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Afbeelding 1. Ligging SVREZL-winkelclusters 
gemeente Brunssum en omgeving1

Afbeelding 1. geeft de geografische ligging van de 
winkelclusters (concentratie- en balansgebieden) weer, 
die in de SVREZL zijn aangeduid. In de gemeente 
Brunssum betreffen dit de winkelclusters Brunssum 
Centrum, Brunssum Noord en Treebeek.

1  Locatus peildatum: 5 september 2018, dit geldt voor alle tabellen waar data 
van Locatus zijn gebruikt.

Bevolkingsdichtheid

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Brunssum Noord
Brunssum-Centrum

Treebeek
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Afbeelding 2. Overzicht winkelaanbod gemeente 
Brunssum (bron: Locatus, bewerking: BRO, 
peildatum 5 september 2018)

In afbeelding 2 staan de cijfers betreffende de 
zogenaamde publieksgerichte voorzieningen (te weten: 
detailhandel, horeca/recreatie en diensten) opgenomen. 
Er is gekozen voor een viertal kolommen om de 
informatie zo expliciet mogelijk te maken. 

De eerste kolom ‘Ingevulde voorraad functie 
detailhandel’ geeft aan de omvang van de voorraad 
in het betreffende gebied ingevuld met de functie 
detailhandel.

De tweede kolom ‘Ingevulde voorraad overige functies 
(horeca/recreatie en diensten)’ geeft aan de omvang van 
de voorraad in het betreffende gebied ingevuld met deze 
‘overige’ functies.

De derde kolom ‘Leegstaande voorraad publieksgerichte 
voorzieningen’ geeft aan de omvang van leegstaande 
voorraad in het betreffende gebied. Het gaat hierbij om 
zowel detailhandel als horeca/recreatie en diensten.

De vierde kolom ‘Leegstaande voorraad in verhouding 
tot totale voorraad’ geeft aan de relatieve leegstand in 
het betreffende gebied ten opzichte van respectievelijk 
de voorraad in het winkelcluster en de voorraad in de 
gemeente.

Volgorde profielen SVREZL-winkelclusters gemeente 
Brunssum in deze rapportage:
Brunssum Noord (vanaf pagina 7)
Brunssum Centrum (vanaf pagina 21)
Treebeek (vanaf pagina 37)

GEMEENTE  BRUNSSUM



6

BIJLAGEBOEK UITVOERINGSPROGRAMMA RETAIL



BRUNSSUM NOORD



8

BIJLAGEBOEK UITVOERINGSPROGRAMMA RETAIL



9

A Positie in de SVREZL

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-
Limburg (SVREZL) is het winkelcluster Brunssum 
Noord aangewezen als Buurtcentrum in een kern 
of wijk. Het winkelcluster maakt deel uit van de 
hoofdwinkelstructuur in Parkstad. De gebiedsafbakening 
van dit winkelcluster omvat een balansgebied (geel). 
De kleurcode in de SVREZL-winkelhiërarchie is geel. Uit 
deze winkelhiërarchie blijkt ook de positie van Brunssum 
Noord ten opzichte van de andere winkelclusters in 
Parkstad. In deel B ‘Huidig Functioneren’ wordt deze 
afbakening weergegeven en nader toegelicht.

BRUNSSUM NOORD
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B1 Winkelcluster Brunssum Noord2

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Brunssum Noord - Voorzieningenstructuur

Het winkelcluster Brunssum Noord bestaat op basis van 
de SVREZL-afbakening uit een balansgebied. Binnen dit 
winkelcluster zijn twee supermarkten gevestigd. In de 
directe nabijheid van dit winkelcluster is er geen sprake 
van verspreide bewinkeling, noch van leegstand. 

2  Locatus peildatum: 5 september 2018

Dagelijks

Niet-dagelijks

Horeca / Recreatie

Diensten

Leegstand

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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Afbeelding 1b. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Brunssum Noord - Bevolkingsdichtheid

Direct aangrenzend aan het SVREZL-winkelcluster 
Brunssum Noord is een piek in de bevolkingsdichtheid 
zichtbaar. Het winkelclusters ligt, geografisch gezien, 
aan de rand van Brunssum. 

Bevolkingsdichtheid

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster

BRUNSSUM NOORD
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In Nederland wordt de ontwikkeling van de detailhandel 
structureel gemonitord door Locatus. Voorafgaand 
aan de totstandkoming van de SVREZL hanteerde 
Locatus voor alle winkelclusters in de regio een 
gebiedsafbakening, zo ook voor het winkelcluster 
Brunssum Noord. In afbeelding 2a is de Locatus-
afbakening uit 2010 weergegeven. Deze afbakening 
vormde het uitgangspunt voor de Retailstructuurvisie 
2010-2020 Parkstad Limburg, feitelijk de voorloper van 
de SVREZL. De afbakening van Brunssum Noord is in het 
historisch databestand van Locatus vergelijkbaar met 
het in de SVREZL aangewezen winkelcluster. 

Afbeelding 2a. Locatus afbakening Brunssum 
Noord (Locatus, 2010)
 
In afbeelding 2b is de ontwikkeling van het winkelaanbod 
opgenomen, gebaseerd op de Locatus afbakening uit 
afbeelding 2a. Het winkelaanbod in de dagelijkse sector 
is, wat betreft het winkelvloeroppervlakte, in de periode 
2010-2018 licht toegenomen. Er bevindt zich geen 
leegstand in het gebied. 

