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Totstandkoming:  Deze Retailstructuurvisie is opgesteld door Parkstad 

Limburg. 

Zij heeft zich daarbij laten ondersteunen door bureau 

BRO uit Boxtel. Deze heeft de diverse analyses ver-

zorgd, een aanvullend koopstromenonderzoek uitge-

voerd en een voorzet voor de nieuwe retailstructuur 

geleverd. 

Het concept rapport heeft ter inzage gelegen voor het 

indienen van zienswijzen van 16 september 2010 tot en 

met 27 oktober 2010. Op basis daarvan heeft de Park-

stad Raad op 21 februari 2011 de Retailstructuurvisie 

Parkstad Limburg 2010-2020 vastgesteld. De door de 

Raad geaccordeerde wijzigingen op de concept Retail-

structuurvisie zijn in onderhavig document verwerkt. 

  

Datum: 

 

10 augustus 2011 

  

Trefwoorden:  

 

Parkstad Limburg, retailstructuurvisie, actualisatie, regio, 

demografische ontwikkelingen, krimp, vergrijzing, ont-

wikkelings- en versterkingsmogelijkheden 

 

  

Beknopte inhoud:  

 

De vigerende Retailstructuurvisie Parkstad Limburg 

dateert van 2002 en geeft de hoofdlijnen van de ge-

wenste retailstructuur. Inmiddels manifesteert de bevol-

kingskrimp en vergrijzing, waar Nederland steeds meer 

mee te maken krijgt, zich het sterkst in Parkstad Lim-

burg. Voor een gezonde retailstructuur is het van belang 

hierop adequaat te anticiperen. Doel van onderliggende 

visie is te komen tot een duurzame retailstructuur voor 

Parkstad Limburg die bestand is tegen de demografi-

sche ontwikkelingen, alsmede het komen tot een regio-

naal afsprakenkader en –methodiek. 
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Vooraf 3 

VOORAF 

Op maandag 22 februari 2010 namen alle zeven Parkstadgemeenten een unaniem besluit over de 

vernieuwde inrichting van het regionale samenwerkingsverband; de Wgr-plus. Ook besloot de ge-

meenteraad van Nuth (weer) toe te treden tot Stadsregio Parkstad Limburg. Met het vaststellen van 

de vernieuwde regeling en de toetreding van Nuth, zetten de Parkstadgemeenten opnieuw een 

belangrijke stap om samen te werken aan een duurzame en vitale stadsregio. 

 

Door de bevolkingsafname in Parkstad Limburg is de urgentie hoog en de ambitie groot om de 

economie een stevige impuls te geven en een duurzaam perspectief te bieden voor de inwoners. 

Met een stevige agenda werken de acht gemeenten binnen Stadsregio Parkstad Limburg aan een 

sterke en duurzame economische structuur. Daarvoor zijn programma’s ontwikkeld, gericht op 

Economie, Ruimte & Mobiliteit en Wonen. Resultaten worden bereikt door daadwerkelijk aan de 

slag te gaan. Actieve samenwerking met partners in zowel de publieke als private sector is daarbij 

een strategische keuze.  

 

Onderliggende visie beperkt zich tot de retail. De Retailstructuurvisie Parkstad Limburg 2010-2020 

geeft de koers op weg naar een duurzame en vitale verzorgingsstructuur, een koers die richting 

geeft aan de gezamenlijke opdracht aan overheden en marktpartijen om de retailstructuur voor te 

bereiden op een kanteling onder invloed van demografische ontwikkelingen, marktpotenties en een 

functionele structuur die onderscheid maakt in de stedelijke omgeving van de netwerkstad met 

satellietcentra én de landelijke structuur van de dorpen en kernen. Parkstad Limburg hecht aan het 

belang van beide verzorgingsniveaus.  

 

De retailvisie legt de uitdagingen waar de gemeenten voor staan bloot, maar koppelt hieraan regie 

en steun vanuit het gezamenlijke belang voor Parkstad. De retailvisie bevat de gezamenlijke koers 

voor Parkstad en is daarmee overkoepelend van karakter en kaderstellend voor de uitwerking op 

lokaal niveau. De gemeenten zijn zelf zeer goed in staat om de verantwoordelijkheid hiervoor te 

dragen en kunnen elkaar aanspreken op de rechten en plichten die inzet zijn voor het daadwerkelijk 

realiseren van een retailstructuur die adequaat heeft gereageerd op de zo manifeste daling van het 

inwonertal mét een sterke vergrijzing en ontgroening van de bevolking.  

 

 

Parkstad Limburg, juli 2010 
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1. INLEIDING 

Vigerende Retailstructuurvisie 

De vigerende Retailstructuurvisie Parkstad Limburg dateert van 2002 en geeft de hoofdlijnen van 

de gewenste ontwikkelingen weer op het gebied van de dagelijkse en niet-dagelijkse artikelensec-

tor. De confrontatie van de kadervisie met het afsprakenkader uit 2005 leidde tot discussiepunten 

die van invloed waren op de verzorgingsstructuur. Vooral de afwegingen voor PDV en GDV rondom 

het Parkstad Limburg Stadion in relatie tot de woonboulevard In de Cramer in Heerlen en de per-

spectieven van het stedelijke centrum Heerlen en de stadsdeelcentra van Hoensbroek, Brunssum, 

Landgraaf en Kerkrade waren belangrijke opgaven. Zowel inhoudelijk als bestuurlijk zijn er zorgvul-

dige, maar politiek beladen afwegingen gemaakt, temeer omdat een omvangrijke planvoorraad ook 

nog eens gedekt moest worden met een toen nog verwachte lichte stijging van de bevolking. 

 

Naar een geactualiseerde Retailstructuurvisie 

Inmiddels zijn er andere tijden aangebroken. Een dalende én sterk vergrijzende en ontgroenende 

bevolking zijn zeer bepalende ingrediënten voor een actualisatie van de retailstructuurvisie, evenals 

belangrijke trends in het koop- en bestedingsgedrag van consumenten, zoals het toenemende 

aandeel van internetaankopen. Doel van deze visie is te komen tot een duurzame retailstructuur 

voor Parkstad Limburg die bestand is tegen de demografische ontwikkelingen en ruimte biedt voor 

de dynamiek in de retailsector, waardoor het een bijdrage levert aan het versterken van de econo-

mische structuur. 

 

Totstandkoming onderliggende Retailstructuurvisie 

Voor de totstandkoming van onderliggende Retailstructuurvisie hebben de volgende inhoudelijke 

zaken aandacht gevraagd en die in volgende hoofdstukken aan bod komen: 

• Actueel inzicht in het koopgedrag in Parkstad Limburg ontbreekt. In totaal zijn 1.500 enquêtes 

middels internet afgenomen op basis waarvan inzicht wordt geboden in de actuele koopstro-

mengegevens en de bestedingen via internet, die gekoppeld zijn aan de resultaten van het 

eerdere onderzoek Grenzeloos winkelen (zeker van belang vanwege het Duitse achterland). 

• Actualiseren analyses van het retailaanbod en de vraagaspecten (met diepgaande analyses 

van de omvang én samenstelling van de bevolking). Ter illustratie: Parkstad Limburg krijgt tot 

2040 te maken met een dalende bevolking tot circa 200.000
1
 die vanaf dan stabiel blijft (let 

wel: een daling van circa 20%!), maar zeer sterk vergrijst en ontgroent. 

• Inventarisatie van de plannen en initiatieven, trends en ontwikkelingen én de gevolgen hiervan 

in Parkstad Limburg. 

• Benadering van de marktruimte en de daling hiervan in kwantiteit. 

• Inzichtelijk maken van de toekomstperspectieven voor de structuur voor en binnen Parkstad 

Limburg, met omgevingsfactoren en invloeden binnen Limburg en buiten Nederland (België, 

Duitsland). 

                                                        
1
 In het Regionaal ActiePlan (RAP) Bevolkingsdaling Parkstad Limburg wordt de ambitie uitgesproken om te 

streven naar een stabilisatie van de bevolking op 220.000 inwoners. 
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• De analyses vormen de input voor de beschrijving van de Retailstructuurvisie 2010-2020 mét 

de noodzakelijke beleidskeuzes, de motivering van de ontwikkelingsperspectieven inclusief het 

aangeven dat het "uit de markt nemen van winkelmeters onvermijdelijk is" en dat de sane-

ringsopgave een gezamenlijke verplichting is van overheid-retailers-vastgoed. 

• Deze visie gaat zover als dit moment mogelijk is, in de uitwerking van implementatie en uitvoe-

ring mét de daarbij behorende instrumentaria, verantwoordelijkheden publiek en privaat én een 

organisatorische aanpassing van de retailadvisering betreffende plannen en initiatieven. 

 

Procesgang totstandkoming visie 

De volgende procesmomenten hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de retailstructuurvi-

sie: 

• begeleiding door bestuurlijke stuurgroep (portefeuillehouders 8 gemeenten); 

• intensief overleg met ambtelijke begeleidingsgroep (Parkstad Limburg + individuele gemeen-

ten); 

• afstemming met opstellers ‘Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg’ 

(forse opgave om woningen te onttrekken moet parallel lopen met winkelplanningen); 

• workshops met marktpartijen en bestuurlijk/politiek; 

• toelichtende presentaties aan markt, overheden. 
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2. VERTREKSITUATIE 

2.1 Inleiding 
 

Het bestaande detailhandelsaanbod en de huidige regionale verzorgingsstructuur van Parkstad 

Limburg vormen gezamenlijk het uitgangspunt voor de actualisatie van de retailstructuurvisie. De 

analyse van de verzorgingsstructuur heeft zowel betrekking op de regionale concurrentieverhou-

dingen als de verhoudingen van de gemeenten binnen de Parkstadregio. De analyse heeft geleid 

tot een aantal feitenkaarten die in dit hoofdstuk gepresenteerd worden (één voor de Zuid-

Limburgse regio, één voor de regio Parkstad Limburg en voor elke deelgemeente één). Alle rele-

vante analysegegevens zijn hierin overzichtelijk weergegeven. 

 

Voorafgaand aan de feitenkaarten worden in dit hoofdstuk de belangrijkste constateringen gepre-

senteerd die uit de analyses voortvloeien en van belang zijn voor de actualisatie van de retailstruc-

tuurvisie. Achtereenvolgens passeren de aanbodkant, de vraagkant en de koopstromen de revue.  

 

Voor een nadere uitwerking van de analyses en bijbehorende tabellen wordt verwezen naar het 

bijlagenrapport, daar vindt u ook een beknopte feitenkaart per onderscheiden winkelgebied. 

 

 

2.2 Retailaanbod 

 

Tot de retail worden alle winkels in de dagelijkse (levensmiddelen en persoonlijke verzorging) als 

niet dagelijkse artikelensector (alle overige winkels) gerekend. In het bijlagenrapport is een over-

zicht gegeven van de onderliggende branchegroepen en specifieke branches, onttrokken aan de 

landelijk gehanteerde indeling van Locatus. 

 

• Parkstad Limburg beschikt over 542.000 m² winkelvloeroppervlak (wvo) aan detailhandelsruim-

te, waarvan 83.000 m² in de dagelijkse- en 386.000 m² in de niet-dagelijkse artikelensector. 

Circa 73.000 m² wvo staat momenteel leeg.
2
 

• Sinds de retailstructuurvisie van 2002 is het aantal verkooppunten in Parkstad Limburg afge-

nomen bij een nagenoeg gelijkblijvend winkelvloeroppervlak. Schaalvergroting heeft zich voor-

gedaan, maar autonoom tevens een sanering aan de onderkant van de markt. Door afname 

van het draagvlak is de omvang van het aanbod per consument in de afgelopen periode echter 

toegenomen. 

 

 

 

                                                        
2
  De aanbodgegevens zijn gebaseerd op het Locatus Verkooppuntenbestand, november 2009 
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Figuur 2.1: Omvang winkelgebieden Parkstad Limburg (in m² wvo) 
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Tabel 2.1: Omvang winkelgebieden naar dagelijkse en niet-dagelijkse artikelensector (in m² wvo) 

Winkelgebied* dag. niet-

dag. 

Totaal Winkelgebied dag. niet-

dag. 

Totaal 

In de Cramer (H) 0 114.842 114.842 Centrum Schinveld (O) 1.200 1.320 2.520 

Centrum Heerlen (H) 8.357 70.235 78.592 Treebeek (B) 1.837 548 2.385 

Roda Boulevard (K) 0 32.822 32.822 Bleijerheiderstraat (K) 1.802 363 2.165 

Centrum Brunssum (B) 5.450 16.642 22.092 Brunssum Noord (B) 2.533 35 2.568 

Heerlerbaan (H) 2.934 13.617 16.551 Centrum Eygelshoven (K) 1.450 513 1.963 

Centrum Kerkrade (K) 4.366 10.522 14.888 Schandelerboord (H) 1.555 28 1.583 

Emmaterrein (B) 0 13.090 13.090 Welten (H) 1.070 168 1.238 

Centrum Hoensbroek (H) 5.587 7.992 13.579 Kouvenderstraat (H) 133 1.095 1.228 

Op de Kamp (L) 3.623 4.052 7.675 Centrum Bocholtz (S) 915 318 1.233 

Heerlerheide (H)  2.863 3.942 6.805 Akerstraat Noord (H) 0 1.203 1.203 

Spekholzerheide (K) 2.678 3.531 6.209 Nobelstr (H) 1.034 115 1.149 

Schaesberg (L) 2.528 1.901 4.429 Mgr Hanssenstraat (H) 493 560 1.053 

Centrum Simpelveld (S) 1.273 2.972 4.245 Streeperstraat (L) 146 862 1.008 

Ubach over Worms (L) 1.897 2.040 3.937 Centrum Hulsberg (N) 875 0 875 

Centrum Nuth (N) 2.129 1.815 3.944 Gr. van Prinstererstraat (H) 881 40 921 

Heisterberg-Akerstraat Nrd. (H) 1.414 1.962 3.376 Van Weerden Poelmanstr (H) 652 244 896 

Chevremont (K) 1.305 1.965 3.270 Terwinselen (K) 272 320 592 

Willemstraat (H) 564 2.286 2.850 Hogeweg (V) 148 220 368 

Centrum Voerendaal (V) 1.795 1.085 2.880 Joost van Vondelstraat (H) 208 116 324 

De Bautsch (H) 1.248 1.292 2.540     

* de letters tussen haakjes refereren naar de betreffende gemeente 
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• De huidige retailstructuur in Parkstad Limburg bestaat uit de Heerlense binnenstad (inclusief 

winkelcentrum ’t Loon) en de centra van de satellietsteden, te weten Brunssum centrum, Kerk-

rade centrum, Hoensbroek centrum en Landgraaf op de Kamp. Daarnaast zijn er nog verschil-

lende buurt- en wijkverzorgende centra, de dorpscentra en de grootschalige perifere locaties. 

De 39 geplande winkelconcentraties vertegenwoordigen bijna 80% van het aanbod. Binnen dit 

aanbod vertegenwoordigen de centra van 3.500 m² wvo of groter, 15 stuks, een aandeel van 

bijna 90%. De overige 24 locaties vertegenwoordigen samen niet meer dan 11% van het aan-

bod in de geplande winkelvoorzieningen. 

• Met bijna 100.000 m² wvo (circa 20%) is een aanzienlijk deel van het winkelaanbod op plekken 

buiten de geplande winkelgebieden gevestigd; binnen en buiten de bebouwde kom en op be-

drijfsterreinen. Met name in de dagelijkse artikelensector is het aandeel verspreide bewinkeling 

relatief hoog. 

• Op het gebied van de dagelijkse artikelensector, waartoe ook supermarkten behoren, blijft het 

aanbod per inwoner in Parkstad Limburg achter bij de andere Zuid-Limburgse regio’s. Het su-

permarktaanbod kent een beperkte gemiddelde schaalgrootte en moderne grootschalige aan-

bieder ontbreken nagenoeg (van de 66 supermarkten zijn er maar 18 groter dan 1.000 m² wvo, 

waarvan 3 groter dan 1.500 m² wvo). De grootste supermarkt binnen Parkstad Limburg is ge-

legen in het supermarktcentrum in Brunssum-Noord (Albert Heijn) en kent een omvang van 

1.900 m² wvo en wordt gevolgd door de Albert Heijn in ’t Loon met 1.800 m² wvo. 

• Het winkelaanbod in de niet-dagelijkse artikelensector per hoofd van de bevolking ligt boven 

het landelijk gemiddelde. Binnen de Zuid-Limburgse regio is Parkstad Limburg zelfs veruit de 

grootste aanbieder van winkels, zowel in absolute zin als het aanbod per inwoner. 

• Er is echter maar één opvallende uitschieter in het aanbod, namelijk in-en-om huis (voorname-

lijk de branches wonen en doe-het-zelf) waarin woonboulevard In de Cramer de grootste aan-

bieder is, maar ook de Roda Boulevard een rol van betekenis speelt. Binnen de overige bran-

chegroepen neemt Parkstad Limburg nergens een koppositie in. 

• Binnen Parkstad is de koppositie van Heerlen onmiskenbaar, het winkelaanbod beslaat meer 

dan 60% van het totaal. De stedelijke gemeenten Kerkrade, Brunssum en Landgraaf volgen op 

ruime afstand. De landelijke gemeenten Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal heb-

ben een beperkt aandeel in het aanbod, het verzorgingsniveau richt zich vooral op de dagelijk-

se levensbehoeften. 

• Het grootste winkelgebied binnen Parkstad Limburg is woonboulevard In de Cramer met 

114.842 m² wvo en wordt gevolgd door de Heerlense binnenstad met 78.500 m². 

• Het aanbod binnen Parkstad Limburg is in belangrijke mate ‘middle of the road’, echte iconen 

ontbreken, met uitzondering van woonboulevard In de Cramer. De centrumgebieden van onder 

andere Kerkrade en Hoensbroek beschikken over matige functionele en ruimtelijke kwaliteiten, 

met name Kerkrade centrum mist een voldoende compleet en gevarieerd winkelaanbod pas-

send bij haar verzorgingsgebied. Maar ook Heerlen binnenstad schiet op een aantal punten te-

kort. Clusters van topsegmenten, bijzondere- en/of speciaalzaken ontbreken nagenoeg in het 

aanbod. 

• De leegstand ligt fors boven het landelijk gemiddelde en bedraagt ongeveer 15% van het totale 

aanbod aan winkelruimte tegen circa 8% landelijk. De leegstand is qua omvang vergelijkbaar 

met het totale aanbod in de binnenstad van Heerlen (inclusief ’t Loon). Tweederde van de 

leegstand bevindt zich in de geplande winkelcentra, eenderde op plekken daarbuiten. 
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2.3 Vraagstructuur 

 

De vraagstructuur heeft betrekking op draagvlak voor de retailvoorzieningen binnen Parkstad Lim-

burg. Het gaat daarbij om het huidige inwonertal en de te verwachten ontwikkelingen daarin (de-

mografische ontwikkelingen), het inkomensniveau en de bestedingen. 

 

• Terwijl Nederland op nationaal niveau nog steeds te maken heeft met een stijging van het 

inwonertal heeft Parkstad Limburg reeds te maken met krimp. Over de periode 2002-2009 is 

het aantal inwoners in Parkstad Limburg gedaald met circa 5%, van 267.000 naar 254.000. Het 

inwonertal van Parkstad Limburg neemt de komende 20 jaar af met bijna 40.000 inwoners, dit 

is een daling van 15%. Als we verder naar de toekomst kijken, kan het inwonertal nog verder 

afnemen, 19% in 2035 en 24% in 2040. Op basis van de prognoses duikt het inwonertal van 

Parkstad Limburg in het jaar 2037 onder de 200.000 inwoners. 

• In het Regionaal ActiePlan bevolkingsdaling (RAP) is de ambitie opgenomen dat rond 2040 de 

bevolking in Parkstad Limburg zich zal stabiliseren rond de 220.000 inwoners. 

• Alle gemeenten binnen Parkstad Limburg krijgen met krimp en ontgroening te maken. De ge-

meenten Kerkrade en Nuth zullen volgens de prognoses hier in sterkste mate mee te maken 

krijgen. 

• Naast daling van het inwonertal in Parkstad Limburg speelt hier ook de ontgroening en vergrij-

zing van de bevolking. Momenteel is in Parkstad Limburg 19% van de bevolking 65 jaar of ou-

der, in Nederland is dat 15%. In 2030 neemt het aandeel 65-plussers in Nederland toe tot 25% 

en in Parkstad Limburg tot 33%. Dit betekent een toename van het aantal ouderen in Parkstad 

Limburg van 49.000 naar bijna 71.000 bij een daling van het totale inwonertal. De groep kinde-

ren, jeugd en jonge volwassenen tot 25 jaar neemt af van 61.500 naar 44.000. 

 

Figuur 2.2: Toe- en afname Parkstad Limburg per leeftijdsgroep 2010-2030 
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• De vergrijzing resulteert erin dat de grijze druk (het aandeel 65+ ten opzichte van de beroeps-

bevolking tussen 20 en 65 jaar) de Parkstadregio schoksgewijs zal overvallen. Het nu nog bre-

de middenrif van de bevolking tussen 40-49 jarigen en 50-59 jarigen zal het aandeel van 60-69 

jarigen de komende decennia fors doen toenemen, temeer omdat de jongste leeftijdsgroepen 

steeds kleiner worden. Momenteel vertegenwoordigd de beroepsbevolking (20 tot 65 jaar) 61% 

van de totale bevolking en de bewoners van 65 jaar of ouder 19%. In 2030 zal het aandeel be-

roepsbevolking teruggelopen zijn tot 51% en het aandeel ouderen toegenomen tot 33%. 

• De inwoners van Parkstad Limburg beschikken over een gemiddeld inkomen dat onder het 

landelijk gemiddelde ligt (per hoofd van de bevolking € 12.400,- tegen € 13.300,- landelijk, op 

basis van de meest recente cijfers van het CBS
3
). Vanwege het relatief lagere inkomen zullen 

ook de gemiddelde bestedingen aan dagelijkse en niet-dagelijkse artikelen door de Parkstad-

inwoners lager liggen dan de landelijke bestedingscijfers. De landelijke bestedingscijfers (op 

basis van de meest recente HDB-cijfers
4
) zijn daarom gecorrigeerd en bedragen in de dage-

lijkse artikelensector € 2.352,- per inwoner (landelijk € 2.392,-) en in de niet-dagelijkse artike-

lensector € 2.589,- (landelijk € 2.678,-). 

• De inwoners van Parkstad Limburg hebben een bestedingspotentieel van circa € 1.258 mln., € 

599 mln. in de dagelijkse artikelensector en € 659 mln. in de niet-dagelijkse artikelensector. 

• Door daling van het inwonertal neemt het bestedingspotentieel in de regio af tot circa € 1.065 

mln. rond het jaar 2030. Bij een inwonertal van 200.000 inwoners bedraagt het bestedingspo-

tentieel € 988 mln., een afname van € 270 mln. 

• Het bestedingen via internet blijven in de regio Parkstad Limburg achter bij de landelijke cijfers. 

Binnen de non-food wordt 2,3% aangekocht via internet, landelijk bedraagt dit aandeel circa 

4,6%. 

                                                        
3
  Bron: CBS 2009, Regionale inkomensverdeling, peiljaar 2006 

4
  Bron: HBD 2009, gemiddelde toonbankbestedingen per hoofd van de bevolking over 2008 (incl.BTW) 
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2.4 Koopstromenonderzoek 
 

Inzicht in de koopstromen is van belang om de verhoudingen tussen vraag en aanbod en markt-

ruimte inzichtelijk te krijgen. De monitor Grenzeloos winkelen (BRO, 2009) brengt de koopstromen 

inzake winkelen tussen de verschillende regio’s in Limburg en omliggende regio’s in beeld. Deze 

monitor is aangevuld met een specifiek koopstromenonderzoek in Parkstad Limburg. Door de com-

binatie van deze twee zijn we in staat zowel uitspraken te doen over de koopstromen binnen Park-

stad Limburg als over de inkomende koopstromen naar Parkstad Limburg vanuit de omliggende 

regio’s. Het koopstromenonderzoek heeft eind 2009 plaats gevonden in de vorm van een internet-

enquête onder 1.500 huishoudens binnen Parkstad Limburg en geeft een actueel inzicht in het 

huidige koopgedrag binnen Parkstad Limburg. 

 

• Parkstad Limburg bindt 95% van het eigen bestedingspotentieel in de dagelijkse artikelensec-

tor en 89% in de niet-dagelijkse artikelensector. 

• Van het totale bestedingspotentieel binnen Parkstad Limburg (€ 1.258 mln.) blijft circa € 1.156 

mln. binnen de regio en besteden de inwoners bij winkels in de eigen regio. 

 

Figuur 2.3: Koopstromen Parkstad Limburg 

 

• De Heerlense binnenstad neemt met haar aandeel in het bestedingspotentieel de onbetwiste 

koppositie in en vormt de belangrijkste aankoopplaats voor boodschappen, parfumerie en dro-

gisterijartikelen, kleding & mode, schoenen & lederwaren, media, hobby en vrijetijdsartikelen, 

huishoudelijke artikelen en bruin- en witgoed. 

• Woonboulevard In de Cramer en Roda Boulevard volgen de Heerlense binnenstad op ruime 

afstand. Voor specifiek woninginrichting neemt de woonboulevard vanzelfsprekend de kopposi-

tie in en hoeft deze positie niet te delen met andere aankoopplaatsen. Voor doe-het-zelf- en 

tuinartikelen vormt woonboulevard In de Cramer eveneens de belangrijkste aankoopplaats en 

wordt op de voet gevolgd door de Roda Boulevard. Emma bedrijventerrein heeft tevens een 

detailhandelsfunctie op het gebied van doelgericht aanbod, maar heeft hierbinnen duidelijk een 
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ondergeschikte rol. De Roda Boulevard vormt na de Heerlense binnenstad de belangrijkste 

aankoopplaats op het gebied van vrijetijdsartikelen (branche ‘sport & spel’
5
). 

• Opvallend is de achterblijvende positie van Kerkrade centrum (naar inwonertal de tweede 

gemeente binnen Parkstad Limburg) bij de centra van Brunssum, Landgraaf Op de Kamp en 

Hoensbroek. 

• Het omzetpotentieel in de dagelijkse artikelensector dat afvloeit, komt voor het grootste gedeel-

te in Duitsland terecht, het overige gedeelte verspreidt zich over Limburg. De afvloeiing in de 

niet-dagelijkse artikelensector komt voor het belangrijkste deel terecht in Aken, gevolgd door 

Maastricht en Sittard-Geleen. De overige afvloeiing verspreidt zich sterk over verschillende 

gemeenten en aankoopplaatsen waarbinnen geen specifieke plekken (zoals Roermond of Bel-

gië) aangewezen kunnen worden die er bovenuit schieten. 

• Ruim € 100 mln. vloeit dus af naar andere aankoopgebieden. De afvloeiing is met ruim € 70 

mln. het grootst in de niet-dagelijkse artikelensector. Tegenover deze afvloeiing staat een toe-

vloeiing van vreemde koopkracht; ook door consumenten van buiten de eigen regio worden er 

aankopen in winkels binnen Parkstad Limburg gedaan. 

• De toevloeiing van omzet in de dagelijkse artikelensector is ongeveer even hoog als de omzet 

die afvloeit. In de niet-dagelijkse artikelensector scoort Parkstad Limburg beter. Er komt name-

lijk circa € 107 mln. de regio binnen, hetgeen aanzienlijk hoger is dan de afvloeiing van € 70 

mln. De toevloeiing komt in belangrijke mate ten goede aan een drietal aankoopplaatsen, te 

weten woonboulevard In de Cramer, de binnenstad van Heerlen en de Roda Boulevard. 

• Uit de monitor Grenzeloos Winkelen blijkt echter dat de binnenstad van Heerlen over de perio-

de 2007-2009 wat aan populariteit in heeft geleverd ten opzichte van de binnensteden van 

Maastricht, Geleen, Roermond en Hasselt. Investeringen in deze centrumgebieden lijken hier-

mee hun vruchten afgeworpen te hebben. 

 

 

2.5 Feitenkaarten 
 

De relevante analysegegevens zijn overzichtelijk samengevoegd in een aantal feitenkaarten (één 

voor de Zuid-Limburgse regio, één voor de regio Parkstad Limburg en voor elke deelgemeente 

één). 

 

De feitenkaarten zijn volgend eenzelfde stramien opgebouwd waarin de volgende elementen aan 

bod komen: 

• Kengetallen inwonertal en totaal detailhandelsaanbod naar aantal winkels, totaal winkelvloer-

oppervlak, gemiddelde omvang van de winkels en het aantal winkelmeters per 1.000 inwoners. 

• Vergelijking aanbod met referentiecijfers naar de dagelijkse artikelensector, niet-dagelijkse 

artikelensector en leegstand. Voor Zuid-Limburg wordt deze vergelijking gemaakt met de Lim-

burgse regio’s Midden-Limburg en Noord-Limburg (volgens de COROP-indeling). Voor Park-

stad Limburg met de Zuid-Limburgse stadsregio’s Maastricht & Mergelland en Westelijke Mijn-

streek en voor de individuele gemeenten met gemeenten van vergelijkbaar inwonertal (waarbij 

de aanbodgegevens van de referenties zijn gecorrigeerd voor het inwonertal van de betreffen-

de gemeente). 

                                                        
5
  Nb.: niet te verwarren met het profiel ‘sport & leisure’ van Parkstad Limburg Stadion waar we in de hoofd-

stukken 7 en 7 op ingaan. 
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• Uitsplitsing aanbod naar de vijfdeling dagelijkse artikelen, mode & luxe, vrije tijd, in & om het 

huis en overig, op basis van de Locatus-indeling (zie hiervoor tevens het bijlagenrapport). 

• De uitsplitsing resulteert in een branchemix, de onderlinge verdeling van het aanbod naar de 

vijf branchegroepen. 

• Spreiding aanbod naar type winkelgebied waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen centraal 

winkelgebied (het belangrijkste winkelgebied in de gemeente), ondersteunend winkelgebied 

(wijk- en buurtwinkelcentra en buurtsteunpunten), grootschalige concentraties (perifere con-

centraties) en verspreide bewinkeling (alle verkooppunten die buiten een van deze concentra-

ties vallen). 

• Het huidige draagvlak en de ontwikkeling daarin over de periode 2010-2030. De veranderin-

gen in de bevolkingssamenstelling worden inzichtelijk gemaakt door toe- dan wel afname van 

het aantal inwoners binnen de leeftijdscategorieën in absolute aantallen weer te geven. 

• De koopstromen worden verbeeld door gebruik te maken van inkomende en uitgaande pijlen, 

een toelichting hierop treft u aan op de feitenkaart. 

• Tenslotte wordt nog een verdere specificatie van het aanbod gegeven door een uitsplitsing 

van het aanbod naar de 17 branches zoals die door Locatus gedefinieerd zijn. Deze gegevens 

worden wederom vergeleken met vergelijkbare gemeenten naar inwonertal. 

• De gegevens van deze feitenkaarten zoals branches, winkelvloeroppervlakte (wvo) en leeg-

stand zijn gebaseerd op het bestand van Locatus, die deze organisatie voor geheel Nederland 

bijhoudt. Daarmee kunnen de cijfers vergeleken worden met andere gemeenten. Getracht is 

deze gegevens zo goed mogelijk te controleren  waarbij echter wel gelet is op de meer groot-

schalige zaken. Dat controlemoment was medio november 2009.  Hierdoor kan een verschil 

ontstaan tussen de in dit rapport opgenomen gegevens en de huidige situatie in de verschil-

lende  gemeenten. Dat verschil is echter niet zodanig dat  dit van invloed is op de hoofdlijn van 

de gepresenteerde bevindingen. 
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Zuid-Limburg Feitenkaart

Kengetallen 2009

Regio

2009

Aantal inwoners 610.051

Aanbod detailhandel

 - m² wvo 1.055.872

 - m² wvo per 1.000 inw. 1.731

Kengetallen aanbod

Regio Zuid Midden Noord Regio Zuid Midden Noord

Limburg Limburg Limburg Limburg Limburg Limburg

Aantal inwoners 610.051 234.364 279.355

Aanbod dagelijks Aanbod niet-dagelijks

  - m² wvo 209.593 86.987 99.989   - m² wvo 846.279 378.495 406.789

  - m² wvo per 1.000 inw. 344 371 358   - m² wvo per 1.000 inw. 1.387 1.615 1.456

Aanbod naar branche

Regio Zuid-Limburg Midden-Limburg Noord-Limburg

m² wvo per 1.000 inw. m² wvo per 1.000 inw. m² wvo per 1.000 inw.

- dagelijkse art ikelen 209.593 344 86.987 371 99.989 358

- mode & luxe 265.097 435 107.773 460 97.879 350

- vrije t ijd 59.659 98 34.944 149 25.797 92

- in en om het  huis 488.576 801 219.920 938 267.114 956

- overig 32.947 54 15.858 68 15.999 57

Totaal aanbod 1.055.872 1.731 465.482 1.986 506.778 1.814

Branchemix

Zuid-Limburg Midden-Limburg Noord-Limburg

Draagvlak en -ontwikkeling Veranderingen in bevolkingssamenstelling

Leeftijdsgroep 2010 2030 verschil

0-14 jaar 83.971 64.232 -24%

15-24 jaar 71.379 46.064 -35%

25-44 jaar 142.107 106.262 -25%

45-64 jaar 192.514 133.116 -31%

65 jaar e.o. 116.904 178.593 +53%

Totaal 606.875 528.267 -13%

november-2009

Zuid-Limburg
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Parkstad Limburg Feitenkaart

Kengetallen 2009

Regio

2001 2009

Aantal inwoners 267.280 254.549

Aanbod detailhandel

 - aantal w inkels 2.021 1.566

 - m² wvo 470.568 468.354

 - m² wvo per w inkel 233 299

 - m² wvo per 1.000 inw. 1.761 1.840

Kengetallen aanbod naar sector Leegstand

Regio Parkstad Maastricht en Westelijke Regio Parkstad Maastricht en Westelijke

Limburg Mergelland Mijnstreek Limburg Mergelland Mijnstreek

Aantal inwoners 254.549 204.225 151.277 Leegstand

  - m² wvo 73.542 30.561 51.899

Aanbod dagelijks   - % totale aanbod 14% 9% 16%

  - m² wvo 82.759 71.240 55.594

  - m² wvo per 1.000 inw. 325 349 367

Aanbod niet-dagelijks

  - m² wvo 385.685 242.168 218.426

  - m² wvo per 1.000 inw. 1.515 1.186 1.444

Aanbod naar branchegroep

Regio Parkstad Limburg Maastricht en Mergelland Westelijke Mijnstreek

m² wvo per 1.000 inw. m² wvo per 1.000 inw. m² wvo per 1.000 inw.

- dagelijkse art ikelen 82.759 325 349 55.594 367

- mode & luxe 99.303 390 506 62.443 413

- vrije t ijd 27.279 107 76 16.858 111

- in en om het  huis 243.894 958 555 131.282 868

- overig 15.119 59 49 7.843 52

Totaal aanbod 468.354 1.840 1.535 274.020 1.811

Branchemix

Parkstad Limburg Maastricht en Mergelland Westelijke Mijnstreek

Draagvlak en -ontwikkeling Veranderingen in de bevolkingssamenstelling

Leeftijdsgroep 2010 2030 verschil

0-14 jaar 34.350 26.682 -22%

15-24 jaar 27.191 17.562 -35%

25-44 jaar 60.179 43.756 -27%

45-64 jaar 81.324 56.753 -30%

65 jaar e.o. 48.962 70.673 +44%

Totaal 252.006 215.426 -15%
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Parkstad Limburg

Koopstromen

Binding per artikelgroep

Toelichting koopstromen

Koopkrachtbinding: Aandeel totale bestedingen uit  de regio dat  binnen de regio terecht  komt.

Koopkrachtafvloeiing: Aandeel totale bestedingen uit  de regio dat  buiten de regio terecht  komt.

Koopkracht toevloeiing: Aandeel van de totale omzet  in de regio dat  afkomst ig is van buiten de regio.

Aanbodspecificatie naar 17 branches

m² wvo per 1.000 inw. m² wvo per 1.000 inw. m² wvo per 1.000 inw.

