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Groningen,	20-4-2016	
Scriptie	

VOORWOORD	
	
Voor	u	ligt	het	adviesrapport,	geschreven	voor	het	stadsdeel	Loosduinen	in	de	gemeente	Den	Haag	
met	betrekking	tot	het	winkelcentrum	Houtwijk.	Het	adviesrapport	is	gebaseerd	op	resultaten	uit	het	
consumentenonderzoek	uitgevoerd	in	de	wijk	Houtwijk.	Daarom	wil	ik	graag	als	eerste	het	stadsdeel	
Loosduinen	bedanken.	Met	name	dhr.	Smit	en	dhr.	Benthem	voor	de	goede	en	professionele	
begeleiding	gefaciliteerd	vanuit	het	stadsdeel	Loosduinen.	

Daarnaast	ben	ik	de	ondernemers	uit	het	winkelcentrum	Houtwijk	(dhr.	Alsem,	dhr.	Bos	en	dhr.	
Kalisvaart)	zeer	dankbaar	voor	hun	medewerking	gedurende	het	onderzoek.	Alle	drie	de	
ondernemers	hebben	door	middel	van	input	tijdens	interviews	een	belangrijke	bijdrage	geleverd	aan	
het	onderzoek.		

Ook	wil	ik	graag	dhr.	Meesters	bedanken	van	het	wijkberaad	Houtwijk.	Dhr.	Meesters	is	een	
belangrijk	contactpunt	geweest	in	het	begin	van	het	onderzoek	en	heeft	een	duidelijke	schets	
gemaakt	van	de	huidige	situatie	in	de	wijk	Houtwijk	en	het	gelijknamige	winkelcentrum.		

Tot	slot	wil	ik	dhr.	Bokma	en	dhr.	Struiving	bedanken	voor	de	fijne	en	professionele	begeleiding	
vanuit	de	Hanzehogeschool	te	Groningen.		

Ik	wens	u	veel	leesplezier	toe,	

Groningen,	20-04-2017	
Harry	de	Boer	
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MANAGEMENTSAMENVATTING	
	
Winkelcentrum	Houtwijk	is	gelegen	in	de	gelijknamige	wijk	Houtwijk	in	het	stadsdeel	Loosduinen	te	
Den	Haag.	Vanwege	het	geringe	aantal	winkels	en	de	economische	afhankelijkheid	van	de	twee	
supermarkten,	heeft	het	winkelcentrum	een	relatief	klein	verzorgingsgebied.	De	afhankelijkheid	van	
omliggende	bewoners	die	de	dagelijkse	boodschappen	doen	in	winkelcentrum	Houtwijk	is	daarmee	
zeer	hoog.	Volgens	het	stadsdeel	Loosduinen	heerst	een	grote	onvrede	onder	de	bewoners	en	
andere	stakeholders	met	betrekking	tot	winkelcentrum	Houtwijk.	Vanwege	stijgende	
consumentenverwachtingen	en	de	hoge	afhankelijkheid	van	het	verzorgingsgebied,	heeft	het	
stadsdeel	Loosduinen	besloten	een	consumentenonderzoek	te	laten	uitvoeren.	Het	doel	van	dit	
onderzoek	is	om	de	behoeften	en	wensen	van	de	bewoners	te	achterhalen	door	middel	van	een	
digitale	enquête.	In	combinatie	met	standpunten	van	ondernemers,	trends	en	ontwikkelingen	in	de	
Retail	en	een	externe	analyse,	zullen	resultaten	uit	de	enquête	moeten	leiden	tot	een	verbetering	
van	de	consumententevredenheid.	De	centrale	vraag	van	het	onderzoek	is	dan	ook:	‘Op	welke	
manier	kan	het	stadsdeelberaad	Loosduinen	met	ondersteuning	van	het	wijkberaad	en	de	
ondernemers	en	vastgoedbeheerders	in	winkelcentrum	Houtwijk	zorgen	voor	een	verbetering	van	de	
algemene	consumententevredenheid	van	het	winkelcentrum?’.	

Voor	verbetering	van	de	consumententevredenheid	moet	het	stadsdeel	Loosduinen	de	openbare	
ruimte	in	–	en	rondom	het	winkelcentrum	grondig	aanpakken.	Daarnaast	zal	de	sfeer/gezelligheid	en	
de	variatie	in	het	winkelaanbod	moeten	worden	verbeterd.	Bovendien	moeten	stakeholders	(beter)	
gaan	samenwerken	om	het	winkelcentrum	aantrekkelijker	te	kunnen	maken	voor	consumenten.	Het	
initiatief	van	genoemde	verbeteringen	ligt	door	gebrek	aan	(financiële)	mogelijkheden	en/of	
motivatie	bij	andere	stakeholders,	voornamelijk	bij	stadsdeel	Loosduinen.	Vervolgonderzoek	vanuit	
het	stadsdeel	moet	aantonen	welke	verbeteringen	doorgevoerd	kunnen	worden	in	de	openbare	
ruimte	en	wat	dit	gaat	kosten.	De	verbeterde	openbare	ruimte	zal	in	combinatie	met	
promotieactiviteiten	en	oplossingen	voor	leegstaande	panden	de	sfeer/gezelligheid	doen	verbeteren.	
O.a.	promotieactiviteiten	zullen	op	een	nieuw	te	maken	website	moeten	worden	gepubliceerd	om	de	
aandacht	van	de	doelgroep	te	kunnen	te	trekken.	Verder	moeten	herbestemmingsplannen	zorgen	
voor	een	economisch	aantrekkelijker	winkelcentrum	en	voor	een	verbetering	van	de	variatie	in	het	
winkelaanbod.	Tot	slot	zal	het	inschakelen	van	een	detacheringsbureau	moeten	zorgen	voor	een	
samenwerkingsplatform	voor	stakeholders	om	genoemde	verbeteringen	te	kunnen	realiseren.		

Vanuit	het	primaire	onderzoek	(enquête	bewoners)	en	interviews	met	ondernemers	is	gebleken	dat	
de	openbare	ruimte	als	zeer	matig	wordt	beoordeeld.	Voornamelijk	rondslingerend	afval	en	de	
matige	status	van	groenvoorzieningen	en	straatmeubilair,	zorgt	volgens	beide	partijen	voor	een	lage	
consumententevredenheid.	Daarnaast	is	de	sfeer/gezelligheid	door	de	matige	openbare	ruimte	en	
het	gebrek	aan	samenwerking	tussen	stakeholders	ver	te	zoeken.	Meerdere	winkelcentra	in	
Nederland	nemen	vergelijkbare	succesvolle	maatregelen	om	de	economische	situatie	in	het	
winkelcentrum	te	kunnen	verbeteren	en	de	consumententevredenheid	van	de	doelgroep	te	laten	
stijgen.		

Aanbevelingen	vanuit	het	onderzoek	zullen	(financiële)	inspanning	vereisen	van	het	Stadsdeel	
Loosduinen.	Vervolgonderzoek	voor	de	openbare	ruimte	en	promotieactiviteiten	zal	door	het	
stadsdeel	zelf	worden	uitgevoerd	en	zal	o.a.	personeelsuren	als	kosten	meebrengen.	Het	inschakelen	
van	een	detacheringsbureau	en	creëren	van	een	website	zullen	beide	ca.	€10.000,-	kosten.	
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Herbestemmingsplannen	vergen	subsidiekosten	van	minimaal	€3000,-	en	het	verzorgen	van	
kerstversieringen	voor	verbetering	van	de	sfeer/gezelligheid	kosten	naar	schatting	€7500,-.	
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1. INLEIDING	
	
De	Nederlandse	detailhandel	is	onderhevig	aan	grote	veranderingen.	In	Nederland	zijn	talloze	
voorbeelden	te	vinden	van	winkelcentra	die	te	kampen	hebben	met	toenemende	leegstaand	en	
dalende	bezoekersaantallen.	Consumentengedrag	verandert	te	snel	en	de	winkels	kunnen	nauwelijks	
tot	niet	meer	voldoen	aan	de	hoge	verwachtingen	van	de	klant.	Bovendien	wordt	de	invloed	van	de	
consument	steeds	groter	door	vergrote	kennis	van	het	internet	en	het	constant	oplopende	aantal	
substituten	dat	tot	de	beschikking	van	de	consument	staat.	Op	internet	zijn	talloze	voorbeelden	te	
vinden	van	gemeentes,	vastgoedbeheerders	en	andere	belanghebbende	organisaties	die	het	(lokale)	
winkelcentrum	willen	vernieuwen	en	beter	in	te	richten	op	de	verwachtingen	van	de	consument.	

Voor	winkelcentra	met	een	klein	verzorgingsgebied	wordt	het	steeds	belangrijker	de	consument	te	
overtuigen	van	het	nut	van	het	lokale	winkelcentrum.	Voor	het	buurtwinkelcentrum	Houtwijk	in	het	
stadsdeel	Loosduinen	te	Den	Haag	is	de	situatie	niet	anders.	Het	winkelcentrum	heeft	te	maken	met	
dalende	bezoekersaantallen,	een	slecht	imago	en	een	toenemende	leegstand	van	winkelpanden.	Om	
deze	negatieve	ontwikkelingen	een	halt	toe	te	roepen	heeft	het	stadsdeel	Loosduinen	besloten	actie	
te	ondernemen.	Doordat	de	rol	van	de	consument	steeds	groter	wordt	en	de	voornaamste	doelgroep	
van	het	winkelcentrum	de	omliggende	bewoners	zijn,	heeft	het	stadsdeel	Loosduinen	de	opdracht	
gegeven	een	consumentenonderzoek	uit	te	voeren.		

Het	doel	van	het	onderzoek	is	om	de	behoeften	en	wensen	van	bewoners	in	de	directe	omgeving	van	
winkelcentrum	Houtwijk	te	achterhalen.	Door	middel	van	deze	behoeften	en	wensen	is	het	voor	de	
onderzoeker	mogelijk	advies	te	geven	om	het	winkelcentrum	beter	te	kunnen	in	richten	op	haar	
primaire	doelgroep.	Het	is	de	verwachting	dat	op	basis	van	de	geadviseerde	verbeteringen,	de	
consumententevredenheid	onder	de	omliggende	bewoners	zal	stijgen.	Daarmee	zullen	automatisch	
ook	het	aantal	bezoeken,	de	omzet	en	uiteindelijk	de	leegstand	en	het	slechte	imago	van	het	
winkelcentrum	worden	verbeterd.		

De	centrale	vraag	van	het	onderzoek	luidt:	‘Op	welke	manier	kan	het	stadsdeelberaad	Loosduinen	
met	ondersteuning	van	het	wijkberaad	en	de	ondernemers	en	vastgoedbeheerders	in	winkelcentrum	
Houtwijk	zorgen	voor	een	verbetering	van	de	algemene	consumententevredenheid	van	het	
winkelcentrum?’.	

Om	antwoord	te	kunnen	geven	op	de	centrale	vraag,	zijn	een	7-tal	deelvragen	geformuleerd.	De	
deelvragen	volgen	in	onderstaand	overzicht:	

-	Wie	zijn	de	belangrijkste	partijen	(stakeholders)	in	en	rondom	het	winkelcentrum	Houtwijk	en	hoe	
verloopt	de	huidige	samenwerking	tussen	deze	partijen?	

-	Wat	zijn	de	demografische	kenmerken	(inwonersaantal,	verdeling	man/vrouw,	nationaliteiten,	
gemiddeld	inkomen	etc.)	van	Houtwijk	m.b.t.	de	bewoners?	

-	Wat	zijn	de	wensen	en	behoeften	van	de	bewoners	in	het	verzorgingsgebied	ten	aanzien	van	het	
winkelcentrum	Houtwijk?	

-	Welke	activiteiten/financiële	investeringen	voeren	het	stadsdeel,	het	wijkberaad	en	het	
winkelcentrum	(vastgoedbeheerders	&	ondernemers)	op	dit	moment	uit	ter	verbetering	van	het	
winkelcentrum	in	Houtwijk?	
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-	Wat	zijn	de	huidige	trends	en	ontwikkelingen	in	de	detailhandel,	retailmarkt	en	MKB-sector?	

-	Wat	kan	het	stadsdeel	(in	samenwerking	met	het	winkelcentrum)	verbeteren	in	het	huidige	
winkelcentrum	en	bijbehorende	openbare	ruimte	binnen	de	financiële	mogelijkheden?	

-	Hoe	kunnen	de	verbeteringen	het	beste	doorgevoerd	door	het	stadsdeel	om	een	optimale	
verbetering	te	genereren	van	het	winkelcentrum	te	Houtwijk?	

In	het	adviesrapport	zullen	de	volgende	hoofdstukken	aan	bod	komen.	Hoofdstuk	2	zal	de	
onderzoeksverantwoording	behandelen.	In	hoofdstuk	3	worden	de	organisatie	van	het	
winkelcentrum	en	belangrijke	stakeholders	behandeld.	Vervolgens	wordt	in	hoofdstuk	4	de	externe	
omgeving	van	het	winkelcentrum	geanalyseerd.	Hoofdstuk	5	beschrijft	de	benchmark	die	is	
uitgevoerd	met	drie	referentiewinkelcentra.	In	hoofdstuk	6	worden	de	resultaten	van	het	primaire	
onderzoek	op	een	rij	gezet.	Daarna	worden	in	hoofdstuk	7	resultaten	uit	de	belangrijkste	bronnen	
van	het	onderzoek	tegenover	elkaar	gezet	in	een	confrontatiematrix.	Op	basis	van	die	
confrontatiematrix	zal	in	hoofdstuk	8	het	advies	van	het	onderzoek	onderbouwd	worden.	Tot	slot	
wordt	in	hoofdstuk	9	de	conclusie	en	aanbevelingen	van	het	rapport	behandeld.	
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2. ONDERZOEKSVERANTWOORDING	
	
In	dit	hoofdstuk	wordt	beschreven	hoe	en	waarom	het	onderzoek	met	betrekking	tot	winkelcentrum	
Houtwijk	is	uitgevoerd.	Per	deelvraag	wordt	aangegeven	of	deze	met	desk	en/of	fieldresearch	is	
beantwoord.	Vervolgens	worden	de	gebruikte	modellen	in	het	rapport	behandeld.	Ook	wordt	
aandacht	besteed	aan	de	kwalitatieve	en	kwantitatieve	onderdelen	van	het	onderzoek.	Tot	slot	
volgen	de	beperkingen	van	het	onderzoek.	Waarbij	aandacht	uitgaat	naar	de	oorzaken	en	
consequenties	van	ontbrekende	onderdelen	vanuit	het	onderzoek.		

Het	onderzoek	is	uitgevoerd	in	opdracht	van	stadsdeel	Loosduinen	in	de	gemeente	Den	Haag.	In	de	
wijk	Houtwijk	heeft	het	gelijknamige	winkelcentrum	te	kampen	met	een	toenemende	leegstand	en	
een	matig	imago.	Winkelcentrum	Houtwijk	wordt	door	het	stadsdeel	Loosduinen	gekenmerkt	als	een	
buurtwinkelcentrum	waar	omliggende	bewoners	de	belangrijkste	doelgroep	zijn.	Het	stadsdeel	heeft	
om	die	reden	de	opdracht	gegeven	om	de	behoeften	en	wensen	van	bewoners	in	geselecteerd	
gebied	(zie	bijlage	1)	te	achterhalen	als	input	voor	toekomstige	verbeteringen.	Door	middel	van	een	
digitale	enquête	(zie	bijlage	8)	zijn	de	behoeften	en	wensen	van	de	bewoners	achterhaald.	Om	
voldoende	draagvlak	en	onderbouwing	voor	uiteindelijke	adviezen	te	creëren	zijn	naast	de	digitale	
enquête,	diepte-interviews	met	Houtwijkse	ondernemers	afgenomen	(zie	bijlage	4,5,6	en	7).	
Bovendien	hebben	vergelijkbare	winkelcentra	in	Nederland	gediend	als	referentiekader	in	de	vorm	
van	een	benchmark	(zie	hoofdstuk	5).		

Deelvragen	
Voorafgaand	aan	het	onderzoek	zijn	een	aantal	deelvragen	opgesteld	om	antwoord	te	kunnen	geven	
op	de	centrale	vraag:	‘Op	welke	manier	kan	het	stadsdeelberaad	Loosduinen	met	ondersteuning	van	
het	wijkberaad	en	de	ondernemers	en	vastgoedbeheerders	in	winkelcentrum	Houtwijk	zorgen	voor	
een	verbetering	van	de	algemene	consumententevredenheid	van	het	winkelcentrum?’.	De	
bijbehorende	deelvragen	zijn	op	de	volgende	manier(en)	beantwoord:	

-	Deelvraag	1:	Fieldresearch,	diepte-interviews	met	ondernemers	en	gesprekken	met	het	stadsdeel	
en	wijkberaad	Houtwijk	zijn	de	input	geweest	voor	het	beantwoorden	van	deelvraag	1.		

-	Deelvraag	2:	Desk	–	en	fieldresearch,	door	middel	van	vragen	in	de	enquête	en	via	bronnen	vanuit	
het	stadsdeel	Loosduinen	is	informatie	achterhaald	voor	deelvraag	2.		

-	Deelvraag	3:	Fieldresearch,	deelvraag	3	is	beantwoord	door	middel	van	de	enquête.		

-	Deelvraag	4:	Fieldresearch,	uit	gesprekken	met	het	stadsdeel	en	interviews	met	de	ondernemers	
zijn	de	financiële	investeringen	en	activiteiten	achterhaald	met	betrekking	tot	het	winkelcentrum.		

-	Deelvraag	5:	Desk	–	en	Fieldresearch,	met	behulp	van	een	telefonisch	interview	met	een	Retail	
deskundige	en	bronnen	vanuit	voornamelijk	internet	is	het	beantwoorden	van	deelvraag	5	mogelijk	
gemaakt.		

-	Deelvraag	6:	Desk	–	en	Fieldresearch,	uit	onder	andere	een	benchmark	met	drie	andere	
winkelcentra,	gesprekken	met	experts	op	het	gebied	van	detailhandel,	het	primaire	onderzoek	en	
interviews	met	de	ondernemers	wordt	deelvraag	6	beantwoord.	

-	Deelvraag	7:	Desk	–	en	Fieldresearch,	de	laatste	deelvraag	van	het	onderzoek	wordt	beantwoordt	
door	onder	andere	te	kijken	naar	de	(financiële)	mogelijkheden	van	de	stakeholders	in	combinatie	
met	de	resultaten	uit	het	onderzoek.		
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Gebruikte	modellen	
-	Stakeholdersanalyse	(hoofdstuk	3)	

-	DESTEP	–	analyse	(hoofdstuk	4)	

-	Vijfkrachtenmodel	van	Porter	(hoofdstuk	4)	

-	Trendanalyse	(hoofdstuk	4)	

-	Koopmotievenanalyse	(hoofdstuk	6)	

-	Confrontatiematrix	(hoofdstuk	7)	

Kwantitatief	onderzoek	
Voor	een	goede	representativiteit	en	voldoende	respons	van	de	digitale	enquête,	zijn	m.b.v.	het	
stadsdeel	3100	introductiebrieven	via	de	post	verspreid	(zie	bijlage	11)	onder	een	geselecteerd	
onderzoeksgebied	(zie	bijlage	1).	Het	onderzoeksgebied	is	in	overleg	met	het	stadsdeel	Loosduinen	
vastgesteld.	De	introductiebrief	werd	uit	naam	van	het	stadsdeel	Loosduinen	gestuurd	met	de	
belofte	een	aantal	prijzen	te	verloten	onder	de	respondenten	voor	extra	respons.	Het	doel	was	om	
384	respondenten	te	werven	voor	het	primaire	onderzoek.	De	daadwerkelijke	respons	van	de	
enquête	was	421	respondenten.	Van	het	totale	aantal	respondenten	zijn	uiteindelijk	380	gebruikt	
voor	de	verwerking	van	de	resultaten.	41	respondenten	zijn	uit	het	onderzoek	verwijderd	vanwege	
het	gebrek	aan	voldoende	antwoorden.	

In	de	enquête	zijn	een	drietal	open	vragen	gesteld	aan	de	respondenten.	De	open	vragen	volgden	
alle	drie	op	een	scoretabel	waar	de	respondenten	rapportcijfers	konden	uitdelen	op	gegeven	
onderwerpen	(zie	bijlage	8	voor	volledige	enquête).	De	hoofdonderwerpen	van	de	drie	scoretabellen	
waren	als	volgt;	beoordeling	van	een	winkelcentrum	in	het	algemeen,	beoordeling	van	
winkelcentrum	Houtwijk	en	de	beoordeling	van	de	openbare	ruimte.	Doordat	de	eerste	twee	
tabellen	dezelfde	onderwerpen	bevatte,	was	het	mogelijk	deze	met	elkaar	te	vergelijken.	Vanuit	deze	
vergelijking	was	het	mogelijk	een	rankschikking	te	maken	met	de	belangrijkste	verbeterpunten	vanuit	
het	primaire	onderzoek	met	betrekking	tot	winkelcentrum	Houtwijk	(zie	hoofdstuk	6).	Bovendien	zijn	
onderwerpen	als	frequentie	van	het	bezoek,	vervoersmiddelen	en	motivatiegronden	achterhaald	
door	middel	van	de	enquête.		

Kwalitatief	onderzoek	
Naast	het	primaire,	kwantitatieve	onderzoek	is	ook	gebruik	gemaakt	van	kwalitatief	onderzoek.	Aan	
de	hand	van	een	semigestructureerde	interviewopzet	zijn	een	drietal	diepte-interviews	afgenomen	
met	belangrijke	ondernemers	in	winkelcentrum	Houtwijk	(bijlagen	4,5,6	&	7).	De	ondernemers	die	
zijn	geïnterviewd	zijn	door	de	opdrachtgever	(stadsdeel	Loosduinen)	aangewezen	als	belangrijke	
partij	en	relevant	voor	resultaten	uit	het	onderzoek.	Tijdens	de	diepte	interviews	is	aan	de	
ondernemers	gevraagd	rapportcijfers	te	geven	aan	dezelfde	onderwerpen	als	in	het	primaire	
onderzoek.	Resultaten	konden	op	deze	manier	met	elkaar	worden	geconfronteerd	(zie	hoofdstuk	7).	

Naast	de	diepte	interviews	met	ondernemers	zijn	een	tweetal	telefonische	interviews	afgenomen	
met	experts	op	het	gebied	van	detailhandel.	Voor	de	benchmark	met	drie	referentiewinkelcentra	is	
contact	opgenomen	met	mevr.	Keizer	van	detacheringsbureau	StadenCo.	Door	middel	van	een	kort	
telefonisch	interview	was	het	mogelijk	het	verbeteringsproces	te	achterhalen	van	het	desbetreffende	
winkelcentrum	voor	eventuele	input	met	betrekking	tot	winkelcentrum	Houtwijk	(zie	bijlage	13).	Om	
naast	deskresearch	de	trends	en	ontwikkelingen	in	de	Nederlandse	en	Haagse	winkelstructuur	te	
kunnen	achterhalen,	is	met	mevr.	Aalbers	van	de	gemeente	Den	Haag	een	telefonisch	interview	
afgenomen	(zie	bijlage	12).		
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Beperkingen	
Voorafgaand	aan	het	onderzoek	zijn	een	aantal	modellen	en	methodes	van	onderzoek	vastgesteld	
die	niet	zijn	gebruikt.	Hieronder	volgt	een	overzicht	van	de	weggevallen	onderdelen	met	de	
bijbehorende	oorzaken	en	consequenties:	

-	Een	aantal	modellen	zijn	door	de	vorm	van	onderzoek	uiteindelijk	niet	haalbaar	of	van	toegevoegde	
waarde	gebleken.	Het	ABELL	Business	Definition	model,	7S	model	van	McKinsey,	Strategic	
Architecture	en	de	SWOT-analyse	zijn	modellen	die	in	de	onderzoeksopzet	zijn	genoemd	maar	niet	in	
het	uiteindelijke	onderzoek	zijn	gebruikt.	Grote	gevolgen	voor	de	uitkomst	van	het	onderzoek	
hebben	het	ontbreken	van	de	genoemde	modellen	niet.		