B2 Ontwikkeling winkelcluster 
Brunssum Noord
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Afbeelding 2b. Ontwikkeling winkelaanbod 
Brunssum-Noord 2010-2014-2018  
(bron: Locatus, bewerking: BRO)

BRUNSSUM NOORD
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Afbeelding 3. Winkelaanbod in SVREZL-
winkelcluster Brunssum Noord, naar 
hoofdbranche  
(bron: Locatus, bewerking: BRO)
 
In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZL-
winkelcluster Brunssum Noord opgenomen, verdeeld 
naar hoofdbranches uit Locatus. Van alle m² wvo 
detailhandel in het winkelcluster betreft 99% dagelijks 
winkelaanbod en 1% niet-dagelijks winkelaanbod.
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B3 Functioneren Brunssum-Noord
 

Afbeelding 4. Indicatief verzorgingsgebied 
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster 
Brunssum Noord 

In afbeelding 4 is het indicatief verzorgingsgebied 
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen 
in het SVREZL-cluster Brunssum Noord. Het 
verzorgingsgebied van het SVREZL-winkelcluster 
Brunssum Noord beslaat primair de directe omgeving 
in Brunssum Noord alsook de kernen Merkelbeek, 
Douvergenhout en Bingelrade. 

Toelichting methodiek
Deze afbakening is tot stand gekomen door enerzijds de analyse van het 
Koopstromenonderzoek uit 2009 – zoals verwerkt in de Retailstructuurvisie 
2010-2020 (uit 2011) – en anderzijds door de positiebepaling van de in 
de SVREZL aangewezen winkelclusters ten opzichte van elkaar. Het 
verzorgingsgebied uit afbeelding 4 zegt nog niets over de feitelijke 
aankoopplaats keuze van de inwoners. Deze afbakening is geprojecteerd op 
een 500x500 (in meter) raster, met als doel de achterliggende CBS-data te 
kunnen afleiden over onder meer inwoners, huishoudenssamenstelling en 
inkomen. Afbeelding 5 omvat een profielschets van de (samenstelling van de) 
bevolking in het indicatief verzorgingsgebied dagelijkse voorzieningen. 

Dagelijks

Niet-dagelijks

Horeca / Recreatie

Diensten

Leegstand

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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Afbeelding 5. Demografische kenmerken 
verzorgingsgebied (bron: CBS)
 
N.B. Wegens afrondingen kan het totaal licht afwijken van 100%.
 
Circa 59% van de bevolking in het indicatief 
verzorgingsgebied van het SVREZL-winkelcluster 
Brunssum Noord is 45 jaar of ouder. Dit is iets meer dan 
het Parkstad-gemiddelde. De huishoudenssamenstelling 
daarentegen is vrijwel identiek aan het Parkstad-
gemiddelde. Circa 71% van alle huishoudens in het 
verzorgingsgebied betreft eenpersoonshuishoudens en 
huishoudens zonder kinderen. 
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Afbeelding 6. Bestedingspotentie 
verzorgingsgebied en omzetclaim dagelijks 
winkelaanbod in SVREZL-cluster (bron: Locatus, 
bewerking: BRO)

Binnen het indicatief verzorgingsgebied van 
het SVREZL-cluster Brunssum-Noord, ligt geen 
supermarktaanbod buiten het SVREZL-cluster. Derhalve 
wordt hier volstaan met enkel de berekeningen 
betreffende het SVERZL-cluster.

Toelichting methodiek
De bestedingspotentie in het indicatief verzorgingsgebied volgt uit de 
vermenigvuldiging van het aantal inwoners uit dit verzorgingsgebied met het 
netto inkomen per hoofd van de bevolking in de betreffende gemeente per 
jaar. Het netto inkomen per hoofd wordt afgezet tegen dat van het landelijk 
gemiddelde. Wanneer dit meer dan 5% afwijkt per hoofd van de bevolking, 
wordt er een inkomenscorrectie toegepast. De inkomenselasticiteit is 0,25%, 
wat betekent dat per 1% afwijking een 0,25% correctie wordt toegepast.

De omzetclaim van het dagelijks winkelaanbod in het SVREZL-
winkelcluster is het resultaat van de vermenigvuldiging van het aanwezige 
winkelvloeroppervlak in de dagelijkse sector met de gemiddelde omzet per 
vierkante meter. Uitgaande van de resultaten van het Koopstromenonderzoek 
2011 hebben winkels in de regio Parkstad Limburg gemiddeld een lagere 
vloerproductiviteit (omzet per m2) dan het landelijke gemiddelde. Daarom is 
er voor gekozen om een gemiddelde vloerproductiviteit op te nemen die in lijn 
is met het gemiddelde van de regio Parkstad Limburg.

BRUNSSUM NOORD
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Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster 
Brunssum Noord
 
De afbakening van het SVREZL-cluster Brunssum Noord 
is in afbeelding 7 nogmaals weergegeven. Een aantal 
kenmerken van het gebied en de directe omgeving zijn 
in de afbeelding opgenomen. Het betreft bijvoorbeeld 
parkeerplaatsen en openbaarvervoer haltes.

Supermarkt binnen winkelcluster

Parkeren

Speeltuin

Bushalte
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B4 Achtergrond

In het winkelcluster is een samenwerkingscollectief van 
winkeliers actief. Deze groep werkt samen in verband 
met het Keurmerk Veilig Ondernemen. De rol van de 
gemeente is faciliterend. Er is geen stimuleringsregeling 
van kracht in het winkelcluster Brunssum-Noord.

B5 SWOT-analyse

STERKTEN ZWAKTEN

KANSEN BEDREIGINGEN

BRUNSSUM NOORD
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C   Programma

In de SVREZL is het winkelcluster Brunssum Noord 
aangewezen als buurtcentrum in een kern of wijk. Het 
indicatieve verzorgingsgebied van dit cluster omvat 
primair de directe omgeving in Brunssum Noord alsook 
de kernen Merkelbeek, Douvergenhout en Bingelrade, 
en heeft een totale omvang van 7.415 inwoners. De 
bevolkingskenmerken in het verzorgingsgebied als het 
gaat over leeftijd en huishoudenssamenstelling zijn 
nagenoeg gelijk aan het Parkstad-gemiddelde. 