Levensmiddelen 71.120 279 59.590 292 47.340 313

Persoonlijke Verzorging 11.639 46 11.650 57 8.254 55

Warenhuis 17.465 69 19.585 96 8.075 53

Kleding & mode 42.163 166 56.215 275 34.637 229

Schoenen & lederwaren 15.626 61 11.655 57 9.322 62

Juwelier & opt iek 4.006 16 3.279 16 2.806 19

Huishoudelijke- & luxe art . 14.727 58 9.152 45 6.699 44

Ant iek & kunst 5.316 21 3.465 17 904 6

Sport  & spel 18.980 75 8.407 41 10.533 70

Hobby 3.771 15 2.138 10 2.754 18

Media 4.528 18 4.977 24 3.571 24

Plant  & dier 34.721 136 22.784 112 23.419 155

Bruin & witgoed 14.188 56 10.735 53 8.091 53

Auto & f iets 8.606 34 5.647 28 6.566 43

Doe-het -zelf 55.322 217 23.300 114 28.720 190

Wonen 131.057 515 50.844 249 64.486 426

Detailhandel overig 15.119 59 9.985 49 7.843 52

Parkstad Limburg Maastricht&Mergelland Westelijke M ijnstreek

Feitenkaart
november-2009
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Gemeente Brunssum Feitenkaart

Kengetallen 2009

Gemeente

2009

Aantal inwoners 29.742

Aanbod detailhandel

 - aantal w inkels 164

 - m² wvo 42.312

- m² wvo per winkel 258

- m² wvo per 1.000 inw. 1.423

Kengetallen aanbod naar sector Leegstand

Referentie Brunssum Referentie

Aantal inwoners 29.742 20.000-30.000 Leegstand

- m² wvo 4.388 4.153

Aanbod dagelijks - % totale aanbod 9% 7%

  - m² wvo 11.111 10.774

  - aantal winkels 47 51

  - per 1.000 inw. (m²) 374 362

  - winkels per 1.000 inw. 1,6 1,7

Aanbod niet-dagelijks

  - m² wvo 31.201 48.580

  - aantal winkels 117 160

  - per 1.000 inw. (m²) 1.049 1.633

  - winkels per 1.000 inw. 3,9 5,4

Kengetallen aanbod naar branchegroep

Brunssum Referentie

- dagelijkse art ikelen 11.111 10.774

- mode & luxe 9.963 11.428

- vrije t ijd 6.761 3.968

- in en om het  huis 14.028 31.394

- overig 449 1.789

Totaal aanbod 42.312 59.354

Branchemix

Brunssum Referentie

Spreiding aanbod naar type winkelgebied

dagelijks niet-dagelijks leegstand

- Centraal winkelgebied 5.450 16.642 3.357

- Ondersteundende w inkelgebieden 4.370 583 290

- Grootschalige concentrat ies 0 12.470 0

- Verspreide bewinkeling 1.291 1.506 741

Totaal 11.111 31.201 4.388

november-2009
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Gemeente Brunssum

Draagvlak en -ontwikkeling Veranderingen in de bevolkingssamenstelling

Leeftijdsgroep 2010 2030 verschil

0-14 jaar 4.145 3.382 -18%

15-24 jaar 3.138 2.073 -34%

25-44 jaar 7.200 5.639 -22%

45-64 jaar 9.161 6.879 -25%

65 jaar e.o. 5.691 7.714 36%

Totaal 29.334 25.688 -15%

Koopstromen dagelijks Koopstromen niet-dagelijks

Toelichting koopstromen

Koopkrachtbinding: Aandeel totale bestedingen uit  de gemeente dat  in de gemeente terecht  komt.

Koopkrachtafvloeiing regio: Aandeel totale bestedingen uit  de gemeente dat  in de regio terecht  komt .

Koopkrachtafvloeiing buiten de regio: Aandeel totale bestedingen uit  de gemeente dat  buiten de regio terecht  komt .

Koopkracht toevloeiing: Aandeel van de totale omzet  in de gemeente dat  afkomst ig is uit  de regio.

Aanbodspecificatie naar 17 branches

m² wvo per 1.000 inw. m² wvo per 1.000 inw.

Levensmiddelen 10.210 343 9.246 311

Persoonlijke Verzorging 901 30 1.528 51

Warenhuis 1.172 39 1.200 40

Kleding & mode 3.942 133 6.195 208

Schoenen & lederwaren 2.018 68 1.868 63

Juwelier & opt iek 581 20 576 19

Huishoudelijke- & luxe art . 2.250 76 1.312 44

Ant iek & kunst 0 0 279 9

Sport  & spel 5.900 198 2.463 83

Hobby 414 14 621 21

Media 447 15 884 30

Plant  & dier 2.444 82 6.704 225

Bruin & witgoed 1.130 38 1.470 49

Auto & f iets 736 25 1.204 40

Doe-het -zelf 7.185 242 6.586 221

Wonen 2.533 85 15.431 519

Detailhandel overig 449 15 1.789 60

Feitenkaart
november-2009
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Gemeente Heerlen Feitenkaart

Kengetallen 2009

Gemeente

2009

Aantal inwoners 89.671

Aanbod detailhandel

 - aantal w inkels 738

 - m² wvo 283.926

- m² wvo per winkel 385

- m² wvo per 1.000 inw. 3.166

Kengetallen aanbod naar sector Leegstand

Referentie Heerlen Referentie

Aantal inwoners 89.671 50.000-100.000 Leegstand

- m² wvo 32.763 14.084

Aanbod dagelijks - % totale aanbod 10% 7%

  - m² wvo 35.937 30.878

  - aantal winkels 172 155

  - per 1.000 inw. (m²) 401 344

  - winkels per 1.000 inw. 1,9 1,7

Aanbod niet-dagelijks

  - m² wvo 247.989 143.510

  - aantal winkels 566 476

  - per 1.000 inw. (m²) 2.766 1.600

  - winkels per 1.000 inw. 6,3 5,3

Kengetallen aanbod naar branchegroep

Heerlen Referentie

- dagelijkse art ikelen 35.937 30.878

- mode & luxe 67.974 39.378

- vrije t ijd 12.714 11.761

- in en om het  huis 156.907 86.478

- overig 10.394 5.893

Totaal aanbod 283.926 174.388

Branchemix

Heerlen Referentie

Spreiding aanbod naar type winkelgebied

dagelijks niet-dagelijks leegstand

- Centraal winkelgebied 8.357 70.235 10.648

- Ondersteundende w inkelgebieden 15.049 26.643 6.068

- Grootschalige concentrat ies 0 103.123 4.938

- Verspreide bewinkeling 6.713 47.988 11.109

Totaal 30.119 247.989 32.763
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Gemeente Heerlen

Draagvlak en -ontwikkeling Veranderingen in de bevolkingssamenstelling

Leeftijdsgroep 2010 2030 verschil

0-14 jaar 12.055 9.315 -23%

15-24 jaar 10.147 6.728 -34%

25-44 jaar 22.117 15.863 -28%

45-64 jaar 27.354 19.908 -27%

65 jaar e.o. 17.113 25.203 47%

Totaal 88.787 77.018 -13%

Koopstromen dagelijks Koopstromen niet-dagelijks

Toelichting koopstromen

Koopkrachtbinding: Aandeel t otale bestedingen uit  de gemeente dat  in de gemeente terecht  komt.

Koopkrachtafvloeiing regio: Aandeel t otale bestedingen uit  de gemeente dat  in de regio terecht  komt.

Koopkrachtafvloeiing buiten de regio: Aandeel t otale bestedingen uit  de gemeente dat  buiten de regio terecht  komt.

Koopkracht toevloeiing: Aandeel van de totale omzet  in de gemeente dat  afkomst ig is uit  de regio.

Aanbodspecificatie naar 17 branches

m² wvo per 1.000 inw. m² wvo per 1.000 inw.

Levensmiddelen 30.119 336 26.226 292

Persoonlijke Verzorging 5.818 65 4.652 52

Warenhuis 15.263 170 6.338 71

Kleding & mode 28.161 314 20.585 230

Schoenen & lederwaren 9.902 110 5.667 63

Juwelier & opt iek 1.995 22 1.590 18

Huishoudelijke- & luxe art . 8.349 93 4.507 50

Ant iek & kunst 4.304 48 690 8

Sport  & spel 7.622 85 7.388 82

Hobby 2.176 24 1.782 20

Media 2.916 33 2.591 29

Plant  & dier 16.377 183 10.821 121

Bruin & witgoed 9.926 111 6.995 78

Auto & f iets 4.962 55 3.116 35

Doe-het-zelf 14.715 164 17.156 191

Wonen 110.927 1.237 48.390 540

Detailhandel overig 10.394 116 5.893 66

Feitenkaart
november-2009
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Gemeente Kerkrade Feitenkaart

Kengetallen 2009

Gemeente

2009

Aantal inwoners 48.334

Aanbod detailhandel

 - aantal w inkels 286

 - m² wvo 82.705

- m² wvo per winkel 289

- m² wvo per 1.000 inw. 1.711

Kengetallen aanbod naar sector Leegstand

Referentie Kerkrade Referentie

Aantal inwoners 48.334 40.000-50.000 Leegstand

- m² wvo 20.397 7.321

Aanbod dagelijks - % totale aanbod 20% 7%

  - m² wvo 15.179 17.365

  - aantal winkels 81 86

  - per 1.000 inw. (m²) 314 359

  - winkels per 1.000 inw. 1,7 1,8

Aanbod niet-dagelijks

  - m² wvo 67.526 80.480

  - aantal winkels 205 273

  - per 1.000 inw. (m²) 1.397 1.665

  - winkels per 1.000 inw. 4,2 5,6

Kengetallen aanbod naar branchegroep

Kerkrade Referentie

- dagelijkse art ikelen 15.179 17.365

- mode & luxe 12.196 22.168

- vrije t ijd 5.363 6.688

- in en om het  huis 46.921 48.919

- overig 3.046 2.705

Totaal aanbod 82.705 97.845

Branchemix

Kerkrade Referentie

Spreiding aanbod naar type winkelgebied

dagelijks niet-dagelijks leegstand

- Centraal winkelgebied 5.816 11.035 7.793

- Ondersteundende w inkelgebieden 6.057 6.179 3.701

- Grootschalige concentrat ies 0 32.822 2.800

- Verspreide bewinkeling 3.306 17.490 6.103

Totaal 15.179 67.526 20.397
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Gemeente Kerkrade

Draagvlak en -ontwikkeling Veranderingen in de bevolkingssamenstelling

Leeftijdsgroep 2010 2030 verschil

0-14 jaar 5.898 4.724 -20%

15-24 jaar 5.019 3.129 -38%

25-44 jaar 11.484 8.036 -30%

45-64 jaar 15.974 10.613 -34%

65 jaar e.o. 9.479 12.884 36%

Totaal 47.855 39.387 -18%

Koopstromen dagelijks Koopstromen niet-dagelijks

Toelichting koopstromen

Koopkrachtbinding: Aandeel totale bestedingen uit  de gemeente dat  in de gemeente terecht  komt.

Koopkrachtafvloeiing regio: Aandeel totale bestedingen uit  de gemeente dat  in de regio terecht  komt .

Koopkrachtafvloeiing buiten de regio:Aandeel totale bestedingen uit  de gemeente dat  buiten de regio terecht  komt.

Koopkracht toevloeiing: Aandeel van de totale omzet  in de gemeente dat  afkomst ig is uit  de regio.

Aanbodspecificatie naar 17 branches

m² wvo per 1.000 inw. m² wvo per 1.000 inw.

Levensmiddelen 13.446 278 14.907 308

Persoonlijke Verzorging 1.733 36 2.458 51

Warenhuis 1.030 21 2.717 56

Kleding & mode 5.524 114 12.056 249

Schoenen & lederwaren 2.661 55 3.388 70

Juwelier & opt iek 556 12 960 20

Huishoudelijke- & luxe art . 2.163 45 2.472 51

Ant iek & kunst 262 5 575 12

Sport  & spel 4.125 85 4.172 86

Hobby 688 14 1.028 21

Media 550 11 1.488 31

Plant  & dier 9.846 204 7.201 149

Bruin & witgoed 1.469 30 3.348 69

Auto & f iets 1.200 25 1.954 40

Doe-het -zelf 26.347 545 11.008 228

Wonen 8.059 167 25.408 526

Detailhandel overig 3.046 63 2.705 56

Feitenkaart
november-2009
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Gemeente Landgraaf Feitenkaart

Kengetallen 2009

Gemeente

2009

Aantal inwoners 38.748

Aanbod detailhandel

 - aantal w inkels 176

 - m² wvo 26.765

- m² wvo per winkel 152

- m² wvo per 1.000 inw. 691

Kengetallen aanbod naar sector Leegstand

Referentie Landgraaf Referentie

Aantal inwoners 38.748 30.000-40.000 Leegstand

- m² wvo 7.068 5.869

Aanbod dagelijks - % totale aanbod 21% 7%

  - m² wvo 9.384 13.921

  - aantal winkels 54 69

  - per 1.000 inw. (m²) 242 359

  - winkels per 1.000 inw. 1,4 1,8

Aanbod niet-dagelijks

  - m² wvo 17.381 64.519

  - aantal winkels 122 219

  - per 1.000 inw. (m²) 449 1.665

  - winkels per 1.000 inw. 3,1 5,6

Kengetallen aanbod naar branchegroep

Landgraaf Referentie

- dagelijkse art ikelen 9.384 13.921

- mode & luxe 6.152 17.771

- vrije t ijd 1.486 5.362

- in en om het  huis 9.024 39.217

- overig 719 2.168

Totaal aanbod 26.765 78.440

Branchemix

Landgraaf Referentie

Spreiding aanbod naar type winkelgebied

dagelijks niet-dagelijks leegstand

- Centraal winkelgebied 3.623 4.052 75

- Ondersteundende w inkelgebieden 4.571 4.803 2.548

- Grootschalige concentrat ies 0 0 0

- Verspreide bewinkeling 1.190 8.526 4.445

Totaal 9.384 17.381 7.068
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Gemeente Landgraaf

Draagvlak en -ontwikkeling Veranderingen in de bevolkingssamenstelling

Leeftijdsgroep 2010 2030 verschil

0-14 jaar 5.419 4.093 -24%

15-24 jaar 4.032 2.688 -33%

25-44 jaar 9.042 6.334 -30%

45-64 jaar 13.067 8.754 -33%

65 jaar e.o. 7.116 11.136 56%

Totaal 38.677 33.005 -15%

Koopstromen dagelijks Koopstromen niet-dagelijks

Toelichting koopstromen

Koopkrachtbinding: Aandeel totale bestedingen uit  de gemeente dat  in de gemeente terecht  komt .

Koopkrachtafvloeiing regio: Aandeel totale bestedingen uit  de gemeente dat  in de regio terecht komt .

Koopkrachtafvloeiing buiten de regio: Aandeel totale bestedingen uit  de gemeente dat  buiten de regio terecht komt .

Koopkracht toevloeiing: Aandeel van de totale omzet in de gemeente dat  afkomst ig is uit  de regio.

Aanbodspecificatie naar 17 branches

m² wvo per 1.000 inw. m² wvo per 1.000 inw.

Levensmiddelen 7.931 205 11.950 308

Persoonlijke Verzorging 1.453 37 1.970 51

Warenhuis 0 0 2.178 56

Kleding & mode 3.573 92 9.665 249

Schoenen & lederwaren 893 23 2.716 70

Juwelier & opt iek 541 14 769 20

Huishoudelijke- & luxe art . 990 26 1.982 51

Ant iek & kunst 155 4 461 12

Sport  & spel 893 23 3.344 86

Hobby 173 4 825 21

Media 420 11 1.193 31

Plant & dier 1.591 41 5.773 149

Bruin & witgoed 785 20 2.684 69

Auto & f iets 1.105 29 1.567 40

Doe-het -zelf 4.236 109 8.825 228

Wonen 1.307 34 20.369 526

Detailhandel overig 719 19 2.168 56

Feitenkaart
november-2009
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Gemeente Nuth Feitenkaart

Kengetallen 2009

Gemeente

2009

Aantal inwoners 15.851

Aanbod detailhandel

 - aantal w inkels 65

 - m² wvo 11.492

- m² wvo per winkel 177

- m² wvo per 1.000 inw. 725

Kengetallen aanbod naar sector Leegstand

Referentie Nuth Referentie

Aantal inwoners 15.851 15.000-20.000 Leegstand

- m² wvo 3.200 1.959

Aanbod dagelijks - % totale aanbod 22% 7%

  - m² wvo 5.226 5.552

  - aantal winkels 20 27

  - per 1.000 inw. (m²) 330 350

  - winkels per 1.000 inw. 1,3 1,7

Aanbod niet-dagelijks

  - m² wvo 6.266 22.276

  - aantal winkels 45 82

  - per 1.000 inw. (m²) 395 1.405

  - winkels per 1.000 inw. 2,8 5,2

Kengetallen aanbod naar branchegroep

Nuth Referentie

- dagelijkse art ikelen 5.226 5.552

- mode & luxe 882 5.369

- vrije t ijd 405 1.546

- in en om het  huis 4.633 14.482

- overig 346 879

Totaal aanbod 11.492 27.828

Branchemix

Nuth Referentie

Spreiding aanbod naar type winkelgebied

dagelijks niet-dagelijks leegstand

- Centraal winkelgebied 3.004 1.815 0

- Ondersteundende w inkelgebieden 0 0 0

- Grootschalige concentrat ies 0 0 0

- Verspreide bewinkeling 2.222 4.451 3.200

Totaal 5.226 6.266 3.200
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Gemeente Nuth

Draagvlak en -ontwikkeling Veranderingen in de bevolkingssamenstelling

Leeftijdsgroep 2010 2030 verschil

0-14 jaar 1.389 1.110 -20%

15-24 jaar 1.745 1.110 -36%

25-44 jaar 2.870 2.178 -24%

45-64 jaar 4.961 2.886 -42%

65 jaar e.o. 4.581 5.420 18%

Totaal 15.547 12.703 -18%

Koopstromen dagelijks Koopstromen niet-dagelijks

Toelichting koopstromen

Koopkrachtbinding: Aandeel t otale bestedingen uit  de gemeente dat  in de gemeente terecht  komt.

Koopkrachtafvloeiing regio: Aandeel t otale bestedingen uit  de gemeente dat  in de regio terecht  komt.

Koopkrachtafvloeiing buiten de regio: Aandeel t otale bestedingen uit  de gemeente dat  buiten de regio terecht  komt.

Koopkracht toevloeiing: Aandeel van de totale omzet  in de gemeente dat  afkomst ig is uit  de regio.

Aanbodspecificatie naar 17 branches

m² wvo per 1.000 inw. m² wvo per 1.000 inw.

Levensmiddelen 4.739 299 4.751 300

Persoonlijke Verzorging 487 31 801 51

Warenhuis 0 0 626 39

Kleding & mode 117 7 2.843 179

Schoenen & lederwaren 92 6 852 54

Juwelier & opt iek 48 3 302 19

Huishoudelijke- & luxe art . 285 18 628 40

Ant iek & kunst 340 21 118 7

Sport  & spel 285 18 914 58

Hobby 25 2 219 14

Media 95 6 412 26

Plant  & dier 706 45 3.514 222

Bruin & witgoed 656 41 662 42

Auto & f iets 198 12 620 39

Doe-het-zelf 1.123 71 3.688 233

Wonen 1.950 123 5.997 378

Detailhandel overig 346 22 879 55

Nuth Referentie

Feitenkaart
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Gemeente Onderbanken Feitenkaart

Kengetallen 2009

Gemeente

2009

Aantal inwoners 8.240

Aanbod detailhandel

 - aantal w inkels 25

 - m² wvo 5.214

- m² wvo per winkel 209

- m² wvo per 1.000 inw. 633

Kengetallen aanbod naar sector Leegstand

Referentie Onderbanken Referentie

Aantal inwoners 8.240 10.000-15.000 Leegstand

- m² wvo 969 1.042

Aanbod dagelijks - % totale aanbod 16% 7%

  - m² wvo 1.287 3.068

  - aantal winkels 9 15

  - per 1.000 inw. (m²) 156 372

  - winkels per 1.000 inw. 1,1 1,8

Aanbod niet-dagelijks

  - m² wvo 3.927 10.454

  - aantal winkels 16 38

  - per 1.000 inw. (m²) 477 1.269

  - winkels per 1.000 inw. 1,9 4,6

Kengetallen aanbod naar branchegroep

Onderbanken Referentie

- dagelijkse art ikelen 1.287 3.068

- mode & luxe 3.927 2.047

- vrije t ijd 279 544

- in en om het  huis 3.518 7.434

- overig 0 429

Totaal aanbod 9.011 13.522

Branchemix

Onderbanken Referentie

Spreiding aanbod naar type winkelgebied

dagelijks niet-dagelijks leegstand

- Centraal winkelgebied 1.200 1.320 472

- Verspreide bewinkeling 87 2.607 497

Totaal 1.287 3.927 969

Onderbanken

Onderbanken

november-2009

0

5.000

10.000

dagelijkse

art ikelen

mode & luxe vrije t ijd in en om het

huis

overig

m² wvo

0

5.000

10.000

15.000

Dagelijkse sector Niet -dagelijkse sector

dagelijkse

art ikelen

mode & luxe

vrije t ijd

in en om het huis

overig



Hoofdstuk 2 29 

 

Gemeente Onderbanken

Draagvlak en -ontwikkeling Veranderingen in de bevolkingssamenstelling

Leeftijdsgroep 2010 2030 verschil

0-14 jaar 1.552 1.240 -20%

15-24 jaar 1.162 760 -35%

25-44 jaar 2.483 1.968 -21%

45-64 jaar 3.596 2.458 -32%

65 jaar e.o. 2.136 2.818 32%

Totaal 10.930 9.243 -15%

Koopstromen dagelijks Koopstromen niet-dagelijks

Toelichting koopstromen

Koopkrachtbinding: Aandeel t otale bestedingen uit  de gemeente dat  in de gemeente terecht  komt.

Koopkrachtafvloeiing regio: Aandeel t otale bestedingen uit  de gemeente dat  in de regio terecht  komt.

Koopkrachtafvloeiing buiten de regio: Aandeel t otale bestedingen uit  de gemeente dat  buiten de regio terecht  komt.

Koopkracht toevloeiing: Aandeel van de totale omzet  in de gemeente dat  afkomst ig is uit  de regio.

Aanbodspecificatie naar 17 branches

m² wvo per 1.000 inw. m² wvo per 1.000 inw.

Levensmiddelen 1.138 138 2.597 315

Persoonlijke Verzorging 149 18 471 57

Warenhuis 0 0 116 14

Kleding & mode 179 22 1.143 139

Schoenen & lederwaren 0 0 250 30

Juwelier & opt iek 0 0 117 14

Huishoudelijke- & luxe art . 100 12 363 44

Ant iek & kunst 0 0 58 7

Sport  & spel 0 0 273 33

Hobby 130 16 100 12

Media 0 0 171 21

Plant  & dier 1.076 131 1.840 223

Bruin & witgoed 12 1 315 38

Auto & f iets 0 0 388 47

Doe-het-zelf 330 40 1.726 210

Wonen 2.100 255 3.165 384

Detailhandel overig 0 0 429 52

Feitenkaart
november-2009
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Gemeente Simpelveld Feitenkaart

Kengetallen 2009

Gemeente

2009

Aantal inwoners 11.206

Aanbod detailhandel

 - aantal w inkels 45

 - m² wvo 7.303

- m² wvo per winkel 162

- m² wvo per 1.000 inw. 652

Kengetallen aanbod naar sector Leegstand

Referentie Simpelveld Referentie

Aantal inwoners 11.206 10.000-15.000 Leegstand

- m² wvo 2.852 1.877

Aanbod dagelijks - % totale aanbod 28% 8%

  - m² wvo 2.353 4.609

  - aantal winkels 14 22

  - per 1.000 inw. (m²) 210 411

  - winkels per 1.000 inw. 1,2 1,9

Aanbod niet-dagelijks

  - m² wvo 4.950 17.788

  - aantal winkels 31 65

  - per 1.000 inw. (m²) 442 1.587

  - winkels per 1.000 inw. 2,8 5,8

Kengetallen aanbod naar branchegroep

Simpelveld Referentie

- dagelijkse art ikelen 2.353 4.609

- mode & luxe 782 4.239

- vrije t ijd 95 1.222

- in en om het  huis 3.998 11.623

- overig 75 704

Totaal aanbod 7.303 22.397

Branchemix

Simpelveld Referentie

Spreiding aanbod naar type winkelgebied

dagelijks niet-dagelijks leegstand

- Centraal winkelgebied 2.188 3.290 2.235

- Verspreide bewinkeling 165 1.660 617

Totaal 2.353 4.950 2.852
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Gemeente Simpelveld

Draagvlak en -ontwikkeling Veranderingen in de bevolkingssamenstelling

Leeftijdsgroep 2010 2030 verschil

0-14 jaar 1.552 1.240 -20%

15-24 jaar 1.162 760 -35%

25-44 jaar 2.483 1.968 -21%

45-64 jaar 3.596 2.458 -32%

65 jaar e.o. 2.136 2.818 32%

Totaal 10.930 9.243 -15%

Koopstromen dagelijks Koopstromen niet-dagelijks

Toelichting koopstromen

Koopkrachtbinding: Aandeel t otale bestedingen uit  de gemeente dat  in de gemeente terecht  komt.

Koopkrachtafvloeiing regio: Aandeel t otale bestedingen uit  de gemeente dat  in de regio terecht  komt.

Koopkrachtafvloeiing buiten de regio: Aandeel t otale bestedingen uit  de gemeente dat  buiten de regio terecht  komt.

Koopkracht toevloeiing: Aandeel van de totale omzet  in de gemeente dat  afkomst ig is uit  de regio.

Aanbodspecificatie naar 17 branches

m² wvo per 1.000 inw. m² wvo per 1.000 inw.

Levensmiddelen 1.855 166 3.954 353

Persoonlijke Verzorging 498 44 655 58

Warenhuis 0 0 378 34

Kleding & mode 492 44 2.319 207

Schoenen & lederwaren 0 0 560 50

Juwelier & opt iek 60 5 218 19

Huishoudelijke- & luxe art . 180 16 618 55

Ant iek & kunst 50 4 145 13

Sport  & spel 95 8 732 65

Hobby 0 0 184 16

Media 0 0 306 27

Plant  & dier 783 70 2.344 209

Bruin & witgoed 85 8 451 40

Auto & f iets 160 14 520 46

Doe-het-zelf 670 60 3.000 268

Wonen 2.300 205 5.309 474

Detailhandel overig 75 7 704 63

Feitenkaart
november-2009

Simpelveld Referentie
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Gemeente Voerendaal Feitenkaart

Kengetallen 2009

Gemeente

2009

Aantal inwoners 12.757

Aanbod detailhandel

 - aantal w inkels 62

 - m² wvo 8.906

- m² wvo per winkel 144

- m² wvo per 1.000 inw. 698

Kengetallen aanbod naar sector Leegstand

Referentie Voerendaal Referentie

Aantal inwoners 12.757 10.000-15.000 Leegstand

- m² wvo 1.905 2.137

Aanbod dagelijks - % totale aanbod 18% 8%

  - m² wvo 2.713 5.247

  - aantal winkels 25 25

  - per 1.000 inw. (m²) 213 411

  - winkels per 1.000 inw. 2,0 1,9

Aanbod niet-dagelijks

  - m² wvo 6.193 20.250

  - aantal winkels 37 74

  - per 1.000 inw. (m²) 485 1.587

  - winkels per 1.000 inw. 2,9 5,8

Kengetallen aanbod naar branchegroep

Voerendaal Referentie

- dagelijkse art ikelen 2.713 5.247

- mode & luxe 1.175 4.825

- vrije t ijd 160 1.391

- in en om het  huis 4.768 13.232

- overig 90 801

Totaal aanbod 8.906 25.496

Branchemix

Voerendaal Referentie

Spreiding aanbod naar type winkelgebied

dagelijks niet-dagelijks leegstand

- Centraal winkelgebied 1.795 1.085 132

- Ondersteundende w inkelgebieden 148 220 0

- Grootschalige concentrat ies 0 0 0

- Verspreide bewinkeling 770 4.888 1.773

Totaal 2.713 6.193 1.905

Voerendaal

Voerendaal

november-2009
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Gemeente Voerendaal

Draagvlak en -ontwikkeling Veranderingen in de bevolkingssamenstelling

Leeftijdsgroep 2010 2030 verschil

0-14 jaar 1.800 1.424 -21%

15-24 jaar 1.311 727 -45%

25-44 jaar 2.645 2.247 -15%

45-64 jaar 4.347 2.957 -32%

65 jaar e.o. 2.599 3.983 53%

Totaal 12.702 11.338 -11%

Koopstromen dagelijks Koopstromen niet-dagelijks

Toelichting koopstromen

Koopkrachtbinding: Aandeel t otale bestedingen uit  de gemeente dat  in de gemeente terecht  komt.

Koopkrachtafvloeiing regio: Aandeel t otale bestedingen uit  de gemeente dat  in de regio terecht  komt.

Koopkrachtafvloeiing buiten de regio: Aandeel t otale bestedingen uit  de gemeente dat  buiten de regio terecht  komt.

Koopkracht toevloeiing: Aandeel van de totale omzet  in de gemeente dat  afkomst ig is uit  de regio.

Aanbodspecificatie naar 17 branches

m² wvo per 1.000 inw. m² wvo per 1.000 inw.

Levensmiddelen 2.113 166 4.501 353

Persoonlijke Verzorging 600 47 746 58

Warenhuis 0 0 431 34

Kleding & mode 275 22 2.640 207

Schoenen & lederwaren 60 5 637 50

Juwelier & opt iek 225 18 248 19

Huishoudelijke- & luxe art . 410 32 704 55

Ant iek & kunst 205 16 165 13

Sport  & spel 60 5 833 65

Hobby 0 0 210 16

Media 100 8 349 27

Plant  & dier 1.801 141 2.669 209

Bruin & witgoed 125 10 513 40

Auto & f iets 245 19 591 46

Doe-het-zelf 716 56 3.415 268

Wonen 1.881 147 6.044 474

Detailhandel overig 90 7 801 63

Feitenkaart
november-2009

Voerendaal Referentie
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3. CONSULTATIES 

3.1 Inleiding 

 

Een belangrijk aspect bij de totstandkoming van de geactualiseerde retailstructuurvisie is de pro-

cesgang rondom de inhoudelijke projectopdracht. Er hebben workshops plaatsgevonden met poli-

tiek, het bedrijfsleven en het maatschappelijke middenveld (KvK, MKB Parkstad Limburg, HBD, 

centrummanagement organisaties) en een deskundigenpanel (expertmeeting). Aangezien de op-

gave van stedelijke herprogrammering als een rode draad door de aanpak heen loopt, heeft er 

tevens een afstemming plaatsgevonden met de stedelijke herstructureringsopgave voor wonen. 

 

Workshops 

Op basis van trends in de retailsector op nationaal niveau, de stand van zaken in de retailsector in 

Parkstad Limburg, de demografische ontwikkelingen nationaal en in Parkstad Limburg en de ont-

wikkelingen op het gebied van internetwinkelen stond in de workshops de vraag centraal welke 

invloed de geschetste ontwikkelingen hebben op de retailstructuur van Parkstad Limburg en hoe 

deze er dan naar de toekomst uit dient te zien. 

 

Expertmeeting 

De inbreng van de experts heeft samen met de bestuurlijke stuurgroep bijgedragen aan het formu-

leren van een passend antwoord met betrekking tot de komende wijzigingen in de detailhandelsdy-

namiek, de demografische krimp en de gewenste retailstructuur. 

 

Afstemmingsoverleg Herstructureringsvisie 

De Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg geeft inzicht in de gebieden 

waar in Parkstad Limburg transformatie van de woningvoorraad nodig is in het licht van de teruglo-

pende en veranderende woningbehoefte om te komen tot een duurzame ruimtelijke structuur. Per 

gemeente en voor geheel Parkstad is de transformatie-opgave tot en met 2020 geformuleerd in de 

vorm van een ‘envelop’. Deze enveloppen bestaan uit een kwantitatieve en een kwalitatieve trans-

formatieopgave (onttrekkingen ten gevolgde van bevolkingsdaling en bouwplannen en vervan-

gingsopgave) zodat de partners gestimuleerd worden om afwegingen te maken: soms kan het 

verstandiger zijn een ‘papieren plan’ te stoppen dan een daadwerkelijke woning te slopen. Met 

deze visie is men het er over eens waar welke veranderingen plaats moeten vinden. Kwantitatief én 

kwalitatief. 
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3.2 Opgaven 

 

Hierna zijn de belangrijkste opgaven geformuleerd voor de actualisatie van de retailstructuurvisie 

zoals deze naar voren zijn gekomen tijdens de hiervoor genoemde procesgang. Voor de verslag-

legging van de workshops en expertmeeting verwijzen wij u naar het bijlagenrapport. 

 

• Om te komen tot een duurzame retailstructuur is het van belang dat onderkend wordt dat over-

heid en markt tot elkaar veroordeeld zijn. De overheid moet haar koers bepalen en naar de 

markt toe duidelijk communiceren wat deze koers is. Aangezien marktpartijen een belangrijke 

rol hebben in de uitvoering, moet de markt wel de ruimte geboden worden zich verder te ont-

wikkelen. 

• Het regioverband Parkstad Limburg moet zich slechts bemoeien met die winkelcentra die er 

binnen de regionale retailstructuur echt toe doen. Centra kleiner dan 3.500 m² wvo (kleine 

wijkwinkelcentra, buurtwinkelcentra en buurtsteunpunten) zijn op regionaal niveau niet als 

structuurbepalend aan te merken. 

• Aangezien er in Parkstad Limburg weinig bovenuit steekt op het gebied van retail, de woon-

boulevard uitgezonderd, is het van belang te streven naar een aantal iconen. Er is maar ruimte 

voor een beperkt aantal iconen en het is van belang dat deze in de regio gerespecteerd wor-

den. Het is een regionale opgave deze iconen vorm te geven en uit te dragen. 

• Regionaal is men er het over eens dat de binnenstad van Heerlen het centrum is van Parkstad 

Limburg en dat de overige winkelgebieden daar ondergeschikt aan zijn (waaronder de satel-

lietcentra van Kerkrade, Brunssum, Landgraaf en Hoensbroek). De ambitie voor de binnenstad 

moet echter omhoog en dient een duidelijk onderscheidend vermogen te krijgen om positieve 

ontwikkelingen in gang te zetten. 

• Om Heerlen binnenstad tot retailcentrum van Parkstad Limburg te laten doorgroeien, moeten 

nieuwe concepten toegevoegd worden. De satellietcentra kunnen de ondersteunende en aan-

vullende rol het best vervullen met een zo compact mogelijk (de ruimtelijke opbouw) aanbod, 

afgestemd op de dagelijkse- en frequent benodigde behoeften in het directe verzorgingsge-

bied. 

• De icoonfunctie van de woonboulevard In de Cramer dient versterkt te worden om haar boven-

regionale aantrekkingskracht minimaal te behouden. Versterking kan plaats vinden door ver-

breding en specialisatie in de woonbranche. 

• De profilering van de retail op de Roda Boulevard dient versterkt en verhelderd te worden ter 

versterking van de (boven)regionale aantrekkingskracht. De ruimtelijke omstandigheden (lig-

ging ten opzichte van uitvalswegen, bereikbaarheid en parkeergelegenheid) bieden goede mo-

gelijkheden de icoonfunctie van het gebied verder uit te bouwen. 

• Kwaliteit en het behoud van dagelijks aanbod op het laagste schaalniveau vormt een belangrijk 

agendapunt in het kader van de leefbaarheid (eerste levensbehoefte, sociale functie, maar ook 

veiligheid) voornamelijk vanwege het toenemende aantal ouderen. Continu dient echter de af-

weging gemaakt te worden tussen de leefbaarheid en de levensvatbaarheid (bedrijfsecono-

misch) van de winkelvoorzieningen op het laagste schaalniveau, afgestemd op de herstructu-

reringsopgave voor de woningvoorraad. 

• Winkelvoorzieningen op het laagste schaalniveau dienen bij voorkeur gecombineerd te worden 

met sociaal-maatschappelijke voorzieningen en waar mogelijk dienen voorzieningen gecon-

centreerd te worden (afbouwen van de ene locatie, versterken andere locatie). 
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• Parkstad Limburg beschikt over veel zogenaamde dode winkelmeters. Deze ongewenste me-

ters zouden uit de markt gehaald moeten worden door aan ontwikkelaars de voorwaarde op te 

leggen voor nieuwe winkelmeters oude ongewenste winkelmeters uit de markt te halen. Hand-

havend optreden is in dit geval een noodzakelijke voorwaarde om de gewenste nieuwe retail-

structuur te realiseren. 

• Het adviesprogramma bij vestigingen die in principe niet binnen de nieuwe retailstructuurvisie 

passen, dient gestroomlijnd te worden. Nu is dat veel te traag en loopt dat over te veel schij-

ven. 