-	Een	financiële	analyse	met	betrekking	tot	het	winkelcentrum	ontbreekt	bijna	volledig.	Voorafgaand	
aan	het	onderzoek	was	de	verwachting	dat	gegevens	zoals	totale	omzet,	winst,	bezoekersaantallen	
en	budget	voor	activiteiten	of	overige	investeringen	aanwezig	waren.	Echter,	gedurende	het	
onderzoek	bleek	dat	niet	zo	te	zijn.	Daarnaast	is	ook	het	budget	van	de	opdrachtgever	(stadsdeel	
Loosduinen)	afhankelijk	van	de	mogelijkheden	bij	de	gemeente	Den	Haag.	Gevolg	is	dat	de	financiële	
consequenties	van	het	advies	en	de	aanbevelingen	niet	geanalyseerd	kunnen	worden.		

-	Interviews	en/of	gesprekken	met	een	belangrijke	stakeholder,	de	vastgoedbeheerders,	was	
vanwege	meerdere	oorzaken	niet	mogelijk.	Voorafgaand	aan	het	onderzoek	was	het	doel	om	
vergaderingen	van	het	KVO	bij	te	wonen	waar	o.a.	de	vastgoedbeheerders	aangesloten	zijn.	Helaas	
zijn	in	de	tijdsperiode	van	het	onderzoek	geen	vergaderingen	vanuit	het	KVO	georganiseerd.	
Daarnaast	is	één	van	de	twee	vastgoedpartijen	van	plan	de	winkelcentra	uit	het	vastgoedportefeuille	
te	halen.	Om	deze	reden	was	een	interview	met	deze	partij	niet	relevant.	Gevolg	is	dat	de	
standpunten	van	de	vastgoedbeheerders	niet	meegenomen	konden	worden	in	de	beschrijving	van	
de	organisatie	en	stakeholdersoverzicht.	De	beschrijving	van	de	organisatie	van	winkelcentrum	
Houtwijk	is	door	ontbreken	van	de	vastgoedbeheerders	niet	volledig.
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3. DE	ORGANISATIE	
	
Hoofdstuk	3	bevat	de	beschrijving	van	de	verschillende	organisaties	met	betrekking	tot	het	
winkelcentrum	Houtwijk	en	geeft	antwoord	op	de	volgende	twee	deelvragen;	

-	‘Wie	zijn	de	belangrijkste	partijen	in	en	rondom	het	winkelcentrum	Houtwijk	en	hoe	verloopt	de	
huidige	samenwerking	tussen	deze	partijen?’	

-	‘Welke	activiteiten/financiële	investeringen	voeren	het	stadsdeel	en	het	winkelcentrum	
(vastgoedbeheerders	&	ondernemers)	op	dit	moment	uit	ter	verbetering	van	het	winkelcentrum	in	
Houtwijk?’	

De	belangrijkste	partijen	zijn	gedefinieerd	door	van	het	stadsdeel	Loosduinen.	De	eerste	paragraaf	
beschrijft	de	organisatie	van	het	stadsdeel	en	de	belangen	van	de	organisatie.	Paragraaf	twee	gaat	
dieper	in	op	de	organisatie	en	primaire	partijen	in	het	winkelcentrum	met	behulp	van	een	
stakeholdersoverzicht.	Paragraaf	drie	beschrijft	de	huidige	samenwerking	tussen	de	stakeholders.	Tot	
slot	analyseert	de	laatste	paragraaf	de	huidige	activiteiten/financiële	investeringen	van	de	
belangrijkste	partijen	ter	verbetering	van	het	winkelcentrum	in	Houtwijk.	

3.1	Organisatie	stadsdeel	Loosduinen	
Paragraaf	3.1	beschrijft	de	organisatie	het	stadsdeel	Loosduinen.	Daarnaast	worden	ook	de	belangen	
van	het	stadsdeel	met	betrekking	tot	het	winkelcentrum	Houtwijk	genoemd.		

Den	Haag	is	een	stad	in	het	westen	van	Nederland	en	met	een	inwonersaantal	van	520.967	inwoners	
staat	de	Den	Haag	op	nummer	drie	in	de	ranglijst	van	grootste	gemeentes	van	Nederland	
(Gemeente	Den	Haag-2,	2016).	De	gemeente	Den	Haag	bestaat	uit	in	totaal	8	stadsdelen.	Elk	
stadsdeel	heeft	zijn	eigen	stadsdeelkantoor	die	verantwoordelijk	is	voor	het	dagelijks	bestuur	in	het	
desbetreffende	stadsdeel.	Loosduinen	is	één	van	de	acht	stadsdelen	in	Den	Haag.	Het	stadsdeel	
bestaat	uit	13	verschillende	wijken	die	weer	onverdeeld	zijn	in	zes	buurten:	Bohemen	en	Meer	en	
Bos,	Houtwijk,	Kom	Loosduinen,	Kraayenstein,	Ockenburg	&	Kijkduin	en	Waldeck	(Wijkprogramma	
2016-2019	Houtwijk).		

Aan	het	hoofd	van	stadsdeel	Loosduinen	staat	de	stadsdeeldirecteur	Harm	Benthem.	De	
stadsdeeldirecteur	is	verantwoordelijk	voor	de	leefbaarheid	en	welzijn	van	bewoners	in	Loosduinen.	
Dhr.	Benthem	heeft	een	team	ter	beschikking	dat	ondersteuning	biedt	ter	verbetering	van	de	
leefomstandigheden	in	de	wijk	voor	haar	bewoners	(Gemeente	Den	Haag-3,	2017).	In	het	team	van	
dhr.	Benthem	zijn	onder	andere	vertegenwoordigers	actief	voor	alle	wijken	die	ondergebracht	zijn	in	
het	stadsdeel	Loosduinen.	Bovendien	wordt	per	wijk	sinds	afgelopen	jaar	(2016)	gebruik	gemaakt	van	
wijkprogramma’s	om	de	wijken	van	Loosduinen	individueel	beter	te	ontwikkelen	(Wijkprogramma	
2016-2019	Houtwijk).	De	gemeente	Den	Haag	wil	de	bewoners	en	ondernemers	meer	op	maat	
bedienen	door	te	luisteren	naar	de	behoeften	en	wensen	van	deze	groepen.	In	de	wijkprogramma’s	
is	onder	andere	aandacht	voor	veiligheid,	werkgelegenheid,	status	van	de	openbare	ruimte	en	het	
sociale	–	en	economische	klimaat	in	de	desbetreffende	wijk.		

In	Houtwijk	is	aan	de	Hildo	Kroplaan	het	gelijknamige	buurtwinkelcentrum	Houtwijk	gevestigd.	In	het	
wijkprogramma	is	terug	te	lezen	dat	het	economisch	vestigingsklimaat	en	de	leefbaarheid	in	het	
winkelcentrum	verbeterd	moeten	worden.	Door	verbetering	van	het	economische	klimaat	en	de	
leefbaarheid	in	het	winkelcentrum,	is	het	stadsdeel	van	mening	dat	de	aantrekkelijkheid	van	het	
winkelcentrum	voor	zowel	consumenten	als	ondernemers	wordt	verbeterd.			
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3.2	Organisatie	winkelcentrum	Houtwijk	
In	paragraaf	3.2	wordt	een	beschrijving	gegeven	van	de	ondernemingen	en	ondernemers	die	actief	
zijn	in	winkelcentrum	Houtwijk.	Resultaten	uit	diepte	interviews	met	ondernemers	ondersteunen	de	
beschrijving	van	de	huidige	situatie	in	het	winkelcentrum.	Voor	concretisering	van	resultaten	uit	de	
diepte	interviews,	is	o.a.	gebruik	gemaakt	van	scoretabellen	m.b.t.	de	status	van	het	winkelcentrum	
en	de	openbare	ruimte	(zie	bijlage	4).	Ook	wordt	aandacht	besteed	aan	de	vastgoedbeheerders	van	
het	winkelcentrum.	Aan	het	einde	van	de	paragraaf	zijn	de	stakeholders	gedefinieerd	en	worden	
deze	in	een	stakeholderoverzicht	weergegeven.	

3.2.1	Winkelbestand	en	ondernemers	
Het	winkelcentrum	Houtwijk	is	gevestigd	aan	de	Hildo	Kroplaan	in	de	gelijknamige	wijk	Houtwijk.	In	
het	winkelcentrum	zijn	naast	twee	supermarkten	17	speciaalzaken	gevestigd.	De	speciaalzaken		
bestaan	uit	ondernemingen	in	de	sector	horeca,	dienstverlening	en	gezondheidszorg	(zie	bijlage	2).	
De	twee	supermarkten,	de	drogisterij	Kruidvat	en	de	Zeeman	zijn	allen	ketenvestigingen.	Dit	
betekent	dat	de	onderneming	in	het	beheer	is	van	het	hoofdkantoor	en	een	manager	
verantwoordelijk	is	voor	de	dagelijkse	leiding	in	het	filiaal.	Drogisterij	Kalisvaart	en	slijterij	Alsem	zijn	
ook	onderdeel	van	een	keten,	maar	van	een	veel	kleiner	formaat	dan	de	Albert	Heijn	en	ander	
genoemde	organisaties.	Ondernemers	Fred	Kalisvaart	en	Julien	Alsem	zijn	beide	zelf	
verantwoordelijk	voor	de	dagelijkse	gang	van	zaken	in	de	vestigingen	aan	de	Hildo	Kroplaan.	De	
overige	(kleinere)	ondernemingen	zijn	grotendeels	eenmanszaken	en	daarmee	onder	dagelijkse	
leiding	van	de	ondernemer	zelf.	

Het	winkelcentrum	Houtwijk	wordt	volgens	dhr.	Smit	van	stadsdeel	Loosduinen	voornamelijk	
gedragen	door	de	twee	supermarkten.	Albert	Heijn	manager	Eric	Bos	bevestigt	de	uitspraak	van	dhr.	
Smit	tijdens	een	interview.	‘De	Lidl	en	de	Albert	Heijn	zijn	toch	voornamelijk	de	magneten	van	het	
winkelcentrum	(zie	bijlage	7).	Dhr.	Bos	geeft	daarmee	aan	dat	naast	de	twee	supermarkten,	de	
andere	(kleinere)	ondernemingen	niet	veel	bijdragen	aan	de	aantrekkelijkheid	van	het	
winkelcentrum.	Volgens	de	theorie	van	Myrdal	(Doornbos,	2016)	zouden	winkels	binnen	een	
winkelcentrum	profiteren	van	de	aanwezigheid	van	een	‘publiekstrekker’.	Volgens	het	
wijkprogramma	Houtwijk	functioneren	beide	supermarkten	goed,	wat	aangeeft	dat	bewoners	
regelmatig	gebruik	maken	van	de	Albert	Heijn	en	de	Lidl	(Wijkprogramma	2016-2019	Houtwijk).	
Myrdal	en	het	wijkprogramma	bevestigen	het	feit	dat	de	twee	supermarkten	een	belangrijke	rol	
spelen.		

Uit	interviews	met	een	drietal	andere	ondernemers	en	dhr.	Smit	van	het	stadsdeel	Loosduinen	blijkt	
dat	naast	de	twee	supermarkten	ook	de	drogisterij	en	slijterij	in	het	winkelcentrum	een	belangrijke	
rol	spelen.	Drogisterij	Kalisvaart	en	slijterij	Alsem	zijn	door	jarenlange	staat	van	dienst	naast	de	twee	
supermarkten	ook	een	soort	‘publiekstrekkers’	geworden.	‘Niet	alleen	bewoners	van	Houtwijk	of	
vanuit	stadsdeel	Loosduinen	komen	naar	de	vestiging	aan	de	Hildo	Kroplaan	toe,	zelfs	uit	andere	
stadsdelen	of	uit	andere	gemeentes	weten	consumenten	de	winkel	te	vinden’	(zie	bijlage	5).	Naast	
de	sector	detailhandel	is	een	relatief	groot	aantal	horecaondernemingen	aanwezig	in	het	
winkelcentrum.	Meerdere	ondernemers	geven	aan	dat	onvoldoende	variatie	aanwezig	is	in	het	
huidige	winkelaanbod	en	de	horecavestigingen	teveel	de	overhand	hebben	in	het	winkelbestand.	Het	
aanbod	horecaondernemingen	overstijgt	volgens	de	ondernemers	de	behoefte/vraag	van	de	
bezoekers.	Het	uiteindelijke	belang	van	de	ondernemers	is	om	omzet/winst	te	behalen.	Door	beter	in	
te	spelen	op	de	behoeften	van	de	consumenten	wordt	het	winkelcentrum	aantrekkelijker,	stijgen	de	
bezoekersaantallen	en	daarmee	uiteindelijk	ook	de	omzet.	

Naast	het	grote	aanbod	aan	horecaondernemingen,	zorgen	de	dienstverleners	in	de	gezondheidszorg	
voor	een	verdere	afbraak	in	de	aantrekkelijkheid	van	het	winkelcentrum.	Voornamelijk	de	tandarts	
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heeft	volgens	de	ondernemers	een	onlogische,	prominente	locatie	in	het	winkelcentrum.	Volgens	
dhr.	Smit	van	het	stadsdeel	Loosduinen	is	getracht	het	winkelcentrum	in	het	verleden	te	
transformeren	tot	een	‘gezondheidscentrum’.	Echter,	het	thema	‘gezondheid’	is	nauwelijks/niet	
doorgevoerd	in	de	rest	van	de	ondernemingen	in	het	winkelbestand.	De	vele	afhaal	–	en	bezorg	
restaurants	zijn	goede	voorbeelden	van	gebrek	aan	het	thema	‘gezondheid’.	Door	het	gebrek	aan	
eenheid	in	het	winkelcentrum,	zijn	de	tandarts	en	apotheek	nu	een	storende	factor	in	het	
winkelaanbod.	Rigoureuze	plannen	om	de	tandarts	uit	het	winkelcentrum	te	halen	en	het	pand	
waarin	de	gezondheidsorganisatie	gevestigd	zit	te	slopen,	is	één	van	de	plannen	die	tijdens	de	
interviews	worden	voorgesteld.		

	
Tabel	3.1,	behoeftevoorziening	winkels	t.o.v.	bezoekers	

In	het	wijkprogramma	van	Houtwijk	is	te	lezen	dat	op	dit	moment	geen	sprake	is	van	leegstand	in	het	
winkelcentrum.	Echter,	de	huidige	ontwikkelingen	in	het	winkelbestand	lijken	minder	positief	te	zijn.	
Alle	ondernemers	en	dhr.	Smit	bevestigen	dat	de	Blokker	en	the	Readshop	(leeswaren	–	en	tabak	
kiosk)	reeds	zijn	verdwenen	uit	het	winkelbestand.	Beide	organisaties	trokken	de	conclusie	dat	de	
huidige	omzetcijfers	niet	meer	opwogen	tegen	o.a.	de	huurkosten	van	de	panden.	Waar	de	Blokker	
heeft	besloten	de	vestiging	te	sluiten	en	niet	elders	te	openen,	heeft	the	Readshop	op	een	andere	
locatie	een	nieuwe	vestiging	geopend.	Exacte	afwegingen	voor	keuze	van	een	andere	locatie	zijn	
onbekend.	De	toenemende	leegstand	is	i.c.m.	de	matige	variatie	in	het	winkelaanbod,	een	
zorgenpunt	voor	de	ondernemers	in	het	winkelcentrum.	

3.2.2	Openbare	ruimte	
In	het	wijkprogramma	van	Houtwijk	(2016-2019)	is	terug	te	lezen	dat	o.a.	wegen,	stoepranden,	
banken	(straatmeubilair)	en	prullenbakken	als	openbare	ruimte	worden	beschouwd.	Naast	
genoemde	onderdelen	van	een	openbare	ruimte,	zijn	volgens	dhr.	Smit	van	het	stadsdeel	Loosduinen	
ook	de	groenvoorzieningen	en	de	verlichting	een	belangrijk	onderdeel	van	de	openbare	ruimte.	
Daarom	zijn	tijdens	de	interviews	met	de	ondernemers	die	onderdelen	verwerkt	in	de	scoretabel	
voor	de	openbare	ruimte	(zie	bijlage	4).		

De	huidige	status	van	de	openbare	ruimte	is	volgens	het	stadsdeel	Loosduinen	van	onvoldoende	
kwaliteit	(Wijkprogramma	2016-2019	Houtwijk,	2015).	De	openbare	ruimte	in	een	winkelcentrum	is	
belangrijk	voor	de	aantrekkelijkheid	van	de	locatie	en	speelt	een	hoofdrol	in	het	sociale	en	
economische	succes	(Gemeente	Amsterdam-3,	2016).	Als	een	openbare	ruimte	niet	op	voldoende	
niveau	is,	zorgt	dit	dus	voor	een	verlaagde	aantrekkelijkheid	van	een	winkelcentrum.	Daarnaast	is	de	
beleving	van	een	wijkwinkelcentrum	belangrijker	geworden.	Inwoners	van	de	wijk	doen	er	de	
(dagelijkse)	boodschappen,	ontmoeten	elkaar	daar	en	zouden	zich	dan	ook	verbonden	moeten	
voelen	met	deze	plek	in	hun	wijk	(Van	Aalst	&	Ennen,	2002).		

Volgens	het	stadsdeel	Loosduinen	voldoet	de	openbare	ruimte	niet	aan	het	residentieniveau	van	Den	
Haag.	Het	residentieniveau	houdt	in	dat	onderdelen	van	de	openbare	ruimte	van	dezelfde,	goede	
kwaliteit	zijn	(Stadsdeel	Loosduinen,	2015).	Voornamelijk	de	slechte	staat	van	de	containers	is	een	
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‘doorn	in	het	oog’	van	de	ondernemers.	De	huidige	containers	hebben	een	te	kleine	capaciteit	en	zijn	
vrij	toegankelijk	voor	iedereen.	Dhr.	Bos	geeft	aan	dat	wanneer	de	containers	vol	zitten,	het	afval	
door	bewoners	naast	de	afvalbakken	wordt	gedumpt.	‘In	de	huidige	situatie	gooien	bewoners,	
wanneer	de	containers	vol	zitten,	het	afval	gewoon	naast	de	prullenbak.	Met	als	gevolg	een	
opeenstapeling	van	rotzooi,	aantrekking	van	een	ongedierte	en	een	uitstraling	van	een	getto’	(zie	
bijlage	7).	Dhr.	Alsem	bevestigt	deze	slechte	gang	van	zaken.	Het	zwerfafval	zorgt	naast	een	
onbehaaglijk	gevoel	ook	voor	een	gevaar	van	de	veiligheid	in	het	winkelcentrum	(Mikkers,	2016).	
Afval	is	niet	alleen	brandgevaarlijk,	maar	kan	ook	dienen	als	hulpmiddel	voor	inbraak	door	
bijvoorbeeld	de	spullen	op	te	stapelen.		

Echter,	de	ondernemers	geven	aan	dat	ondanks	het	zwerfafval	de	veiligheid	in	het	winkelcentrum	
sterk	verbeterd	is	t.o.v.	eerdere	jaren.	Het	winkelcentrum	heeft	volgens	de	ondernemers	in	het	
verleden	veel	te	maken	gehad	met	o.a.	hangjongeren.	Deze	groepen	zorgde	voor	een	onveilig	gevoel	
bij	de	bezoekers	in	het	winkelcentrum.	Door	acties	van	de	politie	om	hangjongeren	te	weren	uit	het	
winkelcentrum	en	deze	groep	door	middel	van	wijkagenten	sociaal	te	ondersteunen,	is	de	veiligheid	
in	het	winkelcentrum	sterk	verbeterd.	Scores	van	ondernemers	met	betrekking	tot	het	onderwerp	
veiligheid	bevestigen	de	veilige,	huidige	situatie	in	het	winkelcentrum	(zie	bijlagen	5,	6	&	7).	

De	kenmerken	van	een	winkelgebied	zijn	uiteindelijk	bepalend	voor	het	gedrag	van	de	consument	en	
daarmee	het	gebruik	van	het	winkelgebied	(Peter	Williams,	2010).	Williams	bevestigt	dat	
consumenten	minder	gebruik	maken	van	het	winkelcentrum	wanneer	de	openbare	ruimte	van	
onvoldoende	niveau	blijft.	Doordat	een	wijkwinkelcentrum	een	steeds	meer	sociale	functie	krijgt	in	
de	wijk,	kan	de	huidige	status	van	de	openbare	ruimte	zorgen	voor	een	daling	van	het	sociale	–	en	
economische	succes.	Wanneer	de	openbare	ruimtes	aantrekkelijk	zijn	zal	de	locatie	veelal	ook	als	
meer	aantrekkelijk	worden	beschouwd	(Scholten,	2013).	De	openbare	ruimte	moet	verbeterd	
worden	om	het	winkelcentrum	aantrekkelijker	te	maken	voor	consumenten.		

3.2.3	Vastgoedbeheerders	
Naast	de	ondernemers/managers	in	het	winkelcentrum	en	de	gemeente	is	nog	een	andere	partij	
belangrijk	in	de	organisatie	van	het	winkelcentrum,	de	vastgoedbeheerders.	Vier	partijen	zijn	in	het	
bezit	van	één	of	meerdere	onderdelen	met	betrekking	tot	het	winkelcentrum	en	de	bijbehorende	
openbare	ruimte.	Het	winkelcentrum	bestaat	uit	in	totaal	21	panden	waarvan	op	dit	moment	19	
panden	verhuurd	zijn,	twee	van	de	21	panden	staan	op	dit	moment	leeg	(vertrek	Blokker	en	the	
Readshop).	De	panden	zijn	verdeeld	over	de	organisaties	NSI	winkels	B.V.	en	Home	Castle	Real	Estate	
B.V.	(zie	bijlage	3).		
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		NSI	

		Home	CRE	

		Vestia	

	Gemeente	
	Den	Haag	

PARKEERPLAATS	

	

Om	duidelijkheid	te	scheppen	over	de	verdeling	van	de	panden	en	de	openbare	ruimte	tussen	de	
vastgoedbeheerders	en	de	gemeente,	is	in	onderstaande	plattegrond	(Google	Maps,	2017)	de	
verdeling	weergegeven	van	het	vastgoed	in	het	winkelcentrum	(voor	gedetailleerde	kadastrale	
informatie	zie	bijlage	3).	

	
	

	

	

	

	

	

	
	

	
	

	

Afbeelding	3.1,	Plattegrond	verdeling	vastgoedbeheer		

Naast	het	beheer	van	de	winkelpanden	zijn	ook	meerdere	huurappartementen	en	een	parkeerplaats	
gevestigd	in	het	winkelcentrum.	De	appartementen	en	50%	van	de	parkeerplaats	zijn	in	handen	van	
de	verhuurdersorganisatie	Vestia	(zie	bijlage	3).	De	bewoners	die	boven	en	rondom	het	
winkelcentrum	woningen	huren	van	Vestia,	kunnen	gebruik	maken	van	de	parkeerplaats	gelegen	
naast	het	winkelcentrum.	De	andere	50%	van	de	parkeerplaats	is	eigendom	van	de	gemeente	Den	
Haag.	De	gemeente	faciliteert	de	parkeerplekken	voor	de	bezoekers	van	het	winkelcentrum	Houtwijk	
(Smit,	2016).		