Het winkelcluster Brunssum Noord is zeer compact, met 
vooral een sterk complementair dagelijks winkelaanbod. 
Er is al vanaf 2010 geen sprake van leegstand. Onlangs 
heeft een aantal interne verhuizingen plaatsgevonden, 
waardoor uitbreidingsruimte ontstaat voor één 
van de supermarkten. Uit de economische analyse 
(afbeelding 6) blijkt dat het bestedingspotentieel 
van dit verzorgingsgebied en de omzetclaim in het 
winkelcluster ongeveer gelijk zijn: bij ongewijzigde 
marktomstandigheden is er voldoende economisch 
draagvlak voor de winkelvoorzieningen.

Naar de toekomst toe wordt primair ingezet op het 
behouden van de bestaande winkelvoorzieningen en het 
up-to-date houden van de ruimtelijke randvoorwaarden 
die hiervoor nodig zijn zoals het parkeren en de kwaliteit 
van de openbare ruimte. De algehele uitstraling van het 
winkelcentrum is gemiddeld en kan worden verbeterd. 
Een aandachtspunt is de koopkrachtbinding, met name 
van de verder gelegen kernen. De kans bestaat op een 
(toename van de) koopafvloeiing van inwoners uit 
het indicatieve verzorgingsgebied (met name vanuit 
de kernen) naar andere winkelclusters en/of winkels 
in Duitsland; dit zou het economisch draagvlak van 
winkelcluster Brunssum Noord onder druk zetten. 

Aanhaking op de nationale pilot ‘Aardgasvrije Wijken’ 
Het ministerie van BZK heeft de wijk Brunssum Noord 
aangewezen als pilot in het kader van de ‘Aardasvrije 
Wijken’. De gemeente onderzoekt op welke wijze de 
verduurzaming van het winkelcluster mogelijk is en of 
dit kan aanhaken op de nationale pilot, bijvoorbeeld als 
het gaat om de uitwisseling van restwarmte en -koude. 
Tevens wordt onderzocht of de gebiedsontwikkeling 
in de wijk Brunssum Noord onderdeel kan zijn van de 
Regio Deal Parkstad. Aanvullend hierop wordt op de 
regionale schaal van Parkstad Limburg generiek retail-
instrumentarium ingezet3.

3  Hiervoor wordt verwezen naar Pijler II. Instrumentarium in het document 
‘Uitvoeringsprogramma Retail 2019-2025’
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A Positie in de SVREZL

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg 
(SVREZL) is het winkelcluster Brunssum-Centrum 
aangewezen als Stadsdeelcentrum. Het winkelcluster 
maakt deel uit van de hoofdwinkelstructuur in Parkstad. 
De gebiedsafbakening van dit winkelcluster omvat 
een concentratie- (groen) en een balansgebied (geel). 
De primaire kleurcode in de SVREZL-winkelhiërarchie 
is groen. Uit deze winkelhiërarchie blijkt ook de 
positie van Brunssum-Centrum ten opzichte van de 
andere winkelclusters in Parkstad. In deel B ‘Huidig 
Functioneren’ wordt deze afbakening weergegeven en 
nader toegelicht.

BRUNSSUM CENTRUM
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B1 Winkelcluster Brunssum Centrum4

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Brunssum Centrum – Voorzieningenstructuur

Het winkelcluster Brunssum Centrum bestaat op basis 
van de SVREZL-afbakening uit een concentratiegebied 
en een balansgebied. Binnen dit winkelcluster zijn 
twee supermarkten gevestigd. Naast de dagelijkse 
verzorgingsfunctie, vervult dit winkelcluster ook een 
belangrijke rol voor het niet-dagelijkse winkelaanbod. 
Aan de zuidzijde van het winkelcluster Brunssum 
Centrum is, aan de Rumpenerstraat, sprake van 
verspreid gelegen winkels, dienstverlening, horeca en 
staat er een aantal panden leeg. Ook is aan de zuidzijde 
van de Rumpenerstraat een solitaire supermarkt 
gelegen.

4  Locatus peildatum: 5 september 2018

Dagelijks

Niet-dagelijks

Horeca / Recreatie

Diensten

Leegstand

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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Afbeelding 1b. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Brunssum Centrum - Bevolkingsdichtheid

In afbeelding 1b wordt zichtbaar dat er rondom het 
winkelcluster Brunssum Centrum een aantal pieken zijn 
te onderscheiden wat betreft de bevolkingsdichtheid, 
namelijk ten noorden en oosten van het winkelcluster. 
Het rood oplichtende gebied aan de westzijde betreft de 
hoogbouw nabij het winkelcluster Brunssum Noord. 

Bevolkingsdichtheid

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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B2 Ontwikkeling SVREZL-
winkelcluster Brunssum Centrum

In Nederland wordt de ontwikkeling van de detailhandel 
structureel gemonitord door Locatus. Voorafgaand 
aan de totstandkoming van de SVREZL hanteerde 
Locatus voor alle winkelclusters in de regio een 
gebiedsafbakening, zo ook voor het winkelcluster 
Brunssum Centrum. In afbeelding 2a is de Locatus-
afbakening uit 2010 weergegeven. Deze afbakening 
vormde het uitgangspunt voor de Retailstructuurvisie 
2010-2020 Parkstad Limburg, feitelijk de voorloper van 
de SVREZL. 

De afbakening van Brunssum Centrum is in het 
historisch databestand van Locatus veel ruimer dan het 
in de SVREZL aangewezen winkelcluster. Zo behoren 
de Rumpenerstraat en het Lindeplein in de Locatus 
afbakening tot het winkelcluster Brunssum Centrum, 
terwijl dit in de SVREZL afbakening niet meer het geval 
is. 

Afbeelding 2a. Locatus afbakening Centrum 
Brunssum (Locatus, 2010)
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Afbeelding 2b. Ontwikkeling winkelaanbod 
Centrum Brunssum 2010 – 2014 – 2018  
(bron: Locatus, bewerking: BRO)

In afbeelding 2b is de ontwikkeling van het winkelaanbod 
opgenomen, gebaseerd op de Locatus afbakening uit 
afbeelding 2a. Het winkelaanbod in de dagelijkse en de 
niet dagelijkse sector is de afgelopen 8 jaar afgenomen, 
zowel in het aantal winkels als in winkelvloeroppervlak. 
Het aantal vierkante meters leegstand is in de afgelopen 
jaren afgenomen met ruim 2.000 m2.

