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Vraagstelling

In verband met de ontwikkeling van het bedrijventerrein
Roermondseweg-Moesdijk is inzicht gewenst in:

• De marktmogelijkheden voor de PDV- en GDV-branches.

• De eventuele effecten van een functionele versterking van 
de Roermondseweg.

• De gewenste ontwikkelrichting van de Roermondseweg 
als perifeer winkelgebied.



Termen PDV en GDV verklaard

Perifere detailhandel (PDV): detailhandel niet in, c.q. niet
aansluitend aan de reguliere bestaande en geplande winkelcentra. 
- Traditionele PDV-branches: wonen, doe-het-zelf en tuincentra

Grootschalige detailhandel (GDV)
- Niet-traditionele PDV-branches met sterke vraag naar vestiging

van grootschalige winkels op perifere locaties: sport & spel, 
bruin & witgoed, rijwielen & autoaccessoires en dibevo.



Aanbodanalyse PDV - omvang en samenstelling 

Aantal winkels m² wvo m² wvo per winkel
Wonen 42 26.670 635
Doe-het-zelf 9 9.270 1.030
Tuincentra 4 5.775 1.445
PDV-winkelaanbod 55 41.715 758



Aanbodanalyse PDV - spreiding

Buco Meubelen

Bad en keukendesign

De Graef

IntratuinGamma



Aanbodanalyse GDV - omvang en samenstelling 

Aantal winkels m² wvo m² wvo per winkel
Dibevo 6 865 145
Sport en spel 15 3.850 257
Bruin- en witgoed 17 1.935 114
Auto en fiets 10 3.220 322
GDV-Winkelaanbod 48 9.870 206



Aanbodanalyse GDV - spreiding

Hypoweert

Hans Struijk
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Aanbod Roermondseweg-Moesdijk

Naam Branche m² wvo

Intratuin Tuincentrum 4.000

Gamma Bouwmarkt 4.550

Praxis Bouwmarkt 2.264

Bopita Babywoonwinkel 1.580

Beter Bed Slaapkamer/Bed 940

Swiss Sense Slaapkamer/Bed 860

Beddenreus Slaapkamer/Bed 683

Sijben Keukens 1.170

Keuken Kampioen Keukens 680

Kwantum Woonwarenhuis 1.700

Leen Bakker Woonwarenhuis 1.646

Jysk Woonwarenhuis 1.058

Baderie Badkamers 475

Carpetright Woningtextiel 610

Ruyten Zonwering 50

Totaal PDV-branches 22.266

Hypoweert Ruitersport 983

Heuts Automaterialen 400

Totaal GDV-branches 1.383

Boerenbond Tuinartikelen 1.260

Garden Life Style Tuinmeubelen 1.800

Van Esch Scooters Scooters/brommers 150

Overig 3.210

Totaal Roermondseweg 26.859
Peildatum augustus 2013
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Sterkten en zwakten Roermondseweg-Moesdijk

• 20 winkels, ca. 27.000 m² wvo (w.v.15 winkels en 22.000 m² wvo PDV)

• Belangrijke vestigingslocatie PDV in Weert 

• Belangrijke functie voor dhz-, woon- en tuinaankopen Weert e.o.

• Sterke aanbieders aanwezig:

• Landelijke formules als Kwantum, Beter Bed, Leen Bakker

• Zelfstandige ondernemers: Sijben, Bopita

• Verschillende winkels gedateerde uitstraling of beperkt in omvang

• Functioneel redelijk sterk, maar ruimtelijk knelpunten:

• Winkels zijn introvert en parkeren op eigen terrein, hierdoor 
wisselwerking beperkt.

• Uitstraling van het gebied is zeer matig, ook door andere 
bedrijvigheid tussen detailhandel.

• Diverse ontwikkelingen die inzetten op o.a. kwaliteitsverbetering



Landelijke trends - vraag

Consumenten:
• Heel voorzichtig met bestedingen (crisis, onzekerheid)
• Kritisch / prijsbewust
• Goed geïnformeerd
• Mobiel
• Toename groep ouderen
• Toename gebruik internet:

- Informatieverzameling
- Aankopen



Landelijke trends - aanbod

• Middelgrote centra verliezers (te weinig onderscheidend)
• Leegstand neemt toe, deels autonoom:

- Kleinste kernen/winkelgebieden
- Randgebieden grotere centra (aanloopstraten)
- Krimpgebieden, minder in Randstad

• Internet: kansen en bedreigingen
- Multi channeling
- Pure webwinkels
- Afhaalpunten

• Nog steeds dynamiek (netwerk
verdichting, nieuwe formules), maar 
alleen bij optimale vestigingsmogelijkheden

• Schaalvergroting / schaalverkleining



Trends PDV en GDV

• Verdere toename webwinkelen electrobranche, hierdoor al diverse 
formules verdwenen (It’s), maar ook Mediamarkt heeft het moeilijk

• Woonbranche vanaf 2008 sterke daling omzet: ruim 67 procent van 
de ondernemers in de woonbranche zag omzet dalen in 2013. 
Ondanks dat perspectief verbetert, zullen veel winkels verdwijnen.