Doordat	de	panden	en	de	parkeerplaats	in	beheer	zijn	van	meerdere	partijen	staat	de	
eensgezindheid	in	het	winkelcentrum	onder	druk.	Gelijke	huurafspraken,	gezamenlijke	
marketingactiviteiten	en	andere	samenwerkingsverbanden	die	de	eensgezindheid	van	het	
winkelcentrum	bepalen	zijn	door	meerdere	eigenaren	beleidsmatig	moeilijker	te	organiseren	(Van	
Tellingen	&	De	Soet,	2016).	De	ondernemers	en	het	stadsdeel	Loosduinen	bevestigen	dat	door	de	
splitsing	in	het	beheer	van	het	winkelcentrum,	beslissingen	over	huidige	problematieken,		
toekomstige	renovaties	en/of	herindeling(en)	van	het	centrum	moeilijker	worden.		
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3.2.4	Overzicht	stakeholders	
Naast	het	stadsdeel,	de	ondernemers	en	de	vastgoedbeheerders	zijn	nog	een	aantal	andere	partijen	
stakeholder	van	het	winkelcentrum.	

-	Politie	Houtwijk	
De	politie	heeft	als	doel	een	veilige	leef	–	en	werkmilieu	te	creëren	voor	iedereen	die	woonachtig	of	
betrokken	is	in	de	wijk	Houtwijk.	De	veiligheidsorganisatie	is	daarmee	een	belangrijke	partij	in	het	
winkelcentrum,	voornamelijk	op	het	gebied	van	veiligheid.	Uit	resultaten	van	de	Nationale	
Veiligheidsbarometer,	een	structureel	onderzoek	naar	veiligheid	van	Securitas,	blijkt	dat	
consumenten	in	winkelcentra	en	winkelstraten	het	meest	worden	geconfronteerd	met	
veiligheidsincidenten.	Fysiek	geweld,	diefstal	en	verbale	agressie	zorgen	voor	een	daling	in	
bezoekersaantallen	en	daarmee	dalende	omzet	(Mikkers,	2016).	Wanneer	de	veiligheid	in	een	
winkelcentrum	van	goed	niveau	is,	zal	dit	uiteindelijk	leiden	tot	een	aantrekkelijker	winkelcentrum	en	
een	bijbehorende	stijging	in	omzet.	

-	Wijkberaad	Houtwijk	
Het	wijkberaad	Houtwijk	is	een	organisatie	die	zich	inzet	voor	bevordering	van	het	woon	–	en	
leefmilieu	in	de	wijk,	de	belangen	van	de	bewoners	en	stimulatie	van	de	zelfwerkzaamheid	van	de	
bewoners	(Wijkberaad	Houtwijk,	1981).	Het	winkelcentrum	Houtwijk	is	volgens	het	wijkberaad	een	
belangrijk	onderdeel	van	het	woon	–	en	leefmilieu	van	de	wijk	(Meesters,	2016).		

-	Bewoners	Houtwijk	
De	bewoners	in	de	wijk	zijn	volgens	het	stadsdeel	en	de	ondernemers	de	belangrijkste	doelgroep	van	
het	winkelcentrum.	In	het	winkelcentrum	is	het	voor	de	bewoners	mogelijk	hun	(dagelijkse)	primaire	
en	secundaire	behoeften	te	vervullen.	Primaire	behoeften	bestaan	voornamelijk	uit	het	aanschaffen	
van	voedsel	en/of	gebruik	maken	van	de	medische	dienstverlening.	Secundaire	behoeften	bestaan	
voornamelijk	uit	het	gebruiken	van	het	winkelcentrum	als	invulling	voor	sociale	behoeften.	

Tabel	3.2,	overzicht	stakeholders	winkelcentrum	Houtwijk	
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3.3	Samenwerking/relatie	stakeholders	
In	paragraaf	3.3	wordt	de	samenwerking	tussen	de	stakeholders	geanalyseerd.	Tijdens	de	analyse	
wordt	o.a.	besteed	aan	de	relatie	tussen	de	ondernemers	in	winkelcentrum,	de	relatie	tussen	de	
vastgoedbeheerders	en	de	ondernemers	en	de	driehoeksrelatie	tussen	de	vastgoedbeheerders,	
ondernemers	en	het	stadsdeel.	Doordat	de	stakeholdersgroep	bewoners	Houtwijk	de	doelgroep	is	en	
niet	zo	zeer	een	samenwerkingspartner	in	het	winkelcentrum,	wordt	deze	buiten	beschouwing	
gelaten	in	deze	paragraaf.		

Om	de	toenemende	leegstand	in	winkelcentrum	Houtwijk	terug	te	dringen,	is	een	goede	
samenwerking	tussen	de	stakeholders	benodigd.	‘Het	toverwoord	is	samenwerken.’	(Veelen,	2013).	
Van	Veelen,	expert	over	winkelleegstand,	geeft	aan	dat	samenwerken	in	een	winkelcentrum	een	
dusdanig	effect	kan	hebben	dat	het	een	eigen	identiteit	kan	creëren.	Met	deze	eigen	identiteit	
onderscheidt	het	winkelcentrum	zich	ten	opzichte	van	andere	winkelcentra.	Voor	de	consument	zeer	
interessant	en	deze	eigen	identiteit	zal	zorgen	voor	een	toename	in	bezoekersaantallen.	Wanneer	
ondernemers	niet	samenwerken	is	het	haast	onmogelijk	een	centraal,	aantrekkelijk	en	gebalanceerd	
winkelaanbod	te	bieden	aan	de	consument.	

Ondernemers	geven	aan	dat	de	samenwerking	tussen	de	stakeholders	m.b.t.	het	winkelcentrum	zeer	
matig	is.	Zo	is	de	relatie	tussen	de	winkeliers	onderling	zeer	slecht.	Tijdens	de	interviews	wordt	zelfs	
aangegeven	dat	ondernemers	vaak	niet	eens	op	de	hoogte	zijn	van	de	identiteit	van	collega-
winkeliers	in	het	winkelcentrum,	een	goed	voorbeeld	van	een	zeer	slechte	samenwerking.	De	
ondernemers	in	het	winkelcentrum	zijn	aangesloten	in	een	winkeliersvereniging.	De	activiteiten	van	
deze	vereniging	staan	op	een	dusdanig	laag	pitje	dat	de	vereniging	totaal	geen	bijdrage	levert	aan	
verbetering	van	het	winkelcentrum.	Dhr.	Alsem	geeft	aan	dat	de	winkeliersvereniging	misschien	één	
keer	per	jaar	een	vergadering	inlast	om	zaken	zoals	bijvoorbeeld	kerstverlichting	te	bespreken.	De	
opkomst	tijdens	de	vergaderingen	is	zeer	matig,	vaak	zijn	maar	drie	of	vier	ondernemers	aanwezig.	
Daarnaast	zijn	in	de	afgelopen	twee	jaar	geen	vergaderingen	geweest	en	zijn	nauwelijks	
promotieactiviteiten	in	het	winkelcentrum	georganiseerd.			

Dhr.	Bos,	supermarktmanager	van	de	Albert	Heijn,	legt	uit	dat	het	grootse	gedeelte	ondernemers	
niet	geïnteresseerd	en	gemotiveerd	zijn	om	samen	te	werken.	Voor	sommige	ondernemers	is	het	
zelfs	niet	mogelijk;	‘Een	aantal	kleinere	ondernemers	hebben	het	financieel	lastig	en	zijn	vaak	het	
enige	personeelslid.	Tijd	en	budget	om	deel	te	nemen	aan	samenwerkingsactiviteiten	is	er	niet’	(zie	
bijlage	7).	Dhr.	Alsem	bevestigt	de	uitspraak	van	dhr.	Bos	en	is	van	mening	dat	het	probleem	
grotendeels	ligt	bij	de	huidige	onzekerheid	over	het	bestaansrecht	van	de	winkels	in	het	
winkelcentrum	Houtwijk.	Doordat	de	leegstand	toeneemt	ontstaat	een	meer	‘egoïstische’	
bedrijfsvoering.	Hiermee	wordt	bedoeld	dat	ondernemers	geld	en	tijd	liever	investeren	in	de	eigen	
organisatie	dan	in	het	winkelcentrum	als	geheel.		

Niet	alleen	de	samenwerking	tussen	de	winkeliers	is	onvoldoende,	ook	de	samenwerking	tussen	de	
vastgoedbeheerders	en	de	ondernemers	is	niet	goed.	De	ondernemers	geven	aan	nauwelijks	contact	
te	hebben	met	de	vastgoedbeheerders	van	het	winkelcentrum.	Dhr.	Bos	van	de	Albert	Heijn	geeft	
aan	dat	het	gebrek	aan	contact	voornamelijk	gevolg	is	van	het	feit	dat	de	supermarkt	in	beheer	is	van	
Ahold.	Het	directe	contact	over	vastgoedonderwerpen	loopt	grotendeels	buiten	dhr.	Bos	om.	Dhr.	
Kalisvaart	en	dhr.	Bos	geven	beide	aan	dat	de	vastgoedbeheerders	weinig	betrokken	zijn	en	niet	veel	
investeren	in	de	panden	van	het	winkelcentrum.	Beide	ondernemers	geven	aan	dat	de	status	van	de	
panden	en	de	aantrekkelijkheid	van	het	winkelcentrum	lijden	onder	het	winstoogmerk	van	de	
vastgoedbeheerders.	
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Ondernemers	

Stadsdeel	
Loosduinen	

Vastgoedbeheerders	

Bovendien	is	het	contact	tussen	de	ondernemers	en	de	gemeente	Den	Haag/stadsdeel	Loosduinen	
niet	bijzonder.	Dhr.	Bos	geeft	bijvoorbeeld	aan	dat	de	problemen	met	de	containers	al	meerdere	
malen	is	gemeld	aan	het	stadsdeel	Loosduinen.	Echter,	de	gemeente	geeft	aan	niet	veel	aan	het	
afvalprobleem	te	kunnen	doen	en	de	situatie	dus,	tot	ontevredenheid	van	de	ondernemers,	nog	niet	
is	opgelost.	De	ondernemers	geven	wel	aan	dat	het	stadsdeel	Loosduinen	steeds	meer	initiatief	
neemt	om	het	winkelcentrum	te	verbeteren.	Dhr.	Alsem	noemt	de	gemeente	‘de	aanvliegende	
motor’	van	het	Keurmerk	Veilig	Ondernemen	(KVO).	

Het	KVO	is	een	landelijk	samenwerkingsverband	tussen	de	lokale	gemeente,	politie,	brandweer,	
ondernemers	en	vastgoedbeheerders.	Deze	partijen	maken	gezamenlijk	afspraken	om	overlast,	
criminaliteit	en	slecht	onderhoud	van	winkelpanden	en	de	openbare	ruimte	aan	te	pakken.	Doel	van	
het	KVO	is	om	de	veiligheid	in	het	winkelcentrum	te	verbeteren	en	daarmee	de	aantrekkelijkheid	en	
het	imago	van	het	winkelcentrum	te	vergroten	en	de	samenwerking	tussen	de	stakeholders	te	
verbeteren	(KVO,	2014).	Het	KVO	heeft	volgens	de	ondernemers	in	Houtwijk	de	laatste	jaren	gezorgd	
voor	een	grote	verbetering	in	de	veiligheid	van	het	winkelcentrum,	de	ondernemers	geven	de	
veiligheid	in	het	winkelcentrum	een	hoge	score	(zie	bijlagen	5,6,7).	Ook	de	samenwerking	tussen	de	
stakeholders	is	stukken	beter	geworden	sinds	de	start	van	het	KVO.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Afbeelding	3.2,	Samenwerking	belangrijkste	stakeholders	

Bovenstaande	afbeelding	laat	zien	dat	het	contact	tussen	de	ondernemers	en	het	stadsdeel	door	het	
KVO	beter	is	geworden	en	de	twee	partijen	dichter	bij	elkaar	zijn	gekomen.	De	relatie	met	de	
vastgoedbeheerders	is	verbeterd,	maar	blijft	moeizaam.	Ondanks	dat	de	huidige	samenwerking	nog	
niet	soepel	verloopt	noemen	de	ondernemers	het	KVO	een	stap	in	de	goede	richting.	Dhr.	Alsem	
(voorzitter	van	het	KVO)	geeft	aan	dat	de	vastgoedbeheerders	en	het	stadsdeel	beide	nu	
eenvoudiger	benaderd	kunnen	worden	en	sneller	openstaan	voor	suggesties	vanuit	andere	partijen.	
Waar	de	driehoeksrelatie	tussen	het	stadsdeel,	de	drie	ondernemers	en	de	vastgoedbeheerders	zich	
positief	lijkt	te	ontwikkelen,	blijft	de	relatie	tussen	de	winkeliers	onderling	wel	zorgwekkend.	Slechts	
een	aantal	‘grotere’	ondernemers	uit	het	winkelcentrum	zijn	aangesloten	bij	het	KVO.	Daardoor	blijft	
contact	met	‘kleinere	spelers’	in	het	winkelcentrum	achterwege	en	laat	in	de	huidige	situatie	weinig	
perspectief	zien	tot	verbeterde	communicatie.	Om	het	winkelcentrum	te	kunnen	verbeteren	zullen	
niet	alleen	de	belangrijkste	stakeholders	beter	samen	moeten	gaan	werken,	ook	de	winkeliers	
onderling	moeten	werken	aan	het	verbeteren	van	de	communicatie.		
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3.4	Investeringen	Winkelcentrum	Houtwijk	
Paragraaf	3.4	analyseert	de	eerdere	en	huidige	investeringen	in	winkelcentrum	Houtwijk.	

Uit	de	interviews	met	ondernemers	en	het	stadsdeel	Loosduinen	blijkt	dat	de	afgelopen	jaren	weinig	
financiële	investeringen	zijn	gedaan	in	de	status	van	het	winkelcentrum.	Tijdens	de	analyse	van	de	
openbare	ruimte	(sub	paragraaf	3.2.2)	werd	het	gebrek	aan	investeringen	door	de	ondernemers	en	
het	stadsdeel	bevestigd.	Voor	analyse	van	de	financiële	situatie	in	het	winkelcentrum	zijn	geen	
algemene	omzetcijfers	bekend.	Ook	het	totaal	aantal	bezoekers	en	de	vermoedelijke	terugloop	van	
het	aantal	consumenten	zijn	nooit	gemeten.	Het	is	dus	niet	eenvoudig	de	huidige	financiële	
mogelijkheden	te	bepalen	om	eventuele	investeringen	in	het	winkelcentrum	te	kunnen	uitvoeren.	
Echter,	een	aantal	budgetten	van	stakeholders	zijn	wel	bekend.		

Het	huidige	jaarlijkse	budget	van	de	winkeliersvereniging	in	winkelcentrum	Houtwijk	is	€15.000	(zie	
bijlage	5).	Meerdere	ondernemers	geven	aan	dat	het	budget	niet	toereikend	is	om	activiteiten	te	
organiseren	om	de	aantrekkelijkheid	van	het	winkelcentrum	te	verhogen.	Tijdens	de	interviews	
wordt	aangegeven;	‘De	winkeliersvereniging	besteedt	het	grootste	gedeelte	van	het	jaarlijks	budget	
uit	aan	kerstverlichting,	ongeveer	8	á	9000	euro.	Hierdoor	blijft	er	weinig	financiële	ruimte	over	voor	
investeringen	in	bijvoorbeeld	promotieactiviteiten.’	Het	lage	budget	in	combinatie	met	de	slechte	
samenwerking	tussen	de	ondernemers	maken	investeringen	vanuit	de	winkeliersvereniging	in	het	
winkelcentrum	Houtwijk	erg	lastig.	Dhr.	Kalisvaart	geeft	aan	zelf	investeringen	te	doen	in	het	pand	
aan	de	Hildo	Kroplaan.	De	afgelopen	jaren	is	in	totaal	een	bedrag	van	€250.000	geïnvesteerd	in	
verbouwing	van	het	pand	en	de	winkel.	Dhr.	Bos	van	de	AH	geeft	aan	dat	budget	voor	verbouwingen	
en	andere	financiële	investeringen	vanuit	Ahold	gefaciliteerd	wordt.	Wanneer	de	
supermarktmanager	verbeteringen	door	wil	voeren	zal	dit	uitsluitend	met	toestemming	en	budget	
van	Ahold	mogelijk	zijn.		

Het	stadsdeel	geeft	aan	dat	budget	voor	verbetering	van	het	winkelcentrum	op	dit	moment	niet	
bekend	is.	Het	stadsdeel	geeft	aan	de	benodigde	financiën	te	moeten	lobbyen	bij	de	gemeente	Den	
Haag.	Volgens	dhr.	Smit	zijn	binnen	het	huidige	budget	wel	een	aantal	kleine	verbeteringen	mogelijk.	
Binnen	het	stadsdeel	zijn	plannen	aanwezig	om	bijvoorbeeld	planten	te	plaatsen	voor	de	winkels	om	
de	aantrekkelijkheid	van	de	openbare	ruimte	te	verbeteren.	Het	probleem	is	dat	door	onvoldoende	
communicatie	niet	duidelijk	is	welke	partij	verantwoordelijk	is	voor	het	onderhoud	van	de	planten	en	
eenvoudige	aanpassingen	vrij	lastig	blijken	te	zijn.	Doordat	het	stadsdeel	moet	lobbyen	bij	de	
gemeente	Den	Haag	voor	het	vrijmaken	van	budget,	zijn	de	mogelijke	financiële	investeringen	niet	
gelimiteerd	aan	een	bepaald	bedrag.	Dhr.	Smit	geeft	aan	dat	als	het	uiteindelijke	verbeteringsplan	
van	winkelcentrum	Houtwijk	aantrekkelijk	genoeg	is	voor	de	gemeente	Den	Haag,	investeringen	in	
zekere	mate	ongelimiteerd	zijn.			

Naast	het	stadsdeel	en	de	ondernemers	zijn	de	vastgoedbeheerders	ook	(financieel)	
verantwoordelijk	voor	de	huidige	status	van	het	winkelcentrum.	De	ondernemers	geven	duidelijk	aan	
dat	de	vastgoedbeheerders	in	de	huidige	situatie	geen	investeringen	willen/kunnen	doen	in	
winkelpanden	en/of	de	winkeliersvereniging.	Ook	in	deze	situatie	hierbij	is	slechte	communicatie	en	
gebrek	aan	samenwerking	tussen	winkeliers	en	vastgoedbeheerders	de	boosdoener.	Samenwerking	
en	het	begrijpen	van	de	noodzaak	om	budget	vrij	te	maken	en	te	investeren	is	bij	alle	stakeholders	
onvoldoende	aanwezig.	De	ondernemers	en	(voornamelijk)	het	stadsdeel	laten	tijdens	interviews	
blijken	dat	er	voldoende	financiële	mogelijkheden	zijn.	Door	slechte	communicatie	en	het	gebrek	aan	
een	gezamenlijk	plan	zal	het	lastig	blijven	het	winkelcentrum	d.m.v.	financiële	investeringen	te	
verbeteren.
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4. EXTERNE	ANALYSE	
	
In	hoofdstuk	4	wordt	de	externe	analyse	van	winkelcentrum	Houtwijk	behandeld.	Door	middel	van	
de	externe	analyse	worden	de	volgende	twee	deelvragen	beantwoord;	

-	‘Wat	zijn	de	huidige	trends	en	ontwikkelingen	in	de	detailhandel,	retailmarkt	en	MKB-sector?’	

-	‘Wat	zijn	de	wensen	en	behoeften	van	de	bewoners	in	het	verzorgingsgebied	ten	aanzien	van	het	
winkelcentrum	Houtwijk?’	

De	externe	analyse	zal	bestaan	uit	een	analyse	van	de	macro	–	en	meso	omgeving	van	het	
winkelcentrum.	De	macro-omgeving	zal	geanalyseerd	worden	in	paragraaf	4.1.	Om	de	macro-
omgeving	te	kunnen	analyseren	worden	de	resultaten	van	een	DESTEP-analyse	besproken.	Daarnaast	
zal	ook	aandacht	uitgaan	naar	de	trends,	ontwikkelingen	en	andere	Retail	specifieke	kenmerken.	
Paragraaf	4.2	analyseert	de	meso-omgeving	en	zal	voornamelijk	aandacht	besteden	aan	de	
belangrijkste	afnemers	met	betrekking	tot	het	winkelcentrum,	de	bewoners	in	Houtwijk.	Aan	de	
hand	van	resultaten	uit	de	enquête	worden	de	behoeften	en	wensen	van	de	bewoners	in	Houtwijk	
besproken	

4.1	Macro-omgeving	
In	paragraaf	4.1	wordt	de	macro-omgeving	van	winkelcentrum	Houtwijk	geanalyseerd.	Voor	de	
analyse	van	de	macro-omgeving	wordt	een	DESTEP-analyse	uitgevoerd.	Daarnaast	worden	de	trends	
en	ontwikkelingen	in	de	Retail	sector	behandeld.	Bij	de	beschrijving	van	de	trends	en	ontwikkelingen	
van	de	Retail	sector	zal	de	focus	liggen	op	buurt	–	en	wijkwinkelcentra.		

4.1.1	DESTEP-analyse	
Om	een	goede	indicatie	te	krijgen	van	de	externe	ontwikkelingen	in	Nederland	wordt	hier	een	
DESTEP	analyse	behandeld.		

Demografische	kenmerken	
Toename	in	populatie,	verstedelijking	en	vergrijzing	van	de	Nederlandse	bevolking	zijn	de	
belangrijkste	huidige	demografische	ontwikkelingen	in	Nederland.	De	afgelopen	jaren	groeiden	de	
grootste	gemeenten	van	Nederland	het	hardst.	Grote	steden	zoals	Amsterdam,	Rotterdam,	Den	Haag	
en	Utrecht	kregen	de	afgelopen	jaren	te	maken	met	een	grote	percentuele	stijging	in	het	aantal	
inwoners	ten	opzichte	van	de	krimpgebieden	aan	de	rand	van	Nederland	(Latten	en	Stoeldraaijer,	
2014).	De	bevolking	van	Nederland	in	het	geheel	neemt	toe,	maar	het	aantal	inwoners	van	Oost	
Groningen,	Zeeuws-Vlaanderen	en	Zuid-Limburg	neemt	juist	af	(CBS-4,	2017).	De	groei	in	het	aantal	
geboortes	van	kinderen	in	de	grote	steden,	de	verhuizing	van	inwoners	uit	kleinere	gemeenten	naar	
de	randstad	en	de	groei	van	buitenlandse	migratie	liggen	ten	grondslag	aan	de	groei	van	de	populatie	
en	verstedelijking	in	Nederland.		