BRUNSSUM CENTRUM
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Afbeelding 3. Winkelaanbod in SVREZL-
winkelcluster Brunssum Centrum, naar 
hoofdbranche  
(bron: Locatus, bewerking: BRO)

In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZL-
winkelcluster Brunssum Centrum opgenomen, verdeeld 
naar hoofdbranches uit Locatus. Van alle m² wvo 
detailhandel in het winkelcluster betreft 24% dagelijks 
winkelaanbod en 76% niet-dagelijks winkelaanbod. 
Wat betreft de niet-dagelijks sector, valt het ruime 
winkelvloeroppervlak in de branches ‘kleding en mode’ 
en ‘huishoudelijke en luxe artikelen’ op.
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B3Functioneren Brunssum Centrum

Afbeelding 4a. Indicatief verzorgingsgebied 
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster 
Brunssum Centrum
 
In afbeelding 4a is het indicatief verzorgingsgebied 
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen 
in het SVREZL-cluster Brunssum Centrum. In dit gebied 
bevinden zich, naast de supermarkten in de cluster, 2 
solitaire supermarkten. De clusters Brunssum Centrum 
en Brunssum Noord liggen relatief dicht bij elkaar. 

BRUNSSUM CENTRUM
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Afbeelding 4b. Indicatief verzorgingsgebied niet-
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster 
Brunssum Centrum

In afbeelding 4b is het indicatief verzorgingsgebied 
weergegeven voor de niet-dagelijkse 
winkelvoorzieningen in het SVREZL-winkelcluster 
Brunssum Centrum. Opgemerkt kan worden dat 
Brunssum Centrum wat betreft niet-dagelijkse 
voorzieningen met name een verzorgende functie heeft 
voor de eigen gemeente.

Toelichting methodiek
Deze afbakeningen zijn tot stand gekomen door enerzijds de analyse van het 
Koopstromenonderzoek uit 2009 – zoals verwerkt in de Retailstructuurvisie 
2010-2020 (uit 2011) – en anderzijds door de positiebepaling van de 
in de SVREZL aangewezen winkelclusters ten opzichte van elkaar. De 
verzorgingsgebieden uit de afbeeldingen 4a en 4b zeggen nog niets over 
de feitelijke aankoopplaats keuze van de inwoners. Deze afbakeningen 
zijn geprojecteerd op een 500x500 (in meter) raster, met als doel de 
achterliggende CBS-data te kunnen afleiden over onder meer inwoners, 
huishoudenssamenstelling en inkomen. Afbeelding 5 omvat een profielschets 
van de (samenstelling van de) bevolking in het indicatief verzorgingsgebied 
dagelijkse voorzieningen. 
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Afbeelding 5. Demografische kenmerken 
dagelijks verzorgingsgebied (bron: CBS)
 
N.B. Wegens afrondingen kan het totaal licht afwijken van 100%.
 
Circa 56% van de bevolking in het indicatief 
verzorgingsgebied (dagelijks aanbod) van het 
SVREZL-winkelcluster Brunssum Centrum is 45 jaar 
of ouder. De bevolkingsgroep 65+’ers omvat 25% 
van de totale bevolking in het verzorgingsgebied. De 
eenpersoonshuishoudens en huishoudens zonder 
kinderen vormen samen de grootste groep met 71%, dit 
is vrijwel identiek aan het Parkstad-gemiddelde. 

BRUNSSUM CENTRUM
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Afbeelding 6. Bestedingspotentie 
verzorgingsgebied en omzetclaim dagelijks 
winkelaanbod in SVREZL-cluster (bron: Locatus, 
bewerking: BRO)

Toelichting methodiek
De bestedingspotentie in het indicatief verzorgingsgebied volgt uit de 
vermenigvuldiging van het aantal inwoners uit dit verzorgingsgebied met het 
netto inkomen per hoofd van de bevolking in de betreffende gemeente per 
jaar. Het netto inkomen per hoofd wordt afgezet tegen dat van het landelijk 
gemiddelde. Wanneer dit meer dan 5% afwijkt per hoofd van de bevolking, 
wordt er een inkomenscorrectie toegepast. De inkomenselasticiteit is 0,25%, 
wat betekent dat per 1% afwijking een 0,25% correctie wordt toegepast.

De omzetclaim van het winkelaanbod in het SVREZL-winkelcluster en 
buiten het SVREZL-cluster (alleen supermarktaanbod) is het resultaat van 
de vermenigvuldiging van het aanwezige winkelvloeroppervlak in de sector 
met de gemiddelde omzet per vierkante meter. Uitgaande van de resultaten 
van het Koopstromenonderzoek 2011 hebben winkels in de regio Parkstad 
Limburg gemiddeld een lagere vloerproductiviteit (omzet per m2) dan het 
landelijke gemiddelde. Daarom is er voor gekozen om een gemiddelde 
vloerproductiviteit op te nemen die in lijn is met het gemiddelde van de regio 
Parkstad Limburg.
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Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster 
Brunssum Centrum 

De afbakening van het SVREZL-cluster Brunssum 
Centrum is in afbeelding 7 nogmaals weergegeven. 
Een aantal kenmerken van het gebied en de directe 
omgeving zijn in de afbeelding opgenomen. Dit betreft 
bijvoorbeeld parkeerplaatsen en openbaarvervoer 
haltes.