• Ook bouwmarkten en tuincentra hebben te maken gehad met 
dalende bestedingen, eerste kwartaal 2014 stijging

• De sportbranche heeft te lijden onder stijgende internetbestedingen

• In de rijwielbranche is de dalende trend opgevangen door opkomst
elektrische fietsen, verdere sterke stijging is niet te verwachten.

• Het consumentenvertrouwen neemt weer toe, nu is het wachten op 
de toename van de aankoopbereidheid.



Verwachtingen

Verwachting 1: De winkelbestedingen zullen waarschijnlijk niet 
op kortere of middellange termijn toenemen

Verwachting 2: De leegstand neemt voorlopig nog verder toe, 
maar niet overal en in gelijke mate 

Verwachting 3: Er blijft vraag naar nieuwe winkelruimte op 
verschillende soorten locaties, maar vooral perifeer en op A1

Verwachting 4: De concurrentie tussen winkelgebieden neemt toe

Conclusie: Voor het functioneren van winkelgebieden is een 
goede profilering naar koopmotief essentieel, gekoppeld aan 
bijbehorende eisen aan gemak, efficiëntie en beleving



Perspectief PDV/GDV 

• De marktvooruitzichten zijn niet bijzonder rooskleurig.
• Zelfs als bestedingen gaan toenemen, zal een deel van de groei bij de 

webwinkels terecht komen.
• Markt voor nieuwe winkelruimte blijft hiermee komende jaren beperkt, 

zeker omdat er geen sprake is van bevolkingsgroei.
• Er is wel dynamiek; opkomst nieuwe formules en enkele bestaande 

ondernemingen zijn expansief.
• Bestaande zaken echter geen vet meer op de botten, hierdoor 

versterking (verplaatsing, uitbreiding) beperkt.

Vanuit dit algemene perspectief is de kans klein dat zeer grootschalige 
nieuwe PDV of GDV formules interesse zullen tonen in Weert.



Marktmogelijkheden Weert

•Slechts voor tuincentra en bruin- en witgoed is in 2020 enige 
uitbreidingsruimte.
•Wel kwalitatieve versterkingsmogelijkheden woon- en doe-het-zelfbranche 
door verplaatsing, modernisering en eventuele uitbreiding.

Conclusie: het ontbreken van distributieve ruimte i.c.m. matige 
marktperspectief betekent dat de vestiging van nieuw, grootschalig 
aanbod effecten zal hebben op het bestaande aanbod.

Branche Uitbreidingsruimte
Wonen -
Doe-het-zelf -
Tuincentra 375
Dibevo -
Sport en spel -
Bruin- en witgoed 550
Auto en fiets -



Visie BRO algemeen

• Streven naar een evenwichtige en duurzame detailhandelsstructuur

• Consumentenverzorging: zo compleet gevarieerd en attractief mogelijk 

winkelaanbod

• Randvoorwaarden voor rendabele exploitatie ondernemingen, 
perspectief voor toekomst (maar niet mengen in concurrentie 

verhoudingen…)

• Bereiken door:

• Dynamiek faciliteren

• Ruimte bieden aan schaalvergroting (op de juiste plek)

• Clustering bevorderen

• Heldere profilering winkelgebieden, nadruk op:

- Recreatief winkelen

- Boodschappen doen

- Doelgericht aankopen doen



Versterkingsmogelijkheden Roermondseweg-
Moesdijk 

Functioneel:

•Roermondseweg-Moesdijk heeft sterke basis passend bij de omvang van 
het verzorgingsgebied.

•Toevoeging van landelijk opererende woonformules kan basis versterken 
en kans op vestiging bijzondere speciaalzaken vergroten.

•Verdere clustering verspreid gevestigde zaken gewenst (bijv. Buco, 
Prominent en Profijt). 

•Rijwielen, dieren, zeer gespecialiseerd sport past in profiel (doelgericht)

•Bruin- en witgoed, speelgoed, all round/modisch sport primair in de 
binnenstad vestigen. Indien (ruimtelijk) niet inpasbaar, is de 
Roermondseweg-Moesdijk de aangewezen locatie.

•Gezien marktomstandigheden is nieuwvestiging van grootschalige zaken 
niet waarschijnlijk, kans wordt groter indien uitstraling verbetert. 



Versterkingsmogelijkheden Roermondseweg-
Moesdijk 

Ruimtelijk:

•Uitstraling van Roermondseweg-Moesdijk als winkelcluster verbeteren tot 
zichtbaar, herkenbaar, samenhangend en compact (gemaks)cluster.

•Ruimtelijke clustering, optimale bereikbaarheid en parkeren: mogelijkheid 
tot vergelijkend winkelen + verbetering vestigingsklimaat

•Vanwege bereikbaarheid, zichtbaarheid en hier reeds gevestigde aanbod, 
clustering primair plaats laten vinden aan westzijde. Aan de oostzijde moet 
gekomen worden tot een goede afronding van het bedrijventerrein.



Advies

• Continueren bestaand detailhandelsbeleid zoals vastgelegd in de 
Structuurvisie Weert 2025 en bestemmingsplannen.

• Er is geen aanleiding om ruimere mogelijkheden in de 
bestemmingsplannen op te nemen omdat de marktruimte ontbreekt.

• Er is geen aanleiding om huidige branchering op de Roermondseweg-
Moesdijk aan te passen.



Zijn er nog vragen? 