Eén	van	de	grootste	oorzaken	van	de	verstedelijking	is	de	verhuizing	van	inwoners	uit	kleinere	
gemeenten	naar	de	randstad.	Voornamelijk	veel	jongeren	trekken	uit	de	krimpgebieden	in	Nederland	
om	te	studeren	en/of	te	werken	in	de	grotere	steden.	In	de	grotere	steden	van	Nederland	zijn	betere	
faciliteiten	beschikbaar	en	is	de	kans	op	een	baan	een	stuk	groter.	In	afbeelding	4.1	is	te	zien	dat	het	
aantal	arbeidsplaatsen	in	de	grotere	steden	een	stuk	hoger	ligt	dan	in	de	rest	van	Nederland.	
Amsterdam,	Rotterdam,	Den	Haag	en	Utrecht	zijn	duidelijk	te	onderscheiden	en	zijn	gemarkeerd	met	
een	zwarte	rand.	Ruim	17	%	van	alle	arbeidsplaatsen	in	Nederland	bevinden	zich	in	deze	vier	grootste	
steden	(Indicator,	2016).	
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Afbeelding	4.1,	Arbeidsplaatsen	per	gemeente	(Lisa,	2015)	

Tot	slot	is	de	vergrijzing	één	van	de	bekendste	en	meest	genoemde	demografische	ontwikkelingen	
van	de	afgelopen	jaren	in	Nederland.	Als	sinds	1950	stijgt	het	percentage	65-plussers	gestaag	in	
Nederland.	Waar	het	aantal	65	plussers	in	1950	rond	de	8	%	lag,	is	dat	in	2015	al	ruim	18	%	
geworden	van	de	totale	Nederlandse	bevolking	geworden.	De	verwachting	van	het	Centraal	Bureau	
voor	de	Statistiek	is	dat	het	aantal	65-plussers	de	komende	jaren	alleen	maar	gaat	stijgen	(afbeelding	
4.2).	Het	CBS	gaat	ervan	uit	dat	in	2040	bijna	30	%	van	de	Nederlandse	bevolking	ouder	is	dan	65	
jaar.	De	verstedelijking	van	de	Nederlandse	bevolking	heeft	gevolgen	voor	de	geografische	verdeling	
van	de	vergrijzing	in	Nederland.	Waar	de	grootstedelijke	gebieden	20	jaar	geleden	gemiddeld	
‘vergrijsd’	waren,	is	de	bevolking	in	dezelfde	gebieden	nu	relatief	jong.	Daarentegen	zijn	de	regio’s	
aan	de	randen	van	Nederland	bovengemiddeld	‘vergrijsd’	de	afgelopen	jaren.	De	toename	in	het	
aantal	ouderen	heeft	niet	alleen	demografische	gevolgen,	maar	ook	economische	gevolgen	voor	
Nederland.		

	

	

	

	

	

	

	

	

Afbeelding	4.2,	verandering	bevolkingssamenstelling		

t/m	2040	(Kastelijn,	2016)	
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Economische	kenmerken	
Na	jaren	van	economische	malaise	geven	de	financiële	resultaten	van	de	afgelopen	2	á	3	jaar	weer	
een	glimlach	op	het	gezicht	van	de	Nederlandse	consument.	Het	consumentenvertrouwen	en	de	
consumentenuitgaven	lagen	in	Nederland	de	afgelopen	jaren	op	een	absoluut	dieptepunt.	Echter,	de	
huidige	ontwikkelingen	in	de	Nederlandse	economie	zijn	positief	en	consumenten	durven	weer	geld	
uit	te	geven	(Meinema,	2016).	Dat	de	(Nederlandse)	economie	weer	aantrekt	wordt	onderstreept	
door	toename	in	een	aantal	belangrijke	financiële	kenmerken.		

Zo	zijn	de	consumentenuitgaven	in	2017	gestegen	met	2,7	%	t.o.v.	2016.	Hierbij	gaven	consumenten	
voornamelijk	meer	geld	uit	aan	woninginrichting.	Daarbij	stijgt	ook	het	consumentenvertrouwen	in	
de	economie,	in	maart	2017	werd	het	hoogste	niveau	bereikt	in	10	jaar	(CBS-6,	2017).	Echter,	niet	
alle	economische	kenmerken	in	Nederland	maken	een	positieve	ontwikkeling	door.	Voornamelijk	de	
toename	in	het	aantal	leegstaande	winkelpanden	is	een	opvallende	ontwikkeling.	In	2016	was	14	
procent	van	de	152	duizend	winkelpanden	in	Nederland	leeg,	een	stijging	van	1	procent	t.o.v.	2015	
(CBS-5,	2017).		

Voornamelijk	in	de	Nederlandse	krimpgebieden	is	een	sterke	toename	in	leegstaande	winkelpanden	
waar	te	nemen.	Hierbij	speelt	de	verstedelijking	en	vergrijzing	van	de	Nederlandse	bevolking	een	
grote	rol.	Door	de	afname	van	inwoners	in	krimpregio’s	neemt	de	vraag	naar	voorzieningen	af.	Het	
gevolg	is	een	daling	van	o.a.	winkels	in	desbetreffende	gebieden	en	daarmee	dalende	
werkgelegenheid.	Doordat	de	werkgelegenheid	afneemt	vertrekken	nog	meer	mensen	naar	de	
stedelijke	gebieden	en	is	er	sprake	van	een	vicieuze	cirkel.		

Sociaal-culturele	kenmerken	
De	consument	komt	de	komende	jaren	steeds	meer	centraal	te	staan	in	de	bedrijfsvoering	van	de	
Nederlandse	Retail	sector.	Mede	door	technologische	ontwikkelingen	zoals	het	internet	is	de	
consument	mondiger	geworden	en	zijn	de	consumentverwachtingen	gestegen	t.o.v.	bedrijven	en	
producten.	De	consument	is	niet	meer	ondergeschikt	aan	de	verkopende	partij,	maar	minstens	
gelijkwaardig	of	zelfs	leidend	in	strategieën	van	bedrijven	(Rabobank-1,	2016).		

Social	media	is	daarnaast	van	grote	invloed	op	consumentengedrag.	Nu	organisaties	niet	langer	
invloed	hebben	op	de	betekenis	van	een	merk,	moeten	bedrijven	zorgen	dat	consumenten	
betrokken	raken	bij	het	product	en/of	dienst	dat	aangeboden	wordt	(Muntinga,	2014).	Niet	aanwezig	
zijn	op	Social	media	betekent	automatisch	een	achterstand	op	de	concurrentie.	Het	merk	doet	er	niet	
toe,	het	gaat	erom	dat	aan	de	hoge	verwachtingen	van	de	consument	wordt	voldaan.	Wanneer	een	
consument	niet	tevreden	is	over	het	bedrijf	en/of	product,	kan	via	Social	media	direct	een	negatief	
bericht	worden	geplaatst.	Reageert	het	desbetreffende	bedrijf	niet	goed	op	de	klacht,	dan	kan	dit	
negatieve	gevolgen	hebben	voor	het	imago	van	de	organisatie.	Kortom,	de	consument	is	de	baas.	

Technologische	kenmerken	
Het	internet	is,	zoals	ook	beschreven	bij	de	sociaal-culturele	kenmerken,	de	dominantie	factor	als	het	
gaat	om	technologische	ontwikkelingen	in	Nederland.	Het	internet	zelf	bestaat	al	een	aantal	jaren,	
maar	het	online	aankopen	van	producten	en	diensten	zit	te	afgelopen	jaren	enorm	in	de	lift.	Maar	
liefst	71%	van	de	Nederlanders	kocht	in	2015	één	of	meerdere	producten	online.	Hiermee	behoort	
Nederland	tot	de	top	vijf	binnen	de	Europese	unie	(CBS-3,	2016).	Het	bedrag	dat	Nederlanders	
gemiddeld	uitgeven	tijdens	een	online	aankoop	is	redelijk	vergelijkbaar	met	de	rest	van	de	Europese	
Unie,40	%	van	de	online	aankopen	liggen	tussen	de	100	en	500	euro.	Een	aanzienlijk	bedrag	wat	
gevolgen	heeft	voor	de	uitgaven	in	de	fysieke	winkels	in	Nederland.		
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De	online	bestedingen	aan	producten	van	Nederlandse	consumenten	in	2015	was	t.o.v.	de	totale	
uitgaven	aan	detailhandelsgoederen	8.9	%,	een	stijging	van	17	%	t.o.v.	2014	(Nederlandse	
Thuiswinkel	Organisatie,	2016).	Voornamelijk	de	online	verkopen	in	de	food	sector	zitten	in	de	lift.	
Op	de	website	van	de	Nederlandse	Thuiswinkel	Organisatie	is	te	lezen	dat	zowel	het	aanbod	van	
foodretailers	als	de	vraag	van	consumenten	in	online	food	Retail	aan	het	stijgen	is.	Ook	gebruiken	
ouderen	steeds	vaker	het	internet	om	aankopen	te	doen.	Maar	liefst	56	%	van	personen	tussen	de	65	
en	75	jaar	heeft	in	2015	een	online	aankoop	gedaan	(CBS-1,	2015).	De	vergrijzing	kan	dus	zelfs	een	
positief	effect	hebben	op	de	online	omzet.		

Daarnaast	kunnen	fysieke	winkels	ook	baat	hebben	bij	de	online	ontwikkelingen.	De	zogenoemde	
omnichannel	strategie	is	één	van	de	manieren	waarop	bedrijven	de	consument	kennis	kan	laten	
maken	met	de	producten/diensten	van	organisaties.	In	plaats	van	internet	als	vervanger	te	zien	van	
de	fysieke	winkel,	werken	meerdere	kanalen	samen	om	de	consument	te	bedienen	(Marketing	
Abacus,	2014).	De	consument	maakt	geen	onderscheid	meer	tussen	kanalen,	maar	koopt	gewoon	bij	
het	bedrijf	zelf.	Het	product	wordt	aangekocht	op	het	moment	dat	en	de	locatie	die	de	consument	
het	beste	uitkomt	in	die	situatie.		

Ecologische	kenmerken	
Duurzaamheid	is	hét	onderwerp	van	gesprek	de	komende	jaren.	Met	het	klimaatakkoord	in	Parijs	
hebben	overheden	over	de	hele	wereld	zichzelf	en	anderen	landen	verplicht	maatregelen	te	nemen	
om	de	opwarming	van	de	aarde	te	beperken	(Bijlo,	2016).	Deze	ecologische	afspraken	zullen	ook	
grote	gevolgen	gaan	hebben	voor	de	Retail	sector	in	Nederland.		

Niet	alleen	worden	bedrijven	wettelijk	verplicht	mee	te	gaan	in	duurzame	ontwikkelingen,	ook	
verwachten	consumenten	meer	van	organisaties	op	het	gebied	van	duurzaamheid.	De	gemiddelde	
Nederlandse	consument	wordt	zich	steeds	meer	bewust	van	de	impact	op	het	milieu,	het	
koopgedrag	verandert	automatische	mee.	De	verwachting	is	dat	de	consument	minder	zal	gaan	
consumeren	en	de	verkoop	van	producten	dus	zal	gaan	dalen	(Rabobank-1,	2016).		

Politiek-juridische	kenmerken	
De	overheid	zal	de	komende	jaren	in	een	aantal	van	de	genoemde	kenmerken	grote	invloed	kunnen	
gaan	uitoefenen.	Voornamelijk	op	het	gebied	van	ecologische	en	economische	kenmerken	kan	de	
overheid	een	grote	rol	gaan	spelen.	Deze	beide	kenmerken	zullen	de	komende	jaren	hand-in-hand	
moeten	gaan.	De	overheid	steunt	duurzame	economische	groei	door	verschillende	
subsidieregelingen	beschikbaar	te	stellen	voor	ondernemers.	Zo	is	het	voor	ondernemers	o.a.	
mogelijk	om	subsidie	te	ontvangen	voor	het	opwekken	van	duurzame	energie.	Bedrijven	kunnen	
bijvoorbeeld	met	subsidie	zonnepanelen	plaatsen.	Dit	komt	niet	alleen	ten	goede	van	het	milieu,	
maar	verbetert	tegelijkertijd	ook	het	imago	van	de	organisatie	(Rijksdienst	voor	ondernemend	
Nederland,	z.j.).	
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4.1.2	Trends	en	ontwikkelingen	winkelcentra	
De	komende	sub	paragraaf	gaat	dieper	in	op	de	trends	en	ontwikkelingen	in	de	Retail	sector.	Voor	de	
beschrijving	van	de	trends	en	ontwikkelingen	wordt	onderscheid	gemaakt	tussen	Nederland	en	Den	
Haag.	Door	een	combinatie	van	deskresearch	en	een	telefonisch	interview	met	mevrouw	Aalbers,	
Retail	adviseur	van	de	gemeente	Den	Haag,	is	de	benodigde	informatie	achterhaald	(zie	bijlage	12).	

Nederland	
De	sociaal-culturele	kenmerken	van	de	Nederlandse	consument	spelen	een	grote	rol	in	de	trends	en	
ontwikkelingen	van	de	Nederlandse	Retail	sector.	Eén	van	de	beste	voorbeelden	is	de	toename	van	
gemak	en	snelheid	in	de	aankoopprocessen	van	producten	en	diensten.	Consumenten	willen	snel	en	
eenvoudig	kunnen	winkelen	en	ondernemers	spelen	hier	op	in.	De	verwachting	is	dat	retailers	die	
het	aankoopproces	eenvoudiger	maken	voor	de	consument	gaan	de	komende	jaren	sterk	groeien.	
Goede	voorbeelden	zijn	bijvoorbeeld	de	zelfscankassa’s	bij	de	Albert	Heijn	to	Go	(van	der	Horst,	
2016).	

De	verwachting	is	dat	een	kwart	van	de	Nederlandse	boodschappen	in	2030	online	besteld	wordt.	
Door	de	groei	van	bestelplatforms,	bezorgservices	en	pick-up	points	komt	online	food	Retail	in	een	
stroomversnelling.	Een	teken	dat	het	internet	een	steeds	belangrijkere	rol	gaat	spelen	in	buurt	–	en	
wijkwinkelcentra	waar	supermarkten	een	primaire	rol	vervullen.	De	detailhandel	is	aan	het	
transformeren	van	meerdere	traditionele	distributiekanalen	naar	één	groot	distributiekanaal,	het	
omnichannel.	Consumenten	verwachten	dat	producten	zowel	online	als	in	een	fysieke	winkel	worden	
aangeboden	en	informatie	altijd	beschikbaar	is	(Rabobank-3,	2016).	

Een	ander	belangrijke	ontwikkeling	in	de	Nederlandse	Retail	sector	is	duurzaamheid	en	
maatschappelijk	verantwoord	ondernemen.	Consumenten,	ondernemers	en	overheden	zijn	zich	
steeds	meer	bewust	van	de	impact	op	het	klimaat.	De	trends	en	ontwikkelingen	in	de	Retail	sector	
blijven	niet	achter	op	deze	ecologische	kenmerken	in	Nederland.	Producten	met	een	positieve	
herkomst,	milieuvriendelijk	karakter	en	laag	energieverbruik	worden	bij	de	consumenten	steeds	
belangrijker	(ING,	z.j.).		

Den	Haag	
Het	monitoren	en	eventueel	afschalen	van	overschot	aan	winkelvloeroppervlakte	is	volgens	mevr.	
Aalbers	in	Den	Haag	al	jarenlang	een	belangrijk	agendapunt.	Sinds	de	jaren	90	is	in	de	
winkelgebieden	van	Den	Haag	te	zien	dat	het	aanbod	van	winkelvloeroppervlakte	de	vraag	naar	
winkels	aan	het	overstijgen	is.	Door	middel	van	herbestemmingsplannen	probeert	de	gemeente	Den	
Haag	winkelgebied	waar	veel	leegstaand	en	andere	problemen	aanwezig	zijn	te	veranderen	in	
locaties	met	een	maatschappelijke	functie.	Mevr.	Aalbers	geeft	aan	dat	voornamelijk	
dienstverlenende	organisaties	zoals	bijvoorbeeld	een	bibliotheek	goede	oplossingen	zijn	om	‘matige’	
winkelgebieden	te	behouden	voor	de	wijk,	maar	in	een	andere	functie.		

Onder	andere	uit	de	DESTEP-analyse	en	Nederlandse	trends	en	ontwikkelingen	blijkt	dat	het	internet	
enorm	belangrijk	is	in	de	Nederlandse	detailhandel.	De	gemeente	Den	Haag	is	daarom	bezig	met	
verbetering	van	de	online	vindbaarheid	van	winkelgebieden.	Voornamelijk	buurt	–	en	
wijkwinkelcentra	in	Den	Haag	beseffen	volgens	mevr.	Aalbers	niet	voldoende	dat	consumenten	de	
online	vindbaarheid	enorm	belangrijk	vinden.	Onderwerpen	zoals	openingstijden,	winkelaanbod,	
activiteiten	en	parkeermogelijkheden	van	winkelcentra	zijn	simpele	voorbeelden	die	niet	online	terug	
te	vinden	zijn.	Volgens	mevr.	Aalbers	een	dooddoener	op	marketinggebied	en	het	aantrekken	van	
(potentiële)	consumenten.		



	

26	
	

	

Bovendien	wordt	horeca	een	steeds	belangrijker	onderdeel	van	de	Haagse	winkelcentra.	De	food-
sector	maakt	een	enorme	groei	door	en	volgens	mevr.	Aalbers	zal	dit	in	Den	Haag	niet	anders	zijn.	
Voornamelijk	speciaalzaken	die	zich	focussen	op	een	nichemarkt	zoals	bijvoorbeeld	een	notenboer	of	
biologische	slager,	zijn	ondernemingen	die	nu	en	de	komende	jaren	steeds	populairder	aan	het	
worden	zijn.	Ondernemers	die	een	maatschappelijk	en	duurzaam	karakter	aan	de	producten	en/of	
diensten	weet	toe	te	voegen	hebben	een	goed	toekomstperspectief.			

Het	inspelen	op	de	behoeften	en	wensen	van	stakeholders	met	betrekking	tot	de	Haagse	
winkelcentra	is	volgens	mevr.	Aalbers	één	van	de	grootste	uitdagingen.	Onderwerpen	zoals	het	
gebrek	aan	variatie	in	het	winkelaanbod	en	de	wens	voor	een	specifieke	retailer	zijn	berichten	die	
het	de	gemeente	Den	Haag	vaak	ontvangt.	Mevr.	Aalbers	geeft	aan	dat	de	gemeente	Den	Haag	op	
beide	onderdelen	nauwelijks/geen	invloed	kan	uitoefenen.	‘Als	de	overheid	gaat	bepalen	welke	
winkels	waar	gevestigd	moeten	worden	is	er	geen	sprake	meer	van	een	vrije	markt	en	dat	kan	niet	de	
bedoeling	zijn’.	Het	creëren	van	platformen	om	belanghebbende	partijen	te	laten	samenwerken	is	
wel	één	van	de	maatregelen	die	de	gemeente	Den	Haag	kan	nemen.	Samenwerking	in	een	
commercieel	winkelgebied	is	volgens	mevr.	Aalbers	zeer	belangrijk	voor	het	succes	van	dat	gebied.	
Als	vastgoedbeheerders,	ondernemers	en	overheid	goed	samenwerken	kunnen	de	grootste	stappen	
gezet	worden.		

4.2	Meso-omgeving	
Paragraaf	4.2	analyseert	de	meso-omgeving	van	winkelcentrum	Houtwijk.	Tijdens	de	analyse	van	de	
Meso	omgeving	zal	voornamelijk	aandacht	uitgaan	naar	de	afnemers	van	winkelcentrum	Houtwijk.	
Daarnaast	zal	het	vijfkrachten	model	van	Porter	gebruikt	worden	om	een	analyse	te	maken	van	o.a.	
de	concurrentie	en	de	mogelijk	substituten	van	winkelcentrum	Houtwijk.	Tot	slot	zullen	de	behoeften	
en	wensen	van	de	belangrijkste	afnemers	geanalyseerd	worden	aan	de	hand	van	resultaten	uit	de	
open	vragen	van	het	primaire	onderzoek.		

4.2.1	Vijfkrachtenmodel	van	Porter	
Vastgesteld	is	dat	winkelcentrum	Houtwijk	vooral	dienst	doet	als	wijkwinkelcentrum	waar	bewoners	
(dagelijkse/wekelijkse)	boodschappen	aanschaffen.	De	overige	winkels	in	het	winkelcentrum	zijn	in	
de	huidige	situatie	grotendeels	afhankelijk	van	passanten	vanuit	de	supermarkt.	Om	een	goed	beeld	
te	krijgen	over	het	bredere	concurrentieveld	wordt	het	vijfkrachtenmodel	van	Porter	gebruikt.	Het	
vijfkrachtenmodel	zal	vanwege	de	grote	aantrekkingskracht	van	de	supermarkten	grotendeels	
ingevuld	worden	vanuit	het	oogpunt	van	de	supermarktbranche.	Naast	de	supermarktbranche	zal	
ook	aandacht	besteed	worden	aan	het	concurrentieveld	van	de	non-food	detailhandel	om	de	
kleinere	spelers	in	het	winkelcentrum	te	kunnen	bedienen.		

Nieuwe	toetreders	
De	dreiging	van	nieuwe	toetreders	op	het	gebied	van	grote	fysieke	winkels	is	in	de	
supermarktbranche	minimaal.	De	supermarktenbranche	is	een	massamarkt	waarbij	hoge	entry-
barrières	zijn	in	de	vorm	van	schaalgrootte,	efficiency	en	marketingkracht	bepalende	krachten	zijn	
voor	succes	(Rabobank-2,	2016).	Een	nieuwe	organisatie	heeft	veel	kapitaal	nodig	om	aanspraak	te	
kunnen	maken	op	marktaandeel	van	de	grote	spelers	(Albert	Heijn,	Jumbo,	Lidl	&	Aldi).	Consumenten	
kunnen	gemiddeld	uit	22	supermarkten	kiezen	in	een	straal	van	5	kilometer	van	woon	en/of	
werkadres	(Duijn	&	Hofstede,	2017).	Door	de	hoge	winkeldichtheid	is	de	kans	op	verhoging	van	
nieuwe	supermarktvestigingen	minimaal.	Huidige	en	toekomstige	trends	en	ontwikkelingen	gaan	
naar	verwachting	zorgen	voor	een	forse	toename	in	online	food	Retail.	Nieuwe	concurrentie	zal	naar	
verwachting	voornamelijk	voortkomen	uit	de	stijging	van	online	aanbieders.		
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Daarnaast	zijn	ook	hoge	exit-barrières	aanwezig	in	de	supermarkt	branche.	Grote	supermarktketens	
hebben	een	enorme	voorraad,	inventaris	en	groot	aantal	winkelpanden	in	bezit	die	haast	onmogelijk	
verkocht	kunnen	worden.	Ook	hebben	supermarktketens	leverancierscontracten	met	een	looptijd	
die	afgekocht	moeten	worden.	Het	is	haast	onmogelijk	om	uit	de	markt	te	stappen	als	(grote)	
supermarktorganisatie.		

Voor	de	non-food	detailhandel	is	de	toetredingsdrempel	zeer	laag.	Het	starten	van	een	nieuwe	
winkel	is	relatief	eenvoudig	en	vereist	minder	kapitaal	t.o.v.	de	supermarktbranche.	Nieuwe	
toetreders	die	beter	inspelen	op	de	verandering	in	consumentenbehoeften	–	en	gedrag	zullen	de	
traditionele	winkels	deels	laten	verdwijnen.	Net	zoals	in	winkelcentrum	Houtwijk	hebben	veel	
winkelcentra	te	kampen	met	leegstand.	De	trends	en	ontwikkelingen	spelen	een	grote	rol	in	de	
dalende	tendens	van	traditionele	ondernemers	(Rabobank-1,	2016).	

Macht	van	afnemers	
De	macht	van	afnemers	is	in	zowel	de	supermarktbranche	als	de	branche	non	food	detailhandel	erg	
hoog	en	nog	steeds	stijgende.	De	consument	beslist	welke	producten,	waar	de	producten	en	
wanneer	de	producten	aan	te	schaffen	(Kerkhof,	2014).	Het	internet	heeft	de	afgelopen	gezorgd	en	
zorgt	nog	steeds	voor	toenemende	kennis	van	consumenten.	Afnemers	hebben	door	middel	van	het	
internet	keuze	uit	talloze	aanbieders	van	producten	en	kunnen	de	aanbieders	en	producten	
eenvoudig	met	elkaar	vergelijken.		