 

De geformuleerde opgaven omvatten verschillende ambities en uitdagingen die verwezenlijkt moe-

ten worden. Hoe invulling gegeven kan worden aan de gewenste ontwikkelingsrichtingen komt in 

de hoofdstukken 6 en 7 naar voren; het gewenste retailprofiel en retailstructuur van Parkstad Lim-

burg. De vraag hoe het gewenste eindbeeld bereikt kan worden door middel van het vastleggen 

van bepaalde proces- en werkafspraken komt in het laatste hoofdstuk aan de orde; Implementatie 

en uitvoering. 
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4. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 

Zowel de consumentengedragingen als de (retail)markt zijn voordurend aan veranderingen onder-

hevig. Naast de demografische ontwikkelingen waarover momenteel uitgebreide landelijke discus-

sies worden gevoerd, nemen de bestedingen via de digitale winkelomgeving steeds verder toe en 

zoekt de steeds kritisch wordende consument prikkeling en uitdaging in de fysieke winkelomgeving. 

De toegenomen mobiliteit en het prijsbewustzijn zijn van invloed op het referentiekader: bood-

schappen het liefst goedkoop en nabij, maar voor luxe, gemak en speciale producten is men bereid 

om meer te betalen én om grotere afstanden af te leggen. We zien dat de retailmarkt continu pro-

beert in te spelen op de veranderingen in het koopgedrag en wordt er onder andere voortdurend 

gezocht naar een ideale combinatie van filiaalbedrijven die een landelijke bekendheid genieten en 

de zelfstandige ondernemer die in belangrijke mate bijdraagt aan het onderscheidende vermogen 

van winkelgebieden.  

 

Hierna presenteren wij themagewijs een aantal trends en ontwikkelingen die wij momenteel signa-

leren. Deze zijn niet alleen van invloed op de in het volgende hoofdstuk weer te geven beleidskeu-

zes maar ook op de realiteitswaarde van de retailstructuurvisie. 
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Demografie 

 

• Nederlandse bevolkingsomvang groeit tot 2025 

• Bepaalde regio’s vertonen reeds een krimp 

• Vijvenzestigplussers snel groeiende doelgroep 

• Senioren hebben eigen wensen en eisen 

• Demografische ontwikkelingen van invloed op het 

winkellandschap 

• Krimp noodzaakt tot het maken van keuzes 

 

 

Trends en ontwikkelingen – landelijk 

 

Tussen nu en 2025 zal de bevolking in Nederland groeien met 700.000 inwoners. Deze groei heeft 

voornamelijk betrekking op de Randstad en de provincie Flevoland. Echter, in 253 van de 440 

gemeenten gaat de bevolking in deze periode krimpen. In een aantal provincies, zoals Limburg, 

Zeeland en Groningen, zal de demografische krimp in enkele gemeenten kunnen oplopen tot 10-

20%.  

 

Naar verwachting zal het aantal 65-plussers in 2030 zijn opgelopen van 2,5 naar 4,3 mln. Een op 

de vier is dan ouder dan 65. Deze vitale en koopkrachtige ouderen zijn tegen die tijd goed voor 

50% van de consumptieve bestedingen. Service, persoonlijk advies en eerlijkheid staan boven aan 

het wensenlijstje van deze senioren. 

 

Trends en ontwikkelingen - regionaal 

 

De bevolkingsprognoses voor Parkstad Limburg laten een forse daling van het inwonertal zien. De 

komende 20 jaar gaat men uit van een afname van bijna 40.000 inwoners, een daling van 15%. 

 

De groep ouder dan 65 jaar zal in Parkstad Limburg de komende 20 jaar toenemen van nu 19% 

naar 33%. Dit betekent een toename van het aantal ouderen van 49.000 naar bijna 71.000 bij een 

daling van het totale inwonertal. 

 

Opgaven 

 

Gemeenten dienen in te spelen op de veranderende omvang en samenstelling van de bevolking. 

Bij een afnemend draagvlak dreigt leegstand en verpaupering, voornamelijk in de wat oudere win-

kelcentra die niet meer kunnen concurreren met nieuwe winkelontwikkelingen. De vraag dient ge-

steld te worden of ingezet moet worden op behoud en versterking van het bestaande aanbod (re-

novatie en herpositionering) of op winkelontwikkelingen op nieuwe locaties (vervanging van be-

staand aanbod). 

 

Er ontstaan kansen wanneer rekening wordt gehouden met de wensen van bepaalde bevolkings-

groepen, zoals ouderen. Deze groepen hebben een unieke set van klantwaarden en preferenties. 

Het in kaart brengen van diverse doelgroepen geeft richting aan mogelijke ontwikkelingsrichtingen 

van bijvoorbeeld het detailhandelsaanbod. 
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Koopgedrag consument 

 

• Driedeling in koopgedrag 

• Ruimtelijke indeling afgestemd op koopgedrag 

• Transformatie-economie breidt zich uit 

• Consument wordt steeds kritischer 

• Winkelen staat onder druk 

 

Omschrijving 

 

De consument heeft behoefte aan goederen, dat is de kern van consumeren en het bestaansrecht 

van detailhandel. De grote vraag is echter hoe consumeert de consument, waar, wanneer en welke 

factoren beïnvloeden zijn of haar keuzen? Er is een groot aantal factoren die dit koopgedrag beïn-

vloedt. In de basis is het koopgedrag van de consument echter te herleiden naar koopmotief. Daar-

bij zijn grofweg drie motieven te onderscheiden, waarin aspecten meespelen als het aan te schaf-

fen artikel, de eisen die gesteld worden aan het bezoek en de kenmerken van de aankoopplaats: 

 

♦ Boodschappen doen: het gaat hier om de aankopen van de consument voor het primaire le-

vensonderhoud. Deze aankopen worden met een hoge frequentie gedaan en veelal in de na-

bijheid van de woonomgeving. Regelmatig zal sprake zijn van combinatie aankopen van le-

vensmiddelen en hoog frequent benodigde (alledaagse) non-food. Bij de keuze in aankoop-

plaats zijn reistijd, bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, gemak, assortiment, uitstraling en 

prijs overwegingsfactoren.  

♦ Doelgericht aankopen: dit zijn (duurzame en/of vervangings) aankopen die met een lage fre-

quentie en veelal doelgericht worden gedaan. Het gaat om aankopen van woninginrichting, 

bruin en witgoed, fietsen, doe-het-zelf en tuinartikelen, etc. De aankopen van deze laatste twee 

worden vooral in de nabijheid van de woonomgeving gedaan. Voor de overige aankopen is de 

scope van de consument veel groter. Hier is een goede prijs-kwaliteitverhouding van groot be-

lang.  

♦ Recreatief winkelen: hierbij staat het kijken en vergelijken centraal. De consument wil veel 

keuzemogelijkheden en geprikkeld worden (impuls)aankopen te doen. De sfeer en beleving 

van een centrum zijn erg belangrijk. Deze aankopen worden met een wisselende frequentie 

gedaan en men is bereid een grotere afstand af te leggen. Het gaat om artikelen waarmee 

men een hogere emotionele binding heeft of uit speciale interesse en/of persoonlijke voorkeu-

ren zoals mode en luxe artikelen. In veel gevallen is dit koop- of bezoekgedrag een vorm van 

vrije tijdsbesteding. 

 

Het is belangrijk om op te merken dat ‘vermenging’ van diverse motieven tot de mogelijkheid be-

hoort. Voor de ene consument is het doen van kledingaankopen een vrijetijdsbesteding, voor de 

andere consument een noodzaak. Door aan te sluiten bij dit koopgedrag kunnen winkelgebieden, 

maar ook delen van grotere centra, zich duidelijk profileren en hun eigen identiteit uitdragen. Dit 

draagt weer bij aan het onderscheidend vermogen van winkelgebieden. Zo ligt de nadruk in wijk- en 

buurtcentra op boodschappen doen, op perifere detailhandelslocaties op doelgericht aankopen 

doen en in binnensteden op recreatief winkelen. 
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Trends en ontwikkelingen 

 

De consument oriënteert zich voor het doen van aankopen primair vanuit de eigen woonomgeving. 

Van daaruit maakt deze een keuze voor een bepaald winkelgebied, afhankelijk van de inspannin-

gen om dit centrum te bereiken. De toegenomen mobiliteit leidt ertoe dat consumenten voor be-

paalde aankopen een veel grotere afstand kunnen en willen afleggen om te gaan winkelen. Dit 

heeft weer als gevolg dat het referentiekader van de consument toeneemt. Het gaat hier niet alleen 

meer om een fysieke mobiliteit, maar ook om een virtuele mobiliteit. Internet biedt de consument 

mogelijkheden om prijsvergelijkingen te maken en zich vooraf te oriënteren.  

 

Naast de toegenomen actieradius is de vraag van de consument naar beleving, avontuur en ver-

maak van invloed op het koopgedrag. In de beperkte vrije tijd wil de consument het maximale be-

reiken. Ook de komende jaren is er een stijgende vraag naar leisurefuncties tijdens het winkelen. 

Nieuwe winkel- en horecaconcepten hanteren het belevingsconcept daarom vaak als uitgangspunt. 

Het persoonlijk welbevinden van de consument staat bij deze concepten centraal. 

 

Door bovenstaande ontwikkelingen wordt de consument steeds kritischer. Consumenten stellen 

steeds hogere eisen ten aanzien van prijs, kwaliteit en serviceniveau. Door de toegenomen mobili-

teit is het eenvoudig om snel van winkelgebied te wisselen wanneer de consument niet voldoende 

wordt geboeid.  

 

Winkelen is een volwassen toeristische markt geworden. Nederlanders geven 43% van al het geld 

dat is besteed aan vrijetijdsbesteding uit in winkels
6
. Detailhandel dient te concurreren met andere 

vormen van tijdsbesteding zoals een bezoek aan de bioscoop, een museum en het café. Ondanks 

de concurrentie blijkt uit effectieve tijdbestedingcijfers dat we in 2005 een zelfde aantal uren win-

kelden als in 1975
7
. Per bezoek zijn we wel een hoger bedrag gaan uitgeven, deels veroorzaakt 

door een stijging van de welvaart. 

 

Opgaven 

 

Trends en ontwikkelingen in het koopgedrag hebben een directe relatie met de ontwikkelaar, be-

legger en retailer. Allen zoeken zij naar manieren om het aanbod zo goed mogelijk aan te sluiten bij 

de wensen van de consument. Het is daarom van groot belang om het consumentengedrag voort-

durend te monitoren en de ‘hypes’ te onderscheiden van de trends. Onderscheid naar doelgroepen 

en gebiedsprofielen is daarin essentieel. 

 

 

 

 

                                                        
6
  Look Listen Learn 2008. SSM Retail Platform, 2008 

7
  Trend in de tijd. SCP, 2005 



Hoofdstuk 4 43 

Retailers 

 

• Filiaalbedrijven en zelfstandige ondernemers hebben el-

kaar nodig 

• Filiaalbedrijven zoeken meer en andere locaties 

• Opkomst buitenlandse retailers 

• Trafficlocaties veranderen in volwassen winkelgebieden  

• Winkelen mengt zich met andere functies 

 
 

Trends en ontwikkelingen 

 

De retailmarkt kenmerkt zich door het hoge tempo van veranderingen. Trends en ‘hypes’ volgen 

elkaar in snel tempo op. Retailers proberen daarmee in te spelen op de grillen en veranderingen in 

het koopgedrag van de consument. 

 

Filialisering 

In de afgelopen decennia is het filiaalbedrijf sterk opgekomen. Anno 2010 bestaat 53% van het 

winkelaanbod in Nederland uit filiaalbedrijven. Belangrijk motief voor filialisering is efficiënte be-

drijfsvoering. Gevolg is echter dat winkelgebieden steeds meer op elkaar gaan lijken. Hier tegen-

over staat ook dat er een zekere herkenbaarheid is ontstaan. Hoe je het went of keert de winkelke-

tens zijn wel ‘succesvol’ en voorzien blijkbaar in een bepaalde behoefte van de consument.  

 

Netwerkverdichting filiaalbedrijf 

Netwerkverdichting is een trend die zich bij de filiaalbedrijven doorzet. Dit uit zich onder meer in 

vestiging in kleinere winkelgebieden, vaak met kleinere winkels of aangepaste formules. Voorbeeld 

Hema die vestigingen opent in kleinere verzorgingsgebieden.  

 

Netwerkverdichting wordt veelal aangegrepen om op verschillende locaties andere type formules te 

vestigen. Een formule die past bij het winkelgebied en inspeelt op het specifieke koopgedrag dat de 

consument daar vertoont. Bijvoorbeeld AH XL op grootschalige, perifere locaties, goed bereikbaar 

met de auto en AH to go op echte ‘trafficlocaties’ met veel lopend publiek, zoals stations of hoofd-

winkelstraten. 

 

Een andere vorm van netwerkverdichting is het openen van een tweede, derde of soms vierde 

vestiging in een binnenstad. Het kan gaan om een ander winkeltype van de formule, bijvoorbeeld 

georiënteerd op een specifieke doelgroep, zoals WE Women en WE Man. Het kan ook gewoon 

gaan om een nevenvestiging in een nieuw winkelproject.  

 

Zelfstandige ondernemers 

Tegenhanger van het filiaalbedrijf zijn de zelfstandige ondernemers. Zij hebben niet het voordeel 

van een grote (ondersteunende) organisatie en landelijke bekendheid en kunnen vaak niet de laag-

ste prijs bieden. De kracht van deze winkels is gelegen in het aanbieden van service, kwaliteit en 

een bijzonder assortiment. Bij de zelfstandigen zien we een grote groep ‘gevestigde orde’. Winkels 

die al sinds jaar en dag ergens gevestigd zijn, vaak familiebedrijven en een (regionale) bekendheid 

hebben opgebouwd. Een tweede groep zijn de nieuwe ondernemers c.q. starters. Vaak gaat het 
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hier om jonge trendy ondernemers, gericht op vernieuwing. Beide groepen dragen in grote mate bij 

aan het onderscheidende vermogen van winkelgebieden in hun totaliteit. 

 

Nieuwe retailers treden toe 

Buitenlandse retailers weten in toenemende mate de Nederlandse retailmarkt succesvol te betre-

den. Internationale formules als H&M (Zweden), Zara (Spanje) en Media Markt (Duitsland) zijn niet 

meer weg te denken uit de Nederlandse winkelstraten. Daarnaast staan verschillende nieuwe for-

mules op het punt hun intrede te doen op de Nederlandse markt. Voorbeelden zijn de modeketens 

Rifle Jeans, Talking French en Salsa Jeans.  

 

Duurzaamheid, CO2-neutraal en antiglobalisering zijn tegenwoordig belangrijke waarden. In het 

verlengde hiervan zien we een opkomst van speciaalzaken met eigen of regionale producten. 

Daarbij neemt ook het aantal duurzame winkelformules toe (bijv. ‘EkoPlaza’ en ‘Marqt’).  

 

Winkelen is een beleving 

Winkels worden steeds vaker geïntegreerd met horeca, vrije tijd en diensten. De winkel wordt hier-

mee meer en meer een belevingsconcept, waar de consument producten kan uitproberen of zelf 

samenstellen om die vervolgens aan te schaffen: ‘try and buy’. Hiermee verbonden is het belang 

van merkbeleving en de opkomst van brandstores in binnensteden. In plaats van producten in 

andermans winkels te verkopen gaan de producenten zelf retailen. Veel binnensteden streven naar 

merkenwinkels in het hoogwaardige segment, zoals de grote Italiaanse modehuizen. 

 

Opgaven 

 

De wisselwerking tussen filiaalbedrijf en zelfstandige ondernemer zal altijd blijven bestaan. Het is 

per winkelgebied de opgave telkens te zoeken naar het juiste evenwicht. Landelijk bekende filiaal-

bedrijven zijn nodig voor enige herkenbaarheid en zijn veelal de publiekstrekkers. Zelfstandige 

ondernemers zijn nodig voor het onderscheidende vermogen van een winkelgebied. Uiteindelijk 

hebben ze elkaar nodig. 

 

Daarnaast moet ruimte worden geboden aan de continue behoefte en ook noodzaak voor winkel-

formules om zich te kunnen blijven aanpassen aan de wensen van de consument. Segmentatie in 

doelgroepen en gebiedsprofielen kunnen waardevolle instrumenten zijn om een concurrentievoor-

deel te verwerven. Door winkelconcepten bijvoorbeeld aan te passen op de wensen van de groei-

ende groep vijftigplussers is het mogelijk voor winkeliers extra omzet te realiseren. 
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Online winkelen 

 

• De online retail bestedingen nemen in 2009 toe tot € 6 

miljard 

• Een stijging van 20% ten opzichte van 2008 

• Kleding, reizen en consumentenelektronica voeren de 

boventoon 

• Modemerken hardste groeiers 

• Verwachte daling vraag winkelruimte 7 tot 9% 

• Gemak en flexibiliteit voornaamste oorzaken groei  
 

Omschrijving 

 

Online winkelen heeft betrekking op de verkoop van producten en diensten via internet aan particu-

lieren. Naast de pure webwinkels, die uitsluitend hun waar aanbieden via het web, hebben steeds 

meer ondernemingen naast een fysieke winkel ook een verkoopkanaal via het web. 

 

Trends en ontwikkelingen 

 

De bestedingen via internet zitten fors in de lift. 77% van de 11 miljoen Nederlanders die internet-

ten, kopen online. Reizen boeken via internet voert de boventoon maar ook consumentenelektroni-

ca en kleding nemen een belangrijke rol in. De totale omzet van online aankopen is in 2009 uitge-

komen € 6 mrd en dat is 20% meer dan in 2008. Van de totale bestedingen aan non-food werd in 

2008 4,6% uitgegeven via internet, in 2000 was dat nog maar 0,5%. De verwachting is dat dit per-

centage toeneemt tot 10% in 2012
8
. Het gebruik van internet wordt namelijk steeds makkelijker, 

consumenten krijgen routine met het winkelen via internet en leren de bedreigingen inschatten.  

 

Als gevolg van de groei in online winkelen zal de vraag naar winkelruimte de komende jaren moge-

lijk afnemen. Jones Lang LaSalle
9
 verwacht een daling van 7% tot 9%, voornamelijk in de aanloop-

straten van centrale winkelgebieden. Daarnaast laten grote ruimtevragende retailers in A1-

winkelstraten een verkleining van de gevraagde winkeloppervlakte zien.  

 

Als belangrijkste redenen om online aankopen te doen gelden zaken als gemak, tijdsbesparing en 

winkelen wanneer je wilt, maar ook de toegang tot producten die vaak in de regio niet voorhanden 

zijn, een lagere prijs en een grotere keuze. Ruim 40% van de consumenten gebruikt internet om 

zich te oriënteren op producten. Het belang van vergelijking op straat neemt daarbij af. Consumen-

ten blijken echter na oriëntatie het betreffende product toch vaak in een fysieke winkel te kopen. 

Men blijft de behoefte houden om producten te zien, aan te raken, te proberen en te beleven. Inter-

net blijft hier ‘slechts’ een ondersteunende rol vervullen. Het gaat dan voornamelijk om versproduc-

ten, grote artikelen en dure goederen. 

 

 

 

 

                                                        
8
  Look Listen Learn 2008. SSM Retail Platform, 2008 

9
  Retail Market Special 2009. Jones Lang LaSalle, 2009 
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Opgaven 

 

De toekomst zal uit moeten wijzen in hoeverre internet de fysieke winkel zal verdrijven uit het land-

schap. Voorlopig dienen retailers in te zetten op de kansen die internetwinkelen met zich mee-

brengt. Het is een extra verkoopkanaal met een groter bereik dan de fysieke winkel. Multi-

channeling is een optie: een combinatie van een fysieke winkel en een webshop.  

 

Fysiek winkelen zal altijd een belangrijke tijdsbesteding blijven. Retailers, beleggers en gemeente 

kunnen de aantrekkingskracht van bestaande winkelcentra bevorderen door te blijven investeren in 

een aantrekkelijke verblijfsomgeving voor de consument. 
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Dorps-, buurt- en wijkwinkelcentrum 

 

• Schaalvergroting zet door (ook in kleine kernen) 

• Aantal supermarkten daalt maar omvang neemt toe 

• Toenemende belang discounters en aanbod van non-food 

artikelen 

• Marktaandeel supermarkten neemt toe 

• Kleine centra staan onder druk 

• Upgraden en monitoren eigen centrum essentieel 
 

 

Omschrijving 

 

Dorps-, buurt- en wijkwinkelcentra voorzien voor een belangrijk deel in de dagelijkse behoefte van 

de consument. Efficiency en gemak zijn de kernwoorden van deze branche. Buurt- en wijkcentra 

hebben bij voorkeur een centrale ligging in het verzorgingsgebied, zijn goed bereikbaar per auto 

(maar ook per fiets en te voet) en hebben voldoende parkeergelegenheid. Full-

servicesupermarkten van moderne omvang (minimaal 1.000 m²) zijn de trekkers. Complementaire 

supermarkten, zoals een discounter, versspeciaalzaken en frequent benodigde non-food artikelen 

maken het aanbod compleet. 

 

Trends en ontwikkelingen 

 

De dagelijkse artikelensector in het algemeen en de supermarktbranche in het bijzonder is de laats-

te jaren sterk in beweging. Aan aantal trends en ontwikkelingen zijn relevant om te vermelden. 

 

• De trend tot schaalvergroting zet ook in 2010 verder door. Voor een rendabel functioneren is 

een steeds groter vloeroppervlak nodig. In grote steden maken supermarkten een schaal-

sprong naar megasupermarkten, maar ook in kleinere plaatsen is een schaalsprong zichtbaar. 

• Tegenover de schaalvergroting is tegelijk een trend van schaalverkleining en superspecialisa-

tie waar te nemen. Steeds vaker duiken winkels op met een zeer specialistisch assortiment, 

zoals specerijen, koffie en thee.  

• Het aantal supermarkten daalt, de gemiddelde omvang van supermarkten neemt toe en ook de 

diversiteit van het productenpakket binnen de supermarkt stijgt. Een moderne full-service su-

permarkt op buurt- en wijkniveau heeft tegenwoordig doorgaans een winkelvloeroppervlak van 

1.300 à 1.500 m², voor een discounter ligt dit iets lager; rond de 1.000 m² wvo. Echter, de diffe-

rentiatie in de omvang wordt steeds groter. De omvang van discounters blijft groeien en daar-

naast zijn supermarkten met een oppervlakte van minimaal 2.000 m² wvo in wijkcentra geen 

uitzonderingen meer.  

• Branche- en sectorvervaging doet zich voor in diverse branches, waaronder de supermarkt-

branche. In supermarkten wordt in toenemende mate non-food artikelen aangeboden, vaak op 

actiematige wijze. Vooral discounters bieden deze non-food artikelen aan. Dit aanbod zal, met 

de aankondiging van Albert Heijn om toe te treden tot de non-food markt, alleen maar toene-

men. 

• Het marktaandeel van supermarkten in de dagelijkse artikelensector neemt toe. Het marktaan-

deel van de discounters was de laatste jaren stabiel, maar neemt recent weer toe. 
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• De kleine buurt- en wijkcentra staan sterk onder druk. Momenteel zijn er in Nederland minder 

dan 700 buurtcentra. Tien jaar geleden waren dat er nog ruim 850
10

. De kleinschaligheid van 

het aanbod, het veelal ontbreken van trekkers, matige bereikbaarheid, onvoldoende uitbrei-

dingsmogelijkheden en een veranderd consumentengedrag zijn hiervan de oorzaak. Indien 

versterking en uitbreiding van het aanbod niet mogelijk is, wordt steeds vaker op zoek gegaan 

naar functieverandering van deze centra. Combinaties met maatschappelijke voorzieningen 

(welzijn, zorg) kunnen mogelijkheden bieden om een bepaald voorzieningenniveau te blijven 

bieden. Daarnaast blijft een buurtsteunpunt vaak wel rendabel. Deze steunpunten vullen deze 

de ‘gaten’ tussen de grotere wijkwinkelcentra. Formules als Spar spelen in op deze mogelijk-

heden. 

• Tegelijkertijd is er een opleving van dorps-, wijk-, en stadsdeelcentra zichtbaar. Het winkelop-

pervlak in deze centra is de laatste tien jaar met ongeveer 3% toegenomen, in tegenstelling tot 

het oppervlak van kleine wijkwinkelcentra, dat juist aan het afnemen is. Het aanbod wordt meer 

geconcentreerd en supermarkten in deze centra maken waar mogelijk een schaalsprong. Zij 

zijn op wijk-, buurt- en dorpsniveau de publiekstrekkers. Randvoorwaarden daarbij zijn wel dat 

deze centra goed bereikbaarheid zijn, over voldoende parkeermogelijkheden beschikken, goe-

de keuzemogelijkheden bieden en een aantrekkelijke uitstraling en presentatie hebben. 

 

Opgaven 

 

Het koopgedrag van de consument is bepalend voor een belangrijk deel aan de aanbodzijde. Door 

ervaring en de overvloed aan informatie is de hedendaagse consument kritisch. Men is vooral op 

zoek naar waarde. Naast prijs en aanbod, wordt in toenemende mate rekening gehouden met fac-

toren als tijd, inspanning, gemak van keuzes en interne (winkelinrichting en uitstraling) en externe 

(omgevingskwaliteit) verschijningsvormen. Dorps, buurt- en wijkwinkelcentra dienen hier op in te 

spelen. De concurrentie met andere winkelgebieden om de tijd en het geld van de consument zal 

immers alleen maar toenemen. 

 

 

 

                                                        
10

  Bron: Retailhandboek 98/99 (D&P/HBD) en Locatusverkooppuntenbestand 2010 
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Perifere detailhandel 

 

• Schaalvergroting zet onverminderd voort 

• Periferie versus de binnenstad 

• Onderscheid in branches vervaagd 

• Branding en thematisering van essentieel be-

lang 

 
 

Trends en ontwikkelingen 

 

Diverse ontwikkelingen, waarvan een aantal reeds geruimte tijd in gang zijn gezet, hebben invloed 

op de ontwikkeling van perifere detailhandel (PDV- en GDV-clusters). 

 

Schaalvergroting 

Schaalvergroting is een continue ontwikkeling in de detailhandel. Tussen 2002 en 2007 groeide de 

gemiddelde winkelvloeroppervlakte van grootschalige concentraties van 1.247 m² naar 1.311 m². 

Perifere locaties bieden ruimte voor deze ontwikkeling. Niet alleen de schaal per winkel neemt toe, 

maar detailhandelsconcentraties in hun geheel. De schaalvergroting is het gevolg van de wens van 

detaillist om meer artikelen, eventueel branchevreemd, aan te bieden in de hoop op een hogere 

omzet.  

 

Perifere vestigingen in toenemende mate populair 

De drang van grootschalige detaillisten om zich buiten de reguliere hoofdcentra te vestigen, wordt 

in belangrijke mate versterkt door de lagere huurprijzen in de periferie. Toch is er nog een groot 

aantal detaillisten, bijvoorbeeld in de woninginrichting, in de binnenstad gevestigd. Voornamelijk 

winkeliers in het midden- en hogere segment zien niets in het verhuizen naar de periferie omdat zij 

zich daar niet kunnen onderscheiden. 

 

Brancheverbreding en branchevervaging 

Door branchevervaging transformeren perifere winkelcentra geleidelijk naar ‘gemakscentra’, maar 

ook op winkelniveau treedt steeds vaker branchevervaging op. Zo is in een aantal Intratuin-

vestigingen het ‘Aan de Dis’-concept te vinden, gericht op het thema koken en tafelen. Anderzijds 

worden ‘echte’ tuinartikelen steeds vaker verkocht door grootschalige winkels in andere branches. 

Bouwmarkten Hornbach en Praxis XL hebben al een tuinafdeling van ca. 3.000 tot 4.000 bvo. Deze 

winkels transformeren langzamerhand naar complete warenhuizen in de periferie.  

 

Branding en thematisering zijn noodzakelijk 

De concurrentie tussen winkelgebieden wordt steeds heviger. Klanten zijn door de toegenomen 

mobiliteit in staat om winkelcentra te bezoeken die hen het meest aanspreken. Winkelgebieden, 

binnen de gemeentegrenzen, beconcurreren elkaar om de uitgaven van de consument. Om zich 

goed in de markt te zetten is het daarom belangrijk om binnen het eigen winkelcentrum een toege-

voegde waarde te creëren. ‘Branding’ en ‘thematisering’ zijn daarom de sleutelwoorden van de 

toekomst. Door in te zetten op een bepaald thema, zoals sport of wonen, kan een centrum zich 

onderscheiden van de concurrentie. Daarnaast moet het winkelcentrum aansluiten bij de beoogde 
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doelgroep. Consumenten gaan immers meer besteden wanneer zij zich thuis voelen in een bepaald 

gebied. Samenwerking is vanzelfsprekend een vereiste om ervoor te zorgen dat een winkelgebied 

aantrekkelijk blijft. 

 

Opgaven 

 

Perifere clusters moeten zich in toenemende mate richten op het positioneren van het eigen cen-

trum. Het aanbod van winkels groeit en dit leidt tot concurrentie tussen winkelgebieden. Zich on-

derscheiden, door branding en thematisering, wordt steeds belangrijker. Daarnaast moeten ge-

meenten zich, met het oog op de consumentenbestedingen en de krimp van de bevolking, steeds 

weer de vraag stellen in hoeverre de uitbreiding met nieuwe perifere locaties gewenst is. Het ver-

sterken van de huidige structuur, eventuele gepaard gaande met schaalvergroting, is ook een mo-

gelijkheid. 
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5. BELEIDSKEUZES RETAILSTRUCTUUR 

Volgend op de voorgaande analyses en de verkenningen van de toekomstige duurzame retailstruc-

tuur met marktpartijen en experts, staan in dit hoofdstuk de belangrijkste keuzes centraal. Keuzes 

die de koers bepalen voor de aanpassingen van de gewenste retailstructuur voor geheel Parkstad 

Limburg. Dat deze keuzes gemaakt moeten worden, zover is wel duidelijk geworden. Dat de ko-

mende jaren hiervoor forse inspanningen zullen worden gevraagd van publieke en private partijen 

is evenzeer onbetwist. Voorafgaand aan de uitwerking van de toekomstige retailstructuur en het 

samenstellen van een herijking van de beoordeling- en afwegingsmatrix voor nieuwe initiatieven die 

van invloed zijn op de retailstructuur Parkstad Limburg, nu eerst de belangrijkste keuzes. 

 

Bestaande retailstructuur vormt uitgangspunt 

De bestaande retailstructuur geldt als vertrekpunt, evenals de geldende politieke beleidsagenda 

van het Parkstadbestuur. De actualisatie van de retailstructuur van 2002 is met inbegrip van politiek 

vastgestelde besluiten; de actualisatie kan geen theoretische blauwdruk betreffen. Ingeval reeds 

ingezette initiatieven ongewenste effecten met zich meebrengen op de gewenste structuur (even-

tueel ook in de temporisering van de gewenste structuur) zal dit expliciet ter bestuurlijke herover-

weging worden aangegeven. 

 

Prioriteiten bevestigen krachtig beleid 

Aan een aantal winkelgebieden moet prioriteit toegekend worden voor de komende jaren. Hier valt 

de meeste winst te behalen, voor de gehele Parkstad Limburg regio, om zodoende de concurrentie 

het hoofd te kunnen bieden. Het vastleggen van prioriteiten zorgt voor een krachtig beeld naar 

buiten toe, zowel richting provincie als richting beleggers, ontwikkelaars en retailers. Zonder het 

stellen van prioriteiten worden geld, aandacht en marktruimte inefficiënt benut. Niet kiezen, is ver-

liezen. 

 

Dit betekent zeker niet dat er geen beleid moet worden gevoerd ter versterking van de andere 

winkelgebieden. Stilstand is immers achteruitgang. Deze ontwikkelingen mogen de gestelde priori-

teiten echter geen geweld aandoen. 

 

Koopmotief als leidraad 

Het koopmotief van de consument wordt als leidraad voor de invulling van de retailstructuur gehan-

teerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt in boodschappen, recreatief winkelen en laagfrequent 

doelgerichte aankopen. De kenmerken die hierbij horen, zijn weergegeven in de trendsheet betref-

fende het koopgedrag van de consument. 

 

Afbakening structuurbepalende winkelconcentraties 

De regionale verantwoordelijkheid voor Parkstad Limburg richt zich op structuurbepalende winkel-

concentraties. Hiervoor geldt een ondergrens van 3.500 m² winkelvloeroppervlak. Voor kleinere 

winkelgebieden geldt vooraleerst lokale verantwoordelijkheid en uitwerking binnen de kaders van 

de Retailstructuurvisie Parkstad Limburg. Het toetsingskader geeft hiervoor de werkwijze aan. 
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Regionale hoofdstructuur 

Parkstad Limburg zet in op een functionele structuur die onderscheid maakt in de stedelijke omge-

ving van netwerkstad met de satellietcentra én de landelijke structuur van de dorpen en kernen. De 

beleidsagenda gaat uit van de binnenstad van Heerlen als binnenstedelijk (winkel)centrum voor 

Parkstad met daaromheen de binnenstedelijke satellietcentra. De overige stedelijke centra richten 

zich op de lokale consumentenverzorging zonder daarbij de regionale hoofdstructuur nadelig te 

beïnvloeden. Het perspectief per concentratie is het ontwikkelingskader. 

 

Onderscheidende kracht Roda Boulevard 

Voor de gemeente Kerkrade geldt een bijzondere positie als directe grensgemeente met Duitsland 

en dan met name de retailontwikkelingen én de Duitse winkelplanning die de winkelverzorgende 

positie van Kerkrade sterk beïnvloeden. Hiervoor geldt als tegenhanger de Roda Boulevard, waar-

mee op lokaal (Kerkrade) én regionaal niveau (Parkstad Limburg) de eigen koopkracht optimaal 

wordt gemobiliseerd. Bovendien is de Roda Boulevard één van de gebieden in Parkstad Limburg 

om onderscheidend te kunnen zijn. Voor stadionontwikkelingen geldt een multifunctioneel gebruik, 

waarbij voor consumentenverzorgende functies zoals grootschalig winkelen kan worden voldaan 

aan de bedrijfsmatige randvoorwaarden van bereikbaarheid en parkeren. 

 

Iconen Parkstad Limburg 

De regionale hoofdstructuur kent op basis van de indeling naar de koopmotieven van de consu-

ment én de bestuurlijke beleidsagenda de volgende iconen:  

• Voor boodschappen doen: wijk- en buurtoverstijgend winkelaanbod (paraplufunctie) in het 

Maankwartier van de binnenstad van Heerlen en het Parkstadstadion in Kerkrade. Uitsluitend 

op deze twee locaties wordt een grootschalige supermarkt gefaciliteerd van > 3.500 m² winkel-

vloeroppervlak. 

• Voor recreatief winkelen: de binnenstad van Heerlen dient te worden opgewaardeerd tot Park-

stad Limburg icoon. Het Schinkelkwadrant Zuid en Maankwartier hebben hoge prioriteit om 

aan het hiertoe strekkende ambitieniveau te kunnen voldoen. 

• Doelgerichte laagfrequente aankopen: Parkstad Limburg heeft twee troeven met elkaar aanvul-

lende krachten: ook de toekomstige complementariteit van de locaties In de Cramer en de Ro-

da Boulevard zijn uitgangspunt voor de branchering. 

 

Heerlen binnenstad als binnenstad Parkstad 

De regionale hoofdstructuur voor Parkstad Limburg stelt eisen aan de opwaardering van de (bo-

ven)regionale trekkers waarvan de bovenregionale aantrekkingskracht moeten worden opgewaar-

deerd. Voor de binnenstad van Heerlen is zowel de ontwikkeling van Maankwartier als Schin-

kelkwadrant Zuid van cruciale betekenis, óók als dat eventuele nadelige effecten zou hebben op 

verzorgingslocaties van lagere orde. Dit hoort bij de keuze om de binnenstad van Heerlen te ver-

volmaken tot optimale shoppingomgeving. 

 

Niet alleen een sterke binnenstad, maar ook sterke satellietcentra 

De versterking van de retailstructuur kan niet alleen bereikt worden door versterking van de Heer-

lense binnenstad, ook de satellietcentra moeten doorontwikkeld worden (in de toekomstprofielen is 

dit richtbeeld verder gespecificeerd). 
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Functionele versterking In de Cramer en Roda Boulevard 

Ook de functionele versterking van In de Cramer en Roda Boulevard zijn van hoge prioritaire orde, 

waarbij aan de complementariteit van deze locaties wordt vastgehouden. In de Cramer zal zich 

voor de toekomst moeten bezinnen op nieuwe concepten, waarbij het profiel van gespecialiseerde 

woonboulevard mag worden uitgewerkt binnen het thema wonen. Brancheverruiming schaadt de 

belangen van de binnenstad en wordt niet voorgestaan. Voor de Roda Boulevard geldt een door-

ontwikkeling tot krachtige sport- en leisureboulevard en een megasupermarkt als completering van 

het multifunctioneel gebruik. 