Supermarkt binnen winkelcluster

Parkeren

Cultuur

Bushalte
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B4 Achtergrond  

Korte toelichting ‘Masterplan Centrum’:  
In het Masterplan is sprake van een nieuwe inrichting 
van Brunssum Centrum op het gebied van wonen 
en winkelen, onderwijs, zorg en welzijn. Het streven 
is een nieuw hart van Brunssum te creëren, met 
woningen en voorzieningen voor ouderen, jongeren 
en starters en aantrekkelijke, goed toegankelijke 
winkel- en wandelgebieden. Het project bestaat uit 
11 deelgebieden. Het project ‘Doorsteek centrum’ is 
onderdeel van het Masterplan Centrum.

Fasering 
De uitvoering van het project Doorsteek Centrum 
gebeurt in fasen. Tijdens de eerste fase 1A is begonnen 
met nieuwbouw op de hoek Schiffelerstraat/Koutenveld, 
waar een nieuw horeca-/verblijfsplein is gerealiseerd. 
Aan dit plein is nieuwe winkelruimte voor Albert 
Heijn gerealiseerd, en verder ook nog 30 koop- en 
huur appartementen en een stallingsgarage aan het 
Koutenveld. Op de plek van de oude AH vindt fase 1B 
plaats, waar wordt gewerkt aan een nieuwe winkelplint 
bestaande uit vijf winkelunits ruimte met daarboven 15 
koopappartementen (incl. 3 penthouses).
 
Planning 
De nieuwe fase 1B wordt naar verwachting in het 
najaar van 2019 opgeleverd. Betrokken partijen zijn 
de gemeente Brunssum, woningcorporatie Weller en 
Projectontwikkeling Jongen (Volker Wessels).
 
Lindeplein 
Het Lindeplein is volledig opnieuw ingericht en het 
nieuwe cultureel centrum De Brikke Oave is opgeleverd 
en in gebruik genomen.
 
Rumpenerstraat 
De gemeente zet al jarenlang in op een transformatie 
van de Rumpenerstraat. De traditionele winkelfunctie 
moet daar wijzigen in nieuwe dienstverlening, zorg 
en/of maatschappelijke functies. Ook wonen behoort 
tot de mogelijkheden. De gemeente hanteert 
een uitsterfclausule in de aanloopzones naar het 
kernwinkelcentrum op basis waarvan de bestemmingen 
horeca en/of retail na 2 jaar aaneengesloten gebruik voor 
een andere functie (of bij leegstand) komen te vervallen.

 
Businesscase Brunssum Centrum-Noord 
De ontwikkelingen in het kader van Masterplan 
Centrum zijn in 2012 opgenomen als onderdeel van de 
Businesscase Brunssum-Centrum-Noord. Hiertoe is ook 
een financiële bijdrage vanuit het Transformatiefonds 
toegekend, met name op de projecten behorende 
tot ‘wonen’ maar waar onder andere de ‘Doorsteek’ 
integraal onderdeel uitmaakte van het programma. 
Er wordt dus al langjarig geïnvesteerd in een goed 
functionerend centrum in Brunssum.  

Actualisering centrumvisie 
De voortdurende ontwikkelingen in onder andere het 
winkellandschap leiden ertoe dat voornemens uit het 
verleden niet altijd meer passen bij de huidige vraag/
opgave. Derhalve loopt momenteel een traject in 
opdracht bij C ’Magne i.s.m. Camino Vastgoed om 
middels een nieuwe centrumvisie te bezien welk 
toekomstperspectief en welke ingrepen gewenst zijn 
om het winkelgebied van Brunssum-Centrum te kunnen 
versterken. 

Streetwise 
In Brunssum-Centrum is Streetwise actief, waarbij 
wordt ingezet op het toevoegen van nieuw kwalitatief 
ondernemerschap in het winkelcluster. Het kan gaan om 
nieuwe winkelformules, maar ook om dienstverlening 
en horeca. Onlangs zijn de eerste 5 ondernemers van 
start gegaan. Er is geen stimuleringsregeling van kracht. 
Het bestuur van de Stichting Ondernemend Centrum 
Brunssum voert activiteiten uit om het centrum vitaal 
te houden. Deze activiteiten worden gefinancierd 
vanuit reclamebelasting. Dit betreft onder meer het 
organiseren van evenementen en activiteiten en 
duurzame investeringen in zaken als muziek, hanging 
baskets, verlichting et cetera. 
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C    Programma

In de SVREZL is het winkelcluster Brunssum-Centrum 
aangewezen als stadsdeelcentrum. Het indicatieve 
verzorgingsgebied voor het dagelijkse winkelaanbod in 
dit cluster heeft een totale omvang van 15.730 inwoners. 
De bevolkingskenmerken in dit verzorgingsgebied als 
het gaat over leeftijd en huishoudenssamenstelling 
zijn nagenoeg gelijk aan het Parkstad-gemiddelde. Het 
niet-dagelijkse winkelaanbod in Brunssum-Centrum 
heeft een ruimer verzorgingsgebied en omvat de gehele 
gemeente.

In het winkelcluster Brunssum-Centrum en in de directe 
nabijheid zijn de afgelopen jaren diverse projecten 
gerealiseerd en heeft planvorming plaatsgevonden (zie 
onder B4. Achtergrond). Dit vanuit het uitgangspunt 
om het palet aan functies (o.a. wonen, winkels, cultuur 
en horeca) in Brunssum-Centrum in samenhang 
te versterken. Als slechts wordt gekeken naar de 
winkelvoorzieningen, dan is 89% van alle winkelmeters 
gevuld en staat 11% leeg. Van alle in functie zijnde 
winkelmeters wordt zo’n 1/4e gerekend tot het dagelijkse 
aanbod en 3/4e tot het niet-dagelijkse aanbod. 