Om	de	consument	te	verleiden	concurreren	spelers	in	zowel	de	supermarktbranche	als	in	de	non-
food	detailhandel	voornamelijk	op	prijs.	Deze	prijsstrategie	zal	door	de	genoemde	trends	en	
ontwikkelingen	steeds	minder	relevant	worden	voor	de	consument.	Door	het	toenemende	
consumentenvertrouwen	in	de	economie	en	een	dalende	werkeloosheid	zullen	ondernemingen	zich	
op	andere	facetten	moeten	gaan	onderscheiden.	Duurzaamheid,	lokaal	ondernemerschap,	kwaliteit	
en	service	zijn	aspecten	die	consumenten	steeds	belangrijker	vinden	(Rabobank-2,	2016).	
Ondernemingen	die	de	stijging	van	consumentverwachtingen	en	daarbij	behorende	machtstoename	
van	afnemers	niet	erkennen,	zullen	op	termijn	geen	bestaansrecht	meer	hebben.	Winkelcentrum	
Houtwijk	is	daarnaast	ook	sterk	afhankelijk	van	consumenten	uit	een	relatief	klein	verzorgingsgebied.	
De	combinatie	van	een	hoge	dichtheid	van	supermarkten	en	de	lage	aantrekkelijkheid	van	de	overige	
winkels	in	winkelcentrum	Houtwijk	zorgt	voor	een	toenemende	macht	van	afnemers.		

Substituten	
Substituten	voor	dagelijkse	boodschappen	zijn	eigenlijk	niet	aanwezig.	Het	enige	substituut	voor	een	
supermarkt	is	het	zelf	kweken	van	voedsel	door	consumenten.	Aangezien	dit	zeer	onwaarschijnlijk	is	
en	niet	eenvoudig	op	grote	schaal	mogelijk	is,	zijn	nauwelijks	substituten	aanwezig	voor	
supermarkten.	De	dreiging	van	substituten	is	dus	zeer	laag.		

Macht	van	leveranciers	
De	afhankelijkheid	van	leveranciers	is	in	winkelcentrum	Houtwijk	gemiddeld.	De	twee	‘trekkers’	van	
het	winkelcentrum	hebben	veel	verschillende	artikelen	in	het	assortiment	waardoor	contract	met	
allerlei	leveranciers	afgesloten	moeten	worden.	De	toenemende	eisen	van	consumenten	op	het	
gebied	van	productenaanbod	is	dusdanig	groot	dat	leveranciers	een	sterkere	machtspositie	hebben	
(Centraal	Bureau	voor	Levensmiddelenhandel,	z.j.).	De	opkomst	van	‘huismerken’	is	een	teken	dat	de	
macht	van	leveranciers	t.o.v.	supermarkten	aan	het	afnemen	is.	De	supermarkt	kan	met	de	dreiging	
van	huismerken	meer	tegenstand	bieden	aan	leveranciers.	Proberen	leveranciers	een	hogere	
winstmarge	te	creëren	door	hogere	prijzen	door	te	berekenen,	dan	hebben	supermarkten	steeds	
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meer	het	voordeel	van	de	macht	van	het	huismerk	(Centraal	Bureau	voor	Levensmiddelenhandel,	
2010).			

Huidige	concurrentie	
De	grootste	huidige	concurrenten	voor	winkelcentrum	Houtwijk	zijn	de	andere	winkelcentra	in	het	
stadsdeel	Loosduinen.	In	bijlage	1	is	in	de	onderzoeksopzet	een	plattegrond	te	zien	van	de	wijk	
Houtwijk	waarin	de	dichtstbijzijnde	winkelcentra	zijn	afgebeeld.	Alhoewel	het	winkelcentrum	aan	de	
Levyweg	meer	winkelaanbod	heeft	t.o.v.	winkelcentrum	Houtwijk,	is	het	winkelcentrum	qua	afstand	
een	minder	grote	concurrent	dan	het	nabijgelegen	winkelcentrum	kom	Loosduinen.		

Een	andere	belangrijke	concurrent,	welke	niet	afgebeeld	staat	in	bijlage	1,	is	het	winkelcentrum	aan	
het	Savornin	Lohmanplein.	Dhr.	Smit	van	het	stadsdeel	Loosduinen	geeft	aan	dat	veel	bewoners	in	
Houtwijk	naar	zowel	kom	Loosduinen	als	het	Savornin	Lohmanplein	trekken	door	het	betere	en	
gevarieerder	aanbod	van	winkels.	Daarnaast	investeren	beide	winkelcentra	in	heldere	
marketingcommunicatiemiddelen	zoals	bijv.	een	website.	Promotieactiviteiten,	openingstijden	en	
andere	waardevolle	informatie	is	op	de	websites	van	beide	winkelcentra	terug	te	vinden.	Het	betere	
winkelaanbod	en	inzet	van	promotiemiddelen	bij	beide	winkelcentra	dragen	bij	aan	een	
verslechterde	concurrentiepositie	van	winkelcentrum	Houtwijk.		
	

	

	 	

	

	 	

	 	

	 	

	 	

	

	

	

Afbeelding	4.3,	vijfkrachtenmodel	van	Porter	winkelcentrum	Houtwijk	

De	hoge	macht	van	afnemers	in	combinatie	met	de	huidige	concurrentie	van	andere	winkelcentra	
resulteert	in	een	matige	concurrentiepositie	voor	winkelcentrum	Houtwijk.	Voordeel	in	de	huidige	
situatie	is	de	op	korte	termijn	lage	dreiging	van	nieuwe	toetreders	en	substituten	door	het	hoge	
benodigde	kapitaal	om	een	nieuwe	supermarkt/winkelcentrum	te	introduceren.	Winkelcentrum	
Houtwijk	moet	met	het	oog	op	de	toename	van	online	verkoop,	introductie	van	nieuwe	substituten	
en	dreigende	toenemende	macht	van	afnemers,	verbeteringen	doorvoeren	om	aan	de	behoeften	en	
wensen	van	bewoners	in	Houtwijk	te	kunnen	voldoen.		
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4.2.2	Behoeften	en	wensen	bewoners	Houtwijk	
Sub	paragraaf	4.2.2	beantwoordt	de	deelvraag;	‘Wat	zijn	de	behoeften	en	wensen	van	de	bewoners	
in	het	verzorgingsgebied	ten	aanzien	van	het	winkelcentrum	Houtwijk?’	(zie	bijlage	1	voor	
onderzoeksgebied).	Aan	de	hand	van	de	resultaten	uit	het	primaire	onderzoek	zijn	de	behoeften	en	
wensen	van	de	bewoners	in	Houtwijk	geanalyseerd.	Tijdens	de	enquête	hebben	(bijna)	alle	
respondenten	d.m.v.	open	vragen	antwoord	gegeven	over	onderwerpen	die	niet	voldoende	
aanwezig	waren	of	ontbraken	in	het	winkelcentrum	(zie	bijlage	8).	In	deze	sub	paragraaf	worden	de	
resultaten	uit	de	open	vragen	behandeld	en	in	thema’s	gecategoriseerd	om	de	behoeften	en	wensen	
van	de	bewoners	te	bepalen.	De	overige	resultaten	uit	het	primaire	onderzoek	worden	weergeven	in	
hoofdstuk	6.		
	
Beoordeling	winkelcentrum	Houtwijk	
-	Variatie	winkelaanbod	
Van	de	in	totaal	380	respondenten	wordt	in	ongeveer	71	%	(aantal	272)	van	de	gevallen	aangegeven	
dat	de	variatie	in	het	winkelaanbod	één	van	de	belangrijkste	verbeterpunten	is	in	winkelcentrum	
Houtwijk.	Consumenten	geven	aan	dat	naast	de	twee	supermarkten	en	twee	drogisterijen	niet	veel	
variatie	in	het	winkelaanbod	is	terug	te	vinden.	De	bewoners	missen	een	speciaalzaak	zoals	een	
slager	of	een	groenteboer.	Daarnaast	wordt	opvallend	vaak	aangegeven	dat	de	bewoners	een	winkel	
voor	huishoudelijke	artikelen	missen.	Ondanks	de	vraag	naar	een	dergelijke	winkel	heeft	de	Blokker,	
gespecialiseerd	in	huishoudelijke	artikelen,	besloten	haar	vestiging	in	2016	te	sluiten.	Blijkbaar	was	
de	vraag	naar	huishoudelijke	artikelen	toch	niet	voldoende	voor	de	Blokker	om	bestaansrecht	te	
kunnen	realiseren.	

Waar	bij	de	respondenten	duidelijk	vraag	is	naar	huishoudelijke	artikelen,	wordt	aangegeven	dat	het	
aanbod	van	drogisterijen	te	groot	is.	Naast	de	Kruidvat	en	drogisterij	Kalisvaart	is	ook	nog	een	
apotheek	aanwezig	in	het	winkelcentrum	waar	veel	gelijkwaardige	artikelen	aangeboden	worden.	
Het	overdadige	aanbod	van	deze	branche	draagt	bij	aan	het	beeld	van	een	slechte	diversiteit	in	het	
winkelaanbod.	

-	Sfeer/gezelligheid	
Naast	het	ontbreken	van	het	winkelaanbod	missen	de	bewoners	van	Houtwijk	sfeer	in	het	
winkelcentrum.	Liefst	55	%	van	de	respondenten	geeft	aan	de	sfeer	in	het	centrum	verbeterd	moet	
worden.	Het	is	niet	gezellig	en	dit	wordt	volgens	de	respondenten	voornamelijk	veroorzaakt	door	de	
leegstand	in	het	winkelcentrum.	De	leegstand	zorgt	voor	een	verloederd	aanzicht	en	draagt	bij	aan	
het	negatieve	imago.	Het	winkelcentrum	wordt	door	een	aantal	respondenten	als	grauw	en	saai	
genoemd	en	de	aantrekkelijkheid	van	het	winkelcentrum	is	in	vergelijking	met	andere	centra	volgens	
de	respondenten	onder	de	maat.		

-	Kwaliteit	v/d	winkels	
De	kwaliteit	van	de	winkels	is	volgende	de	respondenten	ook	toe	aan	verbetering.	Veelal	wordt	
genoemd	dat	de	winkels	niet	goed	onderhouden	worden	en	niet	schoon	ogen	(netheid	
winkelcentrum	volgt	bij	beoordeling	openbare	ruimte).	De	matige	kwaliteit	van	de	winkels	draagt	bij	
aan	een	slechte	sfeer	in	het	centrum.	De	respondenten	krijgen	geen	welkom	gevoel	van	de	huidige	
status	van	de	panden	en	deze	zouden	sterk	verbeterd	kunnen	worden	
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Tabel	4.1,	behoeften	en	wensen	m.b.t.	winkelcentrum	

	
Beoordeling	openbare	ruimte	
-	Netheid	winkelcentrum		
Het	grootste	hekelpunt	van	de	bewoners	met	betrekking	tot	de	openbare	ruimte	is	dat	het	niet	
schoon	genoeg	is	en	veel	zwerfafval	op	straat	en	rondom	de	containers/prullenbakken	is	terug	te	
vinden.	Ongeveer	61	%	(aantal	230)	van	de	respondenten	geeft	aan	het	winkelcentrum	niet	schoon	
genoeg	te	vinden.	De	smerige	staat	van	het	winkelcentrum	is	voor	een	aantal	respondenten	zelfs	een	
reden	om	geen	boodschappen	te	doen	in	Houtwijk.	De	respondenten	bevestigen	dat	het	niet	
onderhouden	van	de	openbare	ruimte	duidelijk	bijdraagt	aan	een	verlaagde	aantrekkelijkheid.	

-	Containers	&	prullenbakken	
Het	onvoldoende	aanbod	van	containers/prullenbakken	is	volgens	de	respondenten	één	van	de	
grootste	oorzaken	van	het	zwerfaval.	De	containers	waar	ondernemers	gebruik	van	moeten	maken	
samen	met	de	bewoners	in	–	en	rondom	het	winkelcentrum,	zijn	allen	bovengronds.	Hierdoor	is	de	
capaciteit	van	de	containers	onvoldoende	en	wordt	veel	afval	op	straat	en/of	naast	de	containers	
gedumpt.	Deze	manier	van	afvalverwerking	zorgt	volgens	meerdere	respondenten	voor	een	
‘verloederde’	uitstraling	en	nodigt	niet	uit	om	een	bezoek	te	brengen	aan	het	winkelcentrum.	De	
respondenten	bevestigen	hiermee	de	eerdere	uitspraken	van	de	ondernemers	over	de	slechte	
manier	van	afvalverwerking	in	het	winkelcentrum.		

-	Groenvoorzieningen	&	straatmeubilair	
In	de	huidige	situatie	zijn	nauwelijks	groenvoorzieningen	en	straatmeubilair	aanwezig.	Om	de	matige	
sfeer	in	het	winkelcentrum	te	kunnen	verbeteren	wordt	tijdens	de	open	vragen	vaak	voorgesteld	om	
meer	groenvoorzieningen	(planten,	bloembakken	etc.)	en	straatmeubilair	te	plaatsen.	Meer	planten	
en	betere	zitmogelijkheden	zouden	volgens	de	respondenten	zorgen	voor	een	gezelligere	uitstraling	
en	daarmee	een	verhoogde	aantrekkelijkheid	van	het	winkelcentrum.		

-	Status	looppaden/wegen	&	looproute	in	het	winkelcentrum	
De	kwaliteit	van	de	bestrating	in	het	winkelcentrum	is	onder	de	maat.	Meerdere	keren	wordt	
aangegeven	dat	tegels	los	of	niet	goed	liggen	en	de	bestrating	bij	de	parkeerplaats	van	onvoldoende	
kwaliteit	is.	Daarnaast	is	de	looproute	door	het	winkelcentrum	heen	onlogisch.	Door	de	grachten	in	
het	midden	van	het	winkelcentrum	moeten	bezoekers	regelmatig	omlopen	om	aan	de	andere	kant	
van	het	winkelcentrum	te	komen.	Bovendien	zorgen	de	grachten	voor	een	letterlijke	en	figuurlijke	
tweesplitsing	wat	zorgt	voor	een	onoverzichtelijk	gevoel	onder	de	bezoekers.	De	respondenten	
hebben	het	gevoel	door	de	huidige	indeling	niet	uitgenodigd	te	worden	om	verder	te	winkelen.	
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-	Verlichting	
Alhoewel	het	onderwerp	veiligheid	bij	de	eerdere	scoretabel	over	het	winkelcentrum	niet	veel	wordt	
aangeduid	als	belangrijk	verbeterpunt,	wordt	de	verlichting	wel	als	middel	genoemd	om	de	veiligheid	
te	verbeteren.	Voornamelijk	in	de	donkere	maanden	en	de	avonduren	is	de	verlichting	ondermaats	
en	neemt	het	veiligheidsgevoel	in	het	winkelcentrum	af.	Naast	dat	het	veiligheidsgevoel	afneemt	zijn	
veel	bezoekers	van	mening	dat	verbetering	van	de	verlichting	ook	sfeer	verhogend	kan	werken.	Een	
goed	voorbeeld	van	de	matige	sfeerverlichting	in	het	winkelcentrum	is	de	verlichting	tijdens	de	
kerstperiode.	Voor	de	gehele	detailhandel/Retail	is	de	kerstperiode	een	uitgelezen	mogelijkheid	om	
uit	te	pakken	en	een	gezellige	sfeer	te	creëren.	Een	aantal	bezoekers	geeft	aan	dat	in	het	
winkelcentrum	kerstbomen	worden	geplaatst	voorafgaand	aan	de	kerstperiode.	Echter,	de	
kerstbomen	worden	niet	versierd	en	hebben	geen	verlichting.	Nogmaals	een	goed	voorbeeld	van	de	
matige	sfeer	in	het	winkelcentrum.		

	

	
	
	

	

	

	
	

	
	

Tabel	4.2,	behoeften	en	wensen	m.b.t	openbare	ruimte	

	
De	beoordelingen	van	de	bewoners	in	Houtwijk	tonen	aan	dat	voornamelijk	de	variatie	in	het	
winkelaanbod	en	de	sfeer/gezelligheid	in	winkelcentrum	Houtwijk	te	wensen	overlaat.	De	vraag	naar	
een	aantal	specifieke	retailers	en	speciaalzaken	zijn	opvallend	en	kunnen	als	concrete	input	dienen	
voor	het	stadsdeel	Loosduinen	en	de	overige	stakeholders.	Daarnaast	is	de	openbare	ruimte	volgens	
de	respondenten	zeer	matig.	Voornamelijk	de	netheid	van	het	winkelcentrum	is	ondermaats	en	de	
het	aanbod	van	containers/prullenbakken	moet	beter.	Bovendien	kan	het	gebrek	aan	
groenvoorzieningen	en	straatmeubilair	mogelijk	één	van	de	oorzaken	zijn	voor	de	behoefte	om	de	
sfeer/gezelligheid	in	het	winkelcentrum	te	verbeteren.	Opvallend	aan	de	opmerkingen	met	
betrekking	tot	de	openbare	ruimte	zijn	de	klachten	over	de	verkeerssituatie	in	winkelcentrum	
Houtwijk.	Het	stadsdeel	Loosduinen	heeft	voldoende	verbeteringsmogelijkheden	op	het	gebied	van	
de	openbare	ruimte.	
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5. BENCHMARK	WINKELCENTRA	
	
In	het	komende	hoofdstuk	worden	drie	winkelcentra	als	benchmark	gebruikt	voor	winkelcentrum	
Houtwijk.	De	geselecteerde	winkelcentra	hebben	in	het	verleden	te	kampen	gehad	met	
problematieken	vergelijkbaar	met	de	huidige	situatie	in	winkelcentrum	Houtwijk.	De	nodige	
verbeteringen	zijn	doorgevoerd	in	deze	winkelcentra	of	de	winkelcentra	zijn	al	in	een	verregaand	
stadium	van	planning	om	verbeteringen	door	te	voeren.	Het	doel	van	deze	verbeteringen	zijn	
hetzelfde	als	in	winkelcentrum	Houtwijk;	het	verhogen	van	de	bezoekersaantallen,	
consumententevredenheid	en	omzetcijfers.		

Deze	benchmark	is	uitgevoerd	om	de	behaalde	successen	en	valkuilen	van	de	drie	geselecteerde	
winkelcentra	te	kunnen	identificeren	en,	waar	mogelijk,	te	kunnen	gebruiken	als	uitgangspunt	voor	
verbeteringen	in	winkelcentrum	Houtwijk.	Bovendien	worden	de	financiële	investeringen	en	de	
mogelijke	opbrengsten,	waar	mogelijk,	van	de	verbeteringen	geanalyseerd.	De	drie	winkelcentra	zijn	
geselecteerd	door	middel	van	deskresearch	op	vergelijkbare	kenmerken	zoals	aantal	winkels,	grootte	
verzorgingsgebied,	ligging	in/nabij	groot	stadscentrum	en	gelijkwaardige	problemen	op	gebied	van	
o.a.	leegstand.		

Bovendien	bevinden	de	geselecteerde	winkelcentra	zich	in	drie	verschillende	fases	op	het	gebied	van	
verbeteringen.	Het	eerste	winkelcentrum	is	op	dit	moment	bezig	met	doorvoeren	van	verbeteringen,	
het	tweede	winkelcentrum	heeft	reeds	verbeteringen	doorgevoerd	en	het	derde	en	laatste	
winkelcentrum	zit	in	de	planningsfase	van	de	verbeteringen.	Bij	de	beschrijving	van	de	individuele	
winkelcentra	wordt	kort	toegelicht	waarom	die	als	referentiekader	is	gebruikt.		

5.1	Winkelcentra	
In	paragraaf	5.1	worden	de	drie	winkelcentra	beschreven	voor	de	benchmark	met	winkelcentrum	
Houtwijk.	De	winkelcentra	worden	individueel	behandeld	waarbij	o.a.	aandacht	uitgaat	naar	de	
eerdere	probleemsituaties	en	de	verbeteringen	die	zijn	doorgevoerd.		

5.1.1	Winkelcentrum	Beverwaard	
Het	eerste	winkelcentrum	dat	gekozen	is	als	referentiekader	voor	winkelcentrum	Houtwijk	is	
winkelcentrum	Beverwaard.	Het	winkelcentrum	ligt	in	de	gelijknamige	wijk	Beverwaard	en	is	een	wijk	
dat	onderdeel	uitmaakt	van	het	stadsdeel	IJsselmonde	in	de	gemeente	Rotterdam.	De	wijk	
Beverwaard	heeft	ruim	12.000	inwoners	en	is	gebouwd	tussen	1978	en	de	jaren	’90.	Inwoners	Het	
winkelcentrum	telt	22	winkels	en	de	afstand	tot	het	centrum	van	Rotterdam	is	ongeveer	30	minuten	
met	de	tram	(Gemeente	Rotterdam,	z.j.).	Qua	inwonersaantal,	afstand	tot	het	centrum	en	
problematieken	m.b.t.	het	winkelcentrum	is	Beverwaard	vergelijkbaar	met	de	situatie	in	Houtwijk.	

Winkelcentrum	Beverwaard	heeft	in	het	verleden	meerdere	malen	getracht	verbeteringen	door	te	
voeren	in	het	winkelcentrum	met	behulp	van	detacheringsbureaus.	In	2008	is	het	voor	het	eerst,	uit	
initiatief	van	de	gemeente	Rotterdam,	geprobeerd	het	winkelcentrum	te	verbeteren	op	de	punten	
veiligheid	en	economisch	vestigingsklimaat.	Detacheringsbureau	Inicio	is	in	2008	begonnen	met	het	
opstellen	van	een	uitvoeringsplan	in	samenwerking	met	politie,	gemeente,	stadsdeelbestuur	en	
lokale	ondernemers.	Om	doelstellingen,	vastgesteld	in	het	uitvoeringsplan,	te	kunnen	realiseren	
hebben	de	vier	partijen	met	ondersteuning	van	vastgoedbeheerders,	wijkorganisaties	en	
woningcorporaties	meerdere	projecten	bedacht	en	met	gemeentelijke	subsidies	kunnen	uitvoeren.	
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Inicio	heeft	met	subsidies	van	de	gemeente	Rotterdam	een	aantal	concrete	verbeteringen	door	
kunnen	voeren:	opzetten	van	een	gezamenlijke	website,	verbeterde	verlichting	langs	winkelpanden,	
gezamenlijk	organiseren	van	promotieactiviteiten	enz..	Twee	jaar	na	het	uitvoeringsplan	waren	de	
eerste	economische	signalen	bemoedigend.	Een	koopstromenonderzoek	liet	zien	dat	meer	bewoners	
t.o.v.	eerdere	jaren	gebruikt	maakte	van	het	winkelcentrum.	Daarnaast	lieten	ondernemers	weten	
dat	door	nieuwe	veiligheidsmaatregelen	de	veiligheid	in	het	winkelcentrum	verbeterd	was	(Inicio,	
z.j.).	