 

Inzet uitbreidingsruimte 

Pure vierkantemeterdiscussies zijn niet leidend voor de toekomstige retailstructuur. Het gemeten 

inzicht in de koopstromen biedt de mogelijkheid om de distributieve ruimte (eventueel krimpruimte) 

te nuanceren naar locaties én het gewenste kwaliteitsniveau van de winkelconcentraties die de 

regionale hoofdstructuur vormen. Een ongenuanceerde methodiek van het verdelen van (negatie-

ve) distributieve ruimte over de 39 geanalyseerde winkelgebieden wordt verworpen. De kaas-

schaafmethode maakt plaats voor duidelijke keuzen om de regionale structuur op te schalen naar 

toekomstbestendige winkelconcentraties met volledig aanbod dat is afgestemd op de verzorgings-

functie én is afgestemd op het benoemen van de toplocaties binnen Parkstad Limburg. Kwantitatie-

ve discussies gaan gepaard met kwaliteitseisen van de winkelomgeving, zowel functioneel als 

ruimtelijk. Het inzicht in de koopstromen wordt vooral benut om de iconen en levensvatbare locaties 

te benoemen en niet om distributieve ruimte op regioniveau te bediscussiëren. Immers, ook onge-

wenst (verspreid, versnipperd, kwaliteitsarm) winkelaanbod en leegstand beïnvloeden de markt-

ruimte. 

 

Leefbaarheid versus levensvatbaarheid 

In het algemeen worden vanuit onroerend goed gezichtspunt (exploitatie, verhuur) de perspectie-

ven van een kleine buurtvoorziening (omvang totaal centrum kleiner dan 2.500 m² bruto vloerop-

pervlak) niet als gunstig beoordeeld. De bedrijfseconomische levensvatbaarheid dient echter afge-

zet te worden tegen de gezamenlijke wens van behoud van leefbaarheid. Het bundelen van com-

merciële winkelfuncties met sociaal-maatschappelijke voorzieningen staat daarbij hoog op de poli-

tieke agenda om de levensvatbaarheid van dorpen, wijken en buurten te ondersteunen. De beslis-

singsbevoegdheid in deze wordt vooral aan het lokaal bestuur overgelaten, waarmee tevens het 

vestigingsbeleid van maatschappelijke voorzieningen bij de afzonderlijke gemeenten blijft. 

 

Herstructureringsopgave woningvoorraad 

De actualisatie van de retailstructuur is afgestemd op de herstructureringsopgave van de woning-

voorraad. Het taakstellend onttrekken van 12.000 woningen en het terugbrengen van 6.000 nieuwe 

woonconcepten en/of woonvormen is mede bepalend voor het wel of niet behouden van perspec-

tief van bestaande winkelgebieden. 
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6. HET RETAILPROFIEL VAN PARKSTAD 

Parkstad Limburg werkt aan een vitale en duurzame verzorgingsstructuur en zet daarvoor in op een 

functionele structuur die onderscheid maakt in de stedelijke omgeving van netwerkstad met de 

satellietcentra én de landelijke structuur van de dorpen en kernen. Beide verzorgingsniveaus wor-

den in dit hoofdstuk nader beschreven, waarbij ingegaan wordt op de bijbehorende profielen die 

aan de verschillende winkelgebieden gekoppeld dienen te worden. De gewenste retailstructuur en 

de profileringen van de deelgebieden vragen om distributieve ontwikkelingen; toedeling van markt-

ruimte aan bepaalde gebieden onder de keerzijde van onttrekking van aanbod op andere plekken. 

Deze herstructureringsopgave voor het retailaanbod in Parkstad Limburg komt ook in dit hoofdstuk 

aan bod. 

 

 

6.1 Stedelijke structuur 

 

Netwerkprofiel 

De regio Parkstad Limburg heeft een inwonertal van ruim 250.000, maar het inwonertal zal dalen. 

Het beleid is er op gericht dat het inwonertal zich zal stabiliseren rond de 220.000 inwoners. Park-

stad zal daarmee naar aantal inwoners en oppervlak vergelijkbaar zijn met de (nu) vijfde stad van 

Nederland. Eindhoven telt namelijk circa 210.000 inwoners. Deze positie vraagt om een voorzie-

ningenniveau dat is afgestemd op haar inwonertal. Binnen de netwerkstructuur moet het voor de 

inwoners van Parkstad Limburg namelijk overduidelijk zijn wat ‘the place to be’ is. Vanwege de 

inzet op de netwerkstructuur wordt nadrukkelijk niet de vergelijking getrokken met gemeenten met 

een vergelijkbaar inwonertal als Heerlen, zoals bijvoorbeeld Amstelveen, Helmond en Hilversum.  

 

De stedelijke netwerkstructuur is opgebouwd uit de binnenstad van Heerlen als het binnenstedelijk 

(winkel)centrum voor Parkstad, met daaromheen de binnenstedelijke satellietcentra. Om deze 

structuur te verduurzamen dient de binnenstad versterkt te worden (icoonfunctie). Een sterke bin-

nenstad kan echter niet zonder sterke ondersteunende satellietcentra én vice versa. Het kwaliteits-

niveau van de verschillende centra dient daarvoor opgeschaald te worden, passend bij het draag-

vlak. 

 

Binnenstadsprofiel 

Het hoofdwinkelcentrum moet een brede aantrekkingskracht uitoefenen op bezoekers vanuit de 

regio en daarbuiten. Dit wordt vormgegeven door omvang en kwaliteit van het voorzieningenpakket, 

bestaande uit een menging van functies (detailhandel, horeca, cultuur) en een sfeervolle inrichting. 

Het assortiment is breed en diep, van prijsvriendelijk tot hoogwaardig. 
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Het accent ligt op de modische branches en de warenhuizen en wordt aangevuld met een zo breed 

mogelijk pakket binnen de overige branches. Hier bevinden zich de voor de regio unieke concep-

ten. 

 

De binnenstad van Heerlen bekleedt het hoogste verzorgingsniveau in de retailstructuur van Park-

stad Limburg. Volgende tabel laat zien dat de binnenstad van Heerlen tot de grote hoofdwinkelcen-

tra van de tweede categorie behoort. Met 78.500 m² wvo verspreid over 290 winkels vormt het een 

middenmoot binnen deze categorie. Om haar positie als dé binnenstad van Parkstad Limburg en 

bovenregionaal verzorgend centrum vorm te kunnen geven, passend bij een primair verzorgings-

gebied van 220.000 inwoners, moet deze verder omhoog schuiven binnen deze categorie, dit 

vraagt om uitbreiding van het aanbod. Met een omvang van circa 100.000 m² wvo (inclusief ’t Loon) 

krijgt Parkstad Limburg de beschikking over een volwaardig centrum. Daarbij dient onder andere 

het aanbod aan kleding & mode verder uitgebreid te worden (momenteel circa 27.000 m² wvo). 

 

Bij deze positionering dient de kanttekening gemaakt te worden dat in winkelcentrum ’t Loon een 

detailhandelsaanbod gevestigd is met een omvang van 16.500 m² wvo. Dit aanbod is ook meege-

nomen in het binnenstadsaanbod van Heerlen centrum, de omvang van alleen het kernwinkelge-

bied komt daarmee lager uit. 

 

Tabel 6.1: Indeling grote hoofdcentra 

Type centrum  Aantal 

winkels 

m² wvo m² wvo 

kleding & mode 

Warenhuizen Plaatsen 

Groot  

hoofdcentrum 

Cat.

1 

> 500 110.000 –  

250.000 

> 40.000 Bijenkorf, 

V&D, C&A, 

Hema, H&M 

Amsterdam, Den 

Haag, Rotterdam, 

Utrecht, Eindhoven 

 Cat.

2 

275 – 

500 

60.000 – 

110.000 

> 22.500 V&D, C&A,  

Hema, H&M 

Steden met 

100.000 – 200.000 

inwoners 

Bron: Winkelvoorzieningen op waarde geschat, theorie en praktijk, drs. E.J. Bolt, 2003, bewerking BRO 

 

Profiel satellietcentra 

Satellietcentra beschikken over een aanbod dat gemengd is, maar minder breed en diep dan het 

hoofdwinkelcentrum; ondergeschikt aan de binnenstad. Satellietcentra binnen de netwerkstructuur 

kunnen getypeerd worden als stadsdeelcentra. Doorgaans hebben grote stadsdeelcentra meer dan 

24.000 m
2
 wvo, de kleinere (tweede categorie) tussen de 12.000 en 24.000 m

2
 wvo. De grote 

stadsdeelcentra hebben veel mode, een groot warenhuis, veel filiaalbedrijven, en ook veel dagelijk-

se artikelen, die veel koopkracht binden. In de kleinere stadsdeelcentra is het aanbod minder geva-

rieerd. Naast een sterk dagelijks artikelenaanbod (met grotere supermarkten) is vooral het areaal 

frequent benodigde artikelen aanwezig. Het accent ligt op aanbod in het prijsvriendelijke tot mid-

densegment. Gespecialiseerd aanbod in het hogere segment is niet of in beperkte mate aanwezig, 

maar wel een landelijk bekend warenhuis (in ieder geval Hema en eventueel V&D en/of C&A). De 

stadsdeelcentra profileren zich steeds duidelijker als ‘efficiënt’ recreatief winkelcentrum, waarbij ook 

getracht wordt om het veelal monofunctionele karakter te doorbreken. 
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Tabel 6.2: Indeling stadsdeelcentra 

Type centrum  Aantal winkels m² wvo Aandeel food Draagvlak 

Stadsdeelcentra Cat.1 > 100 > 24.000 20% min. 75.000 

 Cat.2 50 – 100 12.000 – 

24.000 

30% min. 30.000 

Bron: Winkelvoorzieningen op waarde geschat, theorie en praktijk, drs. E.J. Bolt, 2003, bewerking BRO 

 

De satellietcentra binnen Parkstad behoren tot de tweede categorie stadsdeelcentra, op basis van 

het draagvlak kan geen van de centra haar positie versterken tot een stadsdeelcentrum van de 

eerste categorie. Met een verzorgingsgebied van circa 30.000 inwoners kent Brunssum centrum 

met circa 22.500 m² wvo reeds een uitgebreid aanbod. Het aanbod in Kerkrade centrum blijft met 

circa 15.000 m² wvo daarentegen achter bij een draagvlak van circa 48.000 inwoners. Ook Land-

graaf Op de Kamp blijft met 7.600 m² wvo fors achter bij haar draagvlak van circa 39.000 inwoners. 

Maar de satellietfunctie van Landgraaf moet dan ook breder gezien worden dan winkelcentrum Op 

de Kamp sec. De deelcentra Schaesberg en Waubach dragen namelijk bij aan de satellietfunctie 

van het lokale hoofdwinkelcentrum. Hoensbroek centrum kent een aanbod van circa 13.500 m² wvo 

en kan daarmee eveneens tot de tweede categorie van stadsdeelcentra worden gerekend, maar 

gelet op de verdunningsopgave van de woningvoorraad die aan dit gebied toebedeeld is in combi-

natie met ontwikkelingen elders (onder andere winkelcentrum Heerlerheide) dient het centrum van 

Hoensbroek zich als één van de satellietcentrum te ontwikkelen in overeenstemming met de om-

vang van het directe verzorgingsgebied. 

 

Profiel ondersteunende centra 

De overige stedelijke centra richten zich op de lokale consumentenverzorging zonder daarbij de 

regionale hoofdstructuur (netwerkstructuur) op enigerlei wijze nadelig te beïnvloeden. De wijk- en 

buurtverzorgende centra vormen concentratiepunten voor dagelijkse artikelen in de verzorgings-

structuur. In de wijkverzorgende centra wordt meervoudig supermarktaanbod aangevuld met speci-

aalzaken. In de buurtverzorgende centra is het supermarktaanbod doorgaans beperkt tot één vesti-

ging. Het aandeel food neemt steeds verder toe naarmate de omvang van het centrum (en het 

verzorgingsgebied) afneemt. Voor niet-dagelijks aanbod wordt optimalisering van het aanbod na-

gestreefd met verkenning van de maximale grenzen van het draagvlak. De invulling van het aanbod 

bestaat grotendeels uit het middensegment en discount. 

 

Tabel 6.3: Indeling ondersteunende centra 

Type centrum  Aantal winkels m² wvo Aandeel food Draagvlak 

Wijkcentra Cat.1 30 – 50 6.000 – 

12.000 

40% 15.000 – 

30.000 

 Cat.2 15 – 30 3.000 – 6.000 50% 10.000 – 

15.000 

Buurtcentra   1.500 – 3.000 60% ca. 7.500 

Buurtsteunpunt    85%  

Bron: Winkelvoorzieningen op waarde geschat, theorie en praktijk, drs. E.J. Bolt, 2003, bewerking BRO 
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Voorzieningen op het laagste schaalniveau 

In het algemeen worden vanuit onroerend goed gezichtspunt (exploitatie, verhuur) de perspectie-

ven van de kleine buurtvoorziening (< 2.500 m² wvo) niet als gunstig beoordeeld. Op de kwets-

baarheid van dit soort centra moet in het bijzonder worden gewezen, omdat het functioneren daar-

van goeddeels ‘drijft’ op slechts één ‘kurk’ (supermarkt). De kwetsbaarheid wordt groter naarmate 

de supermarkt naar hedendaagse maatstaven te klein is om een voldoende breed en diep assorti-

ment aan te kunnen bieden. De omzetontwikkeling komt in gevaar bij afnemend draagvlak en komt 

verder onder druk te staan als in de directe nabijheid opwaarderingen van grootschaligere centra 

plaatsvindt. De vraag vanuit de markt naar winkelruimte in buurtconcentraties, anders dan die van 

supermarkten en horecabedrijven, wordt steeds kleiner. Vooral als deze concentraties wat ouder 

worden, zijn leegkomende panden vaak moeilijk invulbaar.  

 

Profiel perifere locaties 

De omvang, diversiteit en mate van thematisering van een perifere detailhandelscluster is bepalend 

voor de verzorgingsfunctie (lokaal/regionaal/landelijk). Anderzijds is juist de verzorgingsfunctie van 

invloed op de (haalbare) omvang. Dergelijke locaties kennen doorgaans in meer of mindere mate 

afstemming in branches. Waren het voorheen vooral meubelzaken en bouwmarkten, nu zijn het 

vaak themacentra ‘wonen’ of ‘in en om de woning’. Deze themacentra worden steeds verder uitge-

bouwd met grootschalige formules op het gebied van o.a. sport en bruin- en witgoed. Steeds vaker 

zoeken de verschillende aanbieders elkaar op in de periferie, waardoor een groter verzorgingsge-

bied aangesproken kan worden. Gemiddeld genomen bedraagt de minimale maat van een perifere 

concentratie circa 20.000 à 25.000 m
2
 wvo. Landelijk of boven-regionaal verzorgende centra kun-

nen een omvang bereiken van 70.000 tot meer dan 100.000 m² wvo. Bij themacentra kleiner dan 

15.000 m
2
 wvo wordt de consument, volgens de huidige inzichten, onvoldoende variatie geboden. 

 

Woonboulevard In de Cramer voorziet met haar uitgebreide aanbod van ruim 100.000 m² wvo en 

sterke thematisering reeds in de profilering van de netwerkstad met een bovenregionale en zelfs 

landelijke verzorgingsfunctie. De bovenregionale aantrekkingskracht van de Roda Boulevard zal 

versterkt moeten worden door het sterker uitdragen van het thema ‘sport & leisureboulevard’. 
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6.2 Landelijke structuur 

 

De landelijke structuur heeft betrekking op de dorps- en kernenstructuur. De piramidale opbouw 

van de structuur zoals in de stedelijke structuur is minder van toepassing op dit voorzieningenni-

veau, het aanbod is in meer of mindere mate geconcentreerd op één plek. Op landelijk niveau 

nemen de dorpscentra de positie in van hoofdwinkelgebied. Het gaat hierbij om centra die in kwan-

titatieve zin nauwelijks een bovenlokaal verzorgende functie vervullen. Persoongebonden motieven 

(men kent bijvoorbeeld de ondernemer goed, sociale contacten met dorpsgenoten) en economi-

sche beweegredenen (dichtbij) vormen de steunpilaren voor de lokale koopkrachtbinding. Doordat 

de dorpskernen doorgaans in de directe nabijheid van grotere verzorgende centra liggen, kan het 

dorpscentrum zich slechts in beperkte mate ontwikkelen en behoort een relevante bovenlokale 

verzorgende functie bij voorbaat tot de onmogelijkheden. De verzorgingsfunctie van het nabij gele-

gen grotere centrum doet zich dan immers gelden. Het aanbod in dergelijke centra dient goed af-

gestemd te zijn op het eigen draagvlak. De minimale omvang van het primaire draagvlak is afhan-

kelijke van verschillende aspecten (waaronder het kostenpatroon van de onderneming, koopkracht 

in het verzorgingsgebied en afstand tot concurrerend aanbod) en fluctueert tussen 4.000 en 6.000 

inwoners. Onder dit draagvlak daalt het toekomstperspectief tot de kritische ondergrens.  

 

 

 

In gebieden die met bevolkingsdaling te maken krijgen, kan druk op het voorzieningenniveau (win-

kelvoorzieningen, openbare voorzieningen) ontstaan. De aard en mate van deze druk en de oplos-

singsrichtingen zullen verschillen afhankelijk van het karakter van het gebied. Echter, diverse 

trends zorgen ervoor dat in meer algemene zin de voorzieningenstructuur aan de nodige verande-

ring onderhevig is. Zo zorgen veranderingen in werk- en mobiliteitspatronen dat inwoners gebruik 

kunnen maken van voorzieningen in een groter gebied, en dat ook veelal doen. Druk op voorzie-

ningen is dus niet exclusief gekoppeld aan bevolkingsdaling. Afkalving van lokale voorzieningen 

kan ook ingrijpende gevolgen hebben voor minder mobiele inwoners die hiervan afhankelijk zijn, 

zeker als het de laatste voorziening in een kern of gemeente betreft. 

 

Tabel 6.4: Indeling dorpscentra 

Type centrum  Aantal winkels m² wvo Aandeel food Draagvlak 

Dorpscentra groot 25 – 50 4.000 – 7.500 25% 5.000 – 

12.000 

 klein  < 4.000 30% < 5.000 

Bron: Winkelvoorzieningen op waarde geschat, theorie en praktijk, drs. E.J. Bolt, 2003, bewerking BRO 
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6.3 Herstructureringsopgave 

 

Inzet van marktruimte, uitbreiding van het retailaanbod en uit de markt halen van winkelmeters, 

moet richtinggevend zijn aan de in te zetten koers voor de gewenste duurzame retailstructuur. Dit 

geldt zowel voor de opbouw van het aanbod binnen de netwerkstructuur als voor de verschillende 

iconen die eerder benoemd zijn. Ondanks dat het draagvlak afneemt en daardoor ook de marktmo-

gelijkheden voor winkelmeters afnemen, dient het aanbod in bepaalde concentraties toch uitgebreid 

te worden. 

 

Deze actualisatie van de retailstructuurvisie heeft betrekking op de periode 2010-2020. De demo-

grafische ontwikkelingen noodzaken echter verder door te kijken tot het moment waarop de demo-

grafische ontwikkelingen zich stabiliseren. Ook de in te zetten ontwikkelingen (zoals de bouw van 

het Maankwartier en Schinkelkwadrant) rechtvaardigen het verder door te kijken aangezien hier-

mee lange doorloopperioden gemoeid zijn. Het jaar 2020 vormt namelijk geenszins het eindbeeld, 

maar in deze visieperiode kan wel een begin gemaakt worden om te komen tot het einddoel: een 

duurzame en vitale retailstructuur bij een stabiele omvang en samenstelling van de bevolking rond 

de 200.000 inwoners. 

 

Bij een daling van het inwonertal van 254.000 naar 200.000 neemt het bestedingspotentieel in 

Parkstad Limburg af van € 1.258 mln. naar € 988 mln. De omzet in de regio zal daardoor lager 

uitkomen. Deze afname zal echter relatief beperkter zijn. Het beleid van Parkstad Limburg is er 

namelijk op gericht de voorzieningenstructuur te versterken. Binnen de netwerkstad wordt een 

duurzame retailstructuur opgebouwd bestaande uit diverse iconen. Deze ambitie gaat gepaard met 

een hogere koopkrachtbinding en relatief meer omzet van buiten de eigen regio. Voor een stad met 

meer dan 200.000 inwoners kan de koopkrachtbinding in de dagelijkse artikelensector toenemen 

tot maximaal 97% en in de niet-dagelijkse artikelensector is een binding van circa 91% realistisch
11

. 

Een bindingspercentage van 100% komt nooit voor, omdat consumenten altijd in bepaalde mate 

aankopen blijven doen buiten de eigen regio. Ondanks dat ook de overige gebieden binnen Lim-

burg te kampen hebben met krimp gaan wij er van uit dat de toevloeiing van vreemde omzet in de 

niet-dagelijkse artikelensector absoluut gezien minimaal even hoog zal blijven (dit kan een hoger 

toevloeiingspercentage betekenen aangezien dit een aandeel van de totale omzet betreft). 

 

De totale bestedingen in de dagelijkse en niet-dagelijkse artikelensector binnen Parkstad Limburg 

(gebonden bestedingen en vreemde koopkracht) bedragen momenteel € 1.293 mln. en zullen op 

basis van voorgaande aannames teruglopen tot € 1.070 mln. Afgezet tegen de huidige gemiddelde 

vloerproductiviteiten voor beide sectoren ontstaat er naar de toekomst toe een situatie waarin er 

ruimte is voor 392.000 m² wvo, een daling met 76.000 m² ten opzichte van de huidige situatie. Dit 

betekent een afname van het aanbod met 16% bij een daling van het inwonertal met ruim 21%. 

 

Betrouwbaar cijfermatig inzicht in het veranderende koopgedrag van de ouder wordende consu-

ment is vooralsnog niet beschikbaar. Het is daardoor niet mogelijk het bestedingspotentieel naar de 

toekomst toe te corrigeren op basis van de vergrijzing én ontgroening waar Parkstad Limburg mee 

te maken heeft. 

 

                                                        
11

  De bindingcijfers naar de toekomst zijn gebaseerd op de huidige koopstromen, het beleid dat gericht is op 
versterking van de retailstructuur en referentiecijfers, maar blijven cijfermatige aannames. 
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Dagelijkse artikelensector 
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2010 254.500  € 2.352,-  € 599 95% 5%  € 599 82.759  € 7.250 

Stabilisatie 210.000  € 2.352,-  € 494 97% 5%  € 504 70.000  € 7.250 

Verschil -44.500  - € 105 +2% - - € 95 -12.500  

 

Niet-dagelijkse artikelensector 
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2010 254.500 € 2.589,- € 659 89% 16% € 694 385.595 € 1.825 

Stabilisatie 210.000 € 2.589,- € 544 92% 18% € 610 338.000 € 1.825 

Verschil -44.500  - € 115 +3% +2% - € 84 -47.500  

 

De daling van het aanbodpotentieel zal in belangrijke mate effecten hebben op het versprei-

de/ongewenste aanbod (100.000 m² wvo in totaal) maar waarover we in de beleidskeuzes hebben 

gezegd dat dit geen deel uitmaakt van de structuurbepalende winkelconcentraties. Dit is een deels 

een autonoom proces, maar zal ook deels geforceerd plaats moeten vinden. Ook de winkelconcen-

traties op het laagste verzorgingsniveau met een beperkt toekomstperspectief (met name concen-

traties kleiner dan 2.500 m² wvo) zullen hier last van ondervinden. Het is een gemeentelijke opgave 

hierbinnen de afweging te maken tussen levensvatbaarheid en leefbaarheid. Overigens is vindt de 

afname van het aanbodpotentieel geleidelijk plaats over circa 30 jaar. De uit te zetten koers is rich-

tinggevend en zal tussentijds gespiegeld moeten worden aan dan geldende ontwikkelingen. 

 

Ondanks het teruglopen van het omzetpotentieel dient er ruimte geboden te worden aan uitbreiding 

van winkelaanbod op bepaalde locaties. Door de structuurbepalende gebieden als uitgangspunt te 

nemen, wordt uitval aan de onderkant van de markt in werking gezet. De markt zal deze sanering 

deels bepalen. Er ontstaat zodoende schaarste die noodzakelijk is om wenselijke ontwikkelingen 

ook op wenselijke locaties te laten plaatsvinden. Voor het geforceerd uit de markt halen van win-

kelmeters alsmede relocatie van bestaande winkels op ongewenste locaties naar de sterkere con-

centraties (indikking van de centrumgebieden) dient flankerend beleid geformuleerd te worden, hier 

komen wij in het laatste hoofdstuk op terug. 
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Solitaire winkelvestigingen en de huidige leegstand leggen druk op de ontwikkelingsruimte en die-

nen daarom terug gebracht te worden, buiten de kernwinkelgebieden betekent dit dat er nagedacht 

moet worden over nieuwe invullingen anders dan detailhandel, of zelfs het volledig uit de gebouwde 

sfeer nemen, hetgeen mogelijk de leefbaarheid ten goede kan komen. De huidige fijnmazige struc-

tuur kan hierdoor wellicht wat grover worden. 

 

Uitbreiding van het winkelaanbod dient plaats te vinden in het centrum van Parkstad (Maankwartier 

en Schinkelkwadrant), maar ook het centrum van Kerkrade vraagt om toevoeging van winkelmeters 

(voornamelijk invulling en vervanging leegstaande winkelpanden).  
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7. RETAILSTRUCTUUR PARKSTAD LIMBURG 

7.1 Inleiding 
 

Voor de toekomstige duurzame retailstructuur van parkstad Limburg is een duidelijke omschrijving 

van de iconen van belang. Aan de hand van deze iconen wordt in dit hoofdstuk vervolgens de toe-

komstige retailstructuur van Parkstad Limburg beschreven, waarbij ingegaan wordt op het perspec-

tief voor de verschillende verzorgingscategorieën. Hierbij wordt speciaal aandacht besteed aan de 

winkelconcentraties die van groot belang zijn voor de regionale retailstructuur. De winkelcentra 

binnen Parkstad Limburg kunnen ingedeeld worden naar de verzorgingscategorieën en een richt-

beeld voor het toekomstige profiel dat daarbij hoort, treft u aansluitend in dit hoofdstuk aan.  

 

 

7.2 Iconen naar koopgedragingen 

 

Het koopmotief vormt de leidraad voor de toekomstige retailstructuur van Parkstad Limburg. Aan de 

functionele indeling van ‘Boodschappen doen’, ‘Recreatief winkelen’ en ‘Doelgerichte aankopen 

doen’ worden duidelijke iconen verbonden. 

 

Boodschappen doen 

Het boodschappenaanbod binnen Parkstad Limburg ligt iets onder het landelijke gemiddelde. Maar 

belangrijker is de spreiding van het aanbod (een groot aandeel is buiten de geplande winkelcentra 

gevestigd) en de relatief beperkte gemiddelde schaalgrootte. Er zijn veel kleinschalige aanbieders 
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en echte grote aanbieders met een bovenlokale of regionale aantrekkingskracht ontbreken, er 

springt niets bovenuit. Van een teveel aan supermarktmeters is bovendien geen sprake. 

 

Parkstad Limburg dient de icoonfunctie op het gebied van boodschappen doen vorm te geven door 

de vestiging van grootschalige aanbieders. Voor de aanwezigheid of vestiging van een grootschali-

ge supermarkt (zogenaamde XL-formule) kan de vuistregel gehanteerd worden van grofweg één 

per 100.000 inwoners. Dit betekent theoretische gezien dat binnen netwerkstad Parkstad ruimte is 

voor twee grootschalige supermarktformules. Ook hier kan weer het voorbeeld van Eindhoven 

genoemd worden (zie profilering Parkstad in het vorige hoofdstuk), waar twee megasupermarkten 

aanwezig zijn met een winkelvloeroppervlak van elk circa 3.500 m². De grootste supermarkt binnen 

Parkstad Limburg heeft een omvang van 1.900 m² wvo (Albert Heijn Brunssum Noord). 

 

Het Maankwartier in de Heerlense binnenstad en het Parkstad Limburg Stadion, als deel van de 

Roda Boulevard, in Kerkrade bieden de meest geschikte ruimtelijk-functionele randvoorwaarden 

voor realisatie van de icoonfunctie. De keuze voor deze locaties komt mede voort uit de ruimtelijke 

randvoorwaarden die aan de vestiging van een grootschalige supermarktformule worden gesteld. 

Vanwege het benodigde omvangrijke verzorgingsgebied worden er belangrijke eisen gesteld aan 

de bereikbaarheid en parkeergelegenheid. Het Parkstad Limburg Stadion scoort als perifere rand-

stedelijke locatie optimaal op deze factoren. Het Maankwartier is daarnaast de enige centrumstede-

lijke locatie die vanwege de omvang van de ontwikkelingslocatie een dergelijke ruimtevraag kan 

huisvesten. Adequate parkeervoorzieningen zijn daarbij van onmiskenbaar belang. 

 

Met de komst van twee grootschalige supermarkten voegt Parkstad Limburg iets nieuws toe aan 

haar regio en versterkt daarmee de regionale retailstructuur. Voorwaarden hierbij is dat deze groot-

schaligheid en bijbehorende regionale verzorgingsfunctie beperkt wordt tot de genoemde twee 

locaties. 

 

Recreatief winkelen 

Binnen het recreatieve winkelen in Parkstad Limburg voert de Heerlense binnenstad de onbetwiste 

koppositie aan. Het is de enige recreatieve winkelconcentratie met een bovenregionale verzor-

gingsfunctie. Binnen de regio is men het er unaniem over eens (zowel politiek als markt) dat de 

Heerlense binnenstad hét centrum vormt van Parkstad Limburg, de overige winkelcentra zijn daar 

ondergeschikt aan. Voor versteviging van de icoonfunctie zijn de nieuwe ontwikkelingen Maankwar-

tier en Schinkelkwadrant Zuid van onmiskenbaar belang. Juist deze ontwikkelingen bieden Park-

stad Limburg de kans haar centrum op een hoger niveau te tillen en te kunnen (blijven) concurreren 

met recreatieve koopcentra buiten de eigen regio. 

 

Door de toevoegingen van het Maankwartier en het Schinkelkwadrant Zuid en verdere ruimtelijke 

versterkingen kan de binnenstad haar toppositie verankeren in de regionale retailstructuur passend 

bij een primair verzorgingsgebied van circa 200.000 inwoners. Met deze projecten is een uitbreiding 

van circa 25.000 m² wvo gemoeid, daarmee groeit Parkstad-binnenstad tot ruim 100.000 m² wvo 

(let wel, inclusief ’t Loon zijnde 16.500 m² wvo). De omvang van het binnenstadsaanbod is daar-

mee redelijk vergelijkbaar met Eindhoven (momenteel 110.000 m² wvo, maar hier ligt eveneens 

een forse ontwikkelingsopgave vanwege haar positie in de regionale detailhandelsstructuur). Het 

binnenstadsaanbod is daarmee eveneens vergelijkbaar met steden als Tilburg, Arnhem, Nijmegen 

en Breda. Maar ook met de binnenstad van Maastricht met 103.000 m² wvo. De binnenstad van 
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Parkstad zal de binnenstad van Maastricht echter niet naar de kroon steken (koopstad versus re-

creatief en historische binnenstad gelegen aan het water), maar kan wel een evenknie vormen qua 

omvang van het aanbod, hetgeen gerechtvaardigd wordt door de netwerkstructuur en het inwoner-

tal van Parkstad. 

 

Doelgerichte aankopen 

Parkstad Limburg kent een drietal concentraties van doelgericht aanbod, te weten Woonboulevard 

In de Cramer (103.000 m² wvo), Roda Boulevard (33.000 m² wvo) en het bedrijventerrein Emma 

(12.000 m² wvo). De eerste twee concentraties hebben een bovenregionale aantrekkingskracht, het 

Emmaterrein is in de eerste plaats een bedrijventerrein en de aldaar gevestigde detailhandel is 

voornamelijk regionaal verzorgend en ondergeschikt aan de twee andere concentraties, echter wel 

in het bezit van een uitermate gespecialiseerde aanbieder op het gebied van outdoor-sport (deze 

zou eigenlijk idealiter op de Roda Boulevard gevestigd moeten zijn). 

 

Binnen de doelgerichte aankopen richt de icoonfunctie van Parkstad zich op twee plekken. Woon-

boulevard In de Cramer vormt het icoon met alles op het gebied van wonen. De boulevard draagt 

deze icoonfunctie reeds met verve uit en kan rekenen op een groot verzorgingsgebied (landelijk). 

De woonboulevard dient haar icoonfunctie te versterken door een verdere specialisatie. De Roda 

Boulevard vormt het tweede icoon. Het centrale thema wordt gevormd door een combinatie van 

doe-het-zelf en tuin. Dat deze locatie op dit gebied nu niet de onbetwiste nummer één positie bin-

nen Parkstad Limburg inneemt, blijkt uit het koopstromenonderzoek. Op basis van het koopstro-

menonderzoek komt een iets groter aandeel van het bestedingspotentieel binnen de regio op het 

gebied van doe-het-zelf en tuin terecht in de Woonboulevard. De Roda Boulevard zal haar icoon-

functie sterker uit moeten dragen. Dit is een regionale opgave. De verdere versterking als sport & 

leisureboulevard is daarbij van groot belang. De vestiging van een megasupermarkt draagt tevens 

bij aan de icoonfunctie, al bestaat er tussen de verschillende thema’s weliswaar geen functioneel 

verband, de overeenkomst bestaat uit grootschaligheid en de bedrijfsmatige ruimtelijke randvoor-

waarden. 
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7.3 Toekomstige retailstructuur 

 

De toekomstige retailstructuur in de regio Parkstad Limburg is benaderd vanuit de netwerkfilosofie. 

De structuurbepalende winkelgebieden hebben een regionale of zelfs bovenregionale verzorgings-

functie. De structuurbepalende winkelgebieden zijn ten opzichte van elkaar gepositioneerd om 

consumenten optimaal te kunnen bedienen van goed winkelaanbod én een duurzame verzorgings-

structuur te behouden. Het detailhandelsbeleid op wijk- en buurtniveau en in de kleine kernen wordt 

daarbij overgelaten aan de lokale overheid. Alleen algemene richtlijnen worden gegeven.  

 

7.3.1 Bovenregionaal verzorgende centra 

 

Tot de bovenregionaal verzorgende centra behoren Heerlen binnenstad en de perifere concentra-

ties Woonboulevard In de Cramer en Parkstad Limburg Stadion. 

 

Parkstad centrum 

Functionele centra hebben een enorme trekkracht door de volledigheid in het aanbod gecombi-

neerd met horeca en cultuur, goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid en een goed geoutil-

leerde verblijfsruimte. Parkstad centrum kan geen historische setting creëren, maar kan wel vol-

doen aan de voorwaarden van een aantrekkelijke verblijfsomgeving, inrichting van de openbare 

ruimte en passende horeca- en cultuurvoorzieningen. De toeristische visie geeft eveneens aankno-

pingspunten aan voor de doorontwikkeling van het centrum van Parkstad als toeristische attractie. 
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De Heerlense binnenstad, Parkstad-centrum, moet een aantrekkelijk centrum zijn voor de inwoners 

van Parkstad Limburg, maar ook bezoekers van buiten de regio aantrekken. Het centrum vormt het 

visitekaartje voor de hele regio. Het moet de concurrentie met andere steden aangaan én aan 

kunnen. Om die positie waar te kunnen maken, heeft het centrum een duidelijke identiteit, kwaliteit 

en levendigheid nodig, die gekoesterd en steeds versterkt wordt. De binnenstad van Heerlen moet 

zich verder ontwikkelen tot hét (hoogstedelijke) centrum van Parkstad, waar alle branches in elke 

omvang mogelijk zijn. 

 

Om de binnenstad van de gewenste versterking op retailgebied te voorzien, zijn een viertal ontwik-

kelingen van onmiskenbaar belang. Ten eerste het Schinkelkwadrant Zuid, een volledig nieuw 

winkelcentrum in combinatie met wonen en culturele invulling rondom de locatie van het huidige 

winkelcentrum De Plu. Waarbij de aandacht niet alleen uit dient te gaan naar uitbreiding van het 

winkelarsenaal, maar vooral ook naar het kwalitatieve aspect. Vernieuwende (winkel)concepten 

vormen hierbij een zeer belangrijke succesvoorwaarde en niet meer van hetzelfde (om nog maar te 

zwijgen over een duplicering van ’t Loon). De tweede belangrijke grootschalige ontwikkeling is het 

Maankwartier, de openbaarvervoer-entree van het centrum van parkstad Limburg. Met de groot-

schalige ontwikkeling ontstaat een icoon voor stad en regio en de megasupermarkt vormt een pa-

raplufunctie voor het boodschappenaanbod. Het verbindt de zuid- en noordzijde van het spoor en 

vormt daarmee de derde pool van de driehoek Glaspaleis Schunck/Pancratiusplein – Theater/Van 

Grunsvenplein – Maankwartier/Royal/Stations-plein. De routing in het centrum dient daarvoor aan-

zienlijk verbeterd te worden, waarbij onder andere aandacht besteed moet worden aan de verbin-

ding tussen het Schinkelkwadrant en het Coriocenter. De Oranje Nassaustraat dient bovendien 

opgewaardeerd te worden zodat haar oude aantrekkingskracht wordt hersteld. De ontwikkeling en 

herinrichting van het Burgemeester van Grunsvenplein, aan de voet van het Parkstad Limburg 

Theater, is van groot belang aangezien deze plek een cruciale rol inneemt als entree en visitekaart-

je van het centrum van Parkstad Limburg. 