Uit de economische analyse (afbeelding 6) blijkt dat 
het bestedingspotentieel van het verzorgingsgebied 
(uitgaande van het dagelijks winkelaanbod) fors hoger 
is dan de omzetclaim in het winkelcluster, echter deze 
theoretische marktruimte valt weg tegen het feit dat ook 
buiten het aangewezen winkelcluster diverse winkels 
behorende tot het dagelijkse segment zijn gelegen 
waaronder een tweetal supermarkten. Buiten het 
winkelcluster Brunssum-Centrum is een concentratie van 
winkels (dagelijks en niet-dagelijks) en leegstand waar te 
nemen in de Rumpenerstraat (vanaf het Bodemplein tot 
het Lindeplein). 

Om het functioneren van het winkelcluster Brunssum-
Centrum te versterken wordt een aantal speerpunten 
benoemd en hiermee samenhangende specifieke acties 
en maatregelen uitgevoerd, die hierna zijn opgesomd. 
Aanvullend hierop wordt op de regionale schaal van 
Parkstad Limburg generiek instrumentarium ingezet5.  

5   Hiervoor wordt verwezen naar Pijler II. Instrumentarium in het document 
‘Uitvoeringsprogramma Retail 2019-2025’.

1. Versterken centrumfunctie  
Om te komen tot een doordacht en breed gedragen 
toekomstperspectief voor Brunssum-Centrum (breder 
dan de winkelfunctie) heeft de gemeente Brunssum in 
2018 opdracht gegeven aan het constortium C-magne 
en Camino Vastgoed. Begin 2019 is een concept 
centrumvisie aan de raad gepresenteerd tijdens een 
raadsinformatiebijeenkomst. Kern van deze visie is dat 
Brunssum sterker moet inzetten op internationalisering, 
verjonging, wonen en evenementen. Het centrum 
moet een multifunctionele ontmoetingsplek worden 
voor inwoners en de openbare ruimte dient te worden 
verduurzaamd. Voor de doelgroep jongeren moet in 
meer leisure functies worden voorzien. De centrumvisie 
wordt vertaald in een uitvoeringsprogramma. 

2. Concentratie bestaande en nieuwe winkels in het 
winkelcluster 
Het concentreren van bestaande en nieuwe winkels in 
het winkelcluster is een speerpunt. Dit valt uiteen in de 
volgende onderdelen:

a.  De Stichting Streetwise wordt door gemeente 
ingezet om de aanwas van nieuw kwalitatief 
ondernemerschap in het winkelcluster 
te stimuleren. Dit kunnen winkels zijn, 
maar ook ondernemers die zich richten op 
dienstverlening en horeca. 

b.  De gemeente Brunssum overweegt om 
aan te haken op het regionale traject tot 
harmonisering van de stimuleringsregeling ten 
behoeve van subsidie voor een nieuwvestiging 
in het winkelcluster. 

3. Transformatie (voormalige) winkelpanden buiten 
winkelcluster

a.  Via omgevingsvergunningen of wijziging van 
het bestemmingsplan wordt de verkleuring 
en transformatie aan de randen van het 
winkelcluster gefaciliteerd (van winkels naar 
bijvoorbeeld dienstverlening en/of wonen);

b.  Specifiek ten aanzien van de Rumpenerstraat, 
zet de gemeente onverminderd het beleid 
voort om de transformatie van (voormalige) 
winkelpanden in deze straat te faciliteren 
en (passief) te stimuleren. Ingezet wordt 
op een functiewijziging van winkels 
naar dienstverlening, zorg, wonen en 
maatschappelijke functies. 
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A Positie in de SVREZL

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg 
(SVREZL) is het winkelcluster Treebeek aangewezen 
als Buurtcentrum in een kern of wijk. Het winkelcluster 
maakt deel uit van de hoofdwinkelstructuur in Parkstad. 
De gebiedsafbakening van dit winkelcluster omvat 
een balansgebied (geel). De kleurcode in de SVREZL-
winkelhiërarchie is geel. Uit deze winkelhiërarchie 
blijkt ook de positie van Treebeek ten opzichte van de 
andere winkelclusters in Parkstad. In deel B ‘Huidig 
Functioneren’ wordt deze afbakening weergegeven en 
nader toegelicht.

BRUNSSUM TREEBEEK
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B1 Winkelcluster Treebeek6

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Treebeek - Voorzieningenstructuur

Het winkelcluster Treebeek bestaat op basis van de 
SVREZL-afbakening uit een balansgebied. Binnen dit 
winkelcluster is één supermarkt gevestigd. Aan de 
Schildstraat en de Wijenweg is sprake van verspreid 
gelegen dienstverlening, winkels in de niet-dagelijkse 
sector en horeca.

6  Locatus peildatum: 5 september 2018

Dagelijks

Niet-dagelijks

Horeca / Recreatie

Diensten

Leegstand

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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Afbeelding 1b. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Treebeek - Bevolkingsdichtheid

De bevolkingsdichtheid in Treebeek is evenredig 
verdeeld. Wel zijn er enkele kleine pieken ten noorden 
van het SVREZL-winkelcluster en richting Hoensbroek 
(Akerstraat Noord) zichtbaar. 

Bevolkingsdichtheid

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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B2 Ontwikkeling winkelcluster 
Treebeek

In Nederland wordt de ontwikkeling van de detailhandel 
structureel gemonitord door Locatus. Voorafgaand 
aan de totstandkoming van de SVREZL hanteerde 
Locatus voor alle winkelclusters in de regio een 
gebiedsafbakening, zo ook voor het winkelcluster 
Treebeek. In afbeelding 2a is de Locatus-afbakening 
uit 2010 weergegeven. Deze afbakening vormde 
het uitgangspunt voor de Retailstructuurvisie 2010-
2020 Parkstad Limburg, feitelijk de voorloper van de 
SVREZL. De afbakening van Treebeek is in het historisch 
databestand van Locatus veel ruimer dan het in de 
SVREZL aangewezen winkelcluster. 