Echter,	de	huidige	situatie	in	winkelcentrum	Beverwaard	blijkt	anno	2017	nauwelijks	verbeterd	te	
zijn.	De	gemeente	Rotterdam	heeft	daarom	eind	2016	een	detacheringsbureau	StadenCo	
ingeschakeld	om	winkelcentrum	Beverwaard	opnieuw	te	revitaliseren.	Uit	een	telefonisch	interview	
met	mevr.	Keizer	van	StadenCo	(zie	bijlage	13)	blijkt	dat,	ondanks	inspanningen	van	Inicio,	het	
winkelaanbod	de	afgelopen	jaren	sterk	is	verminderd	door	het	wegtrekken	van	meerdere	winkels.	
Daarnaast	kampt	het	winkelcentrum	met	concurrentie	van	nabijgelegen	winkelcentra	en	heeft	het	
door	meerdere	incidenten	een	slecht	imago	onder	bewoners	en	(potentiële)	ondernemers.	StadenCo	
heeft	in	samenwerking	met	de	gemeente	Rotterdam,	vastgoedbeheerders,	ondernemers	en	
(woning)corporaties	doelstellingen	vastgesteld.	Met	een	beperkt	financieel	budget	wil	het	
detacheringsbureau	gaan	zorgen	voor	een	verbetering	van	de	bedrijfsdichtheid	(tegengaan	
leegstand)	en	een	stimulans	realiseren	van	de	uitstraling	en	het	imago	van	het	winkelcentrum.	Voor	
realisatie	van	beide	doelstellingen	heeft	StadenCo	meerdere	instrumenten	tot	haar	beschikking:	

-	Een	subsidieregeling	voor	verplaatsing	van	ondernemers	om	de	bedrijfsdichtheid	te	kunnen	
verbeteren;	
-	Budget	vanuit	de	gemeente	voor	zichtbare	verbeteringen	in	de	openbare	ruimte;	
-	Verbetering	van	de	onderlinge	communicatie	van	ondernemers;	
-	Een	marketingcommunicatieplan	gericht	op	imagoverbetering.	

Uit	de	huidige	situatie	in	winkelcentrum	Beverwaard	blijkt	dat	het	eerdere	uitvoeringsplan	van	
detacheringsbureau	Inicio	niet	tot	de	gewenste	resultaten	heeft	geleid.	Begeleiding	vanuit	Inicio	is	
gestopt	twee	jaar	na	de	start	van	het	project	en	het	is	de	stakeholders	blijkbaar	niet	gelukt	de	korte	
termijn	verbeteringen	door	te	voeren	naar	een	visie	voor	de	lange	termijn.	Mogelijke	oorzaak	van	het	
ontbreken	van	succes	is	een	gebrek	aan	flexibiliteit	bij	de	stakeholders	in	Beverwaard	t.o.v.	de	snelle	
veranderingen	in	consumentengedrag	en	ontwikkelingen	in	de	Retailsector.	De	voortdurende	
ontwikkelingen	in	technologieën	en	snelle	sectorveranderingen	verplichten	ondernemers	de	
flexibiliteit	in	de	organisatie	te	verhogen	en	beter	in	te	spelen	op	klantbehoeften	(Voss,	2017).		

StadenCo	moet	in	samenwerking	met	de	stakeholders	m.b.t.	winkelcentrum	Beverwaard	waken	voor	
hetzelfde	scenario	als	met	detacheringsbureau	Inicio.	Verbetering	van	de	flexibiliteit	en	een	langere	
begeleidingsperiode	zijn	mogelijke	zaken	waar	niet	alleen	Beverwaard	lering	uit	kan	trekken,	ook	de	
belangrijkste	partijen	in	Houtwijk	moeten	waken	voor	eenzelfde	scenario.	Mevr.	Keizer	geeft	verder	
aan	dat	door	het	oprichten	van	een	Whatsapp	groep	de	samenwerking	tussen	de	ondernemers	sterk	
is	verbeterd.	Daarnaast	gaan	de	bezoekersaantallen	volgens	de	ondernemers	weer	omhoog	en	de	
tevredenheid	onder	de	stakeholders	lijkt	positief.	Aanpassingen	en	verbeteringen	die	door	StadenCo	
zijn	uitgevoerd	vereisen	weinig	financiële	middelen	en	lijken	tot	op	heden	goed	te	werken.	De	
middelen	die	StadenCo	inzet	ter	verbetering	van	winkelcentrum	Beverwaard	kunnen	goed	dienen	als	
richtlijn	voor	winkelcentrum	Houtwijk.		
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5.1.2	Winkelcentrum	Mosveld	
In	Amsterdam-Noord	is	het	tweede	referentiekader	winkelcentrum	Mosveld	gevestigd.	
Winkelcentrum	Mosveld	ligt	in	de	buurtcombinatie	Volewijck	in	het	stadsdeel	Amsterdam-Noord.	
Het	stadsdeel	is	onderdeel	van	de	gemeente	Amsterdam	en	het	gebied	telde	in	2014	26.252	
inwoners	(Gemeente	Amsterdam-2,	2014).	Het	winkelcentrum	bestond	in	het	verleden	uit	53	
winkels,	hiermee	was	het	winkelbestand	en	het	verzorgingsgebied	een	stuk	groter	dan	dat	van	
winkelcentrum	Houtwijk.	Om	het	winkelcentrum	te	kunnen	aanpassen	aan	de	behoeften	en	wensen	
van	het	stadsdeel	is	gekozen	voor	een	nieuw	bestemmingsplan.	Het	winkelcentrum	Mosveld	heeft	
een	nieuwe	locatie	gekregen,	in	juni	2016	is	het	winkelcentrum	volledig	nieuw	opgeleverd.	
Informatie	voor	beschrijving	van	winkelcentrum	Mosveld	is	door	middel	van	deskresearch	
gerealiseerd.	Door	middel	van	een	kort	telefonisch	gesprek	met	mevrouw	Maass,	accountmanager	
detailhandel	van	stadsdeel	Amsterdam-Noord,	zijn	de	uitkomsten	van	het	deskresearch	bevestigd.			

Het	huidige	aantal	winkels	met	25	kleinere	winkels	en	2	supermarkten	een	stuk	kleiner	dan	
voorgaande	jaren	en	daarmee	gelijkwaardig	aan	winkelcentrum	Houtwijk	(Gemeente	Amsterdam-1,	
2013).	Bovendien	zijn,	net	zoals	in	winkelcentrum	Houtwijk,	meerdere	appartementen	boven	het	
winkelcentrum	gerealiseerd	om	ook	de	leefbaarheid	na	sluitingstijd	te	bevorderen.	Het	bouwen	van	
het	winkelcentrum	is	volledig	gefinancierd	door	de	vastgoedbeheerder,	Multivastgoed.	Financiële	
investeringen	en	andere	belangrijke	informatie	in	het	winkelcentrum	zijn	daardoor	niet	inzichtelijk.	
Doordat	Multivastgoed	de	grond	huurt	van	de	gemeente	levert	het	winkelcentrum	onder	aan	de	
streep	circa	€400.000	op	(Gemeente	Amsterdam-1,	2013).	Daarnaast	heeft	de	gemeente	een	bedrag	
van	€9.372.000	geïnvesteerd	om	het	stedenbouwkundigplan	uit	te	kunnen	voeren	(Ruijsink,	2013).		

De	stakeholders	met	betrekking	tot	het	winkelcentrum	zijn	blij	met	het	nieuwe	winkelcentrum.	
Bewoners	in	de	omgeving	van	het	nieuwe	winkelcentrum	geven	aan	dat	de	vernieuwing	de	
leefbaarheid	van	de	wijk	goed	heeft	gedaan.	Voornamelijk	in	de	avonduren	is	de	nieuwe	locatie	een	
grote	verbetering	t.o.v.	de	oude	situatie	volgens	één	van	de	bewoners.	Ook	de	ondernemers	zijn	
tevreden	over	de	bouw	van	het	centrum	en	kijken	positief	naar	de	toekomst	(van	der	Meijden,	2016).	
Een	volledige	vernieuwing	van	het	winkelcentrum	heeft	dus	gezorgd	voor	een	stijging	in	
tevredenheid	van	de	stakeholders.	Een	gedeeltelijke/volledige	verbouwing	behoort	ook	tot	de	
mogelijkheden	voor	winkelcentrum	Houtwijk,	maar	vereist	een	grote	investering	van	het	stadsdeel	
Loosduinen.		

5.1.3	Winkelcentrum	Duinzigt	
Het	derde	referentiekader	betreft	winkelcentrum	Duinzigt	in	het	stadsdeel	Haagse	Hout.	Ten	
opzichte	van	de	andere	twee	referentiewinkelcentra	is	winkelcentrum	Duinzigt	volop	bezig	met	
plannen	voor	verbeteringen.	Het	investeringsbureau	WP	Retail	Invest	(WPRI)	heeft	in	juli	2014	het	
winkelcentrum	gekocht	met	de	bedoeling	verbeteringen	door	te	voeren.	De	uitvoeringsplannen	van	
eerdere	eigenaren	misten	voldoende	draagvlak	bij	overige	stakeholders	van	het	winkelcentrum.	Het	
WPRI	hoopt	nu	met	steun	van	de	gemeente	voldoende	draagvlak	te	creëren	bij	o.a.	de	omliggende	
bewoners	en	ondernemers	in	het	winkelcentrum	(Gemeente	Den	Haag-1,	2015).	
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De	wijk	Duinzigt	is	met	een	inwonersaantal	van	ruim	13.000	vergelijkbaar	met	de	wijk	Houtwijk.	
Bovendien	is	de	afstand	naar	het	stadscentrum	van	Den	Haag,	25	min	met	het	openbaar	vervoer,	
vergelijkbaar.	Ook	de	problematieken	in	winkelcentrum	Duinzigt	tonen	sterke	overeenkomsten	met	
de	problemen	in	Houtwijk.	Het	winkelcentrum	functioneert	matig,	met	uitzondering	van	de	Albert	
Heijn.	Bovendien	loopt	de	leegstaand	van	winkelpanden	de	laatste	jaren	op	waardoor	de	
aantrekkelijkheid	van	het	winkelcentrum	onder	druk	komt	te	staan	(Gemeente	Den	Haag-1,	2015).	
Om	de	kwaliteit	van	het	winkelcentrum	te	kunnen	verbeteren	en	beter	te	laten	aansluiten	op	de	
behoeften	van	de	wijk,	zijn	een	aantal	doelstellingen	door	de	gemeente	in	samenwerking	met	WRPI	
vastgesteld.	Hieronder	volgt	een	overzicht	van	de	belangrijkste	doelstellingen:	

-	Verplaatsing	van	de	Albert	Heijn	naar	grotere,	nieuw	te	bouwen	locatie.	De	huidige	Albert	Heijn	is	
verdeeld	over	twee	etages	en	dat	doet,	volgens	de	gemeente,	afbraak	aan	de	kwaliteit	van	het	
winkelen	voor	consumenten.		
-	Vergroten	van	het	overige	winkelaanbod.	De	locatie	van	de	Albert	Heijn	die	vrijkomt	biedt	plaats	
aan	een	tweede	supermarkt	in	een	ander	prijssegment.	Daarnaast	moeten	aanbieders	toegevoegd	
worden	in	de	kleding	–	en	huishoudartikelen	branche;	
-	Om	het	winkelcentrum	na	sluitingstijd	levendig	te	houden	moeten	boven	het	winkelcentrum	
nieuwe	appartementen	gerealiseerd	worden;	
-	Een	nieuw	centraal	plein	moet	worden	gerealiseerd.	Het	plein	zal	als	ontmoetingsplek	gaan	dienen	
en	kan	tevens	ingezet	worden	als	locatie	voor	(wijk)	activiteiten	en	terrasjes.		

Alhoewel	in	de	huidige	situatie	voldoende	draagvlak	bij	de	vastgoedbeheerder	en	gemeente	lijkt	te	
zijn,	zijn	de	ondernemers	en	bewoners	in	Duinzigt	minder	enthousiast	over	de	vernieuwingsplannen.	
Volgens	de	omwonende	bewoners	zijn	inmiddels	650	handtekeningen	verzameld	voor	een	petitie	
tegen	de	vernieuwing	van	winkelcentrum	Duinzigt	(Algemeen	Dagblad,	2017).	De	bewoners	zijn	van	
mening	dat	de	verbouwing	te	groot	van	omvang	is.	‘Het	veroorzaakt	teveel	drukte	met	verkeer	–	en	
parkeeroverlast.	Iedereen	wil	graag	dat	het	kleinschalig	blijft’	aldus	één	van	de	bewoners.	Voor	een	
aantal	van	de	ondernemers	neemt	de	onzekerheid	over	het	bestaansrecht	toe.	De	gemeente	
probeert	door	middel	van	bijeenkomsten	en	vergaderingen	ondernemers	en	bewoners	te	overtuigen	
van	de	plannen	voor	het	winkelcentrum.	Eén	van	de	ondernemers	geeft	aan	blij	te	zijn	dat	de	
gemeente	in	ieder	geval	aandacht	heeft	voor	de	zorgen	en	onzekerheid	van	de	winkels	in	Duinzigt	
(van	den	Hoogenband,	2017).	

5.2 Conclusie	
De	situaties	in	de	drie	behandelde	winkelcentra	bevestigen	het	feit	dat	overal	in	Nederland	(kleinere)	
winkelcentra	te	kampen	hebben	met	allerlei	soorten	problematieken.	De	situaties	in	de	genoemde	
winkelcentra	zijn	te	vergelijken	met	de	situatie	in	winkelcentrum	Houtwijk.	Om	die	reden	wordt	in	
paragraaf	5.2	een	conclusie	gemaakt	van	de	belangrijkste	verbeterpunten.	De	genoemde	
verbeterpunten	dienen	ter	ondersteuning	van	het	uiteindelijke	advies	aan	stadsdeel	Loosduinen.	Het	
grote	minpunt	tijdens	de	benchmark	met	drie	andere	winkelcentra	is	het	gebrek	aan	financiële	
informatie	met	betrekking	tot	verbouwingen	en	verbeteringen.	Vastgoedorganisaties	zijn	financieel	
verantwoordelijk	voor	de	winkelpanden.	Het	was	niet	mogelijk	om	informatie	over	budgetten	en	
investeringen	bij	deze	partijen	te	achterhalen.	Een	financiële	vergelijking	met	de	verbeteringen	in	
winkelcentrum	Houtwijk	was	daarom	ook	niet	mogelijk.	Daarnaast	gaven	de	twee	experts	aan	dat	
het	financiële	kostenplaatje	per	winkelcentrum	sterk	verschilt.	Ondanks	dat	winkelcentrum	Houtwijk	
op	meerdere	punten	is	te	vergelijken	met	de	referentiewinkelcentra,	is	het	haast	onmogelijk	een	
vergelijking	te	maken	op	financieel	gebied.		
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Winkelcentrum	Beverwaard	is	qua	situatie	en	als	richtlijn	voor	verbeteringen	het	beste	te	vergelijken	
met	winkelcentrum	Houtwijk.	Doordat	o.a.	bij	de	winkeliersvereniging	een	klein	budget	aanwezig	is	
en	de	financiële	situatie	van	voornamelijk	de	kleinere	ondernemers	in	het	winkelcentrum	niet	heel	
positief	is,	zijn	de	plannen	en	instrumenten	van	StadenCo	het	meest	realistisch	om	door	te	voeren.		

Vanuit	de	andere	winkelcentra	zijn	voornamelijk	de	communicatie	en	het	budget	punten	waar	
winkelcentrum	Houtwijk	lering	uit	kan	trekken.	De	onvrede	onder	de	bewoners	met	betrekking	tot	
winkelcentrum	Duinzigt	bevestigt	dat	draagvlak	vanuit	alle	stakeholders	belangrijk	is	om	
verbeterpunten	te	kunnen	doorvoeren.	Uiteindelijk	zijn	de	omliggende	bewoners	ook	de	
belangrijkste	doelgroep	van	het	winkelcentrum.	Wanneer	deze	groep	niet	tevreden	is	of	het	gevoel	
krijgt	onvoldoende	gehoord	te	worden,	zal	het	winkelcentrum	moeite	krijgen	om	het	gewenste	
aantal	bezoekers	te	trekken.
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6. RESULTATEN	ONDERZOEK	
	
In	dit	hoofdstuk	worden	de	overige	resultaten	uit	de	digitale	enquête	behandeld	en	wordt	antwoord	
gegeven	op	de	deelvraag:	Wat	zijn	de	demografische	kenmerken	(inwonersaantal,	verdeling	
man/vrouw,	nationaliteiten,	gemiddeld	inkomen	etc.)	van	Houtwijk	m.b.t.	de	bewoners?	

Allereerst	zal	de	leeftijd	en	de	geografische	verdeling	in	het	onderzoeksgebied	van	de	respondenten	
aan	bod	komen.	Daarna	zal	o.a.	de	motivatie	van	de	respondenten	om	in	winkelcentrum	Houtwijk	te	
winkelen	worden	besproken.	Vervolgens	zullen	de	resultaten	van	verschillende	scoretabellen	over	
het	winkelcentrum	en	de	openbare	ruimte	worden	behandeld.	Tijdens	de	analyse	van	de	
scoretabellen	zullen	onderwerpen	met	een	duidelijk	(afwijkend)	cijfer	extra	aandacht	krijgen.	De	
resultaten	uit	de	enquête	zijn	met	ondersteuning	van	SPSS	in	tabellen	en	grafieken	weergeven.	Voor	
gehele	enquête	zie	bijlage	8.		

6.1	Leeftijd	en	geografische	verdeling	
In	de	komende	paragraaf	zullen	de	leeftijd	en	de	geografische	verdeling	van	de	respondenten	over	
Houtwijk	aan	bod	komen.		
	

	

	

	

	

Tabel	6.1,	leeftijdscategorieën	respondenten	

De	leeftijdscategorie	tot	24	jaar	is	in	vergelijking	met	de	populatie	van	Houtwijk	onvoldoende	
aanwezig	in	de	groep	respondenten.	Daar	tegenover	staat	een	oververtegenwoordiging	in	de	
leeftijdscategorieën	van	personen	boven	de	45	jaar.	Voor	het	uiteindelijke	resultaat	van	het	primaire	
onderzoek	is	de	(ongelijke)	verdeling	in	de	populatie	niet	erg,	dit	komt	o.a.	door;	

-	Het	gemiddeld	lager	besteedbaar	inkomen	van	personen	tot	24	jaar	in	vergelijking	met	de	drie	
overige	leeftijdscategorieën	(CBS-2,	2016).	

-	De	gemiddelde	leeftijd	waarop	personen	uit	het	ouderlijke	huis	vertrekken	ligt	op	de	grens	van	deze	
leeftijdscategorie.	Personen	die	thuiswonend	zijn,	zijn	over	het	algemeen	niet	verantwoordelijk	voor	
de	aanschaf	van	bijvoorbeeld	wekelijkse	boodschappen	(CBS-3,	2016).	

De	leeftijdscategorieën	van	bewoners	van	25	jaar	of	ouder	is	daarmee	commercieel	interessanter	
dan	de	eerste	leeftijdscategorie.	De	populatie	van	de	enquête	is	daarmee	niet	steeds	niet	volledig	
representatief	voor	de	gehele	bevolking	van	Houtwijk,	maar	spitst	zich	voldoende	toe	op	de	
uiteindelijke	doelgroep	van	het	winkelcentrum.			

In	vergelijking	met	de	gemiddelde	leeftijd	van	Den	Haag	(38,3)	is	Houtwijk	met	een	gemiddelde	van	
42,8	een	relatief	oude	wijk.	Doordat	Loosduinen	het	stadsdeel	is	met	de	gemiddeld	hoogste	leeftijd	
(47,3),	is	Houtwijk	in	vergelijking	met	de	rest	van	het	stadsdeel	relatief	jong	(Gemeente	Den	Haag-2,	
2016).	
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In	onderstaande	tabel	is	de	geografische	verdeling	van	de	respondenten	over	de	wijk	Houtwijk	
weergeven.	De	respondenten	van	de	enquête	zijn,	mede	door	vaststelling	van	het	onderzoeksgebied	
(zie	bijlage	1),	woonachtig	op	maximaal	1000	meter	van	winkelcentrum	Houtwijk.	Voor	dit	
onderzoeksgebied	is	gekozen	zodat	het	aannemelijk	is	dat	de	respondenten	het	winkelcentrum	niet	
(kunnen)	afkeuren	op	basis	van	locatie	ten	opzichte	van	het	woonadres.	In	het	overzicht	van	de	
geografische	verdeling	zijn	straten	waar	minder	dan	10	respondenten	woonachtig	zijn	niet	
meegenomen	(zie	bijlage	10	voor	volledige	geografische	verdeling).	

	
Tabel	6.2,	geografische	verdeling	respondenten	Houtwijk		
	
In	bovenstaande	tabel	is	duidelijk	dat	het	aantal	respondenten	uit	dezelfde	straat	niet	boven	de	10%	
uitkomt.	Deze	geografische	verdeling	komt	ten	goede	aan	de	representativiteit	van	het	vastgestelde	
onderzoeksgebied.		
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6.2	Bezoeker	winkelcentrum,	frequentie	en	motivatie	
Paragraaf	6.2	weergeeft	het	resultaat	op	vraag	1	van	de	enquête;	Heeft	u	het	afgelopen	jaar	(2016)	
en/of	in	2017	één	of	meerdere	aankopen	gedaan	in	winkelcentrum	Houtwijk?	Bovendien	wordt	de	
frequentie	van	het	aantal	bezoeken	door	de	respondenten	aan	winkelcentrum	Houtwijk	weergeven	
en	wordt	aandacht	besteed	aan	de	motivatiegronden	van	respondenten	om	gebruik	te	maken	van	
winkelcentrum	Houtwijk.		

	
Tabel	6.3,	bezoekers	winkelcentrum	Houtwijk	

Voorafgaand	aan	het	onderzoek	werd	door	de	opdrachtgever	(stadsdeel	Loosduinen)	en	de	
onderzoeker	verwacht	dat	een	relatief	groot	gedeelte	(richtlijn	50%)	van	het	onderzoeksgebied	
niet/nauwelijks	bezoeker	was	van	winkelcentrum	Houtwijk.	Echter,	in	tabel	6.4	is	duidelijk	te	zien	dat	
de	resultaten	van	het	onderzoek	deze	verwachting	volledig	ontkrachten.	Alle	respondenten	geven	
aan	het	afgelopen	jaar	en/of	in	het	huidige	jaar	één	of	meerdere	aankopen	gedaan	te	hebben	in	het	
winkelcentrum.	Waardevolle	informatie	van	niet-bezoekers	kan	door	middel	van	de	huidige	
resultaten	helaas	niet	achterhaald	worden.	Met	de	huidige	resultaten	is	het	wel	interessant	om	te	
kijken	naar	de	frequentie	van	het	aantal	bezoeken	aan	winkelcentrum	Houtwijk.	

	
Tabel	6.4,	frequentie	bezoek	winkelcentrum	Houtwijk	

Meer	dan	90	%	van	de	380	respondenten	geeft	aan	minimaal	één	keer	per	week	een	bezoek	te	
brengen	aan	winkelcentrum	Houtwijk.	Ondanks	dat	het	winkelcentrum	als	onvoldoende	aantrekkelijk	
wordt	beschouwd	door	de	ondernemers	en	het	stadsdeel,	maken	de	respondenten	toch	regelmatig	
gebruik	van	de	commerciële	locatie.	Slechts	een	klein	gedeelte	van	de	respondenten	(6,2	%)	geeft	
aan	‘niet	vaak’	naar	het	winkelcentrum	toe	te	gaan	en	maximaal	één	tot	twee	keer	per	maand	een	
bezoek	te	brengen.	

Tabel	6.5	gaat	dieper	in	op	de	motivatiegronden	van	de	respondenten	om	gebruik	te	maken	van	
winkelcentrum	Houtwijk.	In	de	tabel	wordt	het	resultaat	weergegeven	op	de	vraag;	‘Wat	is	de	reden	
dat	u	winkelcentrum	Houtwijk	heeft	uitgekozen	om	uw	aankoop/aankopen	te	doen	in	het	afgelopen	
jaar	(2016)	en/of	in	2017?’.	Voor	de	respondenten	was	het	mogelijk	meerdere	antwoorden	in	te	
vullen.	Hierdoor	ligt	het	aantal	antwoorden	hoger	dan	het	daadwerkelijk	aantal	respondenten.	
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Tabel	6.5,	motivatie	voor	keuze	winkelcentrum	Houtwijk	

*	210	%	geeft	aan	dat	gemiddeld	2,1	antwoorden	per	respondent	zijn	ingevuld	bij	deze	vraag.	