 

De ontwikkelingen horen bij de keuze om het centrum van Parkstad te vervolmaken tot optimale 

shoppingomgeving, compact, herkenbaar, toegankelijk, met een hoge penetratiegraad (de bezoe-

kers bezoeken een groot gedeelte van de binnenstad) en drukke passantenpatronen. Hiervoor is 

de richtlijn dat het A-winkelmilieu uitsluitend met winkelfuncties gevuld is (met een zo breed moge-

lijk pakket aan branches), en dat voor de B- en C-milieus vermenging met consumentgerichte 

dienstverlening en ambachten wordt gestimuleerd. Deze aanloopstraten mogen nadrukkelijk een 

‘gekleurd karakter’ hebben. 

 

Door de ingrepen zal de binnenstad van Parkstad een aantrekkende werking moeten krijgen op 

bijzondere en onderscheidende retailers die aanvullend en versterkend kunnen zijn ten opzichte 

van het huidige aanbod en passend bij het verhoogde ambitieniveau. Diverse winkelformules zijn 

voortdurend op zoek naar vestigingslocaties in A1 winkelgebieden en daarvan komen er steeds 

meer bij. Veel genoemde steden zijn onder andere Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam, 

Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Leiden, Maastricht, Nij-

megen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Heerlen komt minder frequent in het rijtje voor. Voorbeelden 

hiervan zijn de momenteel sterk expanderende formules Sabon Bath & Bodycare als aanbieder van 

hoogstaande bad- en verzorgingsproducten en het Deense sieradenmerk Pandora. Voor dergelijke 

aanbieders biedt het Schinkelkwadrant Zuid uitstekende mogelijkheden, maar dat moet dan ook 
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wel blijvend nagestreefd worden en niet meer van hetzelfde. Door de juiste ingrepen, zullen derge-

lijke retailers geïnteresseerd worden zich in het centrum van Parkstad Limburg te vestigen. 

 

Binnen de binnenstad is de wisselwerking tussen ’t Loon en het eigenlijke centrum beperkt. Het 

aanbod in ‘t Loon is te typeren als ‘van alles en nog wat’. Door aan beide gebieden een duidelijk 

profiel te koppelen, onderscheiden de gebieden zich duidelijker van elkaar. Grootschaligheid en 

gemak dienen de trefwoorden van ’t Loon te zijn, terwijl het eigenlijke centrum zich dient te richten 

op kwalitatief hoogwaardig specialistisch en kleinschalig aanbod, gecombineerd met grootschalige 

aanbieders. Op deze manier kan het combinatiebezoek tussenbeide bevorderd worden. Dit bete-

kent dat er in ’t Loon ruimte geboden moet worden aan formules die je qua schaalgrootte niet el-

ders in de binnenstad kunt faciliteren en dat de meer recreatieve en kleinere aanbieders bij voor-

keur verplaatst worden naar nieuwe ontwikkelingslocaties in het centrale winkelgebied.  

 

Woonboulevard In de Cramer 

Woonboulevard In de Cramer vormt reeds een zeer sterke winkelconcentratie met een bovenregio-

nale verzorgingsfunctie, maar kent desondanks zowel een functionele als een ruimtelijke opgave. 

De functionele opgave heeft betrekking op de verbreding van het woonconcept en de ruimtelijke 

opgave op de verbinding van de drie deelgebieden en verbeteren van het verblijfsklimaat. Deze 

ingrepen zullen de toeristische attractieve waarde van de woonboulevard ten goede komen. 

 

De functionele versterking dient vorm gegeven te worden door middel van ‘alles op het gebied van 

wonen’. Dit betekent meer kleinschalig aanbod, kleine ambacht en dienstverlening. Hierbij valt te 

denken aan gespecialiseerde winkels of formules, of concepten waarin meerdere winkelformules 

onder één winkeldak functioneren zoals Loods 5, Woontrend en Woondoc. De invulling van de 

woonboulevard mag ook naar de toekomst toe de belangen van de binnenstad niet ondermijnen, dit 

betekent dat deze kleinschaligheid valt binnen het hoofdthema ‘Wonen’. 

 

Doe-het-zelf en tuinaanbod vormt het ondergeschikte thema en is ondersteunend aan het thema 

wonen. Brancheverbreding is ongewenst aangezien hiermee enerzijds het profiel wordt verzwakt 

en anderzijds de gewenste icoonversterking van de Heerlense binnenstad ondermijnd wordt. Ruim-

te aan bruin- en witgoed in de vorm van een electronicawarenhuis op de woonboulevard wordt dan 

ook onwenselijk geacht, aangezien de binnenstad van Heerlen daarvoor de aangewezen locatie is, 

dit geldt ook voor andere branches zoals huishoudelijke en luxe artikelen. Het huidige branche-

vreemde aanbod is ongewenst (dierenspeciaalzaak Pets Place en Jumbo Golfwereld en in wat 

mindere mate Blokker en Xenos). Indien mogelijk moeten deze hiaten in het aanbod gerealloceerd 

worden. 

 

Voor de woonboulevard geldt geen minimum omvangcriterium, binnen de huidige contouren wordt 

meer flexibiliteit geboden. Dit vormt geen bedreiging van de Heerlense binnenstad. Voor de bin-

nenstad geldt namelijk dat daar alle branches in elke omvang mogelijk zijn. De markt kan, mag en 

zal zelf kiezen waar zij willen gaan zitten gezien de gestelde kaders. 
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Roda Boulevard 

De Roda Boulevard is een grootschalige detailhandelsconcentratie. Naast doe-het-zelf en tuin gaat 

het om sport & leisure en bij de vestiging van een grootschalige supermarkt ook om boodschappen. 

Voor de bovenregionale aantrekkingskracht van deze locatie is de verdere ontwikkeling en profile-

ring tot sport & leisureboulevard van groot belang. De nadruk ligt nu sterk op doe-het-zelf en tuin, 

het profiel zal verder richting sport & leisure moeten verschuiven. Hierdoor zal ook de toeristisch 

recreatieve component van het gebied aan kracht winnen. Daarbij vormt grootschaligheid het uit-

gangspunt. Kleinschaligheid in de vorm van sportwinkels (met doorgaans een groot aandeel mo-

disch aanbod) is in principe ongewenst aangezien deze niet de wervende kracht bezitten groot-

schalige aanbieders aan te trekken. De grootschaligheid moet zich eerst nog bewijzen (vergelijk de 

woonboulevard waar de grootschaligheid zich reeds heeft bewezen). Bovendien wordt daarmee 

een toenemende druk op de binnenstad en de satellietcentra voorkomen.  

Indien binnen het thema van sport & leisure zich een substantiële winkelontwikkeling aandient, die 

bovendien een bovenregionale verzorgingsfunctie heeft kan op basis van een onderbouwd advies 

van het eerder genoemde omvangcriterium worden afgeweken.  

 

Voor een verdere invulling van deze locatie dient op zoek gegaan te worden naar de ‘unique selling 

points’ van de regio. Buitensportactiviteiten en vermaak kunnen hierbij verdere invulling krijgen. 

Hierbij kan gedacht worden aan: 

• grootschalige fietssportspeciaalzaak (referenties: Fiets & Scootershop Middelburg, Profile John 

Vermeulen, Eindhoven) 

• een ruitersportspeciaalzaak (referenties: Divoza Horseworld in Zoetermeer en Heteren, Mr Ed 

in Maasland en epplejeck Horse & Rider Superstore in Eindhoven, Heemskerk en Zwolle met 

een omvang van 1.000 tot 2.000 m² wvo). 

 

Het sport & leisure thema (beleving) dient niet alleen vorm gegeven te worden door de vestiging 

van detailhandelsfuncties. Dit wordt reeds vorm gegeven door de recente opening van het Golden 

Tulip Hotel en de geplande komst van een bowlingbaan en een ultramoderne 3D-zaal. Daarnaast 

zijn diverse leisure-achtige functies te bedenken die passen bij het thema, zoals: 

• The Big Bicycle Experience (referentie: Centrum Ronde van Vlaanderen te Oudenaarde Bel-

gië; laagdrempelig en interactief, fiets die toppers er maar eens uit (virtueel)) 

• Expositie en testcentrum innovatief fietsen (duurzaamheid, People Planet Profit), zou PPS 

constructie kunnen worden tussen bedrijfsleven en overheid 

• Dive World (toren gevuld met water om in te duiken (referentie: Go Planet Enschede, in Duits-

land worden hier ook oude mijnen voor gebruikt) 

 

Aanbod buiten de genoemde thema’s is ongewenst. Dit geldt ook voor de aanwezige speelgoed-

winkel, voor dergelijke aanbieders zijn de binnenstad en de satellietcentra de aangewezen vesti-

gingslocaties. Het thema sport & leisure mag zodoende niet geïnterpreteerd worden als de branche 

‘sport & spel’. 
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7.3.2 Regionaal verzorgende centra 

 

Tot de regionaal verzorgende centra behoren de satellietcentra Kerkrade-centrum, Brunssum-

centrum, Landgraaf en de het perifere detailhandelsaanbod op bedrijventerrein Emma. 

 

Satellietcentra 

Binnen de categorie regionaal verzorgende centra vallen de hoofdwinkelcentra van de gemeenten 

Kerkrade, Brunssum en Landgraaf
12

. Deze centra hebben een verzorgende functie voor delen van 

de regio (bovenlokale verzorgingsfunctie) en zijn als satellieten van de binnenstad van Parkstad te 

beschouwen. Ligging en karakter zorgen voor accentverschillen in deze categorie. Landgraaf Op 

de Kamp heeft vanwege de planmatige opbouw een andere sfeer/uitstraling dan Kerkrade centrum 

en Brunssum centrum. Uitgangspunt voor de drie centra is het op peil houden van de bovenlokaal 

verzorgende functie. Voor een optimale structuur dient gestreefd te worden naar compacte aan-

trekkelijke centra. Dynamiek moet kunnen worden gefaciliteerd, maar ontwikkelingen dienen daarbij 

te passen binnen het profiel van deze centra en mogen niet concurrerend zijn voor Parkstad-

centrum. Concreet betekent dit dat detailhandelsinvullingen die kunnen bijdragen aan de opwaartse 

ontwikkeling van Parkstad-centrum uitsluitend daar en niet in de regionaal verzorgende centra 

plaats dienen te vinden. 

 

Het is van regionaal belang dat Parkstad Limburg niet alleen over een sterke binnenstad beschikt, 

maar ook over sterke en duurzame satellietcentra. Binnen de satellietcentra is de belangrijkste 

opgave dan ook de versterking van Kerkrade-centrum. Het afkalvende draagvlak voor het centrum 

van Kerkrade is een gezamenlijk probleem. Het centrum van Kerkrade vraagt om gezamenlijke 

inspanningen; de stadsregio zal Kerkrade in deze opgave derhalve ondersteunen. De negatieve 

trend moet omgebogen worden door versterking en uitbreiding van het aanbod waardoor de con-

currentiepositie toeneemt. De uitwerking van de centrumplannen dient te leiden tot het beschikbaar 

komen van geschikte winkelruimten en een aantrekkelijke omgevingskwaliteit waardoor het voor 

filiaal- en grootwinkelbedrijven weer aantrekkelijk wordt zich hier te vestigen. De ruimtelijk-

functionele knelpunten (Theaterpassage, gehele Niersprinkstraat tot aan de C&A en het beperkte 

loopcircuit) dienen aangepakt te worden. De plannen voor de Niersprinkstraat en omgeving kunnen 

een belangrijke impuls geven aan het centrum. 

 

Brunssum werkt aan haar centrumplan. Het centrum van Brunssum dient haar huidige structuur te 

versterken en vast te houden aan concentratie in het hart (het ‘Ei’) om toe te werken naar een mo-

dern winkelhart. In kwantitatieve zin sluit het aanbod reeds aan op het profiel. Versterking van ho-

reca en cultuur op het Lindeplein draagt bij aan de multifunctionaliteit van dit satellietcentrum. 

 

De satellietfunctie van Landgraaf gaat verder dan winkelcentrum Op de Kamp. Op de Kamp biedt 

onvoldoende om de functie van satellietcentrum te kunnen vervullen. De komst van warenhuis 

Hema betekent wel een aanzienlijke versterking van de functie van het winkelcentrum. De 

‘deel’centra vullen elkaar qua assortiment en segment aan (landelijke ketens Op de Kamp en meer 

specialistisch niet-dagelijks aanbod Waubach). De versterking van zowel Schaesberg als Wau-

bach, waar op relatief korte termijn kwaliteitsimpulsen plaats vinden, zijn tevens belangrijke ontwik-

                                                        
12

  Het centrum van Hoensbroek voldoet theoretisch niet aan de bovenlokale verzorgende functie, hier  ko-
men wij in de volgende paragraaf op terug. 
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kelingen. Voor alle drie de centra geldt dat er kwalitatieve impulsen worden gegeven aan de open-

bare ruimte om het verblijfsklimaat te versterken en hiermee ook de link naar de spin-off vanuit 

Park Gravenrode, als toeristische trekker, naar de winkelgebieden te trekken. De ontwikkelingen in 

de centra staan de verdere ontwikkeling van de binnenstad van Parkstad niet in de weg (en vice 

versa). 

 

Satellietcentrum Hoensbroek centrum indikken 

Vanwege het aanbod in de omgeving en de herstructureringsopgave die het stadsdeel Hoensbroek 

te wachten staat, kan er in theoretische zin slechts gesproken worden over een beperkt bovenlo-

kaal verzorgend centrum. Hoensbroek centrum heeft dan ook voornamelijk een lokaal verzorgende 

functie. Om deze functie naar de toekomst toe goed te kunnen vervullen is het van belang dat er 

indikking van het aanbod in het kernwinkelgebied plaats vindt. Het aanbod dient sterker in het 

kernwinkelgebied geconcentreerd te worden, het centrum dient een duidelijke begrenzing te krij-

gen, lange uitlopers als de Kouvenderstraat zijn ongewenst. Daarvoor dient gestreefd te worden 

naar verplaatsingen richting het kernwinkelgebied. De winkelvoorziening aan de Heisterberg-

Akerstraat Noord dient niet gezien te worden als een specifiek winkelcentrum, maar heeft meer het 

karakter van verspreide bewinkeling. Verbinding van dit gebied met het centrum is zowel onrealis-

tisch als ongewenst. 

 

Emmaterrein 

De detailhandel op bedrijventerrein Emma heeft een beduidend beperktere verzorgingsfunctie dan 

de perifere detailhandelsconcentraties In de Cramer en de Roda Boulevard. Naar de toekomst toe 

dient deze ondergeschikte rol behouden te blijven. Een verdere doorontwikkeling van detailhandel 

(kwantitatief) alhier is ongewenst, dit geldt ook voor verbreding van de branchering en toevoeging 

van kleinschalig aanbod; er wordt een conserverende bestemming opgelegd aan het Emmaterrein 

met dien verstande dat de huidige binnenplanse ontheffingsmogelijkheden ten behoeve van uit-

breiding van thans gevestigde bedrijven gerespecteerd worden. Uitbreiding door verplaatsing van 

PDV retailers elders uit het directe verzorgingsgebied wordt wel mogelijk geacht. 

 

7.3.3 Lokaal verzorgende centra 

 

De lokaal verzorgende centra functioneren in de eerste plaats als aankoopplaats voor de dagelijkse 

boodschappen. Het accent ligt op supermarkten, levensmiddelenspeciaalzaken en drogisterij-

aanbod. Het aanbod wordt aangevuld met frequent benodigd niet-dagelijks aanbod (voornamelijk 

textiel, huishoudelijke artikelen en plant & dier). De mate hiervan is afhankelijk van de verzorgings-

functie van het centrum (wijk, buurt, dorp). Nabijheid is het belangrijkste bezoekmotief voor de 

consument. 

 

Op dorps-, buurt- en wijkniveau staan herpositionering van winkelgebieden afgestemd op het 

draagvlak en de ligging in de verzorgingsstructuur centraal. De verzorgingsstructuur op wijkniveau 

is echter afgeleid van het stadsdeelniveau en de verzorgingsstructuur op buurtniveau van het wijk-

niveau. Sterke satellietcentra hebben prioriteit. 

 

Ontwikkelingen op het laagste schaalniveau (tot 3.500 m² wvo) behoren tot de competenties van de 

desbetreffende gemeente, mits de ontwikkeling daarvan niet verstorend werkt op de regionale 

retailstructuur. Betreffende gemeenten zijn het beste in staat de afweging te maken tussen leef-
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baarheid en levensvatbaarheid. Uitbreiding van bijvoorbeeld een plaatselijk supermarkt staat deze 

visie niet in de weg, zolang daar bedrijfseconomische mogelijkheden voor zijn. 

 

Wijkwinkelcentra 

De wijkwinkelcentra vormen de centrale plek in de wijk en hebben een aantrekkingskracht op ver-

schillende doelgroepen. Deze centra hebben bovendien een essentiële functie voor ouderen, die 

hier bovengemiddeld gebruik van maken, waarbij de nabijheid van het wijkwinkelcentrum en be-

perkte mobiliteit van de senioren de voornaamste oorzaken zijn. Ouderen komen hier graag, zowel 

voor de dagelijkse boodschappen en hun zorgbehoeften, maar ook vanwege de ontmoetingsfunc-

tie. De toenemende vergrijzing maakt een goede afstemming van de wijkwinkelcentra op de senio-

ren steeds belangrijker. Daarbij moeten service en gemak centraal staan, in het winkelaanbod, 

maar ook op het gebied van rustbankjes, openbare toiletten, een lunchroom en ontmoetingsplek. 

Bovendien moet er sprake zijn van een goede toegankelijkheid, veilige wandelroutes en nabij gele-

gen parkeervoorzieningen. Kortom, een belangrijke opgave is wijkwinkelcentra ‘senior ready’ te 

maken, al dient het winkelaanbod zich blijvend op een veel bredere doelgroep te richten. Dit bete-

kent doorontwikkelen tot multifunctionele centra in de wijk waarin niet alleen de winkels voor dage-

lijkse boodschappen zijn ondergebracht, maar waar zich bijvoorbeeld ook een bibliotheek, een 

buurthuis, een huisartsenpost, fysiotherapeut, apotheek, prikpost, wijkrestaurant of ziekenboeg 

bevinden. Een uitstekend voorbeeld van de doorontwikkeling van een wijkcentrum tot multifunctio-

neel centrum gericht op de inwoners in de eigen wijk vormt het Heerlense wijkwinkelcentrum Heer-

lerheide. In het nieuwe winkelcentrum is het oude versnipperde en verloederde aanbod geconcen-

treerd, maakt een cultuurcluster onderdeel uit van het centrum (horeca, podium, bibliotheek, stads-

deelwinkel) en worden zorgvoorzieningen aan het centrum toegevoegd. 

 

 

• Plannen Heerlerbaan afstemmen op huidige ontwikkelingen 

De plannen voor de verdere ontwikkeling van de Heerlerbaan tot wijkwinkelcentrum dienen afge-

stemd te worden op de huidige ontwikkeling, waaronder in eerste plaats de vestiging van een 

grootschalige supermarkt nabij het stadion. Deze ontwikkeling zal verschuivingen in de kooporiën-

tatie met zich meebrengen. Het toekomstige aanbod dient zodoende afgestemd te worden op de 

gewenste retailstructuur en de verzorgingsfunctie daarbinnen. In een eventuele doorontwikkeling 

dient het winkelaanbod in winkelcentrum de Bautsch geïncorporeerd te worden. Een kwaliteitsim-

puls zal overigens in belangrijke mate bijdragen aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het 

gebied en de wijk, vanwege de huidige diffuusheid en vooral verspreidheid van de aanwezige win-

kelvoorzieningen in combinatie met de kwaliteitsarmoede van het gebied. 

 

Dorpscentra 

Op het niveau van de kleine kernen zijn er nog voldoende toekomstmogelijkheden voor het in stand 

houden van een basis voorzieningenpakket in de lokale hoofdcentra. De inwoners zijn doorgaans 

erg trouw aan het dagelijkse aanbod in de eigen kern. Een verdere vergrijzing van de bevolking zal 

in positieve zin bijdragen aan deze trouwheid. Een supermarkt zal ook daar nog kunnen blijven 

functioneren en dit dient ook gestimuleerd te worden, maar bij afname van het draagvlak kunnen de 

mogelijkheden in bedrijfseconomisch opzicht wel af nemen. 
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De stedelijke structuur vereist strakkere afspraken en toedeling van ontwikkelingsmogelijkheden 

dan de landelijke structuur waar dit soort ontwikkelingen veel meer autonoom plaats vinden. Het 

behoud van winkelvoorzieningen in de dorpen en kernen kan bovendien wel rekenen op warme 

steun vanuit de regio. 

 

Winkelvoorzieningen op het laagste schaalniveau 

Door een verdere krimp van de bevolking zal aanbod aan de onderkant van de markt uitvallen. De 

toenemende druk op supermarkten en (vers)speciaalzaken aan de onderkant van de markt is een 

autonoom proces en zal zich de komende tijd verder doorzetten. Verschillende boodschappencen-

tra zullen het moeilijk krijgen. Ingezet wordt op de pieken (perspectiefvolle centra), maar de zorg 

moet ook gaan naar de dalen. Op het laagste schaalniveau (buurt, dorp) moet de afweging worden 

gemaakt tussen leefbaarheid en levensvatbaarheid. Leefbaarheid is zeer belangrijk, maar moet 

bedrijfseconomisch realistisch zijn, de markt is het hier over eens. Om leegstand en verpaupering 

te voorkomen kan het op buurtniveau wenselijk zijn perspectiefarme concentraties uit de markt te 

nemen, bijvoorbeeld door functiewijziging of transformatie (zoals ambachtsbedrijven of praktijken). 

Combinaties met maatschappelijke- en zorgfuncties bieden bovendien mogelijkheden een minimaal 

voorzieningenniveau in stand te houden. 

 

Het uit de markt nemen van winkelvoorzieningen op het laagste schaalniveau doet recht aan een 

integrale gebiedsverbetering en het streven naar een duurzame retailstructuur met toekomstper-

spectief voor ondernemers. Door aanbod aan de onderkant uit de markt te nemen of autonome 

uitval als gevolg van onrendabele bedrijfsvoering, nemen de mogelijkheden toe voor het overige 

aanbod. Juist door deze ontwikkeling neemt het toekomstperspectief voor de levensvatbare centra 

toe, maar dit vraagt dus om beslissingen. Dit sluit aan op de gedachte van investeren op de pieken. 

 

7.3.4 Winkelaanbod buiten de aangewezen locaties 

 

Winkelaanbod in gebieden buiten de aangewezen locaties (o.a. verspreid en op bedrijfsterrein) is 

ongewenst. 
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7.4 Richtbeeld invullingsprofielen 

 

De visie is beschreven vanuit de ruimtelijke invalshoek van de detailhandel. Uiteraard moet (en is) 

rekening worden gehouden met de belangen van de consument. Het richtbeeld is gebaseerd op de 

indeling die aansluit op het koopgedrag van de consument; de manier waarop de consument aan-

kopen doet (bezoekmotieven). Het bevordert de overzichtelijkheid van de retailstructuur. De con-

sument kan beter inschatten wat hij of zij in een bepaald winkelgebied kan verwachten. Met een 

goede regionale afstemming wordt een retailstructuur bewerkstelligd met de verschillende functies 

op de juiste plek. 

 

Op basis van de in deze visie gemaakte keuzen wordt dit hoofdstuk afgesloten met een theoretisch 

richtbeeld van het toekomstig profiel per verzorgingscategorie. De opgebouwde structuur maakt de 

consument duidelijk waar het primaat ligt voor de aankoop van dagelijkse artikelen, waar doelge-

richte aankopen zijn geclusterd en welk profiel hier aan is gekoppeld en dat Heerlen centrum de 

primaire functie vervult voor recreatief winkelen binnen de regio Parkstad Limburg. 

 

Waar in de navolgende richtbeelden formules worden genoemd, zijn deze illustratief van aard pas-

send bij de betreffende verzorgingscategorie. Genoemde formules kúnnen deel uitmaken van het 

aanbod in de winkelgebieden die hiertoe gerekend worden. Wij trachten hiermee niet volledig te 

zijn. 
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Richtbeeld toekomstig profiel naar verzorgingscategorie  

Verzorgingscategorie: Bovenregionaal verzorgend centrum 

Aangewezen concentratie: Heerlen-centrum 

Aanbodkenmerken:  

• Type voorzieningen Gevarieerd en gemengd aanbodpakket dat zich kenmerkt door een menging van allerlei 

functies gericht op het bezighouden en vermaken van de consument. Zowel vergelijkend, 

recreatief winkelen (‘shopping’) gecombineerd met horeca, leisure, cultuur, warenmarkt (met 

nadruk op non-food) en andere vermaaksvoorzieningen gericht op vrijetijdsbesteding. 

• Locatiekenmerken Centrumlocatie met goede bereikbaarheid met de auto en het openbaar vervoer, alsmede 

goede parkeerfaciliteiten (kwantitatief en kwalitatief) en aanwezigheid van culturele en/of 

ruimtelijke (architectonische, stedenbouwkundige) meerwaarde. 

• Dagelijks aanbod • Aandeel food: circa 20% van het totale winkelaanbod 

• Stadsdeel verzorgend aanbod 

• Speciaalzaken, ook in het hogere/exclusieve segment, regionaal verzorgend 

• Megasupermarkt met regionale verzorgingsfunctie (aan de rand van het centrum) 

• Niet-dagelijks aanbod • Breed en diep assortiment in alle segmenten, nadruk op midden en hoog segment 

• Modische sector > 30.000 m² wvo 

• Meerdere grootschalige (mode)warenhuizen (V&D, Hema, C&A, H&M) 

• Hoge filialiseringsgraad 

• Landelijke ketens gecombineerd met lokale/regionale aanbieders 

• Bijzondere aanbodvormen/-concepten, ervaring en beleving 

• Onderscheidend vermogen door regionaal unieke formules, zoals single-brand stores en 

gespecialiseerde aanbieders op het gebied van onder andere persoonlijke verzorging & 

welzijn, lifestyle (Oil & Vinegar, Rituals, Sabon, Riviera Maison) 

• Grootschalige aanbieders 

• Hoog aandeel vreemde koopkrachttoevloeiing 

• Accessorize, America Today, Anna van Toor, Benetton, Burmann, Claudia Sträter, Cora 

Kemperman, DE, Dept, Dille & Kamille, Forecast, G-Star, iitalia, Inwear-Matinique, lief!, 

River Woods, Schaap & Citroen, Selexyz, Setpoint, Sissy Boy Homeland, Swarovski, 

van Dalen, Zara 

• Horeca/vermaak • Vermaak voor brede doelgroep (evenementen, sociaal-cultureel) 

• Volledig pakket aan horecavoorzieningen in alle segmenten en voor verschillende doel-

groepen, zowel winkelondersteunende horeca als avondhoreca 

• Bezoek- en ruimte-intensieve concepten met grote uitstraling 

• Regionale attracties 

• Referentieontwikkelin-

gen /perspectief 

• Toename winkelaanbod in het centrum, oplopend naar circa 100.000 m² wvo 

• Doorgroei met unieke elementen naar multifunctioneel centrum 

• Doorgroei naar breed stedelijk centrum met naast winkelen, accenten op horeca, ont-

spanning en vermaak in samenhang met culturele voorzieningen 

Doelgroepen/consumenten: • Centrumbewoners 

• Inwoners Heerlen 

• Inwoners Parkstad Limburg 

• Inwoners omliggende regio’s 

• Toeristische en recreatieve bezoekers 
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Richtbeeld toekomstig profiel naar verzorgingscategorie  

Verzorgingscategorie: (Boven)regionaal verzorgende themacentra 

Aangewezen concentraties: Woonboulevard In de Cramer, Roda Boulevard, Emma 

Aanbodkenmerken:  

• Type voorzieningen • Zuiver geprofileerd ‘PDV-aanbod’ en eventueel vermengd met andere niet-

winkelfuncties 

• Sterk bezoek- en koopverwantschap tussen aanbieders leidt tot onderlinge 

synergetische attractie van het samengestelde aanbod 

• Geen concurrerend aanbod ten opzichte van het aanbod dat thuis hoort in 

de binnenstad en de satellietcentra 

• Hoog aandeel toevloeiing vreemde koopkracht 

 

• Locatiekenmerken Randstedelijke locatie met goede bereikbaarheid met de auto en ruime par-

keervoorzieningen, functioneel van opzet.  

 

• Woonboulevard In de 

Cramer 

• Hoofdelement wonen, ondergeschikt element doe-het-zelf en tuin 

• Voor wonen gericht op alle segmenten 

• Bijzondere aanbodvormen/-concepten, ruimte voor kleinschaligheid en 

aanverwante diensten 

• Geen dagelijks aanbod 

 

• Roda Boulevard • Hoofdthema sport & leisure, aanbieders met een sterke relatie met sport 

en sportactiviteiten 

• Grootschaligheid vormt uitgangspunt 

• Bijzondere aanbodvormen/-concepten 

• Vestiging van een megasupermarkt (> 3.500 m² wvo), verder geen dage-

lijks aanbod 

 

• Emma • Grootschalig aanbod in doe-het-zelf en tuin 

• Ondergeschikt aan bovengenoemde themacentra 

• Conserverende bestemming 

 

• Horeca/vermaak • Ondersteunende horeca passend binnen en aanvullend op detailhandels-

thema 

 

• Referentieontwikkelin-

gen /perspectief 

• Versterking van bovenregionale positie door verbreding en specialisatie 

van het aanbod 

• Benutten unique selling points regio 

• Toevoegen unieke aanbieders en bijzondere concepten 

• Invulling thema gaat verder dan puur detailhandelsvoorzieningen 

 

Doelgroepen/consumenten: • Inwoners Parkstad Limburg 

• Inwoners omliggende regio’s 

• Toeristische en recreatieve bezoekers 
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Richtbeeld toekomstig profiel naar verzorgingscategorie  

Verzorgingscategorie: Regionaal verzorgend centrum 

Aangewezen concentraties: Kerkrade centrum, Brunssum centrum, Landgraaf Op de Kamp, Hoensbroek 

centrum, 

Aanbodkenmerken:  

• Type voorzieningen Ontmoetingsplek met een mix van functies. Gemengd, maar minder gevarieerd 

aanbod ten opzichte van het hoofdwinkelcentrum. Gespecialiseerde keuzewin-

kels, vooral in de hogere segmenten, niet of nauwelijks aanwezig. Ook geschikt 

voor het doen van de ‘kleine boodschap’. 

• Locatiekenmerken Compact en overzichtelijk (lineaire structuur of ‘rondje’), géén dwaalmilieu. 

Centrumlocatie met goede bereikbaarheid met de auto en het OV en goede 

parkeerfaciliteiten (kwantitatief en kwalitatief), onderscheidend ten opzichte van 

de binnenstad, direct aansluitend op winkelvoorzieningen. 

• Dagelijks aanbod • Aandeel food: circa 30% van het totale winkelaanbod 

• Stadsdeel gericht aanbod, afgestemd op perspectiefrijk wijkaanbod 

• Meervoudig en complementair supermarktaanbod van moderne omvang 

(van 1.000 m² wvo voor de discounter tot circa 1.800 m² wvo voor full-

service), aangevuld met compleet aanbod versspeciaalzaken en drogiste-

rijaanbod (Etos, Kruidvat, Trekpleister, Douglas) 

• Niet-dagelijks aanbod • Compleet, breed en gevarieerd aanbod, voornamelijk in het midden- en 

laagsegment 

• Nadruk op modisch aanbod, huishoudelijke – en luxe artikelen, media 

(boek & kantoor, beeld- en geluiddragers, posters en kaarten) en bruin- & 

witgoed (telecom, radio & tv, witgoed), bloemen & planten 

• Hoge filialiseringraad 

• Doelgroepen differentiatie in het modische aanbod 

• Modische sector > 4.000 m² wvo 

• Warenhuisareaal > 2.000 m² wvo (Hema, C&A) 

• Blokker, Bristol, Kijkshop, C&A, Hema, It’s, Expert, de Harense Smid, 

Bruna, Halfords, Bart Smit, Cool Cat, de Tuinen, Free Record Shop, Cook 

& Co, Lucardi, C. Vögele, WE, Wibra, Zeeman, DIDI, van Haren, E Plaza, 

Open 32, Expo, Aktie Sport, Dixons, Xenos, Miss Etam, Jeans Centre, 

M&S, Schoenenreus, Steps, Manfield, Dolcis, Villa Hap, Livera 

• Horeca/vermaak • Volledig pakket winkelondersteunende en aantrekkelijke horeca (terras-

voorzieningen, lunchrooms, koffie & thee, ijssalons, cafetaria) 

• Stadsdeeleigen bezoek 

• Vermaakconcepten mede afhankelijk van resterende marktmogelijkheden 

ten opzichte van Heerlen-centrum en themacentra 

• Referentieontwikkelin-

gen /perspectief 

• Doorgroei naar efficiënt recreatief winkelcentrum 

• Kwalitatieve opwaardering door extroverte presentatie, uitstraling en her-

kenbaarheid in combinatie met verbeterde verblijfswaarde 

• Referentiecentra: Eindhoven Woensel XL, Arnhem Kronenburg, Nijmegen 

Dukenburg 

Doelgroepen/consumenten: • Centrumbewoners 

• Inwoners deelgemeente en van omliggende (Parkstad-) gemeenten 
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Richtbeeld toekomstig profiel naar verzorgingscategorie  

Verzorgingscategorie: Lokaal verzorgende centra (wijkwinkelcentra, grotere centra dorpen/ kernen) 

Aangewezen concentraties: Groot: Heerlerheide, Spekholzerheide 

Klein: Simpelveld centrum, Voerendaal centrum, Nuth centrum, Schinveld 

centrum, Schaesberg, Waubach, De Bautsch, Heerlerbaan 

Aanbodkenmerken:  

• Type voorzieningen Centra die in kwantitatieve zin nauwelijks een bovenlokale verzorgende func-

tie hebben. Persoonsgebonden motieven en economische beweegredenen 

(‘dichtbij’) vormen steunpilaren voor de lokale koopkrachtbinding. De verzor-

gingsdominantie van direct nabij gelegen grote(re) verzorgende centra beper-

ken de bovenlokale ontwikkelingsmogelijkheden. 

• Locatiekenmerken Centraal in de wijk/kern. Goede bereikbaarheid vanuit de omliggende 

wijk/buurten met verschillende modaliteiten (te voet, fiets, auto). Goede par-

keerfaciliteiten (gratis). 