Afbeelding 2a. Locatus afbakening Treebeek 
(Locatus, 2010)

Afbeelding 2b. Ontwikkeling winkelaanbod 
Treebeek 2010 – 2014 – 2018
 
In afbeelding 2b is de ontwikkeling van het winkelaanbod 
opgenomen, gebaseerd op de Locatus afbakening uit 
afbeelding 2a. Het winkelaanbod in de dagelijkse sector 
in Treebeek is sterk toegenomen in de periode 2010-
2018, met name in winkelvloeroppervlak. In Treebeek 
is weinig niet-dagelijks winkelaanbod aanwezig. De 
leegstand in dit winkelcluster is in vierkante meters sterk 
toegenomen door het leegkomen van een grote unit. 
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Afbeelding 3. Winkelaanbod in SVREZL-
winkelcluster Treebeek, naar hoofdbranche  
(bron: Locatus, bewerking: BRO)

In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZL-
winkelcluster Treebeek opgenomen, verdeeld naar 
hoofdbranches uit Locatus. Van alle m² wvo detailhandel 
in het winkelcluster betreft 100% dagelijks winkelaanbod 
en 0% niet-dagelijks winkelaanbod.  

BRUNSSUM TREEBEEK
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B3 Functioneren Treebeek

Afbeelding 4. Indicatief verzorgingsgebied 
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster 
Treebeek

In afbeelding 4 is het indicatief verzorgingsgebied 
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen 
in het SVREZL-cluster Treebeek. Het verzorgingsgebied 
van het SVREZL-winkelcluster Treebeek omvat primair 
Brunssum-West. 

Toelichting methodiek
Deze afbakening is tot stand gekomen door enerzijds de analyse van het 
Koopstromenonderzoek uit 2009 – zoals verwerkt in de Retailstructuurvisie 
2010-2020 (uit 2011) – en anderzijds door de positiebepaling van de in 
de SVREZL aangewezen winkelclusters ten opzichte van elkaar. Het 
verzorgingsgebied uit afbeelding 4 zegt nog niets over de feitelijke 
aankoopplaats keuze van de inwoners. Deze afbakening is geprojecteerd op 
een 500x500 (in meter) raster, met als doel de achterliggende CBS-data te 
kunnen afleiden over onder meer inwoners, huishoudenssamenstelling en 
inkomen. Afbeelding 5 omvat een profielschets van de (samenstelling van de) 
bevolking in het indicatief verzorgingsgebied dagelijkse voorzieningen. 

Dagelijks

Niet-dagelijks

Horeca / Recreatie

Diensten

Leegstand

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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Afbeelding 5. Demografische kenmerken 
verzorgingsgebied (bron: CBS)
 
N.B. Wegens afrondingen kan het totaal licht afwijken van 100%.

51% van de bevolking in het indicatief verzorgingsgebied 
van het SVREZL-winkelcluster Treebeek is ouder dan 
45 jaar. Wat betreft de huishoudenssamenstelling valt 
op dat in dit verzorgingsgebied, in vergelijking met het 
Parkstad-gemiddelde, relatief veel huishoudens met 
twee ouders aanwezig zijn. 

BRUNSSUM TREEBEEK
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Afbeelding 6. Bestedingspotentie 
verzorgingsgebied en omzetclaim dagelijks 
winkelaanbod in SVREZL-cluster (bron: Locatus, 
bewerking: BRO)

Binnen het indicatief verzorgingsgebied van het 
SVREZL-cluster Treebeek, ligt geen supermarktaanbod 
buiten het SVREZL-cluster. Derhalve wordt hier volstaan 
met enkel de berekeningen betreffende het SVERZL-
cluster.

Toelichting methodiek
De bestedingspotentie in het indicatief verzorgingsgebied volgt uit de 
vermenigvuldiging van het aantal inwoners uit dit verzorgingsgebied met het 
netto inkomen per hoofd van de bevolking in de betreffende gemeente per 
jaar. Het netto inkomen per hoofd wordt afgezet tegen dat van het landelijk 
gemiddelde. Wanneer dit meer dan 5% afwijkt per hoofd van de bevolking, 
wordt er een inkomenscorrectie toegepast. De inkomenselasticiteit is 0,25%, 
wat betekent dat per 1% afwijking een 0,25% correctie wordt toegepast.

De omzetclaim van het dagelijks winkelaanbod in het SVREZL-
winkelcluster is het resultaat van de vermenigvuldiging van het aanwezige 
winkelvloeroppervlak in de dagelijkse sector met de gemiddelde omzet per 
vierkante meter. Uitgaande van de resultaten van het Koopstromenonderzoek 
2011 hebben winkels in de regio Parkstad Limburg gemiddeld een lagere 
vloerproductiviteit (omzet per m2) dan het landelijke gemiddelde. Daarom is 
er voor gekozen om een gemiddelde vloerproductiviteit op te nemen die in lijn 
is met het gemiddelde van de regio Parkstad Limburg.
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Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster 
Treebeek 

De afbakening van het SVREZL-cluster Treebeek is 
in afbeelding 7 nogmaals weergegeven. Een aantal 
kenmerken van het gebied en de directe omgeving zijn 
in de afbeelding opgenomen. Het betreft bijvoorbeeld 
parkeerplaatsen en openbaarvervoer haltes.

Supermarkt

Parkeren

Onderwijs

Sport

Kerk

Bushalte
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B4 Achtergrond  

In het kader van het ‘Centrumplan Treebeek’ zijn 
er in totaliteit 180 woningen gesloopt en 105 
nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Ook is er circa 
2.300m² aan winkelruimten gerealiseerd nabij het 
Orionplein. Partijen in het project zijn Wonen Zuid, 
gemeente Brunssum, Rialto, provincie Limburg en IBA 
Parkstad. In 2016 is het nieuwbouwcomplex aan het 
Orionplein verwezenlijkt en is de Plus-supermarkt naar 
dit complex verhuisd.  

De voormalige Plus-locatie staat leeg. In 2017 heeft Lidl 
haar filiaal aan de Schildstraat verlaten en ook deze 
winkelruimte, die direct tegenover het aangewezen 
SVREZL-winkelcluster is gelegen, staat thans leeg. 
In de commerciële ruimtes aan de nieuwe plint is de 
drogisterijformule Trekpleister gevestigd.