Bijna	100	%	van	de	respondenten	geeft	aan	winkelcentrum	Houtwijk	te	kiezen	omdat	het	centrum	
een	gunstige	locatie	heeft	t.o.v.	huis	en/of	werk.	In	vergelijking	met	de	andere	antwoord	categorieën	
is	de	locatie	van	het	winkelcentrum	veruit	de	belangrijkste	motivatie.	Het	winkelaanbod,	de	
bereikbaarheid	en	de	(gratis)	parkeermogelijkheden	zijn	allen	voor	ongeveer	30	%	van	de	
respondenten	een	motivatiereden	om	naar	winkelcentrum	Houtwijk	toe	te	gaan.	De	
sfeer/gezelligheid	in	het	winkelcentrum	motiveert	respondenten	nauwelijks.	Slechts	5	%	van	de	
respondenten	geeft	aan	de	sfeer/gezelligheid	motiveert	om	een	bezoek	te	brengen	aan	het	centrum.	
Echter,	vanuit	deze	resultaten	is	niet	per	definitie	te	concluderen	dat	bijvoorbeeld	de	
sfeer/gezelligheid	daadwerkelijk	als	slecht	beoordeeld	wordt.	De	score	over	o.a.	sfeer	wordt	later	in	
dit	hoofdstuk	behandeld.				

Naast	de	motivatie	om	voor	winkelcentrum	Houtwijk	te	kiezen,	is	het	doel	van	het	bezoek	minstens	
zo	belangrijk.	In	tabel	6.6	wordt	het	resultaat	weergegeven	op	de	vraag;	‘Voor	welke	
producten/diensten	bent	u	in	het	afgelopen	jaar	(2016)	en/of	in	2017	geweest	in	winkelcentrum	
Houtwijk?’.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tabel	6.6,	doeleinden	bezoek	winkelcentrum	Houtwijk 

*	206,1	%	geeft	aan	dat	gemiddeld	ongeveer	2,06	antwoorden	per	respondent	zijn	ingevuld	bij	deze	
vraag.		
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Zoals	verwacht	doet	het	winkelcentrum	voornamelijk	dienst	als	locatie	om	(wekelijkste/dagelijkse)	
boodschappen	te	halen.	99,5	%	van	de	respondenten	geeft	aan	het	winkelcentrum	te	gebruiken	voor	
producten	uit	één	van	de	twee	supermarkten.	Deze	uitslag	bevestigt	de	mening	van	de	ondernemers	
met	betrekking	tot	de	hoge	invloed	van	de	supermarkten	op	het	winkelcentrum.	Opvallend	aan	het	
antwoord	op	deze	vraag	is	dat	meer	dan	de	helft	van	de	respondenten	(55,6	%)	aangeeft	gebruik	te	
maken	van	de	medische	doeleinden	in	het	winkelcentrum.	Het	hoge	gebruik	van	de	faciliteiten	op	
het	gebied	van	medische	zorg	zou	veroorzaakt	kunnen	worden	door	de	relatief	hoge	leeftijd	in	de	
wijk	en	in	de	respondenten	groep.	De	bewoners	geven	hiermee	duidelijk	aan	de	medische	faciliteiten	
als	waardevol	te	ervaren.		

6.3	Scoretabellen	winkelcentrum	algemeen	&	winkelcentrum	
Houtwijk	
In	de	enquête	is	de	respondenten	gevraagd	rapportcijfers	te	geven	aan	drie	verschillende	tabellen	
(zie	bijlage	8	voor	volledige	enquête).	In	de	scoretabellen	werd	de	respondenten	gevraagd	een	score	
te	geven	uiteenlopend	van	1	t/m	10	aan	gegeven	onderwerpen.	De	eerste	twee	tabellen	bevatten	
dezelfde	onderwerpen,	de	derde	tabel	wordt	behandeld	in	paragraaf	6.4.	Het	doel	van	de	eerste	
tabel	was	door	middel	van	rapportcijfers	te	achterhalen	wat	respondenten	belangrijk	en	minder	
belangrijk	vonden	aan	een	winkelcentrum	in	het	algemeen.	De	tweede	tabel	ging	over	dezelfde	
onderwerpen,	maar	nu	toegespitst	op	winkelcentrum	Houtwijk.		

Doordat	beide	tabellen	dezelfde	onderwerpen	behandelden,	is	het	mogelijk	deze	resultaten	met	
elkaar	te	vergelijken.	De	onderwerpen	die	hoog	scoren	in	de	eerste	tabel	en	laag	scoren	in	de	tweede	
tabel	zullen	relatief	gezien	het	meest	verbeterd	kunnen	worden.	In	onderstaande	tabel	zijn	de	eerste	
twee	scoretabellen	naast	elkaar	gezet	ter	vergelijking	van	de	resultaten.	Ook	zullen	de	onderwerpen	
waar	de	meeste	verbetering	kan	optreden	gerangschikt	worden	van	hoge	verbeteringsmogelijkheden	
naar	lage	verbeteringsmogelijkheden.	

De	scoretabellen	bevatten	de	gemiddelde	cijfers	van	de	gevraagde	onderwerpen.		

Tabel	6.7,	vergelijking	scoretabellen	winkelcentrum	algemeen/Houtwijk	
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In	tabel	6.7.	is	te	zien	dat	een	drietal	onderwerpen	een	onvoldoende	scoort.	Deze	onderwerpen	
staan	tevens	bovenaan	in	de	rangschikking	als	het	gaat	om	noodzakelijke	verbeteringen;	

1. Variatie	in	het	winkelaanbod	
2. Sfeer/gezelligheid	in	het	winkelcentrum	
3. Het	aantal	winkels	in	het	winkelcentrum	

Volgens	de	respondenten	is	het	met	de	variatie	in	het	winkelaanbod	het	slechtst	gesteld.	Samen	met	
het	onvoldoende	aantal	winkels	zijn	dit	punten	die	duidelijk	definieerbaar	zijn	en	relatief	eenvoudig	
aangepakt	kunnen	worden.	Ook	tijdens	de	beantwoording	van	de	open	vragen	kwam	het	gebrek	aan	
variatie	in	het	winkelaanbod	duidelijk	naar	voren	als	grootste	verbeterpunt.	Een	lastiger	begrip	is	de	
sfeer/gezelligheid	in	het	winkelcentrum.	Hoe	een	respondent/bezoeker	de	sfeer	in	een	
winkelcentrum	ervaart	is	per	consument	verschillend.	De	status	van	de	openbare	ruimte	rondom	een	
commerciële	locatie	kan	een	grote	invloed	hebben	op	de	sfeer/gezelligheid.	In	paragraaf	6.4	zijn	de	
rapportcijfers	van	de	openbare	ruimte	terug	te	vinden.		

Verder	valt	op	dat	de	kind	vriendelijkheid	en	de	stallingsmogelijkheden	van	fietsen	een	matige	
voldoende	scoren.	Echter,	de	twee	onderwerpen	worden	door	de	respondenten	als	minder	
belangrijke	punten	beschouwd	voor	een	winkelcentrum.	Om	die	reden	komen	het	verbeteren	van	de	
kind	vriendelijkheid	van	het	winkelcentrum	en	verbetering	van	de	stallingsmogelijkheden	van	fietsen	
niet	in	aanmerking.	Daarnaast	zijn	de	rapportcijfers	van	de	bereikbaarheid	van	het	winkelcentrum	
sterk	afhankelijk	van	het	soort	transport.	De	respondenten	vinden	de	bereikbaarheid	van	het	
openbaar	vervoer	veel	minder	belangrijk	dan	de	bereikbaarheid	met	eigen	vervoer.	Dit	zal	
hoogstwaarschijnlijk	veroorzaakt	worden	doordat	het	winkelcentrum	voornamelijk	gebruikt	wordt	
als	locatie	om	boodschappen	te	doen.		

6.4	Scoretabel	openbare	ruimte	
Paragraaf	6.4	behandelt	de	rapportcijfers	gegeven	door	respondenten	met	betrekking	tot	de	
openbare	ruimte	in-	en	rondom	winkelcentrum	Houtwijk.		

	
Tabel	6.8,	rapportcijfers	openbare	ruimte	
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In	het	wijkprogramma	van	Houtwijk	werd	aangegeven	dat	de	status	van	de	openbare	ruimte	niet	op	
residentieniveau	is.	De	rapportcijfers	van	de	respondenten	bevestigen	de	matige	status	van	de	
openbare	ruimte.	Voornamelijk	het	straatmeubilair	en	de	netheid	van	het	winkelcentrum	zijn	punten	
die	verbeterd	moeten	worden	volgens	de	respondenten.	Het	matige	aanbod	van	de	containers	is	
hoogstwaarschijnlijk	één	van	de	aanleidingen	waarom	de	netheid	van	het	winkelcentrum	een	lage	
score	toebedeeld	krijgt.	Over	de	looproute	en	de	status	van	de	looppaden/wegen	in	het	
winkelcentrum	zijn	de	respondenten	gematigd	positief.	Met	een	gemiddelde	beoordeling	van	6,4	
scoren	de	beide	onderwerpen	redelijk	goed	in	vergelijking	met	de	andere	onderdelen	van	de	
openbare	ruimte.	Met	een	gemiddeld	cijfer	van	5,91	is	de	algemene	beoordeling	van	de	openbare	
ruimte	door	de	bewoners	van	Houtwijk	zeer	matig.		
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7. CONFRONTATIE	
	
In	hoofdstuk	7	worden	in	een	overzicht	de	resultaten	uit	het	primaire	onderzoek	en	resultaten	uit	
andere	bronnen	met	elkaar	vergeleken	en	tegen	elkaar	afgewogen.	De	andere	bronnen	die	gebruikt	
worden	voor	de	confrontatie	zijn	(de	interviews	met)	de	ondernemers,	de	benchmark	met	de	drie	
winkelcentra,	informatie	vanuit	het	stadsdeel	Loosduinen	en	het	telefonisch	interview	met	mevr.	
Aalbers	van	de	gemeente	Den	Haag.	De	belangrijkste	resultaten	uit	dit	overzicht	worden	vervolgens	
in	een	confrontatiematrix	tegenover	elkaar	gezet.	Uit	de	confrontatiematrix	zal	een	rankschikking	
volgen	van	de	belangrijkste	verbeterpunten	die	in	paragraaf	7.2	verder	worden	toegelicht.	De	
belangrijkste	verbeterpunten	zullen	uiteindelijk	als	input	dienen	voor	de	conclusie	en	aanbevelingen	
van	het	onderzoek.	

7.1	Overzicht	resultaten	onderzoek	
In	paragraaf	7.1	worden	de	resultaten	uit	het	onderzoek	in	een	overzicht	geplaatst.	Uit	dit	overzicht	
volgen	de	belangrijkste	verbeterpunten	die	vervolgens	in	een	confrontatiematrix	zullen	worden	
geplaatst.	Door	middel	van	plussen	(	+	)	en	minnen	(	-	)	zal	blijken	of	het	genoemde	onderwerp	wordt	
behandeld	in	de	desbetreffende	bron.	Wanneer	een	genoemd	onderwerp	als	duidelijk	verbeterpunt	
naar	voren	komt	uit	een	bepaalde	bron	van	het	onderzoek,	dan	zal	deze	maximaal	twee	keer	een	
plus	(	+	+	)	ontvangen.	Als	blijkt	dat	een	genoemd	onderwerp	nauwelijks/niet	als	verbeterpunt	wordt	
gezien,	dan	zal	deze	maximaal	twee	minnen	(	-	-	)	ontvangen.	Wordt	een	onderwerp	niet	behandeld	
dan	wordt	het	vak	leeggelaten.	Om	een	duidelijk	overzicht	te	creëren	worden	de	onderwerpen	
verdeeld	aan	de	hand	van	letters.	De	onderwerpen	met	het	meeste	aantal	plussen,	worden	
meegenomen	in	de	confrontatiematrix.		

-	A:	Samenwerking	stakeholders	 	 -	G:	Kwaliteit	v/d	winkels	
-	B:	Sfeer/gezelligheid	 	 	 	 -	H:	Containers/prullenbakken	
-	C:	Netheid	winkelcentrum	 	 	 -	I:	Groenvoorzieningen/Straatmeubilair	
-	D:	Variatie	winkelaanbod	 	 	 -	J:	Verlichting	
-	E:	Duurzaamheid	 	 	 	 -	K:	Veiligheid	
-	F:	Internet	(online	vindbaarheid)	 	 -	L:	Bereikbaarheid	(eigen	en	openbaar	vervoer)	
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Tabel	7.1,	overzicht	resultaten	onderzoek
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Door	middel	van	plussen	(	+	)	en	minnen	(	-	)	zullen	de	belangrijkste	verbeterpunten,	net	zoals	in	het	
voorgaande	overzicht,	worden	beoordeeld	en	vervolgens	in	een	rankschikking	worden	geplaatst.	De	
netheid	van	het	winkelcentrum,	status	van	de	containers/prullenbakken	en	
groenvoorzieningen/straatmeubilair	zijn	allemaal	onderdelen	van	de	openbare	ruimte	en	worden	om	
die	reden	in	één	categorie	samengevoegd.	De	trends	en	ontwikkelingen	worden	buiten	beschouwing	
gelaten	in	tabel	7.2,	de	confrontatiematrix.		
	
-	A:	Samenwerking	stakeholders		 	 -	C:	Sfeer/gezelligheid	
-	B:	Variatie	winkelaanbod	 	 	 -	D:	Openbare	ruimte	netheid/containers)	

Tabel	7.2,	Confrontatiematrix	

	

7.2	Rankschikking	verbeterpunten	
Paragraaf	7.2	gaat	dieper	in	op	hoe	de	rankschikking	van	de	verbeterpunten	tot	stand	is	gekomen.	Bij	
de	beschrijving	van	de	rankschikking	zal	worden	begonnen	met	het	onderwerp	dat	volgens	alle	
genoemde	bronnen	de	hoogste	prioriteit	geniet	om	verbeterd	te	worden.		

#1.	Openbare	ruimte	(D)	
Uit	de	confrontatiematrix	blijkt	dat	de	huidige	status	van	de	openbare	ruimte	het	verbeterpunt	is	
met	de	hoogste	prioriteit.	De	vier	gebruikte	bronnen	uit	het	onderzoek	geven	allemaal	aan	dat	de	
status	van	de	openbare	ruimte	een	cruciaal	onderdeel	is	voor	de	aantrekkelijkheid	van	een	
winkelcentrum.	De	bewoners	van	Houtwijk	beoordelen	de	openbare	ruimte	met	een	matige	
voldoende	en	zien	voldoende	verbeterpunten.	Voornamelijk	de	netheid	van	het	winkelcentrum	laat	
te	wensen	over.	De	ondernemers	bevestigen	de	‘smerige’	status	van	het	winkelcentrum.	De	huidige	
situatie	rondom	de	afvalverwerking	is	volgens	de	ondernemers	en	respondenten	één	van	de	grootste	
ergernissen	met	betrekking	tot	de	openbare	ruimte.	Dit	is	een	concreet	verbeterpunt	dat	door	het	
stadsdeel	‘eenvoudig’	opgelost	kan	worden.	Uit	het	wijkprogramma	Houtwijk	blijkt	dat	de	openbare	
ruimte	niet	voldoet	aan	het	verwachte	niveau	en	dat	het	stadsdeel	van	mening	is	dat	concrete	
verbeteringen	doorgevoerd	moeten	worden.	Daarnaast	is	te	zien	dat	de	openbare	ruimte	ook	een	
grote	rol	speelt	in	de	verbeterplannen	van	de	drie	referentie	winkelcentra.	

Verder	zijn	meerdere	bronnen	van	mening	dat	de	groenvoorzieningen	en	het	straatmeubilair	in	het	
winkelcentrum	onvoldoende	zijn.	Onder	andere	bewoners	geven	aan	dat	in	het	winkelcentrum	te	
weinig	zitmogelijkheden	zijn	om	te	genieten	van	bijvoorbeeld	het	weer.	Ook	de	groenvoorzieningen	
zijn	zeer	matig	in	het	winkelcentrum.	Een	verbetering	van	beide	onderdelen	zou	voornamelijk	de	
sfeer/gezelligheid	een	boost	geven.		
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#2.	Sfeer/gezelligheid	winkelcentrum	(C)	
Uit	meerdere	bronnen	is	gebleken	dat	de	sfeer/gezelligheid	in	een	(winkel)centrum	succesbepalend	
kan	zijn.	De	sfeer/gezelligheid	in	een	commerciële	locatie	is	een	moeilijk	te	meten	begrip,	iedereen	
heeft	een	verschillende	mening	over	wat	gezellig	en/of	sfeervol	is.	Wat	blijkt	uit	onder	andere	het	
primaire	onderzoek	is	dat	de	status	van	de	openbare	ruimte	een	grote	rol	speelt	in	de	beleving	van	
consumenten	en	ondernemers.	In	de	confrontatiematrix	is	te	zien	dat	het	stadsdeel	de	enige	partij	is	
die	niet	de	maximale	score	toebedeeld	krijgt	op	het	onderwerp	sfeer/gezelligheid.	Dit	heeft	te	maken	
met	het	feit	dat	het	niet	het	primaire	doel	is	van	het	stadsdeel	om	dit	onderwerp	te	verbeteren.	Het	
stadsdeel	is	voornamelijk	geïnteresseerd	in	een	goede	samenwerking	tussen	de	stakeholders	en	een	
goede	leefomgeving	voor	haar	bewoners.	Als	de	samenwerking	en	leefomgeving	(openbare	ruimte)	
beide	van	goede	kwaliteit	zijn,	zal	de	sfeer/gezelligheid	vanzelf	verbeteren.	In	het	voorgaande	
onderdeel	van	de	openbare	ruimte	zijn	al	een	aantal	verbeteringen	genoemd	die	de	
sfeer/gezelligheid	kunnen	verbeteren.		

#3/4.	Samenwerking	stakeholders	(A)	
Bij	de	eerste	categorie	in	de	confrontatiematrix	is	te	zien	dat	resultaten	uit	het	primaire	onderzoek	
geen	invloed	hebben	op	de	beoordeling.	Tijdens	de	enquête	werden	geen	vragen	gesteld	over	dit	
onderwerp	dus	daarmee	is	het	niet	mogelijk	de	resultaten	uit	het	primaire	onderzoek	mee	te	nemen	
in	de	confrontatiematrix.	De	samenwerking	tussen	stakeholders	wordt	door	de	overige	drie	partijen	
als	zeer	belangrijk	ervaren	en	beoordeeld	als	zeer	matig	in	de	huidige/eerdere	situaties.	Zo	geven	de	
ondernemers	van	Houtwijk	aan	dat	de	samenwerking	tussen	de	winkeliers	onderling	en	met	de	
andere	partijen	zeer	moeizaam	verloopt.	Alle	geïnterviewde	ondernemers	zijn	van	mening	dat	
wanneer	de	samenwerking	wordt	verbeterd,	alle	stakeholders	profiteren.	Daarnaast	laten	huidige	
resultaten	uit	bijvoorbeeld	winkelcentrum	Beverwaard	zien	dat	goede	samenwerking	tot	positieve	
(korte	termijn)	resultaten	kan	leiden.	Voornamelijk	het	organiseren	van	gezamenlijke	evenementen	
en/of	andere	activiteiten	kunnen	de	aantrekkelijkheid	van	het	winkelcentrum	sterk	verbeteren.	Ook	
het	stadsdeel	laat	zien	samenwerking	tussen	stakeholders	belangrijk	te	vinden	door	onder	andere	
initiatief	te	nemen	voor	het	Keurmerk	Veilig	Ondernemen	(KVO).	

#3/4.	Variatie	winkelaanbod	(B)	
Uit	het	primaire	onderzoek	blijkt	duidelijk	dat	de	bewoners	in	Houtwijk	de	variatie	in	het	
winkelaanbod	als	belangrijkste	verbeterpunt	beschouwen.	De	ondernemers	in	winkelcentrum	
Houtwijk	bevestigen	het	gebrek	aan	variatie.	Aangezien	de	bewoners	en	ondernemers	meer	inzicht	
hebben	in	de	huidige	situatie	van	winkelcentrum	Houtwijk	dan	de	overige	twee	bronnen,	kan	dit	
verbeterpunt	als	zeer	belangrijk	worden	beschouwd.	Zo	blijkt	uit	de	doelstellingen	van	de	
referentiewinkelcentra	dat	variatie	in	het	winkelaanbod	niet	als	grootste	probleem	wordt/werd	
ervaren.	Het	doel	van	het	stadsdeel	zelf	is	om	de	leefbaarheid	in	de	wijk	Houtwijk	te	optimaliseren	
voor	haar	bewoner.	Wordt	de	variatie	in	het	winkelaanbod	als	belangrijk	verbeterpunt	gezien	door	
bewoners	en	ondernemers,	dan	pas	is	het	onderwerp	een	punt	van	verbetering	voor	het	stadsdeel.	



	

48	
	

	

8. ADVIES	
	
Hoofdstuk	8	geeft	antwoord	op	de	deelvragen:		

-	Wat	kan	het	stadsdeel	(in	samenwerking	met	het	winkelcentrum)	verbeteren	in	het	huidige	
winkelcentrum	en	bijbehorende	openbare	ruimte	binnen	de	financiële	mogelijkheden?	

-	Hoe	kunnen	de	verbeteringen	het	beste	doorgevoerd	door	het	stadsdeel	om	een	optimale	
verbetering	te	genereren	van	het	winkelcentrum	te	Houtwijk?	

Uit	de	confrontatie	in	hoofdstuk	7	zijn	de	belangrijkste	verbeterpunten	achterhaald	gerangschikt	op	
basis	van	prioriteit	voor	winkelcentrum	Houtwijk.	Op	basis	van	deze	verbeterpunten	is	het	advies	in	
hoofdstuk	8	vormgegeven.	Daarnaast	is	de	beschrijving	van	de	organisatie	en	de	externe	analyse	als	
input	gebruikt	voor	de	onderbouwing	van	het	advies.	Het	advies	dient	als	uitgangspunt	voor	de	
concrete	aanbevelingen	van	het	onderzoek.	Paragraaf	8.2	behandelt	vervolgens	de	kosten	en	baten	
van	het	onderzoek.		

8.1	Advies	voor	verbeteringen	
Paragraaf	8.1	behandelt	de	adviezen	die	worden	gegeven	voortkomend	uit	het	onderzoek.	

-	Verbetering	openbare	ruimte	
Uit	hoofdstuk	7	blijkt	dat	de	openbare	ruimte	de	meeste	prioriteit	geniet	om	verbeterd	te	worden	in	
winkelcentrum	Houtwijk.	Aangezien	uit	de	benchmark	met	de	drie	winkelcentra	en	andere	bronnen	
weinig/geen	financiële	informatie	beschikbaar	was,	is	verder	vervolgonderzoek	vanuit	het	stadsdeel	
Loosduinen	met	betrekking	tot	de	openbare	ruimte	vereist.	Bovendien	zijn	de	kosten	van	de	
verbetering	van	de	openbare	ruimte	per	winkelcentrum	verschillend	en	dus	zonder	
vervolgonderzoek	niet	vast	te	stellen.	Binnen	het	stadsdeel	Loosduinen	is	voldoende	kennis	en	
ervaring	aanwezig	om	vervolgonderzoek	op	te	starten	met	als	doel	de	openbare	ruimte	van	
winkelcentrum	Houtwijk	te	verbeteren.	Kosten	en	tijd	van	het	vervolgonderzoek	kunnen	aan	de	hand	
van	de	resultaten	uit	dit	huidige	onderzoek	lastig	bepaald	worden.	Extra	aandacht	moet	tijdens	het	
vervolgonderzoek	uitgaan	naar	groenvoorzieningen,	straatmeubilair	en	containers/prullenbakken.		