• Dagelijks aanbod • Aandeel food: 40% (groot) en 50% (klein) van totaal aanbod, in dorps-

centra kan dit aandeel lager liggen 

• Meervoudig complementair supermarktaanbod, maatvoering trekkers > 

1.200 m² wvo 

• Klein: twee supermarkten 

• Groot twee full-service supermarkten en een discounter 

• Aangevuld met speciaalzaken 

• Paraplufunctie voor buurtvoorzieningen 

• Ten opzichte van buurtcentra behoorlijke specialisatie in food 

• Hoge koopkrachtbinding in eigen wijk 

• Niet-dagelijks aanbod • Aandeel niet dagelijks: 50% (klein) tot 60% (groot) van totaal aanbod, in 

dorpscentra kan dit aandeel hoger liggen 

• Frequent benodigd non-food aanbod, aanvullend/ondersteunend aan de 

boodschappenfunctie (textiel, schoeisel, huishoudelijke artikelen) en te-

gen de foodsector aanleunende branches (onder andere bloemen & 

planten) 

• Groot: meer de nadruk op modisch en textiel 

• Blokker, Zeeman, Wibra 

• Kleine Hema (groot en dorpscentra) 

• Horeca/vermaak • Winkelondersteunende horeca 

• Avondhoreca in de vorm van cafetaria en chinees 

• Referentieontwikkelin-

gen /perspectief 

• Verdere concentratie van verspreid aanbod in de wijk/kern en kleine(re) 

winkelconcentraties tot één centraal (groot) wijkwinkelcentrum 

• Herstructurering perspectiefvolle concentraties ondersteunen met op-

schaling aanbod 

• ‘Senior ready’ maken 

• Doorontwikkeling tot multifunctioneel centrum 

Doelgroepen/consumenten: • Wijkbewoners, dorps-/kernbewoners 

• Inwoners omliggende buurten 
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Richtbeeld toekomstig profiel naar verzorgingscategorie  

Verzorgingscategorie: Buurt- en dorpwinkelcentra, buurt- en dorpsteunpunten 

Aangewezen concentraties: Buurt- en dorpwinkelcentra: Welten, Hulsberg, Eygelshoven, Treebeek, Che-

vremont, Brunssum-Noord, Douven Weien, Meezenbroek,  

Buurt- en dorpsteunpunten: Bocholtz, Schimmert, Molenberg, Heksenberg, 

Zeswegen, Blijerheide, Anjelierstraat, Drossaert de Limpensplein 

Aanbodkenmerken:  

• Type voorzieningen Tot het laagste verzorgingsniveau worden gerekend de buurt- en dorpsvoor-

zieningen die een gezamenlijke omvang hebben van tenminste 1.000 m² wvo 

en in ieder geval een supermarkt 

 

• Locatiekenmerken Centraal gelegen voorziening in het verzorgingsgebied, goed bereikbaar met 

de auto en langzaam verkeer (te voet en per fiets), op afstand van voorzie-

ningenconcentraties hoger in de hiërarchie 

 

• Dagelijks aanbod • Aandeel food: 60% (buurtwinkelcentrum) tot 85% (buurtsteunpunt) 

• Buurtwinkelcentrum: full-service supermarkt, minimale omvang 800-

1.000 m² wvo, aanvullend aanbod versspeciaal en drogisterij 

• Of op draagvlak toegesneden aanbod: afhankelijk van de positie in de 

ruimtelijk-functionele structuur en concurrentie van binnen het gebied 

aanwezige wijkwinkelcentra 

• Buurtsteunpunt: supermarkt incidenteel aangevuld met versspeciaal-

zaak, cafetaria, apotheek en (sociaal-maatschappelijke) buurtvoorzie-

ning 

 

• Niet-dagelijks aanbod • Alleen in grotere verzorgingsgebieden (>6.000 inw.) of specifiek aanbod 

in dorpen 

• Aanbod beperkt tot tegen de foodsector ‘aanleunende’ branches (drogis-

terijartikelen, bloemen & planten, slijterij, gemaks- en tabaksartikelen) 

 

• Horeca/vermaak • Beperkte horecavoorzieningen (cafetaria) 

 

• Referentieontwikkelin-

gen /perspectief 

• Verdere concentratie van voorzieningen in perspectiefrijke centra hoger 

in de verzorgingscategorie. 

 

Doelgroepen/consumenten: • Buurt-, dorps en kernbewoners 
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Richtbeeld toekomstig profiel naar verzorgingscategorie  

Verzorgingscategorie: Verspreid winkelaanbod 

Aangewezen concentraties:  

Aanbodkenmerken:  

• Type voorzieningen Binnen de duurzame (dagelijkse) verzorgingsstructuur wordt niet geïnves-

teerd in het in stand houden van het bestaansrecht van verspreid, ongewenst 

winkelaanbod 

 

• Dagelijks aanbod • Verspreid aanbod niet stimuleren 

 

• Niet-dagelijks aanbod • Verspreide grootschalige winkels afhankelijk van brancheprofiel inpas-

sen in structuurbepalende winkelconcentraties 

• Niet stimuleren 

 

• Horeca/vermaak • Niet stimuleren 

 

• Referentieontwikkelin-

gen /perspectief 

• Deze locaties maken geen onderdeel uit van de retailstructuur. Er wordt 

niet ingezet op een opwaardering van de winkelfunctie. Beleidsmatig 

worden zij ‘onttrokken’ aan de voorzieningenstructuur. Op termijn be-

staat het perspectief uit sanering (relocatie als alternatief) 

 

Doelgroepen/consumenten: • Buurtbewoners 

• Doelgerichte bezoekers 
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8. IMPLEMENTATIE EN UITVOERING 

8.1 Inleiding 

 

De retailstructuurvisie Parkstad Limburg geeft de gewenste winkelstructuur aan, met een heldere 

opbouw en met een onderlinge samenhang van de verschillende winkelgebieden. In de visie is 

vastgesteld waar voor Parkstad Limburg de beste kansen liggen. Naast de ‘wat’-vraag, is de ‘hoe’-

vraag minstens zo belangrijk. Ter aanvulling op de ontwikkelingsopgave die in de visie aan bod is 

gekomen, wordt in dit hoofdstuk de nadruk gelegd op de sanerings-/herstructureringsopgave. Voor 

de saneringsopgave bestaat geen blauwdruk, maar stelt opgaven aan overheden, retailorganisa-

ties, vastgoedpartijen en het intermediaire maatschappelijke middenveld. Maar bovenal begint het 

proces ook ergens. De retailvisie is het koersdocument en geeft de eerste aanzetten van imple-

mentatie en uitvoering naar de gewenste duurzame retailstructuur voor Parkstad Limburg. In dit 

hoofdstuk wordt een onderscheid gemaakt naar de politieke en bestuurlijke opgave, het instrumen-

taria dat ingezet kan worden en de manier waarop het proces tussen betrokken partijen vormgege-

ven dient te worden om te komen tot de gewenste retailstructuur. 

 

 

Er is voor de toekomstige retailstructuur een breed scala aan acties en maatregelen nodig met een 

gedeelde inspanning en verantwoordelijkheid. Voor de opwaardering van de openbare ruimte is 

een BedrijvenInvesterings-Zone (BIZ) wellicht een toepasbaar instrument, al is dit een lokale aan-

gelegenheid gericht op een specifieke locatie of deelgebied (straat). Op regionaal niveau draagt dit 

instrument niet bij aan implementatie van een duurzame retailstructuur. 

Het herstructureren van winkelcentra met als doel het in stand houden hiervan is alleen zinvol 

als het gaat om een structuurbepalend centrum, er een adequaat verzorgingsniveau kan wor-

den geboden en als er een positief effect op omzetten, op huren en op waardeontwikkelingen 

volgen. Herstructurering die gericht is op afbouw van de winkelfunctie richt zich op transformatie 

en herontwikkeling van de locatie met een niet-winkelfunctie dan wel het uit de gebouwde om-

geving halen van het vastgoed. Ook het onttrekken van bestaand winkelaanbod aan de ge-

wenste structuur krijgt zijn basis in deze detailhandelsvisie, die voortkomt uit de krimpende 

bevolkingsomvang. De huidige fijnmazige structuur kan daardoor naar de toekomst toe wellicht 

wat grover worden. De saneringsopgave kan bovendien eveneens betrekking hebben op beëin-

digen dan wel niet verlengen of het helemaal niet verlenen van vestigingsvergunningen. Ook 

het niet mee werken aan verzoeken tot uitbreiding van verspreid aanbod maakt deel van de 

aanpak uit. 

 

De complexiteit van de opgave is groot en vraagt naast regie, om expertises en referenties van 

marktpartijen die deze leemte van de overheid opvullen. Qua proces vraagt het vooral om depo-

litiseren, dat zich laat kenmerken door: lange termijn, durf, besluiten, rug rechthouden, protest-

bestendig. Belangen en besluiten mogen geen politieke kleur hebben. 
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8.2 Politiek/bestuurlijk 
 

De rol van de Stadsregio en de individuele gemeenten komt in de eerste plaats vooral tot uitdruk-

king in de volgende activiteiten: 

• Het vaststellen en eenduidig uitdragen van het retailbeleid. Pas wanneer de Parkstad Raad de 

visie vaststelt en de gemeenten dit beleid implementeren in hun RO instrumentarium kan dit 

als individueel beleidsdocument worden gehanteerd. 

• De gemeenten moeten gezamenlijk optrekken en elkaar ter verantwoording mogen roepen. 

• De gemeenten dienen het beleid te vertalen in actuele bestemmingsplannen en een passend 

instrumentarium toe te passen om het gewenste eindbeeld te bereiken. 

• Standpunten moeten regionaal uitgedragen worden. Het regionale afsprakenkader houdt in dat 

bepaalde initiatieven doorverwezen moeten worden naar een van de buurgemeenten. Daar 

hebben de individuele gemeenten zich aan te houden, anders komen de gewenste retailstruc-

tuur en de icoonfuncties onvolledig tot hun recht. 

• Sturing en prioritering op basis van een scherp toetsingskader voor het te voeren retailbeleid. 

Dit betekent dat ook prioriteit gegeven dient te worden aan de doelstellingen uit de retailstruc-

tuurvisie boven bijvoorbeeld de uitgifte van grond, verkoop van terreinen of het meewerken 

aan voorkeuren van marktpartijen voor locaties die in het omschreven beleid niet (meer pas-

sen). 

• Toetsen van marktinitiatieven. Dit vraagt een positieve houding ten opzichte van gewenste 

ontwikkelingen en een terughoudende en afwijzende houding bij ongewenste ontwikkelingen. 

In het laatste geval dient de gemeente ook gemotiveerd nee te worden gezegd. 

• Informatieplicht voor de toetsing van initiatieven in het werkproces vastleggen, zodat dit niet 

vrijblijvend is. 

• Monitoren van ontwikkelingen. Detailhandel en daarmee samenhangende commerciële ont-

wikkelingen zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen. Het is dan ook raadzaam om ge-

regeld te evalueren of het beleid heeft geleid tot de gewenste ontwikkelingen. Dit kan tevens 

aanleiding vormen de visie bij te stellen en nieuwe speerpunten te benoemen. 

 

De retailvisie behelst ook een aantal specifieke gemeentelijke opgaven om de implementatie van 

de langere termijn koers voor de retail ten uitvoer te kunnen brengen: 

• Inzichtelijk maken wat gepland en ongepland dan wel ongewenst winkelaanbod is binnen de 

eigen gemeente (definiëren en inventariseren). Deze lokale informatie is onmisbaar om inzich-

telijk te kunnen maken welke winkelmeters uit de markt gehaald moeten worden, prioritering 

naar aard, omvang en ligging. Voorts zullen de verschillende gemeenten de informatie samen 

moeten voegen in de regionale toetsingscommissie. 

• Het is een gemeentelijke opgave het planologisch regime actueel te maken naar deze visie. Dit 

kan betekenen dat bepaalde winkelbestemmingen buiten de geplande winkelconcentraties 

planologisch weg bestemd worden met een zogenaamd overgangsregime. 

• Herijking van de huidige plannen en initiatieven aan de hand van onderliggende visie. 
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Financiële impact 

Pas na de uitwerking van de gemeentelijke opgaven kan de financiële impact inzichtelijk gemaakt 

worden. Onder andere het detailniveau waar dit betrekking op heeft en de omvang van het ver-

spreide aanbod maken het in dit stadium onmogelijk de opgave in geld om te zetten. Deze uitwer-

king zal moeten bepalen en prioriteren welk deel de gemeente zelf als overheid wenst te saneren 

en welk deel aan de ‘nieuw voor oud’ regeling wordt gekoppeld, waarbij de markt een deel van de 

kosten zal moeten dragen en een deel van het herstructureringsfonds aangewend zal moeten wor-

den, welke gevuld is met publieke gelden. Hiervoor is een goed communicatietraject met de markt 

een vereiste. 

 

 

8.3 Product 

 

De retailwereld hoeft er niet meer van doordrongen te worden, dat in Parkstad Limburg een opgave 

ligt om kwaliteiten toe te voegen op de pieken en nieuw voor oud te introduceren en aan nieuwe 

ontwikkelingen het wegnemen van ongewenste meters te verplichten. Men is zich bewust van deze 

saneringsopgave. Deels zal de sanering automatisch op gang komen, deels zal dit een actieve 

opgave zijn. 

 

Juridische instrumenten: publiekrechtelijk 

Het beleid op het gebied van de detailhandel en het wensbeeld voor de structuur vraagt om een 

vertaling in bestemmingsplannen en overig instrumentarium. Mogelijk maken van gewenste ontwik-

kelingen en voorkomen van ongewenste ontwikkelingen op bepaalde locaties en in bepaalde ge-

bieden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeente. Begeleiding van de ontwikkeling van 

perspectiefarme winkellocaties en de eventuele onttrekking van de detailhandelsbestemming beho-

ren daar ook toe. Er dient een gemeentelijke afstemming plaats te vinden voor het opstellen en 

actualiseren van het planologisch-juridisch instrumentarium gericht op een optimale detailhandels-

structuur. 

 

• Het bestemmingsplan 

Het gemeentelijke bestemmingsplan is in de Wro versterkt. Een belangrijk voordeel is dat met de 

Wro de bestemmingsplanprocedure korter is geworden
13

 omdat de goedkeuring door Gedeputeer-

de Staten is vervallen. Wel is het voor de provincie (en het Rijk) mogelijk om een reactieve aanwij-

zing te geven in de bestemmingsplanprocedure, als gevolg waarvan een deel van het bestem-

mingsplan niet in werking treedt. Deze aanwijzing kan alleen gegeven worden als er sprake is van 

provinciale of rijksbelangen die niet op een andere manier beschermd kunnen worden. 

 

• Eisen aan branches 

In de casuïstiek van deze retailvisie geeft de Wro onder meer de mogelijkheid ten behoeve van een 

goede ruimtelijke ordening in het bestemmingsplan eisen op te nemen met betrekking tot de bran-

ches van detailhandel
14

. Gemeenten kunnen ter bevordering van de ruimtelijke economische kwali-

teit in het bestemmingsplan eisen stellen ten aanzien van de vestiging van bepaalde branches van 

detailhandel. Deze eisen moeten gemotiveerd worden vanuit overwegingen van ruimtelijke kwali-

teit. 

                                                        
13

  circa 26 weken, excl. inspraak en beroep 
14

  Artikel 3.1 Wro jo. artikel 3.1.2 lid 2 Bro 



Hoofdstuk 8 84 

 

• Verevening 

De Wro en de Grex bieden aan de gemeente instrumenten om de uitvoering van de retailvisie te 

sturen en de kosten te verhalen. Binnenplanse verevening
15

, verhaal van kosten voor bovenwijkse 

voorzieningen en bovenplanse verevening
16

 zijn mogelijk. Voor de laatste vorm van verevening 

geldt daarbij dat er dan wel sprake moet zijn van profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit. Bij de 

uitvoering van de retailvisie zal sprake zijn van grote verschillen in opbrengsten en kosten tussen 

de verschillende onderdelen van het plangebied. Deze verschillen kunnen in het exploitatieplan zo 

veel mogelijk verevend worden
17

. Het is daarbij wel van belang dat vooraf zorgvuldig in kaart wordt 

gebracht welke kosten de gemeente wil verhalen (binnen en buiten het plangebied), alsook welke 

branches van detailhandel en welke woningbouwcategorieën op de vrijkomende locaties gewenst 

zijn. Als voor deze onderwerpen de uitgangspunten geformuleerd zijn, is het zinvol om te bekijken 

welke instrumenten op welke wijze hiervoor ingezet kunnen worden. Dit geeft een solide basis voor 

de verdere planvorming en -uitvoering. 

 

Juridische instrumenten: privaatrechtelijk 

De gemeente kan op diverse (her-)ontwikkelingslocaties afspraken maken met de projectontwikke-

laars over het gebruik van de grond en de toegestane branches. Het beoogde brancheprofiel kan 

op deze wijze worden gerealiseerd. Dergelijke afspraken worden doorgaans vastgelegd in een 

privaatrechtelijke overeenkomst. Belangrijk daarbij is dat het gebruik van het privaatrecht de wer-

king van het publiekrecht niet mag doorkruisen. Eventueel te sluiten overeenkomsten moeten vol-

doen aan het bestemmingsplan. Het komen tot het gewenste brancherings- en kwaliteitsniveau kan 

via goed bestuurlijk overleg vooraf met ontwikkelende partijen gestimuleerd worden. 

 

Nastreven gewenste kwaliteitsniveau 

Het gewenste kwaliteitsniveau dient nagestreefd te worden, zowel de politiek als de markt is het 

daarover eens (branchering en segmentatie). Voor zover de contractafspraken al gesloten zijn, dan 

kan een bestuurlijk overleg met ontwikkelende marktpartijen toch voor de gewenste aanpassing 

zorgen. 

 

Voor de invulling van de functieprofielen die in de regionale structuur zijn samengebracht is een 

detaillering nodig naar branchering (aard, omvang, segment, kwaliteitsniveau). En naar de markt 

toe, is het kenbaar maken van de ontwikkelingskansen die er liggen, het moment om van gespreks 

– stakeholder relatie tot participant – stakeholder relatie over te stappen. Voor de bemiddeling en 

acquisitie van winkelformules die op een bepaalde plek gevestigd zouden moeten worden, is het 

ambtelijk apparaat niet toegesneden, maar zijn er naast de ontwikkelaars, beleggers en bedrijfson-

roerend goed makelaars (DTZ Zadelhoff, Jones Lang Lasalle) ook organisaties die gespecialiseerd 

zijn in retail vastgoed en economische vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen. Dergelijke 

opgaven kunnen worden verkend door bijvoorbeeld: HQ Retailsupport, de Macintosh Retail Group, 

LMBS retail, VP&A Groep en GT-Retail. 

                                                        
15

  De op grond van een exploitatieplan toe te passen omslagmethode van kostenverhaal, waarbij rekening 
wordt gehouden met tussen bouwpercelen bestaande verschillen in uitgifteprijzen en inbrengwaarden. 

16
  Het, naast de kosten, bijdragen vanuit winstgevende exploitatiegebieden ter (gedeeltelijke) dekking van 

een tekort in de grondexploitatie in een ander exploitatiegebied.  
17

  Let op: bedoelde kosten en voorzieningen moeten wel zijn opgenomen in de structuurvisie. 
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‘Nieuw voor oud’ regeling 

Marktpartijen en publieke overheidsdiensten dagen elkaar uit om gezamenlijk tot realisatie van de 

voorziene saneringsopgave te komen. De gedachtelijn van ‘nieuw voor oud’ is onderdeel van het 

nadenken over flankerend beleid. Ontwikkelmeters zullen gekoppeld worden aan het actief uit de 

markt nemen van ongewenste winkelmeters. De gedragslijn zoals die voor het onttrekken van wo-

ningen aan de woningvoorraad geldt als voorbeeld voor de discussie over sanering van winkelme-

ters als taakopdracht. 

 

Nieuw voor oud houdt in dat alleen nieuwe winkelmeters mogen worden toegevoegd wanneer oude 

meters uit de markt worden genomen. Aangezien de markt hier uiteindelijk invulling aan moet ge-

ven, dient deze hierin tegemoetgekomen te worden. Dit kan vorm gegeven worden door aan de 

realisatie van bijvoorbeeld 6.000 m² winkelvloeroppervlak de voorwaarde te koppelen van het uit de 

markt nemen van 4.000 m². Deze benadering behoeft nadere uitwerking naar de randvoorwaarden 

waaronder deze bepaling aan de markt kan worden opgelegd en in retailbeleid kan worden geope-

rationaliseerd. Inclusief de juridische verwikkelingen en eigendomsverhoudingen met huur en ver-

huur, ook tussen beleggers en ontwikkelaars. Op dit moment is het zeker nog niet zo, dat deze 

bepaling als algemene en acceptabele randvoorwaarde kan worden opgenomen bij de ontwikkeling 

van nieuw winkelvastgoed of herontwikkeling van bestaand. Hiervoor is incubatietijd en bestuurlijke 

legitimatie in de hele regio nodig. Uitwerking moet volgen in deze visieperiode. 

 

Deze regeling kan nooit op één moment zijn intrede doen. Introductie is nog geen geldig moment. 

Reeds gesloten realiseringsovereenkomsten zullen moeilijk opengebroken kunnen worden om 

vervolgens hierin de nieuw voor oud regeling op te nemen. 

 

Het principe van nieuw voor oud is bij de totstandkoming van deze visie openlijk bespreekbaar 

gemaakt met marktpartijen. 

 

Herstructureringsfonds 

Sanerings- of herstructureringsgelden komen uit velerlei stromen bijeen; gemeente, regio, provin-

cie, Rijk en Brussel. Deze gelden moeten regionaal worden beheerd. Op regionaal niveau moet 

door en met elkaar worden gediscussieerd welke gelden waar uitgegeven moeten worden, voor 

welke saneringsopgave de gelden aangewend dienen te worden, de zogenaamde prioritering. 

De financiële verschillen die uit de ‘nieuw voor oud’ regeling vloeien, moeten genivelleerd worden. 

Voor het onrendabele verschil zal geput moeten worden uit het herstructureringsfonds. Over de 

verdeling zullen nog nadere afspraken gemaakt moeten worden. 

 

Regionale afstemming van koopzondagen en avondopenstelling 

Binnen en tussen winkelgebieden in de regio dient er afstemming te zijn over de data waarop de 

koopzondagen plaatsvinden. Enerzijds is dit in het voordeel voor ondernemers omwille van het 

trekken van zoveel mogelijk consumenten. Anderzijds wordt de consument de mogelijkheid gebo-

den iedere zondag een ander winkelgebied te bezoeken. Het is wenselijk om: 

• Met elkaar afstemmen van het koopzondagenbeleid. Dit betekent ook dat er een eenduidige 

visie is op het toepassen van het toeristische regime (of het al dan niet oprekken daarvan). 

• Binnen winkelgebieden te zorgen voor afstemming over het aantal koopzondagen. Aansturing 

dient plaats te vinden door het lokale ondernemerscollectief. Ten behoeve van de helderheid 
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richting consument is het wenselijk dat er op de daadwerkelijke koopzondagen zoveel mogelijk 

winkels in het winkelgebied open zijn. 

• Tussen de winkelgebieden afstemming te hebben over de data van de koopzondagen (binnen-

stad Heerlen, woonboulevard In de Cramer, satellietcentra).  

• Zowel op het niveau van het winkelgebied als het niveau van de stad en regio promotie te 

hebben van de data en openingstijden per winkelgebied. 

 

Ook de avondopenstelling van supermarkten op zondagen dient bij voorkeur regionaal afgestemd 

te worden. De consument is namelijk niet aan gemeentegrenzen gebonden. Dit is echter afhankelijk 

van de lokale bereidheid, aangezien de beslissingen daarover een lokale bevoegdheid betreffen. 

De wettelijke basis voor een dergelijke regionale afstemming ontbreekt namelijk, het moet meer als 

een morele verplichting worden gezien. In eerste instantie is het daarom van belang dat gemeenten 

het beleid op deze aspecten van elkaar weten en met elkaar delen en communiceren. Tegen de 

achtergrond van de komende kabinetsformatie verkeren de wettelijke bepalingen omtrent de ont-

heffing op de Winkeltijdenwet overigens in onzekerheid. 

 

 

8.4 Proces 
 

Driehoeksoverleg: vastgoed-retail-overheid 

Voor verschillende winkelgebieden liggen forse ambities voor; een succesvolle uitbouw van de 

icoonfuncties, maar ook het uit de markt nemen van winkelmeters en herstructurering. Dit vraagt 

om forse inspanningen van zowel publieke als private partijen. Zij hebben elkaar nodig om de duur-

zame versterking van de retailstructuur tot een succes te brengen. Deze ambitie kan alleen worden 

waargemaakt als bedrijfsleven en overheid de handen in elkaar slaan op het vlak van: het nastre-

ven van een gezamenlijke koers, het aanjagen en uitvoeren van projecten en het stimuleren en 

organiseren van de afstemming, coördinatie, communicatie en betrokkenheid. Voorwaarde voor 

succes: samenwerking en afstemming tussen alle partijen uit de driehoek vastgoed, overheden en 

retail. Participanten aan dit overleg zijn MKB Parkstad Limburg, de Kamer van Koophandel en het 

Hoofdbedrijfschap voor Detailhandel. 

 

Het is van belang dat gestructureerd en regelmatig overleg gevoerd wordt over de retailontwikke-

lingen. De volgende zaken kunnen aan de orde komen:  

• Informatie-uitwisseling van nieuwe relevante detailhandelsontwikkelingen van markt richting 

overheid en vice versa. 

• Bespreking van nieuwe initiatieven en toetsing op basis van vigerend detailhandelsbeleid. 

Afstemming ten opzichte van de bestaande winkelstructuur. 

• Monitoring en voortgang van het detailhandelsbeleid. 

 

Overleg met supermarktorganisaties is nodig om supermarkten vanaf perspectiefarme locaties te 

verplaatsen naar structuurbepalende locaties en centra met perspectief. 
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Versoepeling besluitvormingsproces en evaluatie adviesstructuur 

Het is van belang dat het besluitvormingsproces binnen de individuele gemeenten wordt herzien, 

deze loopt momenteel over te veel schijven en dient versimpeld, gestroomlijnd, te worden.  

In het proces van stroomlijnen en vereenvoudigen past het afschaffen van de huidige Retailcom-

missie. Het instellen van een onafhankelijke toetsingscommissie komt daarvoor in de plaats. Deze 

opzet past beter bij de opgave waar de regio de komende periode voor staat. De toetsingscommis-

sie zal daarbij gebruik maken van de expertise van MKB Parkstad Limburg,  de Kamer van Koop-

handel en het Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel, die als vaste adviseurs aan deze Toetsings-

commissie worden toegevoegd..  

 

Regionale begeleiding planinitiatieven 

Voor de toetsing van initiatieven aan voorliggende regionale retailstructuurvisie stellen wij navol-

gende werkwijze voor: 

 

1. Plafondwaarde van 1.000 m² bvo 

Regionale afstemming is alleen mogelijk wanneer een initiatief niet direct past in het bestemmings-

plan. Wij hanteren een omvang van 1.000 m² bvo als plafondwaarde waarboven toetsing plaats-

vindt en voor initiatieven kleiner dan 1.000 m² bvo die niet passen binnen het in de visie geformu-

leerde profiel en de bijbehorende criteria. 

 

2. Meldingsplicht voor initiatieven van 1.000 m² bvo of meer 

Plannen die passen binnen het bestemmingsplan behoeven niet regionaal te worden afgestemd. 

Om in die situaties toch zicht te houden op ontwikkelingen die mogelijk effecten kunnen hebben op 

de regionale retailstructuur, stellen wij voor een meldingsplicht in te voeren. Dit betekent dat ge-

meenten initiatieven van 1.000 m² bvo altijd melden bij de Stadsregio, ongeacht of deze in het 

bestemmingsplan passen. Hiermee blijft de Stadsregio op de hoogte van alle omvangrijkere detail-

handelsontwikkelingen. 

 

3. Regionale toetsing 

Bij overschrijding van de plafondwaarde van 1.000 m² bvo worden plannen die niet passen in het 

bestemmingsplan voorgelegd aan de toetsingscommissie. Het initiatief dient vergezeld te gaan van 

voldoende informatie over locatie, omvang, invulling, te verwachten effecten, meerwaarde, e.d. 

Voor plannen die geaccordeerd zijn in deze visie wordt (met inachtneming van de aangegeven 

randvoorwaarden) zondermeer goedkeuring verleend. Wanneer een plan niet binnen de visie past, 

volgt op basis van de uitgangspunten een aparte afweging. 

 

Deze methodiek is er voornamelijk voor bedoeld dat informatie met elkaar uitgewisseld en gedeeld 

wordt, wetende dat dit niet in alle gevallen zal leiden tot een eenduidige behandeling. Het is boven-

dien een illusie aan te nemen dat alle bestemmingsplannen tijdig dan wel überhaupt worden aan-

gepast in lijn van onderliggende visie. 
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Checklist toetsing initiatieven 

 

  Initiatief  

 

  

       

  Gemeente  

      

      

 

Bestemmingsplanwijziging 

noodzakelijk? 

  

 

 

Nee 

 Gemeente kan/moet medewer-

king verlenen. 

Bij omvang 1.000 m² bvo of 

meer: melding aan de Stadsre-

gio 

Ja        

  Heeft het initiatief een omvang van 

1.000 m² bvo of meer?  Nee  

Indien passend binnen visie: 

lokale verantwoordelijkheid; 

melding aan Stadsregio 

 

Niet passend binnen visie: 

regionale afstemming 

 

 Ja 

      

Zijn er gemeentegrensoverschrij-

dende effecten te verwachten? 

  

Nee 

 Lokale verantwoordelijkheid; 

melding aan Stadsregio 

  

 Ja 

     

       

  Afwijzing gemeente op basis 

één of meer aspecten 

  Afwijzing gemeente op basis 

van bepaalde motieven 

  

Regionale afstemming nodig 

  

Gemeente legt initiatief voor aan toetsingscie. 

      
Toetsing aan regionale detailhandelsvisie 

      
Advisering betreffende gemeente en/of provincie 

     

  Provincie / regio  Betreffende gemeente 

    

   Advies betrekken bij  

beleidsstandpuntbepaling 
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8.5 Afsprakenkader Themacentra 

 

Onderliggende actualisatie van de visie op de retailstructuur Parkstad Limburg maakt het noodza-

kelijk het afsprakenkader met betrekking tot de invulling van de themacentra Maankwartier, Roda 

Boulevard en Woonboulevard, dat in 2005 door de Retailcommissie op is gesteld, te herijken. Con-

form deze visie is volgend afsprakenkader van toepassing. De invulling van het Maankwartier komt 

hierin te vervallen aangezien in de visie vast is gelegd dat hier geen beperkingen worden gesteld 

aan de invulling, zowel naar branche als naar omvang. Aanvullende opmerkingen zoals opgeno-

men in het afsprakenkader van 2005 zijn worden niet expliciet beschreven, aangezien dit de inhoud 

van onderliggende Retailstructuurvisie is.  

Dit herijkte afsprakenkader vormt een onderdeel van de deregulering, maar ook van de vernieuwde 

begeleiding van het proces. 

 

Afsprakenkader m.b.t. invulling van de themacentra Woonboulevard en Roda Boulevard 

Woonboulevard In de Cramer 

 

Roda Boulevard 

Thema ‘wonen’ 

Ondergeschikt thema ‘doe-het-zelf en tuin’ 

 

Thema ‘sport en leisure’ 

Ondergeschikt thema ‘doe-het-zelf en tuin’ 

Thema ‘wonen’ 

• Alles binnen de branche ‘Wonen’ 

• Geen minimale omvang en geen omvang beper-

king 

Thema ‘sport en leisure’ 

• Binnen de branche Sport & Spel de subbranches: 

buitensport, ruitersport, sportzaak, hengelsport, 

watersport 

• De subbranche Rijwielen & Bromfietsen binnen 

de branche Auto & Fiets 

• Minimale omvang 1.000 m² wvo
18

 

 

Thema ‘doe-het-zelf en tuin’ 

• Geen verdere uitbreiding van het aanbod binnen 

deze branches 

 

Thema ‘doe het zelf en tuin’ 

• Geen verdere uitbreiding van het aanbod binnen 

deze branches 

 Mega supermarkt 

• Minimale omvang van 3.500 m² wvo 

 

Overig aanbod 

• Detailhandelsaanbod binnen andere branches is 

ongewenst 

Overig aanbod 

• Detailhandelsaanbod binnen andere branches is 

ongewenst 

 

 

                                                        
18

 Indien sprake is van een substantiële winkelontwikkeling die bovendien een bovenregionale verzorgingsfunc-
tie heeft kan op basis van een onderbouwd advies van dit criterium worden afgeweken. 
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1. INLEIDING 

Dit rapport bevat de bijlagen behorende bij de hoofdrapportage ‘Retailstructuurvisie Parkstad Lim-

burg 2010-2020’. De volgende onderwerpen komen achtereenvolgens aan de orde: 

• Beknopte beschrijving van de opbouw van de retailstructuur per gemeente en een factsheet 

per winkelgebied met daarin de omvang van het aanbod, uitgesplitst naar dagelijkse en niet-

dagelijkse artikelensector. 

• Overzicht van de huidige plannen en initiatieven binnen de regio. 

• Uiteenzetting van het koopstromenonderzoek dat eind 2009 plaats heeft gevonden en waarbij 

1.500 huishoudens in Parkstad Limburg via internet een enquête in hebben gevuld. 

• Verslaglegging van de expertmeeting en de werkconferentie die in januari 2010 plaats hebben 

gevonden. 

• Overzicht van branche-indeling volgens Locatus.  
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2. OPBOUW RETAILSTRUCTUUR 

Voor de opbouw van de retailstructuur van Parkstad Limburg maken wij onderscheid naar de vier 

individuele stedelijke gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf en de landelijke ge-

meenten (Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal). In dit hoofdstuk beschrijven wij kort de 

structuuropbouw van de verschillende stedelijke gemeenten en de landelijke structuur. Voor de 

totstandkoming van de retailstructuurvisie is een inventarisatie gemaakt waarbij alle 39 door Loca-

tus onderscheiden winkelgebieden of –concentraties bezocht zijn. Een kwantitatief overzicht van 

het huidige aanbod en een korte sterkte-zwakte analyse vindt u terug voor nagenoeg elk onder-

scheiden winkelgebied. 