Het winkelgebied van Treebeek bestaat historisch gezien 
uit een winkellint aan de Schildstraat en Wijenweg. 
Hier zijn o.a. diverse kapsalons, een bakker, slagerij, 
sportzaak en scooterzaak gesitueerd.
Het beleid is erop gericht om te komen tot en 
concentratie van winkels in de dagelijkse sector, rondom 
het Orionplein en een maatschappelijke voorziening aan 
de overzijde van het plein.

Woon-werk units
Om de economie in het winkelhart van Treebeek te 
bevorderen, heeft Wonen Zuid aan de Wijenweg en 
Schildstraat 8 woon-werkwoningen gebouwd. Deze 
woningen zijn voorzien van een bedrijfsruimte aan 
huis. Hierdoor sluiten ze goed aan op het nieuwe 
winkelcentrum en ze bieden mogelijkheden aan 
kleinschalige, startende, ambitieuze zelfstandigen. 
Detailhandel is hier overigens niet toegestaan, 
maar verder wel alles van administratiekantoor tot 
nagelstudio, van kapsalon tot praktijk. Maar ook 
bijvoorbeeld een atelier of fotostudio.

Tuinstad
Om het profiel als ‘tuinstad’ te versterken is de afgelopen 
jaren op basis van de stadsdeelvisie Brunssum West 
geïnvesteerd in de openbare ruimte door de aanleg 
van groen. De realisatie van een maatschappelijke 
voorziening op de plaats van de voormalige 
basisschoollocatie is aanstaande. 
Er heeft sloop plaatsgevonden van 98 portiek etage 
woningen, 50 grondgebonden woningen zijn hiervoor 
terug gekomen. Thans worden de voorbereidingen 
getroffen voor de herinrichting van het Treebeekplein.

Onder de vlag van IBA wordt het project ‘IBA Treebeek’ 
uitgevoerd. Dit omvat de kwaliteitsverbetering en 
herstructurering van de gehele wijk – in afstemming met 
de bewoners – waaronder de duurzame renovatie van 
de markante mijnwerkerswoningen, de realisatie van 
hoogwaardige nieuwbouw rondom het Treebeekplein, 
hergebruik van sloopafval, stimulering van sport en 
beweging et cetera. 

Er is geen stimuleringsregeling van kracht in 
het winkelcluster Treebeek. In Treebeek is geen 
georganiseerd ondernemerscollectief aanwezig. In 2019 
zal Streetwise actief worden in delen van Treekbeek-
Centrum (Orionplein). 
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C   Programma

In de SVREZL is het winkelcluster Treebeek aangewezen 
als buurtcentrum in een kern of wijk. Het indicatieve 
verzorgingsgebied van dit cluster heeft een totale 
omvang van 7.730 inwoners. In Treebeek zijn relatief 
veel tweeoudergezinnen woonachtig. In 2016 is het 
nieuwbouwcomplex aan het Orionplein opgeleverd, met 
onder andere 105 woningen en ca. 2.300m² wvo aan 
winkelruimte. 

Het winkelaanbod in het winkelcluster Treebeek 
omvat alleen het dagelijkse segment, waarbij het 
toekomstperspectief van het winkelcluster in belangrijke 
mate wordt bepaald door de supermarkt. Aan de 
Wijenweg en de Schildstraat zijn van oudsher veel 
verspreide economische functies aanwezig; deze zone 
wordt gekenmerkt door dienstverlening, winkels en 
leegstand. 

Uit de economische analyse (afbeelding 6) blijkt dat het 
bestedingspotentieel van dit verzorgingsgebied hoger is 
dan de omzetclaim in het winkelcluster: er is voldoende 
economisch draagvlak voor de winkelvoorzieningen. 
Er is theoretisch gezien beperkte marktruimte in 
het winkelcluster, echter de verspreide bewinkeling 
aan de Schildstraat en de Wijenweg doet dit teniet. 
Bovendien is het reeël dat veel inwoners uit Treebeek 
elders boodschappen doen zoals in de nabijgelegen 
winkelclusters Hoensbroek-Centrum, Heerlerheide en 
Brunssum-Centrum.  

Om de huidige winkelvoorzieningen in het winkelcluster 
Treebeek te behouden en (meer) in samenhang te laten 
functioneren wordt een aantal speerpunten benoemd 
en hiermee samenhangende specifieke acties en 
maatregelen uitgevoerd, die hierna zijn opgesomd. 
Aanvullend hierop wordt op de regionale schaal van 
Parkstad Limburg generiek instrumentarium ingezet7. 

7  Hiervoor wordt verwezen naar Pijler II. Instrumentarium in het document 
‘Uitvoeringsprogramma Retail 2019-2025’.

1. Concentratie van bestaande en nieuwe winkels in 
winkelcluster 
Het concentreren van bestaande en nieuwe winkels in 
het winkelcluster dient plaats te vinden rondom het 
Orionplein. Dat geldt ook voor horeca. Het Orionplein 
en de nabij te realiseren maatschappelijke voorziening 
vormen het winkel- en sociale hart van Treebeek. De 
gemeente Brunssum overweegt om aan te haken 
op het regionale traject tot harmonisering van de 
stimuleringsregeling ten behoeve van subsidie voor een 
nieuwvestiging in het winkelcluster. 

2. Transformatie aan de randen van het winkelcluster
Via omgevingsvergunningen of wijziging van het 
bestemmingsplan wordt de verkleuring en transformatie 
aan de randen van het winkelcluster gefaciliteerd. Bij 
de actualisatie van het bestemmingsplan wordt, naar 
voorbeeld van het beleid aan de Rumpenerstraat, 
een uitsterfclausule opgenomen op basis waarvan de 
functies horeca en/of retail komen te vervallen indien 
het betreffende pand al 2 jaar een ander functiegebruik 
heeft.
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