Wat	wel	mogelijk	is,	is	om	de	kosten	te	bepalen	van	de	verbetering	van	de	afvalverwerking	in	
winkelcentrum	Houtwijk.	Uit	interviews	met	ondernemers	en	de	scoretabellen	in	de	digitale	enquête	
blijkt	dat	plaatsing	van	ondergrondse	restafval	containers	(ORAC’s)	kunnen	bijdragen	aan	verbetering	
van	de	netheid	in	het	winkelcentrum.	Bovendien	wordt	ook	de	matige	status	van	de	huidige	
containers	sterk	verbeterd.	Een	ORAC	is	met	€10.000,-	een	stuk	duurder	dan	een	normale	container	
€35,-,	maar	draagt	sterk	bij	aan	vermindering	van	zwerfafval	en	ongedierte	(Broers	&	Kool,	2012).	
Bovendien	kunnen	meerdere	huishoudens	in	de	omgeving	van	het	winkelcentrum	gebruik	maken	van	
de	ORAC’s.	Geadviseerd	wordt	om	aparte	ORAC’s	te	plaatsen	voor	ondernemers	en	bewoners.	
Vervolgonderzoek	moet	uitwijzen	hoeveel	ondergrondse	containers	geplaatst	moeten	worden	en	op	
welke	locatie	in	–	en	rondom	het	winkelcentrum.		

-	Sfeer/gezelligheid	
Uit	gesprekken	met	ondernemers	blijkt	dat	het	budget	van	de	winkeliersvereniging	met	een	bedrag	
van	€15.000,-	niet	toereikend	genoeg	is	om	de	aantrekkelijkheid	van	het	winkelcentrum	te	
verbeteren.	Het	stadsdeel	wordt	geadviseerd	de	kosten	(eenmalig)	op	zich	te	nemen	voor	de	
versiering	tijdens	de	kerstdagen.	Op	die	manier	kan	aan	de	ondernemers	en	vastgoedbeheerders	
getoond	worden	dat	het	loont	om	te	investeren	in	dergelijke	activiteiten.	De	sfeer/gezelligheid	en	de	
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aantrekkelijkheid	van	het	winkelcentrum	zal	stijgen	en	daarmee	ook	de	consumententevredenheid.	
Een	bedrag	van	€7500,-	moet	voldoende	zijn	om	het	winkelcentrum	te	voorzien	van	goede	
kerstversiering	(Altitude	Services,	z.j.).	Daarnaast	is	de	sfeer/gezelligheid	in	het	winkelcentrum	sterk	
afhankelijk	van	de	samenwerking	tussen	stakeholders	en	de	status	van	de	openbare	ruimte.	De	
sfeer/gezelligheid	en	het	imago	van	het	winkelcentrum	zal	sterk	verbeteren	wanneer	wordt	
geïnvesteerd	in	samenwerking	en	de	openbare	ruimte.	

Een	andere	mogelijkheid	om	de	sfeer/gezelligheid	te	verbeteren	is	het	organiseren	van	activiteiten	
en	evenementen.	Uit	de	benchmark	met	de	drie	winkelcentra	bleek	dat	consumenten	aangetrokken	
worden	door	activiteiten	zoals	marktdagen,	een	braderie	en	andere	originele	aandachtstrekkers.	
Mevr.	Keizer	van	StadenCo	bevestigt	dat	promotieactiviteiten	het	winkelcentrum	een	positieve	boost	
kunnen	geven.	Evenementen	met	een	maatschappelijk	en/of	duurzaam	karakter	staan	in	lijn	met	de	
trends	en	ontwikkelingen	in	de	Nederlandse	Retail.	Een	goed	voorbeeld	is	het	winkelcentrum	
Loosduinen,	één	van	de	nabijgelegen	concurrenten.	In	2014	werd	de	Haagse	Retailprijs	aan	
winkelcentrum	Loosduinen	t.w.v.	€7500,-	uitgereikt	voor	het	organiseren	van	vele	succesvolle	
promotieactiviteiten	(winkelen	in	Loosduinen,	2014).	Door	sportverenigingen	en/of	andere	
verenigingen	te	betrekken	bij	activiteiten	worden	niet	alleen	kosten	bespaard,	maar	ook	een	
maatschappelijk	karakter	toegevoegd.	De	kosten	van	dergelijke	promotieactiviteiten	zijn	erg	divers	
en	zullen	door	verder	vervolgonderzoek	bepaald	moeten	worden.	Het	budget	vanuit	de	
winkeliersvereniging	is	in	de	huidige	situatie	onvoldoende,	dus	de	kosten	zullen	door	het	stadsdeel	
moeten	worden	gedragen.		

Om	de	sfeer/gezelligheid	op	korte	termijn	een	impuls	te	geven	is	het	mogelijk	de	huidige	leegstaande	
panden	te	verfraaien	met	gevelstickers.	Door	middel	van	stickers	kunnen	gevels	van	panden	gebruikt	
worden	om	het	potentieel	te	laten	zien	van	die	ruimte.	3DWindowdressing	is	een	bedrijf	dat	zich	
specialiseert	in	het	vormgeven	van	etalages	van	(leegstaande)	winkelpanden	(3DWD,	z.j.).	Door	de	
vele	mogelijkheden	wordt	het	stadsdeel	geadviseerd	contact	op	te	nemen	met	de	
vastgoedbeheerders.	De	vastgoedbeheerders	zullen	uiteindelijk	de	kosten	voor	de	gevelversiering	
moeten	goedkeuren.	Gaan	de	vastgoedbeheerders	akkoord,	dan	kan	een	offerte	aangevraagd	
worden	op	basis	van	de	afmetingen	van	de	panden.		

Een	andere	mogelijkheid	is	om	te	panden	voor	andere	doeleinden	te	gebruiken.	Zo	is	het	mogelijk	
bewoners/potentiele	ondernemers	te	benaderen	en	de	leegstaande	ruimte	te	verhuren	aan	
meerdere	personen.	Een	concept	zoals	MijnTafel	is	een	goede	mogelijkheid	om	de	leegstaande	
panden	(deels)	te	verhuren	en	bewoners/potentiële	ondernemers	aan	te	moedigen	actie	te	
ondernemen	en	de	aantrekkelijkheid	van	het	winkelcentrum	te	verhogen	(MijnTafel,	z.j.).	

-	Platform	voor	samenwerking	stakeholders	
Naast	de	verbetering	van	de	openbare	ruimte	wordt	geadviseerd	dat	de	samenwerking	tussen	de	
stakeholders	van	winkelcentrum	Houtwijk	wordt	verbeterd.	Vanuit	het	stadsdeel	Loosduinen	zal	een	
platform	moeten	worden	gecreëerd	om	samenwerking	tussen	ondernemers,	het	stadsdeel	en	
vastgoedbeheerders	te	stimuleren.	Op	dit	moment	is	een	dergelijk	platform	al	aanwezig	in	de	vorm	
van	het	Keurmerk	Veilig	Ondernemen	(KVO).	Echter,	het	KVO	heeft	als	primaire	doel	de	veiligheid	in	
het	winkelcentrum	te	verbeteren	en	dient	daarmee	niet	voldoende	als	platform	voor	samenwerken.		

Om	een	samenwerkingsplatform	te	creëren	is	het	aan	te	raden,	net	zoals	bij	winkelcentrum	
Beverwaard,	een	detacheringsbureau	in	te	schakelen	voor	de	bevordering	van	de	samenwerking	in	
het	winkelcentrum.	Een	professioneel	bureau	dat	ervaring	heeft	met	het	bevorderen	van	een	
commercieel	winkelgebied	kan	veel	betekenen	voor	winkelcentrum	Houtwijk.	Geïnterviewde	
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ondernemers	bevestigen	dat	het	inschakelen	van	een	professioneel	(team)	een	positief	effect	kan	
hebben	op	het	winkelcentrum.		

Het	salaris	van	de	detacheringsmedewerker	wordt	voor	het	benodigde	tijdsbestek	betaald	en	de	
bijkomende	kosten	ter	verbetering	van	het	winkelcentrum	worden	doorgespeeld	naar	de	gemeente.	
Mevr.	Keizer	van	StadenCo	wordt	als	voorbeeld	gebruikt	voor	berekening	van	het	aantal	uren.	Een	
senior	beleidsmedewerker/senior	projectleider	zit	in	salarisschaal	12	en	heeft	een	bruto	
maandsalaris	tussen	€3340,-	en	€4964,-	(Intermediair.nl,	2009).	Uitgaande	van	het	gemiddelde	in	
salarisschaal	12	(€4152,-),	is	het	uurloon	van	een	senior	beleidsmedewerker	met	een	40-urige	
werkweek	€25,95,-	(€4152,-	/	160	=	€25,95).	
	
Dat	is	24	weken	(uitgaande	van	2	week	vakantie)	x	2	(aantal	werkdagen	per	week)	=	48	dagen.		
-	48	dagen	x	8	uur	(normale	werkdag)	=	384	uur	(totaal	aantal	uren).		
-	384	(totaal	aantal	uren)	x	€25,95(uurloon)	=	€9.964,80,-	

€9.964,80,-	is	het	bedrag	dat	het	stadsdeel	Loosduinen	naar	schatting	kwijt	zal	zijn	aan	het	inhuren	
van	een	senior	beleidsmedewerker	om	een	samenwerkingsplatform	te	creëren	voor	de	stakeholders	
van	winkelcentrum	Houtwijk.		

-	Variatie	winkelaanbod	
Voor	het	stadsdeel	Loosduinen	is	het	(bijna)	onmogelijk	veel	invloed	uit	te	oefenen	op	de	variatie	in	
het	winkelaanbod	in	winkelcentrum	Houtwijk.	Informatie	vanuit	deskresearch	en	vanuit	mevr.	
Aalbers,	detailhandel	adviseur	van	de	gemeente	Den	Haag,	bevestigt	dat	vastgoedbeheerders	snel	
zullen	toehappen	wanneer	een	ondernemer	zich	meldt	voor	het	huren	van	een	pand.	Het	maakt	de	
vastgoedbeheerder	daarbij	weinig	uit	in	welke	branche	de	ondernemer	zich	bevindt	zolang	
huurinkomsten	gegarandeerd	zijn.	Het	stadsdeel	Loosduinen	zal	de	vastgoedbeheerders	moeten	
overtuigen	van	het	nut	van	branchering.	Door	middel	van	het	samenwerkingsplatform	dat	gecreëerd	
moet	worden,	kunnen	vastgoedbeheerders	benaderd	worden.		

De	tandartspraktijk	heeft	op	dit	moment	een	centrale	locatie	in	het	winkelcentrum.	Het	economische	
karakter	en	aantrekkelijkheid	van	het	winkelcentrum	wordt	door	de	locatie	van	de	tandarts	naar	
mening	van	de	bewoners	en	ondernemers	verlaagd.	Uit	het	primaire	onderzoek	blijkt	dat	meer	dan	
de	helft	van	de	respondenten	gebruik	gemaakt	van	het	winkelcentrum	vanwege	medische	
doeleinden.	Voorgesteld	wordt	dat	de	tandarts	een	minder	centrale	locatie	krijgt	elders	in	het	
winkelcentrum.	Het	stadsdeel	kan	geen	eisen	stellen	voor	herbestemming	van	de	tandarts,	maar	kan	
in	samenwerking	met	de	vastgoedbeheerder	en	een	subsidieregeling	de	medische	professional	
proberen	te	overtuigen.	Immers,	voor	het	kunnen	uitvoeren	van	het	tandartsberoep	is	een	pand	een	
aantal	meters	verderop	geen	probleem.	Vanuit	de	benchmark	met	winkelcentrum	Beverwaard	wordt	
een	bedrag	van	€3000,-	genoemd	voor	herbestemming	van	ondernemers.	Het	stadsdeel	Loosduinen	
zal	in	overleg	met	stakeholders	moeten	bepalen	dit	een	logisch	bedrag	is	of	hoger/lager	moet	
worden.	

-	Online	vindbaarheid	
De	online	mogelijk	zijn	uitsluitend	bij	de	trends	en	ontwikkelingen	aan	bod	gekomen.	Toch	is	het	
telefonisch	interview	met	mevr.	Aalbers	van	de	gemeente	Den	Haag	doorslaggevend	geweest	in	het	
advies	om	de	online	mogelijkheden	beter	de	benutten.	Actuele	informatie	over	openingstijden,	
activiteiten	en	anderen	zaken	zijn	voor	consumenten	online	niet	inzichtelijk	doordat	winkelcentrum	
Houtwijk	geen	website	heeft.	Een	professionele	website	zal	uitbesteed	moeten	worden	aan	
webdesignbureau.	Kosten	van	een	dergelijke	website	liggen	rond	de	€10.000,-	(000.nl,	z.j.).	Door	
middel	van	een	goede	website	wordt	de	aantrekkelijkheid	van	het	winkelcentrum	verhoogd	en	wordt	
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ingespeeld	op	de	huidige	trends	en	ontwikkelingen	in	de	Nederlandse	detailhandel.	
	

8.2	Kosten	en	baten	
Paragraaf	8.2	beschrijft	de	kosten	en	baten	van	de	adviezen	vanuit	het	onderzoek.	

8.2.1	Kosten	
De	kosten	van	de	adviezen	zijn	in	de	paragraaf	8.1	behandeld.	In	tabel	8.1	is	een	overzicht	geplaatst	
met	de	kosten	van	de	adviezen.	De	uiteindelijke	kosten	van	de	verbetering	van	de	openbare	ruimte	
en	het	organiseren	van	promotie	evenementen	zullen	uiteindelijk	een	stuk	hoger	uitvallen	dan	de	
huidige	kosten	in	het	overzicht.	De	totale	kosten	van	de	adviezen	zijn	door	de	complexiteit	van	de	
opdracht	in	de	huidige	situatie	niet	nader	te	bepalen.	

Tabel	8.1,	overzicht	kosten	aanbevelingen	

	
8.2.2	Baten	
Gedurende	het	onderzoek	is	meerdere	malen	gebleken	dat	geen	van	de	stakeholders	kennis	heeft	
van	de	totale	omzet,	bezoekersaantallen	en	andere	indicatoren	om	de	huidige	economische	situatie	
van	winkelcentrum	Houtwijk	te	kunnen	bepalen.	Door	het	ontbreken	van	deze	gegevens	is	het	niet	
mogelijk	de	exacte	baten	van	het	onderzoek	vast	te	stellen.	Het	is	wel	mogelijk	om	indicatoren	vast	
te	stellen	waardoor	de	stakeholders	na	een	bepaalde	tijdsperiode	kunnen	zien	of	de	adviezen	
daadwerkelijk	hebben	geholpen.	

Met	de	huidige	enquête	en	bijbehorende	scoretabellen	is	een	ijkpunt	gerealiseerd	betreffende	de	
consumententevredenheid	van	de	Houtwijkse	bewoners.	Na	het	doorvoeren	van	de	verbeteringen	is	
het	voor	de	opdrachtgever	en	overige	stakeholders	mogelijk	met	dezelfde	scoretabellen	de	
consumententevredenheid	te	achterhalen	en	te	controleren	of	deze	na	het	doorvoeren	van	
verbeteringen	is	gestegen.	Het	advies	is	om	op	hetzelfde	moment	(februari	2018),	dezelfde	
respondenten	met	dezelfde	scoretabellen	te	benaderen	om	te	kunnen	meten	of	de	verbeteringen	
die	zijn	doorgevoerd	ook	daadwerkelijk	hebben	geleid	tot	een	stijging	in	de	
consumententevredenheid.	De	scoretabellen	kunnen	ook	nogmaals	aan	de	ondernemers	worden	
voorgelegd	die	zijn	geïnterviewd.	De	scoretabellen	kunnen	vergeleken	worden	met	de	nulmeting	
vanuit	het	onderzoek	om	te	bepalen	of	de	verbeteringen	nut	hebben	gehad.
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Daarnaast	zijn	de	huidige	leegstand	en	huurprijzen	van	het	winkelcentrum	volgens	mevr.	Aalbers	
(beleidsadviseur	detailhandel	Den	Haag)	indicatoren	om	de	economische	situatie	van	een	
winkelcentrum	te	bepalen.	Op	dit	moment	staan	twee	panden	leeg	in	het	winkelcentrum	en	liggen	
de	huurprijzen	volgens	de	detailhandelsmonitor	met	€120,-	rond	het	gemiddelde	van	Den	Haag.	
Neemt	de	leegstand	toe	en	de	huurprijzen	af	het	komende	jaar,	dan	gaat	het	volgens	de	indicatoren	
van	de	gemeente	Den	Haag	economisch	minder	met	winkelcentrum	Houtwijk.	Daalt	de	leegstaand	
en	blijven	de	huurprijzen	gelijk/stijgen	de	huurprijzen,	dan	is	dat	een	indicatie	dat	het	economisch	
beter	gaat	met	het	winkelcentrum.		

Tot	slot	wordt	geadviseerd	aan	het	stadsdeel	om	een	nulmeting	uit	te	voeren.	De	nulmeting	moet	
gericht	zijn	op	het	meten	van	het	aantal	bezoekers	van	het	winkelcentrum.	Door	vrijwilligers	
(bewoners)	en/of	andere	goedkope	arbeidskrachten	twee	weken	op	verschillende	tijdstippen	
bezoekers	te	laten	tellen,	is	het	mogelijk	een	financieel	voordelige	schatting	te	maken	van	het	aantal	
bezoekers	in	het	winkelcentrum.	Deze	nulmeting	kan	gebruikt	worden	om	baten	van	toekomstige	
verbeteringen	te	kunnen	meten.	
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9. CONCLUSIE	EN	AANBEVELINGEN	
	
Hoofdstuk	9	bevat	de	conclusie	en	aanbevelingen	van	het	onderzoek.	De	conclusie	in	paragraaf	9.1	
geeft	antwoord	op	de	centrale	vraag	en	deelvragen	van	het	onderzoek.	Aansluitend	volgen	de	
aanbevelingen	in	paragraaf	9.2	gebaseerd	op	de	adviezen	uit	hoofdstuk	8.		

9.1	Conclusie	
Paragraaf	9.1	behandelt	de	conclusie	van	het	onderzoek.		

Ontwikkelingen	in	de	Nederlandse	detailhandel	geven	de	consument	een	machtige	positie	ten	
opzichte	van	commerciële	organisaties.	Wijk	–	en	buurtwinkelcentra	met	een	grote	afhankelijkheid	
van	het	omliggende	verzorgingsgebied	beseffen	dat	de	consument	centraal	moet	worden	gezet	om	
dalende	omzetten	en	leegstand	tegen	te	gaan.	Winkelcentrum	Houtwijk	in	Stadsdeel	Loosduinen	te	
Den	Haag	heeft,	net	zoals	veel	Nederlandse	winkelcentra,	te	kampen	met	een	toenemende	leegstand	
en	een	slecht	imago.	Het	stadsdeelbestuur	van	Loosduinen	heeft	actie	ondernomen	en	een	
consumentenonderzoek	opgestart	om	die	problematieken	tegen	te	gaan.	Uit	het	onderzoek	volgen	
aanbevelingen	die	de	consumententevredenheid	in	het	verzorgingsgebied	van	winkelcentrum	
Houtwijk	moet	verbeteren.	De	centrale	vraag	van	het	onderzoek	luidt	dan	ook:	‘Op	welke	manier	kan	
het	stadsdeelberaad	Loosduinen	met	ondersteuning	van	het	wijkberaad	en	de	ondernemers	en	
vastgoedbeheerders	in	winkelcentrum	Houtwijk	zorgen	voor	een	verbetering	van	de	algemene	
consumententevredenheid	van	het	winkelcentrum?’.	

De	consumententevredenheid	kan	worden	verhoogd	door	verbetering	van	de	samenwerking	tussen	
de	stakeholders	van	winkelcentrum	Houtwijk	en	door	investeringen	in	verbetering	van	de	
bijbehorende	openbare	ruimte.	Het	stadsdeel	Loosduinen,	de	ondernemers	en	vastgoedbeheerders	
van	het	winkelcentrum	zijn	de	belangrijkste	stakeholders	en	moeten	de	krachten	bundelen	om	
verbeteringen	door	te	kunnen	voeren.	Door	gebrek	aan	samenwerking	tussen	de	stakeholders	en	het	
gebrek	aan	budget	bij	de	winkeliersvereniging,	worden	in	de	huidige	situatie	nauwelijks/geen	
investeringen	gedaan	in	het	verbeteren	van	het	winkelcentrum.	Het	stadsdeel	Loosduinen	moet	door	
gebrek	aan	perspectief	bij	de	overige	stakeholders	het	voortouw	nemen	en	als	eerste	partij	financiële	
investeringen	doen.	

De	wensen	en	behoeften	van	de	bewoners	in	Houtwijk	zijn	voornamelijk	gericht	op	het	verbeteren	
van	de	openbare	ruimte.	De	netheid	van	het	winkelcentrum	is	zeer	slecht	en	de	groenvoorzieningen	
en	het	straatmeubilair	onvoldoende.	Daarnaast	moet	er	meer	variatie	in	het	winkelaanbod	komen	en	
moet	de	sfeer/gezelligheid	van	het	winkelcentrum	sterk	verbeterd	worden.	De	trends	en	
ontwikkelingen	in	de	Nederlandse	detailhandel	laten	zien	dat	de	consument	veel	invloed	heeft	en	
winkelcentra	de	klant	centraal	moeten	stellen	in	de	bedrijfsstrategie.	Door	in	te	spelen	op	de	
behoeften	en	wensen	van	de	bewoners	in	Houtwijk	zal	het	winkelcentrum	aantrekkelijker	worden	
voor	de	bewoners	in	de	directe	omgeving	en	daarmee	de	algemene	consumententevredenheid	
stijgen.		
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9.2	Aanbevelingen	
In	paragraaf	9.2	volgen	de	aanbevelingen	van	het	onderzoek	gebaseerd	op	adviezen	uit	hoofdstuk	8.	
Om	de	algemene	consumententevredenheid	te	doen	stijgen	worden	de	volgende	aanbevelingen	
gedaan:	

-	Vervolgonderzoek	ter	verbetering	van	de	openbare	ruimte.	Alle	stakeholders	van	het	
winkelcentrum	vinden	de	openbare	ruimte	zeer	matig.	Het	stadsdeel	Loosduinen	zal	een	
vervolgonderzoek	moeten	opstarten	om	de	juiste	verbeteringen	in	de	openbare	ruimte	te	kunnen	
doorvoeren.	

-	Verbeteren	van	de	sfeer/gezelligheid	door	te	investeren	in	kerstverlichting	en	promotieactiviteiten.	
Samenwerkingsvormen	zoeken	met	maatschappelijke	instanties	om	betrokkenheid	in	de	wijk	te	
verhogen	en	in	te	spelen	op	huidige	trends	en	ontwikkelingen.	

-	Inschakelen	van	een	detacheringsbureau	om	een	samenwerkingsplatform	te	creëren	voor	
stakeholders	van	winkelcentrum.	

-	Herbestemmingsplan	opstellen	voor	organisaties	met	medische	doeleinden	om	economische	
aantrekkelijkheid	van	winkelcentrum	te	verhogen	en	ruimte	te	maken	voor	meer	variatie	in	
winkelaanbod.	

-	Online	vindbaarheid	van	winkelcentrum	Houtwijk	te	verbeteren	door	website	op	te	starten.	Vanuit	
stadsdeel	Loosduinen	zullen	de	financiën	vrijgemaakt	moeten	worden	om	openingstijden,	
activiteiten	en	andere	informatie	voor	consumenten	inzichtelijk	te	maken.		
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