 

 

2.1 Brunssum 

 

2.1.1 Retailstructuur 

 

Binnen de structuur in Brunssum heeft Brunssum-centrum een functie, zowel in de dagelijkse- als 

de niet-dagelijkse artikelensector, voor de gehele gemeente en de gemeente Onderbanken. Aan-

vullend op deze concentratie zijn er de buurt/wijkverzorgende centra Brunssum-Noord in het noor-

den (dagelijkse voorzieningenpakket bestaande uit twee supermarkten) en Treebeek in het westen 

van Brunssum (met onder andere twee supermarkten, versspeciaalzaken en niet-dagelijks aan-

bod). Los van de reguliere structuur is op het Emmaterrein een concentratie van grootschalige 

aanbieders gesitueerd, bestaande uit doe-het-zelf, tuin en een grote outdoor-speciaalzaak. Naast 

de onderscheiden concentraties bevinden zich binnen de structuur in Brunssum een enkele solitai-

re supermarkt en verschillende versspeciaalzaken. In de niet-dagelijkse artikelensector is sprake 

van veel verspreid aanbod. 
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2.1.2 Winkelgebieden Brunssum 

 

Brunssum centrum  Typering: Satellietcentrum 

   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:   26 winkels   5.450 m² wvo 

- niet-dagelijks:  88 winkels 16.642 m² wvo 

- totaal:   114 winkels 22.092 m² wvo 

Regionaal verzorgend centrum (gemeente Bruns-

sum: 30.000 inwoners) 

   

Sterke punten  

- sterke positie als hoofdwinkelcentrum binnen de 

gemeente Brunssum 

- redelijke compact kernwinkelgebied 

- uitgebreid dagelijks aanbod 

- paraplufunctie voor gemeente 

- complementair supermarktaanbod aangevuld 

met versspeciaalzaken 

- verschillende filiaal- en grootwinkelbedrijven, 

maar ook zelfstandige formules in de recreatieve 

branches 

- verzorgende functie voor Onderbanken 

- goede functiemix 

- publieksvoorzieningen op en rond het Lindeplein 

 

  

Zwakke punten  

- beperkt aanbod bovenlokale trekkers zoals 

hoogwaardig modisch aanbod 

- lineaire winkelstructuur, functionaliteit uitlopers 

neemt snel af, functionaliteit onduidelijk 

- circuit via passage niet optimaal 

- aantal winkels ver van het centrumgebied afgele-

gen 

- presentatie panden in sommige gevallen slecht 

- passage enigszins gedateerd (echter geen leeg-

stand) 

- beperkte concentratie horeca aanbod 

- leegstand aan noordelijke en zuidelijke deel van 

de Kerkstraat 
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Treebeek  Typering: wijkwinkelcentrum 

   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:                   7 winkels   1.837 m² wvo 

- niet-dagelijks:   7 winkels      548 m² wvo 

- totaal:   14 winkels  2.385 m² wvo 

 Lokale verzorgingsfunctie Treebeek (Brunssum-

west) 

   

Sterke punten  

- complementair supermarktaanbod 

- redelijk compleet pakker versspeciaalzaken 

- enkele ‘onverwachte aanbieders’ 

- redelijke mix van functies 

 

  

Zwakke punten  

- langgerekte structuur 

- eenzijdige bewinkeling 

- matige concentratie, waaronder supermarktaan-

bod 

- matige bereikbaarheid van buiten de wijk 

- kwaliteit bebouwing 

 

 

 

Brunssum Noord  Typering: supermarktencentrum 

   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks  3 winkels   2.533 m² wvo 

- niet-dagelijks:  1 winkel        35 m² wvo 

- totaal  4 winkels   2.568 m² wvo 

 Lokale verzorgingsfunctie Brunssum Noord 

   

Sterke punten  

- modern supermarktenkoppel 

- compacte opzet 

- sterk cluster op buurt/wijk niveau 

- moderne en nette inrichting en uitstraling 

- goede parkeergelegenheden 

 

  

Zwakke punten  

- beperkte centrale ligging in woonwijk 

- beperkt aanvullend aanbod 
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Emmaterrein  Typering: PDV-cluster 

   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- niet-dagelijks:  6 winkels 12.470 m² wvo  Parkstad Noord (beperkt bovenlokale verzorgings-

functie) 

   

Sterke punten  

- grootschalige outdoor zaak (kampeerartikelen) 

met bovenregionale aantrekkingskracht 

- sterk doe-het-zelf/tuin cluster 

- goede bereikbaarheid en parkeren 

 

  

Zwakke punten  

- outdoor zaak functioneert solitair 

- herkenbaarheid en vindbaarheid bovenregionale 

trekker 

 

 

 

 

 

2.2 Heerlen 

 

2.2.1 Retailstructuur 

 

Aan de top van de hiërarchie in Heerlen (en de Parkstadregio) staat Heerlen centrum. Dit retailclus-

ter heeft een functie voor de hele Parkstadregio en zelfs daarbuiten. In omvang en functie komt 

Hoensbroek-centrum op de tweede plaats (uitgezonderd de Woonboulevard en de langgerekte 

winkelstructuur aan de Heerlerbaan) in de structuur van de gemeente Heerlen. Dit stadsdeelcen-

trum heeft vooral een functie voor het stadsdeel Hoensbroek. Het nabijgelegen wijkwinkelcentrum 

Heerlerheide is onlangs dusdanig ruimtelijk en functioneel versterkt tot groot wijkwinkelcentrum dat 

het haar positie aanzienlijk heeft versterkt, waardoor haar verzorgingsgebied nu tot over de eigen 

wijkgrenzen (Heerlerheide) reikt. De winkelvoorzieningen in Hoensbroek zijn daardoor in sterkere 

mate afhankelijk van het primaire verzorgingsgebied. Ook het wijkverzorgende centrum Giezen-

bautch heeft een eigen verzorgingsgebied (wijk Heerlerbaan), maar bedient dit tezamen met het 

supermarktenkoppel aan de Heerlerbaan, die op hun beurt bezoekers uit een wijdere omgeving 

aan zich weten te binden. Op de laagste trap in de hiërarchie is in een fijnmazig geheel een aantal 

meer of minder volledige buurtverzorgende centra gesitueerd. Diverse buurtcentra balanceren op 

de rand van het draagvlak en zijn kwetsbaar vanwege de bevolkingskrimp waar parkstad Limburg 

mee te maken krijgt. Daarnaast bevindt zich zowel in de dagelijkse als in de niet-dagelijkse artike-

lensector op verspreide locaties een uitgebreid aanbod. Los van de reguliere structuur is aan de 

Heerlerbaan een aanbod aan grootschalige aanbieders zonder duidelijk profiel en samenhang 

gesitueerd. De sterkste concentratie van grootschalige winkels in de Parkstadregio bevindt zich 

echter aan de Woonboulevard In de Cramer. Dit retailcluster beschikt over ruim 100.000 m² vvo 

aan wonen, doe-het-zelf, wonen en tuin en trekt veel klanten van binnen én buiten de Parkstadre-

gio. 
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2.2.2 Winkelgebieden Heerlen 

 

Heerlen centrum (binnenstad + ’t Loon)  Typering: Hoofdwinkelcentrum 

   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:                     50 winkels  8.357 m² wvo 

- niet-dagelijks:  242 winkels 70.235 m² wvo 

- totaal:   292 winkels 78.592 m² wvo 

(Boven)regionaal verzorgend 

   

Sterke punten  

- belangrijkste winkelgebied in Parkstad Limburg 

- functie als bovenregionaal koopcentrum 

- sterke concentratie modisch-recreatief winkel-

aanbod 

- aangevuld door meer doelgericht aanbod (bran-

chegroep in en om huis) 

- niet-dagelijks aanbod compleet en gevarieerd 

- diverse trekkers in de niet-dagelijkse artikelen-

sector 

- mix van kleinschalige en grootschalige formules 

- goede horecavoorzieningen 

- multifunctionaliteit binnenstad 

 

  

Zwakke punten  

- ruimtelijk-functionele samenhang binnenstad en ‘t 

Loon 

- onduidelijk onderscheid in profilering binnenstad 

en ’t Loon 

- loopcircuit niet overal gesloten 

- aantal minder druk bezochte winkelstraten zoals 

Dautzenbergstraat 

- geen goede zichtbaarheid en herkenbaarheid 

vanaf de Geerstraat; uitnodigend karakter mini-

maal, mede door uitstraling de Plu 

- ’t Loon enige als enige sterke positie dagelijks 

aanbod binnen centrum 

- hogere marktsegment slecht vertegenwoordigd, 

beperkt aantal lokale speciaalzaken 

- ontbreken thematisering deelgebieden 

- leegstand in de randgebieden 
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Woonboulevard In de Cramer  Typering: PDV cluster 

  Themacentrum Wonen 

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:                    0 winkels 

- niet-dagelijks:  45 winkels  114.842 m² wvo 

- totaal:   45 winkels  114.842 m² wvo 

Bovenregionaal verzorgend 

   

Sterke punten  

- één van de grootste woonboulevards van West-

Europa 

- sterke bovenregionale functie 

- grootste detailhandelsconcentratie binnen Park-

stad Limburg 

- gevarieerd aanbod in wonen, doe-het-zelf en tuin 

- IKEA als belangrijke trekker 

- goede bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en 

zichtbaarheid vanaf de autoweg 

 

  

Zwakke punten  

- langgerekt gebied, ruimtelijke samenhang drie 

onderdelen beperkt 

- aanwezigheid enkele aanbieders niet passend 

binnen het profiel 
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Hoensbroek centrum  Typering: Satellietcentrum 

   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:     21 winkels   5.587 m² wvo 

- niet-dagelijks:  51 winkels   7.992 m² wvo 

- totaal:   72 winkels  13.579 m² wvo 

Stadsdeel Hoensbroek 

   

Sterke punten  

- sterke nadruk op dagelijkse artikelensector 

- uitgebreide en sterk supermarktaanbod voor 

inwoners Hoensbroek 

- supermarkten vormen de trekkers 

- goede spreiding supermarkten 

- goed horeca aanbod rond de Markt 

- goede bereikbaarheid en parkeermogelijkheden 

 

  

Zwakke punten  

- groot aandeel laagwaardig aanbod 

- weinig trekkers en bijzonder aanbod 

- zeer langgerekte winkelstructuur, circuit ont-

breekt 

- levendigheid Gebrookerplein als verbindende 

schakel beperkt 

- food-cluster ontbreekt 

- gedateerde inrichting openbare ruimte 

- sterk wisselende ruimtelijke kwaliteit inrichting en 

uitstraling panden 

- aanzienlijke leegstand 
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Heerlerheide  Typering: wijkwinkelcentrum 

   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:   10 winkels   4.229 m² wvo 

- niet-dagelijks: 19 winkels   3.942 m² wvo 

- totaal:   27 winkels   6.805 m² wvo 

 Lokale verzorgingsfunctie gehele wijk Heerlerheide 

   

Sterke punten  

- recente ruimtelijke, stedenbouwkundige en func-

tionele ingrepen zeer effectief doorgevoerd 

- aantrekkelijke verblijfsomgeving 

- goede combinatie van wonen, cultuur en voor-

zieningen 

- complementair en modern supermarktaanbod 

- compleet pakket dagelijkse boodschappen 

- aanvullend niet-dagelijks aanbod 

- subtrekkers als Blokker, Zeeman, Xenos, Wibra,  

 

  

 

 

 

De Bautsch (Heerlen)  Typering: wijkwinkelcentrum 

   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:   8 winkels   1.248 m² wvo 

- niet-dagelijks:  9 winkels   1.292 m² wvo 

- totaal:                17 winkels   2.540 m² wvo 

 Lokale verzorgingsfunctie omliggende buurten 

Heerlerbaan 

   

Sterke punten  

- moderne supermarkt 

- compleet pakket dagelijkse boodschappen 

- aanvullend niet-dagelijks aanbod (Blokker, Zee-

man, Shoeby Fashion) 

- brede mix aan functies 

- geen leegstand 

- parkeren centraal 

- ruimtelijke kwaliteit op orde (groen) 

 

  

Zwakke punten  

- beperkte omvang supermarkt 

- ontbreken tweede supermarkt 

- verkeersstructuur doorbreekt het winkelgebied 

- concurrerend supermarktaanbod aan de Heerler-

baan 
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Heerlerbaan  Typering: Wijkwinkelcentrum - verspreid aanbod 

   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:                    4 winkels    2.934 m² wvo 

- niet-dagelijks: 14 winkels  13.617 m² wvo 

- totaal:   18 winkels  16.551 m² wvo 

 Bovenlokale verzorgingsfunctie 

   

Sterke punten  

- complementair supermarktaanbod plus drogist 

- moderne omvang full-service supermarkt 

- ruimtelijke kwaliteiten supermarktkoppel goed 

- goede bereikbaarheid en parkeervoorzieningen 

 

  

Zwakke punten  

- langgerekt gebied/strook 

- slechte ruimtelijke kwaliteiten en uitstraling 

strook, gedateerd 

- sterk verspreid aanbod 

- geen duidelijk profiel, branchering niet op elkaar 

afgestemd 

- aansluiting supermarktaanbod op wijk/buurt 

- forse leegstand 

- combinatie detailhandel en bedrijvigheid 

 

 

 

 

 

 

Heksenberg  Typering: buurtsteunpunt 

Mgr. Hanssenstraat   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:                   4 winkels      493 m² wvo 

- niet-dagelijks:   6 winkels      560 m² wvo 

- totaal:   10 winkels  1.053 m² wvo 

 Lokale verzorgingsfunctie buurt Heksenberg 

   

Sterke punten  

- redelijke compleet dagelijks aanbod 

- aangevuld met niet-dagelijks aanbod 

- nette uitstraling 

- parkeren voor de deur 

- redelijke goede bereikbaarheid 

 

  

Zwakke punten  

- kleine maat supermarkt 

- leegstand 
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Akerstraat Noord  Typering: verspreide bewinkeling 

   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:                    5 winkels 1.414 m² wvo 

- niet-dagelijks:  19 winkels 3.165 m² wvo 

- totaal:   24 winkels 4.579 m² wvo 

 Lokale verzorgingsfunctie Hoensbroek 

   

Sterke punten  

- moderne supermarkt 

- aan doorgaande route 

- parkeren voor de deur 

 

  

Zwakke punten  

- aanbod functioneert grotendeels solitair en vult 

elkaar nauwelijks aan 

- onduidelijk profiel 

- matige tot slechte uitstraling en presentatie pan-

den en openbare ruimte 

- veel leegstand 

- langgerekte lintstructuur 

- geen relatie met centrum Hoensbroek 

 

 

 

 

 

 

Welten  Typering: dorpscentrum 

   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:   5 winkels   1.070 m² wvo 

- niet-dagelijks:  2 winkels      168 m² wvo 

- totaal:   7 winkels   1.238 m² wvo 

 Lokale verzorgingsfunctie Welten 

   

Sterke punten  

- moderne supermarkt 

- authentiek dorpsstraatje 

- kwalitatief goede winkels 

- mix van voorzieningen, ook horeca 

- parkeren voor de deur 

- compacte structuur 

 

  

Zwakke punten  

- verzorgingsgebied begrensd 

- volledigheid aanbod beperkt 
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Meezenbroek  Typering: buurtwinkelcentrum 

Groen van Prinstererstraat   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:   6 winkels    881 m² wvo 

- niet-dagelijks:  1 winkel       40 m² wvo 

- totaal  7 winkels    921 m² wvo 

 Lokale verzorgingsfunctie buurten Meezenbroek-

Schaesbergerveld 

   

Sterke punten  

- redelijk compleet dagelijks aanbod 

- redelijke bereikbaarheid 

 

  

Zwakke punten  

- matige tot slechte presentatie 

- slechte uitstraling supermarkt 

- kleine maat supermarkt 

- beperkte parkeermogelijkheden 

 

 

 

 

 

 

 

Douven Weien  Typering: buurtwinkelcentrum 

van Weerden Poelmanstraat   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:   4 winkels    652 m² wvo 

- niet-dagelijks: 4 winkels    244 m² wvo 

- totaal:  8 winkels    896 m² wvo 

 Lokale verzorgingsfunctie omliggende buurten 

   

Sterke punten  

- redelijk compleet dagelijks aanbod 

- goede functiemix 

- centraal plein 

- parkeren voor de deur 

 

  

Zwakke punten  

- kleine maat supermarkt 

- kleine units 

- gedateerde inrichting openbare ruimte en presen-

tatie panden 
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Molenberg  Typering: buurtsteunpunt 

Joost van Vondelstraat   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:  4 winkels    208 m² wvo 

- niet-dagelijks: 2 winkels    116 m² wvo 

- totaal:  6 winkels    324 m² wvo 

 Lokale verzorgingsfunctie buurt Molenberg 

   

Sterke punten  

- buurtgericht aanbod (bakker, tabak/lectuur, slijter 

en fietsenzaak) 

 

 

Zwakke punten  

- zeer beperkt aanbod 

- ontbreken supermarkt 

- geen aanvullend versspeciaalaanbod 

 

 

 

 

 

2.3 Kerkrade 

 

2.3.1 Retailstructuur 

 

Binnen de structuur in Kerkrade heeft Kerkrade-centrum een functie voor de hele gemeente. De 

regionale verzorgingsfunctie is de laatste jaren aangetast door de achteruitgang van het centrum 

en het uitblijven van noodzakelijke ingrepen. Aanvullend op deze concentratie is het wijkverzorgen-

de centrum Spekholzerheide dat Kerkrade-West bedient. Dit centrum is in ontwikkeling en weet 

haar verzorgingspositie daarmee van een aanzienlijke versterking te voorzien. Daarnaast zijn er 

verschillende buurtverzorgende centra in het noorden, oosten en zuiden van de gemeente. Los van 

de reguliere structuur is op de Roda Boulevard een concentratie van grootschalige aanbieders in 

voornamelijk traditionele PDV-branches gesitueerd (doe-het-zelf en tuin), maar waar ook een 

grootschalige sportzaak deel van uitmaakt. Na woonboulevard In de Cramer en de binnenstad van 

Heerlen is dit met circa 33.000 m² wvo qua omvang de grootste retailconcentratie in Parkstad Lim-

burg. Naast de onderscheiden concentraties bevinden zich binnen de structuur in Kerkrade net 

buiten het centrumgebied enkele solitaire supermarkten. Verder is een aanzienlijk deel van het 

aanbod buiten de onderscheiden voorzieningenconcentraties gevestigd. Het gaat hierbij zowel om 

aanbod in de dagelijkse als in de niet-dagelijkse artikelensector. 
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2.3.2 Winkelgebieden Kerkrade 

 

Kerkrade centrum  Typering: Satellietcentrum 

   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:  10 winkels    4.366 m² wvo 

- niet-dagelijks:  76 winkels  10.522 m² wvo 

- totaal:  86 winkels  14.888 m² wvo 

Gemeente Kerkrade 

   

Sterke punten  

- moderne horeca aan de markt 

- parkeermogelijkheden dicht bij het centrum 

- opzet redelijk compact 

- aantrekkelijke inrichting en aankleding Hoofd-

straat 

 

  

Zwakke punten  

- beperkt aanbod, kritische massa ontbreekt 

- weinig filiaal- en grootwinkelbedrijven 

- weinig trekkers 

- weinig bijzonder, onderscheidend aanbod 

- supermarkten functioneren solitair vanwege 

ligging net buiten het centrumgebied 

- onaantrekkelijk plekken in het straat en winkel-

beeld, gedateerde pandkwaliteiten (gehele noor-

delijke kant Niersprinkstraat via Theaterpassage 

tot aan C&A zorgt voor een verloederende indruk 

die effect heeft op het gehele centrum) 

- voortgang centrumplan en herontwikkeling Thea-

terpassage 

- aansluiting Markt op winkelgebied 

- uitwaaiering winkelfuncties over diverse aanloop-

straten 

- uitstraling panden niet op elkaar afgestemd 

- veel leegstand 
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Roda Boulevard  Typering: PDV cluster 

   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:  0 winkels 

- niet-dagelijks:  8 winkels  32.822 m² wvo 

- totaal:  8 winkels  32.822 m² wvo 

 (Boven)regionaal verzorgend 

   

Sterke punten  

- ruim opgezet 

- goede bereikbaarheid en parkeergelegenheden 

- vermenging van functies 

- uitgebreid doe-het-zelf en tuinaanbod 

- sterke sportformule 

 

  

Zwakke punten  

- samenhang verschillende branches ontbreekt 

- aanwezigheid aanbod niet passend op perifere 

locatie 

- ontbreken samenhang met De Locht 

 

 

 

 

Spekholzerheide  Typering: Wijkwinkelcentrum 

Akerstraat-Carboonplein   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:                 10 winkels   2.678 m² wvo 

- niet-dagelijks: 27 winkels   3.531 m² wvo 

- totaal:   37 winkels  6.209  m² wvo 

 Kerkrade-West 

   

Sterke punten  

- huidige herontwikkeling Carboonplein 

- aanpak Akerstraat staat gepland! 

- sterk dagelijks aanbod 

- uitgebreid supermarktaanbod 

- divers niet-dagelijks aanbod 

 

  

Zwakke punten  

- aansluiting supermarkten-Akerstraat 

- sfeer en gezelligheid ontbreekt 

- kwaliteiten bebouwing en inrichting Akerstraat 

- veel leegstand Akerstraat 
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Chevremont  Typering:  

  Buurtwinkelcentrum 

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:    9 winkels   1.305 m² wvo 

- niet-dagelijks: 17 winkels   1.965 m² wvo 

- totaal:   36 winkels  3.270  m² wvo 

 Chevremont en Haanrade 

   

Sterke punten  

- sterke discount supermarkt 

- sterke functiemix en levendig straatbeeld 

- diverse speciaalzaken 

 

  

Zwakke punten  

- langgerekt dorpslint 

- onduidelijk profiel 

- geen concentratie boodschappenaanbod 

 

 

 

 

Blijerheide  Typering: buurtwinkelcentrum 

   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:                  3 winkels   1.802 m² wvo 

- niet-dagelijks:    7 winkels     363 m² wvo 

- totaal:  10 winkels 2.165  m² wvo 

 Blijerheide 

   

Sterke punten  

- sterk supermarktenkoppel 

- goede parkeervoorzieningen 

 

  

Zwakke punten  

- langgerekt dorpslint 

- geen samenhang supermarktenkoppel en lint-

structuur 

- gedateerde uitstraling lint 

- beperkt aanvullend aanbod 

- matige kwaliteit overig aanbod 
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Eygelshoven  Typering:  

  Buurtwinkelcentrum 

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:                  10 winkels  1.450 m² wvo 

- niet-dagelijks:     5 winkels     513 m² wvo 

- totaal:   15 winkels 1.963  m² wvo 

 Hopel, Eygelshoven-kom en Waubacherveld 

   

Sterke punten  

- compleet boodschappenaanbod 

- concentratie versspeciaalzaken 

- sterke functiemix 

 

  

Zwakke punten  

- solitaire ligging (enige) supermarkt 

- herkenbaarheid supermarkt 

- veel leegstand 

- matige uitstraling openbaar gebied 

 

 

 

 

 

2.4 Landgraaf 

 

2.4.1 Retailstructuur 

 

Binnen de structuur in Landgraaf heeft Landgraaf-centrum (Op de Kamp) een functie voor de hele 

gemeente met name als het gaat om het niet-dagelijks aanbod. Met de komst van warenhuis Hema 

wordt deze positie verder versterkt. Op de Kamp vormt dan ook het hoofdwinkelcentrum van de 

gemeente. Aanvullend op deze concentratie bevindt zich in de beide wijkwinkelcentra Schaesberg 

(zuidwestelijk deel Landgraaf) en Waubach (noordoostelijk deel Landgraaf) ook nog een behoorlijk 

aanbod in de niet-dagelijkse artikelensector, mede ingevuld door diverse goede speciaalzaken. Het 

aanbod in de verschillende centra kent in zekere zin een eigen profiel waardoor het elkaar aanvult. 

In de dagelijkse artikelensector hebben de drie centra allen een eigen functie. Een zeer fors deel 

van het totale detailhandelsaanbod in Landgraaf is buiten de onderscheiden voorzieningenconcen-

traties gevestigd. Het gaat hierbij zowel om aanbod in de dagelijkse als in de niet-dagelijkse artike-

lensector. 
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2.4.2 Winkelgebieden Landgraaf 

 

Op de Kamp  Typering: stadsdeelcentrum 

   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:                  11 winkels   3.623 m² wvo 

- niet-dagelijks: 26 winkels   4.052 m² wvo 

- totaal:   37 winkels  7.675  m² wvo 

 Gemeente Landgraaf (ca. 39.000 inwoners) 

   

Sterke punten  

- compact en modern centrum 

- compleet en volwaardig dagelijks aanbod 

- supermarkten van moderne omvang 

- aanwezigheid versgroep 

- overdekt, maar niet introvert 

- komst Hema Raadhuisplein; schakel in circuit 

- goede bereikbaarheid en parkeermogelijkheden 

 

  

Zwakke punten  

- geen bijzonder aanbod, mainstream, bovenlokale 

trekkers ontbreken 

- discounter ontbreekt 

- relatie met winkels in direct omgeving 

- sfeer en gezelligheid Raadhuisplein 

  

 

Schaesberg  Typering: Wijkwinkelcentrum 

   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:    12 winkels  2.528 m² wvo 

- niet-dagelijks:  20 winkels  1.901 m² wvo 

- totaal:   32 winkels  4.429 m² wvo 

 Schaesberg/Landgraaf-Zuidwest 

   

Sterke punten  

- compleet dagelijks aanbod 

- complementair supermarktaanbod 

- diverse goede speciaalzaken 

- centrumplan in uitvoering 

 

  

Zwakke punten  

- langgerekte structuur, ruimtelijke samenhang 

aanbod ontbreekt 

- enkele rommelige en verloederde plekken, matig 

tot slechte uitstraling 

- dominante verkeersfunctie 
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Waubach  Typering: wijkwinkelcentrum 

   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:                    9 winkels   1.897 m² wvo 

- niet-dagelijks: 19 winkels   2.040 m² wvo 

- totaal:   28 winkels   3.937 m² wvo 

 Landgraaf Noordoost/ Ubach over Worms (ca. 

10.000 inwoners) 

   

Sterke punten  

- redelijk compleet dagelijks aanbod 

- goed aanbod speciale modezaken, bovenwijkse 

functie 

- bereikbaarheid en parkeren redelijk 

- parkeren voor de deur 

 

  

Zwakke punten  

- ontbreken tweede supermarkt sinds sluiting 

C1000 

- beperkte omvang supermarkt 

- aanbod onvoldoende geconcentreerd 

- circuit kent diverse knelpunten 

 

 

 

 

 

2.5 Landelijke gemeenten 

 

2.5.1 Retailstructuur 

 

Tot de landelijke gemeenten behoren Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. Binnen de 

Parkstadregio hebben de kernverzorgende en dorpscentra allemaal een lokaalverzorgende functie. 

De grotere centra zoals Nuth en Voerendaal vervullen tevens een functie voor de omliggende ker-

nen binnen de gemeente. Op het laagste niveau vervullen de clusters in Hulsberg en Schimmert, 

ondanks het beperkte draagvlak, zelfs nog een kernverzorgende functie. 
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2.5.2 Winkelgebieden Nuth 

 

Centrum Nuth  Typering: dorpscentrum 

   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:                   9 winkels   2.129 m² wvo 

- niet-dagelijks: 16 winkels  1.815 m² wvo 

- totaal:   25 winkels  3.944 m² wvo 

 Kern Nuth (ca. 5.500 inwoners) + omliggende ker-

nen 

   

Sterke punten  

- complementair supermarktaanbod 

- compleet dagelijks aanbod 

- concentratie aanbod rond markt 

- aantrekkelijke omgeving rond de kerk 

- redelijk bereikbaar, voldoende parkeerplaatsen 

- mix voorzieningen (horeca, toeristisch) 

 

  

Zwakke punten  

- pand ABN-AMRO aan markt prominente zichtlo-

catie 

- beperkte relatie Markt - omgeving kerk 

 

 

 

Hulsberg  Typering: dorpsvoorziening 

   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:   4 winkels  875 m² wvo  Hulsberg (ca. 4.100 inwoners) 

   

Sterke punten  

- aanwezigheid supermarkt bij klein draagvlak 

- aanvullend dagelijks aanbod (slager, bakker, 

drogist, zoetwaren) 

- voldoende parkeermogelijkheden, voor de deur 

 

  

Zwakke punten  

- sfeer en uitstraling plein beperkt  
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Schimmert  Typering: dorpsvoorziening 

   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:                    3 winkels    889 m² wvo 

- niet-dagelijks:      7 winkels    788 m² wvo 

- totaal:   10 winkels 1.677 m² wvo 

 Schimmert (ca. 3.300 inwoners) 

   

Sterke punten  

- moderne buurtsupermarkt 

- aanvullend dagelijks aanbod 

- mix van functies 

 

  

Zwakke punten  

- verspreide ligging aanbod 

- afzijdige ligging supermarkt 

- geen herkenbaar centrum 

 

 

 

2.5.3 Winkelgebieden Onderbanken 

 

Centrum Schinveld  Typering: dorpscentrum 

   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:                    6 winkels   1.200 m² wvo 

- niet-dagelijks: 10 winkels  1.320 m² wvo 

- totaal:   16 winkels  2.520 m² wvo 

 Gemeente Onderbanken (ca. 8.200 inwoners) 

   

Sterke punten  

- redelijk compleet dagelijks aanbod 

- parkeren voor de deur 

- inrichting plein voor supermarkt 

- goede mix aan functies (horeca) 

 

  

Zwakke punten  

- ontbreken complementaire supermarkt 

- spreiding en samenhang detailhandel 

- geen herkenbaar centrum 

- uitstraling diverse winkelpanden 
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2.5.4 Winkelgebieden Simpelveld 

 

Centrum Simpelveld  Typering: dorpscentrum 

   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:                     6 winkels  1.273 m² wvo 

- niet-dagelijks:  19 winkels  2.972 m² wvo 

- totaal   25 winkels  4.245 m² wvo 

 Gemeente Simpelveld (ca. 11.200 inwoners) 

   

Sterke punten  

- enkele bijzondere winkels met goede uitstraling, 

enkele sterke mode zaken 

- voldoende parkeergelegenheid, goede bereik-

baarheid 

 

  

Zwakke punten  

- beperkte omvang supermarkt 

- ontbreken tweede supermarkt 

- matige kwaliteit openbare ruimte en panden 

- kwaliteiten Markt worden onvoldoende benut 

- moeilijk beloopbaar centrumgebied (ontbreken 

routing en circuit) 

- veel leegstand op prominente plekken (grote 

panden op hoek straat) 

- betaald parkeren 

 

 

 

Bocholtz (Simpelveld)  Typering: dorpsvoorziening 

   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:  5 winkels    915 m² wvo 

- niet-dagelijks:    4 winkels    318 m² wvo 

- totaal:   9 winkels 1.233 m² wvo 

 Lokale verzorgingsfunctie Bocholtz (ca. 5.500 inwo-

ners) 

   

Sterke punten  

- moderne supermarkt op dorpsniveau 

- redelijke compleet dagelijks aanbod 

- sfeer en uitstraling Wilhelminastraat 

 

  

Zwakke punten  

- relatie supermarkt oude dorpsstructuur (afzijdige 

ligging) 

- voormalige supermarktlocatie zorgt voor verpau-

perd aangezicht 

- parkeren bij supermarkt niet optimaal 

- geen herkenbaar centrum 
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2.5.5 Winkelgebieden Voerendaal 

 

Voerendaal centrum (Voerendaal)  Typering: dorpscentrum 

   

Aanbod  Verzorgingsgebied 

- dagelijks:                   9 winkels   1.795 m² wvo 

- niet-dagelijks: 12 winkels  1.085 m² wvo 

- totaal:   21winkels   2.880 m² wvo 

 Hoofdkern en omliggende kerkdorpen (ca. 12.500 

inwoners) 

   

Sterke punten  

- ontwikkeling Furenthela zeer mooi ingepast op 

dorpsniveau 

- aantrekkelijke presentatie 

- voetgangersgebied 

- compleet dagelijks aanbod, sterk verscluster 

- complementair supermarktaanbod 

- aanvullend niet-dagelijks aanbod 

- mix functies (horeca, gemeentehuis, bibliotheek) 

 

  

Zwakke punten  

- blinde wand aanrijroute 

- leegstand en uitstraling Kerkstraat 

- afzijdige ligging Aldi 
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3. PLANNEN EN INITIATIEVEN 

Binnen de regio Parkstad Limburg doen zich verschillende plannen en initiatieven voor ter verster-

king en uitbreiding van het winkelaanbod. De belangrijkste plannen op regionaal niveau zijn hieron-

der beschreven, alsmede de plannen die zich voordoen buiten de regio Parkstad Limburg, maar die 

wel van invloed kunnen zijn op het functioneren van de retailvoorzieningen in Parkstad Limburg. 

Met de plannen in Parkstad Limburg is in totaal circa 90.000 m² wvo gemoeid, waarvan circa 

60.000 m² toevoeging van nieuwe winkelmeters. Hierbij dient vermeld te worden dat zeker niet alle 

plannen hard zijn. 

 

 

3.1 Regionale plannen en initiatieven 
 

Brunssum 

• Centrumgebied Treebeek is benoemd als ontwikkelingslocatie. In dit centrumgebied dient een 

goede balans en samenhang ontwikkeld te worden voor wonen, voorzieningen en winkels. Het 

creëren van een compacter en sfeervol dorpscentrum is een van de uitgangspunten. Het be-

staande winkelaanbod wordt uitgebreid met maximaal 2.300 m² bvo. 

• Het vastgestelde masterplan Brunssum Centrum gaat uit van investeringen verschillende deel-

gebieden van het centrumgebied van Brunssum. Als uitgangspunt voor het kernwinkelcentrum 

‘Het Ei’ geldt als strategie de concentratie van winkels, een versterking van de retailfunctie en 

het geven van een kwaliteitsimpuls zodat de belevingswaarde kan worden vergroot. Maximale 

toevoeging 4.900 m² bvo, waarvan 1.500 m² in Central. 

 

Heerlen 

• De dynamiek in Heerlen is groot. Er is een groot aantal plannen in voorbereiding. De meeste 

ontwikkelingen vinden plaats in het stadscentrum van Heerlen. 

• Heerlen gaat de komende jaren fors investeren in het centrum van de stad. De gemeente wil 

graag de ‘bloedsomloop’ in de stad verbeteren door het huidige winkelcircuit Corio Center, Sa-

roleastraat en de Promenade verder uit te bouwen. Op deze manier wil de gemeente bereiken 

dat de Oranje Nassaustraat weer deel uit gaat maken van een volwaardig functionerend loop-

circuit.  

• Het Masterplan Maankwartier omvat een nieuw station, kantoren, grootschalige detailhandel 

(10.000 m² bvo, waartoe ook een te verplaatsen supermarkt behoort), kleinschalige detailhan-

del (2.000 m² bvo), woningen, hotel, horeca/ congresvoorziening en ondergrondse parkeer-

voorzieningen. De bouw start naar verwachting in 2010 en duurt vijf jaar. 

• Winkelcentrum de Plu en de omliggende bebouwing, het Schinkelkwadrant Zuid, wordt her-

ontwikkeld tot een multifunctioneel cluster van winkels, woningen en andere stedelijke voorzie-

ningen. In het rapport ‘Visie op de ontwikkelingspotentie van Schinkelwadrant Zuid in Heerlen-

Centrum’ wordt er geadviseerd om ongeveer 6.000 m² bvo vrij te maken voor grootschalige de-

tailhandel. Daarnaast luidt het advies om 8.300 m² bvo vrij te houden voor middelgrote units en 

5.400 m² bvo voor kleinschalige units. Er wordt geadviseerd om winkels toe te voegen in het 

midden-plus en hogere segment, en dan voornamelijk in de volgende categorieën:  

- gespecialiseerde levensmiddelen zoals koffie/thee, delicatessen; 
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- persoonlijke verzorging; 

- huishoudelijke en luxe artikelen, bijvoorbeeld een kookwinkel, cadeauartikelen; 

- antiek en kunst, bijvoorbeeld een kunsthandel; 

- sport en spel, zoals speelgoed, sportspeciaalzaak; 

- media, bijvoorbeeld games, posters en kaarten, boek en kantoor.  

Het totale project zal ongeveer 24.000 m² bvo omvatten. Een deel hiervan zal worden aange-

wend voor vervanging, waardoor de netto toevoeging naar verwachting ongeveer 16.000 m² 

bvo zal zijn. 

• Er zijn plannen om aan de Heerlerbaan een nieuw winkelcentrum te realiseren, in plaats van 

winkelcentrum De Bautsch. Aldi, PLUS en DA hebben alle drie nu een tijdelijke winkel in het 

voormalige pand van bouwmarkt Praxis aan de Heerlerbaan. 

• Er zijn concrete plannen voor de bouw van een wijkwinkelcentrum in de MSP-wijk. Het gaat 

hierbij om 5.000 m² met een toevoeging van 1.800 m² wvo aan nieuwe winkelmeters. 

• Op de woonboulevard In de Cramer is ‘Vlek D’ beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen. Deze 

plek is in eigendom van 3W.  Deze ontwikkelaar heeft een project  van in totaal 8.000 m2 ont-

wikkeld waarvan 4.000 m² geregeld is via het bestemmingsplan. Voor de resterende meters is 

een procedure in gang gezet. 

 

Kerkrade 

• Projectontwikkelaar Metroprop heeft een nieuw centrumplan voor de gemeente Kerkrade ont-

wikkeld. Het plan in de omgeving van Niersprinkstraat, Mozartstraat en het theater voorziet in 

een toevoeging van ruim 5.600 m² wvo en parkeervoorzieningen. Daarnaast beoogt men een 

supermarkt van circa 2.150 m² wvo in het plan (verplaatser).  

• Winkelcentrum Spekholzerheide in Kerkrade-West wordt grondig aangepakt. Het Carboonplein 

is inmiddels opgeleverd en de Akerstraat volgt. De uitbreiding van het Carboonplein omvat een 

bvo van 2.900 m². 

• Kerkrade krijgt definitief de Albert Heijn XL in het Parkstad Limburg stadion met een omvang 

van ca. 4.500 m² bvo. Albert Heijn is al sinds 2000 eigenaar van de ruimte in het Parkstad 

Limburg stadion, maar kreeg tot februari 2008 geen toestemming om er een XL-vestiging te 

openen. 

 

Landgraaf 

• In de komende jaren wordt de vernieuwing en uitbreiding van het bestaande winkelbestand 

aan de Hoofdstraat, in het centrum van Schaesberg, gemeente Landgraaf vernieuwt. Het aan-

tal woningen bedraagt in totaal 94 en het project bestaat uit circa 6.000 m² winkelruimte (waar-

onder ca. 5.500 m² herontwikkeling van bestaande winkelruimte). De winkels en de apparte-

menten van fase 1 zijn reeds opgeleverd. 

• Vestiging van Warenhuis Hema in Op de Kamp. 

• De gemeente Landgraaf wenst het huidige verouderde winkelcentrum Waubach te herstructu-

reren en te ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig gebied door middel van een geconcen-

treerde opzet van winkelvoorzieningen in combinatie met woningen en parkeren. De te ontwik-

kelen winkelmeters zullen voor een belangrijk deel vervanging van bestaande meters betref-

fen. 
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Simpelveld 

• Centrumplan Simpelveld. In het totaal wordt ca. 4.800 m² aan commerciële ruimte gereali-

seerd. Hiervan is ruimte bestemd voor twee supermarkten (verplaatsing PLUS supermarkt en 

mogelijke komst Aldi), Blokker, Totaal Gemak en aanvullend aanbod. De totale openbare ruim-

te in het plangebied zal vernieuwd worden. Ontwikkelaar is Rialto Vastgoed B.V. i.s.m. Wo-

ningstichting Simpelveld en de gemeente. Oplevering medio 2011. 

 

Voerendaal 

• Er is begonnen met de herinrichting van het Drossaert de Limpensplein te Klimmen. Het plan 

voorziet in de bouw van een supermarkt (Jan Linders van 1.400 m² wvo, op basis van project-

plan), dienstverleningskantoor, lunchroom en 18 appartementen. 

 

 

3.2 Plannen en initiatieven buiten de regio 

 

Maastricht 

• Op korte afstand van de binnenstad van Maastricht zijn er plannen voor de ontwikkeling van de 

Sphinx locatie waar ruimte geboden zou worden aan 30.000 m² bvo grootschalige detailhan-

del. 

• Er bestaat in Maastricht de wens te komen tot één centrale PDV locatie (50.000 m² bvo), er is 

nog geen keuze gemaakt voor Trega, Belvédère of Eijsden. 

• Met de ondertunneling van de A2 zijn er plannen voor de ontwikkeling van geheel nieuwe 

stadsboulevard. Er is nog geen programma bekend. 

 

Sittard-Geleen 

• Ontwikkeling van detailhandel onder het stadion in de sportbranches (6.000 m² bvo) en een 

grootschalige supermarkt (5.000 m² bvo). 

• In de gemeente Sittard-Geleen wordt het gebied de Dobbelsteen herontwikkeld. Op deze loca-

tie zal de Hogeschool Zuyd zijn intrek gaan nemen. Daarnaast is er ruimte voor 12.500 m² bvo. 

De winkels in de Dobbelsteen moeten de bovenregionale aantrekkingskracht van het Sittardse 

Centrum versterken. Er komt een mix van grootschalige en kleinschalige zaken, aanvullend op 

het bestaande aanbod in de binnenstad. Gedacht wordt aan multimedia, sport-adventure, ICT-

gerelateerde functies en een stadssupermarkt (verplaatser). 

• De Nettorama aan de Dobbelsteen zal verplaatsen naar de Budo-locatie. Deze locatie wordt 

herontwikkeld en Nettorama geeft aan op deze locatie een zogenaamd ‘Budget center’ te wil-

len ontwikkelen vergelijkbaar aan het concept in Enschede. Hier is de supermarkt samen met 

een vestiging van Blokker en Zeeman onder een dak gevestigd. 

• De twee eeuwenoude kloosters (dominicanen en Ursulinen) in het centrum van Sittard worden 

momenteel gerenoveerd. In dit project genaamd Kloosterkwartier zullen onder meer een hotel, 

restaurant, brasserie en congrescentrum worden gevestigd. Daarnaast is er ruimte voor onge-

veer 550 m² bvo aan retail. Gedacht wordt aan enkele specialiteiten winkels. 

• Multi Vastgoed en 3W Vastgoed werken momenteel aan een plan om het bestaande winkel-

centrum Den Tempel in het centrum van Sittard te herontwikkelen. Het is de bedoeling dat 

winkelcentrum Den Tempel een binnenstedelijk winkelgebied wordt, passend bij de allure en 

uitstraling van de binnenstad van Sittard. 
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• Het centrumplan in Geleen is recent gerealiseerd. Het betreft een herontwikkeling waarbij 

16.000 m2 retail is gesloopt en 12.000 m2 retail in compacte vorm is teruggebracht. Het thema 

van Gardenz wordt mogelijk verbreed van naar wonen en beperkt doe-het-zelf. 

 

Stein 

• Na de brand in Winkelcentrum Stein in oktober 2009 is de gemeente bezig met de planontwik-

keling voor het nieuwe winkelcentrum. In het nieuwe plan voor het winkelcentrum is voorzien in 

een programma met 14.500 m² bvo aan commerciële voorzieningen. Dit betekent een duidelij-

ke vergroting ten opzichte van de situatie voor de brand. 

 

Beek 

• Voor het overdekte winkelcentrum Makado in Beek bestaan plannen voor uitbreiding met 4.000 

m² bvo. Een deel van de uitbreiding zal, bij voorkeur, worden ingevuld door een discountsu-

permarkt. Momenteel heeft het centrum een oppervlak van 24.000 m² bvo. 

 

Roermond 

• Het Retailpark is uitgebreid met de sport-outdoor formule de Vrijbuiter met een winkelvloerop-

pervlak van 9.000 m². 

• Er zijn plannen voor de Huis- en Tuinboulevard aan de oostzijde van Roermond uit te breiden 

met een ‘woonatrium’ van 9.000 m² bvo. Op het plein komen acht winkels, allemaal rond het 

thema wonen. 

• Tevens zijn er plannen voor een verdere uitbreiding van het Designer Outlet Center waarmee 

een nog betere verbinding met de binnenstad wordt nagestreefd. 

 

Aken 

• Winkelcentrum Aachen Arkaden maakte deel uit van een totale herontwikkeling van Aachen 

Ost en was bij de opening in de tweede helft van 2008 de eerste shopping mall in de regio. Het 

winkelcentrum omvat 27.000 m² bvo en was eind 2009 voor 85% verhuurd. De bezoekersaan-

tallen blijven achter bij de verwachtingen. 

• In het hartje van het historische centrum wordt het nieuwe winkelcentrum Kaiserplatz Galerie 

gerealiseerd. Het winkelcentrum zal 26.000 m² bvo omvatten en er wordt gericht op hoogwaar-

dig winkelaanbod. De opening is gepland in 2013. 

 

Maasmechelen 

• Winkelcentrum M2 in Maasmechelen (België) wordt fors uitgebreid. In totaal komt er 10.000 m² 

bvo aan winkelruimte bij. De huidige 11.000 m² wordt met 5.000 m² uitgebreid, daarnaast komt 

er een Retailpark van 3.200 m² met ruimte voor vier grote winkels. Tenslotte is er 2.400 m² ge-

reserveerd voor de vestiging van Gamma. 
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4. KOOPSTROMENONDERZOEK 

Om de koopstromen binnen de regio Parkstad Limburg inzichtelijk te krijgen is eind 2009 een koop-

stromenonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft plaats gevonden in de vorm van een internet-

enquête onder 1.500 huishoudens binnen Parkstad Limburg en geeft een actueel inzicht in het 

huidige koopgedrag binnen Parkstad Limburg. Op basis van het inwonertal per gemeente is een 

verdeling van de respons gemaakt. Dit betekent dat de resultaten in de stedelijke gemeenten een 

hogere betrouwbaarheid omvatten en dat de resultaten binnen de landelijke structuur meer indica-

tief van aard zijn. 

 

 

4.1 Kooporiëntatie op regioniveau 

 

Winkel versus niet-winkel aankopen 

De inwoners van de regio Parkstad Limburg doen hun aankopen hoofdzakelijk in de reguliere de-

tailhandel. Niet meer dan 0,5% van de aankopen in de dagelijkse sector wordt niet in winkels ge-

daan. Deze aankopen komen terecht bij warenmarkten, internetwinkels of andere niet-winkels. In 

de niet-dagelijkse sector is hetzelfde beeld te zien. De bestedingen via internet of andere kanalen 

liggen in deze sector met ruim 4% wel hoger. 

 

Tabel 1: Kooporiëntatie Parkstad Limburg per sector 

 Dagelijkse sector Niet-dagelijkse sector 

Winkel (detailhandel) 99,6% 95,9% 

Niet-winkel aankopen 0,4% 4,1% 

waarvan:  Internet/postorder 0,0% 2,3% 

 Warenmarkten 0,1% 0,0% 

 Overig  0,3% 1,9% 

Totaal 100% 100% 

 

De verhouding tussen winkelaankopen en niet-winkelaankopen ligt iets lager dan elders in onder-

zoeken wordt gemeten (circa 4 tot 6%). Wel zien we een steeds groter aandeel van internet als 

aankoopkanaal. Desondanks is dit marktaandeel ten opzichte van de totale bestedingen nog altijd 

zeer gering. Internet is in opkomst als aankoopkanaal maar heeft nog een zeer beperkt marktaan-

deel binnen de detailhandel. Dit komt ook omdat een groot deel van de internetaankopen, zoals 

deze in de doorgaans gepubliceerd worden, internet reizen of vakanties betreft. Dit zijn geen detail-

handelsbestedingen. 

 

Aankopen warenmarkten 

Het aandeel van de warenmarkten is in de gehele Parkstad regio zeer beperkt. Andere onderzoe-

ken met betrekking tot de warenmarkten tonen een groter marktaandeel.  
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Aankopen internet 

Een nadere uitsplitsing van de kooporiëntatie voor de branches in de niet-dagelijkse sector laat 

duidelijke verschillen zien. In alle branches blijft de reguliere detailhandel weliswaar het dominante 

aankoopkanaal, toch hebben niet-winkel aankopen in enkele branches weldegelijk enige rol van 

betekenis. Het gaat hierbij om de branches media, hobby en bruin- en witgoed. 

 

Zoals ook uit landelijke cijfers blijkt, heeft internet daarmee een positie verworven in deze branches. 

Boeken, cd’s, dvd’s, sportartikelen, speelgoed, computergames, elektronica, etc. zijn daarmee 

artikelen die de consument regelmatig (ook) via internet koopt. Voor andere aankopen blijft de 

consument nog altijd sterk georiënteerd op de reguliere detailhandel. 

 

Tabel 2: Kooporiëntatie Parkstad Limburg per branches niet-dagelijkse sector 

 Kleding 

en mode 

Media Hobby Huishou-

delijk 

Bruin- en 

witgoed 

Dhz en 

tuin 

Wonen 

Detailhandel 97,5% 84,8% 63,5% 97,8% 92,3% 98,9% 97,3% 

Niet-winkel aankopen 2,5% 15,2% 6,5% 2,2% 7,7% 1,1% 2,7% 

waarvan:  Inter-

net/postorder 

1,7% 9,9% 2,8% 0,1% 5,9% 0,2% 1,1% 

 Warenmarkten 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Overig  0,8% 5,2% 3,7% 2,0% 1,8% 0,9% 1,6% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

4.2 Koopstromen op regioniveau 

 

Koopstromen op regioniveau 

Inwoners uit de regio Parkstad Limburg besteden op jaarbasis ongeveer € 599 mln. aan dagelijkse 

artikelen en € 659 mln. aan niet-dagelijkse artikelen. Van deze bestedingen komt, voor beide secto-

ren, het merendeel terecht in winkels binnen de regio. De grootste koopkrachtafvloeiing zien we in 

de niet-dagelijkse sector, ongeveer 11%, ongeveer € 72 mln. De omzettoevloeiing ligt in deze sec-

tor hoger met circa € 107 mln. Daarmee kan gesproken worden over een toevloeiingssurplus vanuit 

de omliggende regio’s naar de regio Parkstad Limburg.  

 

De koopkrachtbinding is het hoogst in de dagelijkse artikelensector. Dat is niet verwonderlijk aan-

gezien consumenten hun dagelijkse boodschappen nog steeds vooral dicht bij huis doen. De bin-

ding ligt iets lager dan in vergelijkbare regio’s naar voren is gekomen1. De koopkrachtbinding in de 

niet-dagelijkse sector ligt eveneens op een redelijke hoog niveau in vergelijking met andere re-

gio’s2. Maar ook hier laten de andere regio’s zien dat een hogere koopkrachtbinding haalbaar is. 

Naar de afzonderlijke branches is hier wel enig verschil. Met name doe-het-zelf en tuinartikelen 

                                                      
1
  Ter vergelijking: SRE: 98%, West-Brabant: 99%, Midden-Brabant: 99%, regio Den Haag/Wassenaar: 91%, 

regio Drechtsteden: 97%, regio Twente: 98%. Bronnen: Regionaal Koopstromenonderzoek Samenwer-
kingsverband Regio Eindhoven 2009, Koopstromenonderzoek West- en Midden-Brabant 2006/2007, Koop-
stromenonderzoek Randstad 2004, Koopstromenonderzoek Overijssel 2006. 

2
  Ter vergelijking: SRE: 93%, Midden-Brabant: 84%, regio Den Haag/Wassenaar: 73%, regio Drechtsteden: 

80%, regio Twente: 92%, Regio Rotterdam e.o. 85%. Bronnen: Koopstromenonderzoek Samenwerkings-
verband Regio eindhoven 2009, Koopstromenonderzoek West- en Midden-Brabant 2006/2007, Koopstro-
menonderzoek Randstad 2004, Koopstromenonderzoek Overijssel 2006. 
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worden dicht bij huis aangeschaft. Voor andere branches is de consument iets minder op het eigen 

winkelaanbod georiënteerd en is er sprake van enige koopkrachtafvloeiing. 

 

Economisch functioneren aanbod op regio niveau 

Op basis van de koopstromen en de bestedingscijfers is het economisch functioneren van de de-

tailhandel in de regio Parkstad Limburg te benaderen. De dagelijkse artikelensector functioneert 

met € 7.250,- per m² wvo op een gelijk niveau als het landelijk gemiddelde. De niet-dagelijkse arti-

kelensector functioneert met € 1.825,- per m² wvo wat lager dan het landelijke gemiddelde (€ 

2.024,- per m² wvo). Een relatieve lage vloerproductiviteit in de niet-dagelijkse artikelensector wil 

overigens niet zeggen dat het aanbod in bedrijfseconomische zin niet goed functioneert. Vanwege 

onder meer relatieve lage huisvestingslasten en personeelskosten kan het aanbod in staat zijn 

prima functioneren. In randstedelijke regio’s liggen bijvoorbeeld de huisvestingslasten met name in 

de grotere centrumgebieden aanzienlijk hoger. 

 

Tabel 3: Economisch functioneren detailhandel op regioniveau (op jaarbasis) 

 Dagelijkse sector Niet-dagelijkse sector 

 254.549 254.549 

Bestedingen per hoofd (€)  2.352,- 2.589 

Bestedingspotentieel totale populatie (€ miljoen) 598,8 659,0 

Koopkrachtbinding 95% 89% 

Gebonden bestedingen (€ miljoen) 568,2 586,5 

Koopkrachtafvloeiing 5% 11% 

Afvloeiing bestedingen (€ miljoen) 30,5 72,4 

Koopkrachttoevloeing buiten Parkstad 5% 16% 

Toevloeiing bestedingen (€ miljoen) 29,9 107,4 

Totale omzet Parkstad regio (€ miljoen) 598,7 694,1 

Totaal winkelvloeroppervlak (in m² wvo) 82.759 385.595 

Gemiddelde vloerproductiviteit (in € / m² wvo) 7.250,- 1.825,- 

Landelijk gemiddelde vloerproductiviteit (in € / m² wvo) 7.254,- 2.024,- 

 

Binding naar branches 

Naast het dagelijkse artikelenaanbod zijn de inwoners van Parkstad Limburg voor doe-het-zelf, 

tuinartikelen en hobby sterk op het eigen aanbod gericht. De grootste afvloeiing heeft betrekking op 

de branche kleding & mode. In deze branche is men het minste op het eigen aanbod georiënteerd. 

Het grootste gedeelte hiervan, zowel in relatieve als in absolute zin, komt terecht in de binnenstad 

van Maastricht, gevolgd door Sittard-Geleen en Aken. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4: Koopkrachtbinding Parkstad Limburg per branche (niet-dagelijkse sector) op regioniveau 

 Kleding Media Hobby Huishou- Bruin en Dhz en Wonen 
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delijk wit tuin 

Bestedingen per hoofd (€) 748 129 192 251 288 315 505 

Bestedingspotentieel (€ miljoen) 190,4 32,8 48,9 63,9 73,3 80,2 128,5 

Koopkrachtbinding 81,3% 91,3% 93,0% 89,8% 89,7% 97% 88,5% 

Gebonden bestedingen (€ miljoen) 154,8 30,0 45,5 57,4 65,8 77,8 113,8 

Koopkrachtafvloeiing 18,7% 8,7% 7,0% 10,2% 10,3% 3,0% 11,5% 

Afvloeiing bestedingen (€ miljoen) 35,6 2,8 3,4 6,5 7,6 2,4 14,8 

 

Tabel 5: Belangrijkste plaatsen/regio’s koopkrachtafvloeiing 

 Kleding Media Hobby Huishou-

delijk 

Bruin en 

wit 

Dhz en 

tuin 

Wonen 

Maastricht 6,9% 3,3% 1,5% 2,4% 1,3% 0,3% 1,1% 

Sittard Geleen 4,2% 2,6% 2,3% 1,9% 1,6% 1,0% 1,2% 

Regio Aken 4,4% 1,7% 1,7% 4,6% 5,8% 0,8% 5,9% 

Totaal afvloeiing 18,7% 8,7% 7,0% 10,2% 10,3% 3,0% 11,5% 

 

Regionale koopkrachtbinding naar winkelgebied 

In volgende tabel is een uitsplitsing gemaakt van de koopkrachtbinding binnen de regio naar win-

kelgebied. Hierin zijn de kleine winkelgebieden buiten beschouwing gelaten, aangezien de respons 

op buurtniveau te beperkt is om hier betrouwbare uitspraken over te kunnen doen. 

 

Zowel voor wat betreft de dagelijkse als niet-dagelijkse artikelensector neemt het centrum van 

Heerlen de belangrijkste positie in binnen de regio. In de niet-dagelijkse artikelensector neemt 

woonboulevard In de Cramer met ruim 15% ook een belangrijke positie in, gevolgd door de Roda 

Boulevard. Kerkrade centrum realiseert een lagere binding dan Hoensbroek centrum. 

 

Tabel 9: Koopkrachtbinding aankoopplaatsen op regioniveau 

 Dagelijkse sector Niet-dagelijkse sector 

Heerlen centrum 10,2% 32,4% 

Woonboulevard In de Cramer - 15,3% 

Roda Boulevard - 7,1% 

Brunssum centrum 5,8% 5,0% 

Hoensbroek centrum 6,9% 3,7% 

Kerkrade centrum 4,1% 3,7% 

Landgraaf – Op de Kamp 6,9% 2,4% 

Heerlerbaan 5,0% 2,0% 

Emmaterrein - 1,7% 

Heerlerheide 5,7% 1,6% 

Spekholzerheide 4,5% 1,2% 

 

4.3 Koopstromen op gemeentelijk niveau 

 

Gemeentelijke koopkrachtbinding op regioniveau 
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De binding binnen de regio aan een bepaalde gemeente hangt vanzelfsprekend nauw samen met 

de omvang van het winkelaanbod in de betreffende gemeente. De gemeente Heerlen bindt zo-

doende zowel in de dagelijkse als niet-dagelijkse artikelensector het grootste gedeelte van de 

koopkracht binnen de regio.  

 

Tabel 6: Regionale koopkrachtbinding 

 Dagelijkse sector Niet-dagelijkse sector 

Heerlen 38,8% 59,4% 

Kerkrade 17,7% 13,8% 

Landgraaf 13,3% 5,5% 

Brunssum 13,3% 7,3% 

Nuth 5,8% 1,6% 

Onderbanken 0,9% 0,1% 

Simpelveld 2,3% 0,4% 

Voerendaal 2,9% 0,5% 

Totaal 94,9% 88,6% 

 

Koopkrachtbinding per gemeente 

De binding van de koopkracht aan de eigen gemeente varieert sterk per gemeente, vooral in de 

niet-dagelijkse artikelensector is deze variatie groot. Heerlen bindt in de niet-dagelijkse artikelen-

sector met 81% veruit de meeste koopkracht. De bindingen in de andere gemeenten liggen aan-

zienlijk lager, met 43% in Kerkrade, 40% in Brunssum en 28% in Landgraaf. De landelijke gemeen-

ten binden vanzelfsprekend een beperkt aandeel vanwege de beperkte omvang van het niet-

dagelijkse winkelaanbod aldaar. 

 

Zoals eerder gezegd dienen de bindingscijfers binnen de landelijke gemeenten met enige voorzich-

tigheid geïnterpreteerd te worden vanwege de betrouwbaarheid die gepaard gaat met de omvang 

van de respons. 

 

Tabel 7:Koopkrachtbinding per gemeente 

 Dagelijkse sector Niet-dagelijkse sector 

Heerlen 89,7% 80,8% 

Kerkrade 80,4% 42,9% 

Landgraaf 77,4% 28,4% 

Brunssum 87,4% 39,7% 

Nuth 76,1% 13,9% 

Onderbanken 25,8% 2,8% 

Simpelveld 49,1% 7,0% 

Voerendaal 59,1% 9,9% 

 

Koopkrachttoevloeiing binnen de regio 

Volgende tabel geeft de toevloeiing van omzet uit de regio naar een bepaalde gemeente weer als 

aandeel van de totale omzet. In Heerlen is meer dan de helft van de omzet in de niet-dagelijkse 

artikelensector afkomstig uit de andere gemeenten binnen Parkstad Limburg. Kerkrade en Land-
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graaf scoren met circa 40% ongeveer even hoog. Al komt de toevloeiing van omzet in Kerkrade 

voor een belangrijke deel terecht bij aanbieders op de Parkstad Limburg Stadion locatie. De hoge 

toevloeiing in de niet-dagelijkse artikelensector in Nuth is verklaarbaar door de Makro vestiging in 

Nuth. Respondenten hebben deze aanbieder waarschijnlijk tot de reguliere detailhandel gerekend. 

 

Tabel 8: Koopkrachttoevloeiing binnen de regio Parkstad Limburg 

 Dagelijkse sector Niet-dagelijkse sector 

Heerlen 18% 52% 

Kerkrade 13% 41% 

Landgraaf 11% 20% 

Brunssum 24% 39% 

Nuth 20% 44% 

Onderbanken 11% 11% 

Simpelveld 3% 18% 

Voerendaal 4% 14% 
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5. VERSLAGEN 

Voor de totstandkoming van de retailstructuurvisie is een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Van 

de expert meeting en de werkconferentie die bij is gewoond door diverse marktpartijen die in janua-

ri plaats hebben gevonden is hieronder een kort verslag weergegeven. 

 

 

5.1 Verslag expert meeting, 13 januari 2010 

 

Plaats/datum: Kasteel Terworm, 13 januari 2010 12.00-14.30 uur 

 

Aanwezig:  

• mevr. Sietske van der Linde (CBW-Mitex, branche organisatie voor ondernemers in de woon-, 

mode- en sportbranche); 

• mevr. Ingrid Janssen (Universitair docent TU Eindhoven leerstoel Vastgoedmanagement); 

• dhr. Baptist Brayé (oprichter Locatus en visiting scholar Harvard University in Urban Planning); 

• mevr. Riet de Wit (Lid Parkstad Bestuur, verantwoordelijk voor Kennis, Onderwijs & Arbeids-

markt en programma Nieuwe Energie); 

• dhr. Andy Dritty (lid Parkstad Bestuur, verantwoordelijk voor portefeuille Wonen en Ruimte); 

• dhr. Peter Thomas (lid Parkstad Bestuur en verantwoordelijk voor portefeuille Economie & 

Toerisme); 

• dhr. Jan Traats (BRO, projectleider Actualiseren Retailstructuurvisie); 

• dhr. Rob Soeterboek (BRO, adviseur Retail) 

• dhr. Kees Werkhoven (Parkstad Limburg en ambtelijk projectleider Actualiseren Retailstruc-

tuurvisie) 

 

Na een korte toelichting van Jan Traats op de uitdaging bij dit actualisatie proces (demografische 

ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor het nationale en regionale Retaillandschap) wordt aan 

de experts gevraagd daarop te reageren. 

 

1. Geconstateerd wordt dat sprake is van veel zgn. dode meters in Parkstad Limburg; leegstand 

op onaantrekkelijke plekken en winkels op plekken die niet meer levensvatbaar zijn. Deze me-

ters moeten actief uit de markt gehaald worden, waardoor schaarste in de markt terug wordt 

gebracht. Actief weghalen van ruimte aan de onderkant resulteert in ruimte aan de bovenkant 

waarop gestuurd kan worden. Daarbij wordt de kanttekening geplaatst dat naast planologische 

maatregelen flankerend beleid ontwikkeld moet worden, bijv. in de vorm van een verplaatsings-

regeling en een bedrijfsbeëindigingsregeling om deze warme sanering in gang te zetten.
3
 

 

                                                      
3
  T.a.v. de financiering van zo’n regeling wordt gewezen op het feit dat ‘schaarste’ leidt tot waardestijging en 

dus tot een hogere WOZ opbrengst die vervolgens ingezet kan worden als financieringsbron. Om snelheid 
in dat proces te krijgen wordt tevens gepleit om een dergelijke regeling slechts voor een beperkte tijd (bijv. 
3 jaar) in het leven te roepen. 
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2. Het wegbestemmen van meters aan de onderkant betekent dat bepaalde gebieden getrans-

formeerd moeten worden waarbij voorkomen moet worden dat er zich een nieuwe detailhan-

delsfunctie vestigt (bijv. door dit te regelen in het bestemmingsplan bij overdracht). Er dient 

daarbij gezocht te worden naar een nieuwe identiteit van deze locaties. 

 

3. Daarnaast wordt algemeen onderschreven dat vooral gekeken moet worden naar de consu-

ment; wat wil die en wat doet die en dat veel minder rekening gehouden moet worden met de 

belangen van de vastgoedsector en de zittende retailer. Indien gehandeld wordt vanuit de be-

langen van de consument zal ook de vastgoed sector en de retailer meegaan in die door de 

Overheid voorgestane ontwikkeling (er worden namelijk aantrekkelijkere winkelgebieden ge-

creëerd, waar ook de retailer graag zitten wil). 

 

4. Een derde algemene conclusie is ook dat behoefte is aan duidelijkheid. Zorg als overheid voor 

die duidelijkheid; waar wil je nog wel ruimte bieden aan Retail ontwikkelingen en waar niet; het 

regioverband Parkstad Limburg moet zich slechts bemoeien met die winkelcentra die er binnen 

de regionale detailhandelsstructuur echt toe doen. Daarbij wordt een ondergrens van 3.500 of 

5.000 m2 wvo genoemd. 

 

5. Naar aanleiding van de vraag wat de gevolgen zijn van de vergrijzing worden verschillende 

constateringen gedaan. Gesteld wordt dat de toekomstige grijze golf wel degelijk zal weten om 

te gaan met internet ook voor de aanschaf van de dagelijkse boodschappen. Daarnaast wordt 

geconstateerd dat oudere mensen de drukke centra eerder zullen mijden en de voorkeur ge-

ven aan goed geoutilleerde wijk- en buurtcentra (met een combinatie van commerciële, maat-

schappelijke en sociale voorzieningen). De relatie met de woonomgeving is tegen die achter-

grond van het grootste belang. Tegen deze achtergrond wordt uitdrukkelijk geadviseerd ook de 

woningbouwcorporaties te betrekken bij de ontwikkeling van deze wijk- en buurtcentra. 

 

6. Tenslotte komt het consumentengedrag aan de orde en wat dit betekent voor de retailstruc-

tuur. 

Geconstateerd wordt dat het consumentengedrag sterk gewijzigd is in de afgelopen jaren; men 

is veel mobieler geworden en gaat ook verder weg naar centra waar een specifiek aanbod is. 

Tegen die achtergrond is het van belang om de winkelcentra een duidelijk herkenbaar profiel te 

geven; gelijkmatigheid dat hoort bij fijnmazigheid is dan ‘dodelijk’. 

In de huidige tijd wordt een onderscheid gemaakt in 3 soorten winkelgedrag: 

• Boodschappen doen: inkopen van de min of meer dagelijkse levensbehoeften in de goed 

ontsloten en nabij gelegen buurt- en wijkcentra. 

• Doelgerichte aankopen: men weet wat men wil hebben en gaat naar die plek waar dat 

aanbod geconcentreerd is, beschikt over voldoende parkeergelegenheid etc. Deze functie 

is uit de binnenstad verdwenen en naar perifere of stadsrandlocaties verschoven bijv. de 

Woonboulevard. 

• Recreatief winkelen (shoppen): een afwisseling van vergelijkend winkelen met andere aspec-

ten zoals bijv. horecabezoek. Vooral gericht op mode, luxe artikelen etc. Deze functie blijft 

sterk geconcentreerd in de binnenstad. 

Gepleit wordt om te kiezen voor een ontmenging van deze verschillende winkelfuncties naar 

de diverse locaties omdat elke locatie dan een helder profiel krijgt en zich beter kan profileren 

ten opzichte van andere winkellocaties (het DNA van de verschillende winkelconcentraties 
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moet bepaald worden). Centra die pieken trekken consumenten aan, terwijl centra met een 

vlak profiel juist teruggaan in consumenten belangstelling. 

Om deze gewenste profilering van winkelgebieden te realiseren acht men het noodzakelijk 

naar gerichte toevoegingen vanuit de bestaande retailers in de regio te zoeken. Dat zou dus 

kunnen inhouden dat bijv. een ‘pareltje’ uit Hoensbroek verleid wordt zich in Heerlen centrum 

te vestigen omdat die winkel een versterking van het profiel van Heerlen centrum betekent en 

deze retailer daar een veel betere omzet kan genereren. 

Bovendien wordt aangegeven dat Heerlen centrum haar positie beter kan versterken als klein 

winkelgebied met een duidelijk profiel en een hoge penetratiegraad dan als groot en omvang-

rijk winkelgebied waar je werkelijk alles kunt krijgen. 

 Naast afspraken op regionale schaal over een Retailstructuur wordt ook gewezen op het be-

lang om op bovenregionaal niveau tot afstemming te komen. Bijv. een Woonboulevard als in 

Heerlen kan slechts indien er geen tweede komt in Sittard-Geleen. 

 

 

5.2 Verslag werkconferentie 19 januari 2010 

 

Dhr. Werkhoven, projectleider namens Parkstad Limburg, heet alle aanwezigen welkom en vertelt 

kort iets over de achtergrond van dit actualisatieproces, voor welke uitdaging we als regio staan, 

welke functie deze werkconferentie vervult in dit proces en wanneer dit tot een concept rapportage 

moet leiden. 

 

Vervolgens houdt dhr. Traats, projectleider van BRO, een inleiding over trends in de retailsector op 

nationaal niveau, de stand van zaken in de retailsector in Parkstad Limburg, de demografische 

ontwikkelingen nationaal en in Parkstad Limburg en de ontwikkelingen op het gebied van internet 

winkelen. Op basis daarvan stelt hij de vraag welke invloed de geschetste ontwikkelingen hebben 

op de retailstructuur van Parkstad Limburg en hoe deze er dan naar de toekomst uit dient te zien. 

Om hier antwoorden op te krijgen gaat hij de discussie aan met de zaal aan de hand van een drie-

tal discussiepunten. Deze discussiepunten volgen de driedeling naar koopgedrag, te weten bood-

schappen doen, recreatief winkelen en het doen van doelgerichte aankopen. 

 

1. De 1
e
 discussie heeft betrekking op de aankoop van dagelijkse artikelen (supermarkten, vers-

speciaalzaken en drogisterijen). Om de discussie te voeden wordt meegegeven dat op twee 

plekken binnen de regio ruimte wordt geboden aan grootschaligheid in de vorm van een XL-

supermarktformule (Stadion en Maankwartier). De discussie gaat in op de vraag wat hiervan 

de mogelijke effecten zijn op de dagelijkse voorzieningenstructuur en welk voorzieningenni-

veau in de kernen en buurten nagestreefd dient te worden. 

 

Op dit punt gaat de discussie aardig heen en weer. Er wordt groot belang gehecht aan kwaliteit 

en het behoud van dagelijks aanbod op het laagste schaalniveau in het kader van de leefbaar-

heid (eerste levensbehoefte, sociale functie, maar ook veiligheid), voornamelijk vanwege het 

toenemende aantal ouderen waar de regio mee te maken heeft. Gesteld wordt dat een goede 

afstemming met de woningbouwprogrammering een absolute noodzaak is. Sommige voorzie-

ningen kunnen gewoonweg niet in stand gehouden worden vanwege daling van het draagvlak. 

Continu dient daarom de afweging gemaakt te worden tussen leefbaarheid en levensvatbaar-

heid (bedrijfseconomisch) van de winkelvoorzieningen. Bij voorkeur worden de winkelvoorzie-
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ningen gecombineerd met een sociaal-maatschappelijk pakket aan voorzieningen en waar 

mogelijk dienen voorzieningen geconcentreerd te worden (afbouwen ene locatie, versterken 

andere locatie). Zogenaamde ‘Franse toestanden’ moeten voorkomen worden. 

 

In de retailstructuurvisie dienen heldere afspraken gemaakt te worden over de omvang van die 

lokale strips en wat de maximale uitbreidingsmogelijkheden zijn. Bovendien wordt opgemerkt 

dat zo’n 30% van het winkelaanbod buiten de erkende retailclusters is gevestigd en dat daar 

een groot probleem ligt. Voorgesteld wordt om aan ontwikkelaars de dwingende voorwaarde 

op te leggen, net als bij de woningbouw ontwikkeling, om voor elke m² nieuwe winkelontwikke-

ling minimaal eenzelfde hoeveelheid oude m² uit de markt te halen. 

 

Geconstateerd wordt dat handhavend optreden een noodzakelijke voorwaarde is om de nieu-

we gewenste retailstructuur te kunnen realiseren. 

 

2. De 2
e
 discussie gaat over het recreatieve winkelen met als achterliggende gedachte dat Heer-

len-centrum zich verder dient te ontwikkelen tot het retailcentrum van Parkstad Limburg. De 

discussie gaat in op de vraag hoe deze positie van Heerlen centrum versterkt kan worden en 

wat dit betekent voor de overige centra binnen de regio. 

 

De ambitie voor Heerlen centrum moet hoog zijn en dient een duidelijk onderscheidend ver-

mogen te krijgen om positieve ontwikkelingen in gang te zetten. Heerlen heeft een ander pro-

fiel als bijvoorbeeld Maastricht en dat is juist de kracht van Heerlen. Heerlen is nadrukkelijk 

een koopcentrum waar voor een belangrijk deel ook doelgericht gewinkeld wordt, terwijl Maas-

tricht zeer sterk gericht is op het recreatieve winkelen (dagje uit). 

 

Er wordt gesteld dat men meer moet denken in functies in plaats van in ruimte. Dat vereist 

nieuwe winkelconcepten (dus niet meer van hetzelfde!) die vervolgens ruimtelijk vertaald wor-

den waarmee nieuwe consumenten getrokken kunnen worden. 

 

Naar aanleiding van een specifieke vraag daartoe over de functie van ’t Loon in relatie tot 

Heerlen centrum wordt gesteld dat ’t Loon eigenlijk van kleur zou moeten verschieten tot GDV 

locatie; de bestaande kleinere winkelformules moeten dan verplaatst worden naar de binnen-

stad. Erkend wordt dat dit zeer moeilijk haalbaar zal zijn aangezien ’t Loon, en de winkels 

daarbinnen, zeer goed functioneert. De aanvoerstraten dienen in dat kader een duidelijker pro-

fiel te krijgen in de vorm van een bepaald thema of iets dergelijks. 

 

Erkend wordt dat Citymarketing die gepaard gaat met nieuwe ontwikkelingen tot meerwaarde 

zal kunnen leiden. Men ziet dat dit in Roermond zijn vruchten afwerpt. 

 

Men is het er over eens dat Heerlen centrum de motor is van Parkstad Limburg en dat de ove-

rige winkelgebieden daar ondergeschikt aan zijn. Om Heerlen centrum tot retailcentrum van 

Parkstad Limburg te laten doorgroeien is het noodzakelijk dat de bestaande stadsdeelcentra in 

omvang worden ingedikt; het aanbod aldaar zal sterker geconcentreerd moeten worden en 

veel beter afgestemd moeten worden op de dagelijkse behoefte van het directe verzorgings-

gebied en aangevuld worden met het thema ‘gezelligheid’, waartoe horeca tevens een belang-

rijk onderdeel van uitmaakt.  
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3. De 3
e
 discussie heeft betrekking op de doelgerichte aankopen en gaat in op de icoonfuncties 

voor de perifere locaties Woonboulevard In de Cramer en het Parkstad Limburg Stadion. De 

discussie gaat in op de vraag hoe om te gaan met brancheverruiming op deze locaties en op 

welke manier de icoonfunctie verder versterkt kan/moet worden, dan wel het veiligstellen van 

de bovenregionale positie. 

 

Bij deze discussie valt op dat hier meer dan bij de andere het behartigen van belangen op de 

voorgrond treedt en dat er dus geen duidelijke conclusies te trekken zijn anders dan dat ont-

wikkeling van de huidige Woonboulevard noodzakelijk is, zonder een verdere ruimtelijke uit-

breiding, omdat anders de huidige positie verwatert en door andere ontwikkelingen kan worden 

overgenomen. Bovenregionale afstemming is een conditio sine qua non. 

 

Helder is ook dat vanuit de Woonboulevard een duidelijke voorkeur heerst voor branchever-

ruiming met bruin- en witgoed en de toevoeging van kleinschaliger woongerelateerd aanbod 

terwijl vanuit de Overheid en de binnenstad een dergelijke ontwikkeling als een aantasting van 

de functie van Heerlen centrum wordt gezien. Men is het er wel over eens dat meer van het-

zelfde niet gewenst is. 

 

T.a.v. de functie van de retailfunctie rondom het Parkstad Limburg stadion wordt enerzijds ge-

constateerd dat deze toch van een beperkter bovenregionaal karakter is en dat deze erg on-

duidelijk is. Een heldere profilering zou hier gewenst c.q. noodzakelijk zijn om meer mensen 

vanuit een verdere omgeving aan te trekken. 
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6. BRANCHE-INDELING LOCATUS 
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