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In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd 

gaande om de beste winkels. De concurrentie voor deze 

‘harde A1’ is moordend en winkeliers verdringen elkaar.  

De modebranche en de internationale retailers zijn steeds 

dominanter aanwezig om zoveel mogelijk consumenten te 

bereiken die in de fysieke winkel, maar ook online, voor de 

omzet moeten zorgen. De locaties met de meeste passanten 

zijn populair. Daardoor blijven huurprijzen hier stabiel of 

stijgen ze, zelfs in een periode dat de economische ontwik-

keling zorgt voor minder winkelend publiek. In de beste 

winkelgebieden van Nederland komt meer nadruk te liggen 

op fashion en beleving. Deze ontwikkelingen samen hebben 

ervoor gezorgd dat het ‘harde A1’-winkelgebied kleiner 

wordt. Dit zijn de hoofdpunten uit interviews met een  

aantal grote retailers in Nederland die DTZ Zadelhoff heeft 

gehouden. De hoofdpunten uit de interviews en de visie van 

DTZ Zadelhoff liggen ten grondslag aan deze marktanalyse, 

waarin de belangrijkste ontwikkelingen op de ‘harde A1’ op 

een rij zijn gezet vanuit het perspectief van de retailer.

InTernATIOnAlIserIng
In de zoektocht naar nieuwe markten en afzetgebieden hebben 

grote buitenlandse retailers zich de afgelopen jaren in het 

Nederlandse A1-winkelgebied gevestigd. Dit is een gevolg van 

het internationaal gezien laag huurprijsniveau in Nederland en 

een koopkrachtig publiek. In het A1-winkelgebied komen alle 

vestigingsplaatseisen samen: veel passanten, grote merken, 

sterke beleving en een lange verblijfsduur van bezoekers.
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“Het is niet ons beleid om zelf een locatie te 

moeten maken; wij zijn juist groot geworden door 

ons te vestigen op de beste winkelstraten.”

Een internationale single brand-modeketen

Naar schatting wordt momenteel circa 15 tot 20% van de 

winkels op A1 door buitenlandse ketens bezet. Dit aandeel 

neemt de komende jaren toe. Veel internationale nieuwkomers 

richten zich eerst op Amsterdam. Als ze daar eenmaal 

succesvol zijn, waaiert de interesse uit naar de overige steden 

van de G4. Daarna volgen steden met meer dan 100.000 

inwoners. Over het algemeen geldt dat buitenlandse ketens bij 

hun vestigingsplaatsstrategie grotere verzorgingsgebieden 

hanteren dan Nederlandse retailers.

VerDrIngIngsmArkT
Het zijn dus de internationale ketens die aanvankelijk vooral in 

Amsterdam voor nieuwe dynamiek zorgen. Amsterdam is een 

treffend voorbeeld van een steeds eenzijdiger branchebeeld op 

A1 met zeer hoge markthuren, vooral veroorzaakt door de inter-

nationale modebranche. Er ontstaat een verdringingsmarkt, 

omdat deze ketens zich op de allerbeste locaties met de meeste 

passanten in de stad willen en kunnen vestigen.

“In grote plaatsen wordt het voor ons steeds 

moeilijker om de markthuurprijs nog te kunnen 

betalen. Wij kunnen niet mee met de bedragen die 

buitenlandse retailers betalen. De Kalverstraat  

lukt ons niet meer.” 

Een nationale multiple brand-modeketen

De van oudsher lokale retailmarkt werd al gedomineerd door 

landelijke spelers (filialiseringsgraad van 87% op A1), maar  

die maken nu plaats voor internationale retailers. Zij kunnen 

hogere huren betalen. Waar het speelveld eerder verschoof  

van een lokaal georiënteerde naar een nationale markt, is er  

in Amsterdam nu een verschuiving gaande van een nationaal 

georiënteerde naar een internationale markt.

CrIsIs: sTIjgenDe huurprIjZen
Vaak wordt gedacht dat winkelhuurprijzen zijn gedaald sinds de 

crisis, maar op de ‘harde A1’ blijven huurprijzen hoog of stijgen 

ze zelfs. Dat blijkt uit de ontwikkeling van de tophuren in de  

grootste winkelsteden van Nederland. Sinds 2009 stijgen  

de huurprijzen in de G4 duidelijk, terwijl deze in de overige  

steden een veel stabielere ontwikkeling kennen.
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“Het gaat er niet in: het is crisis en de huurprijzen 

gaan omhoog op A1. Met de crisis wil iedereen op 

de beste plek zitten. Dus iedereen gaat naar top 

A1. En dat stukje wordt alleen maar kleiner.” 

Een nationale drogisterij

Het is juist de crisis die ervoor zorgt dat internationale retailers  

die op zoek zijn naar passanten steeds meer focussen op het 

allerbeste vastgoed in de beste winkelstraten. De druk op dit 

vastgoed en de huurprijzen nemen hierdoor toe. De meer traditi-

onele retailers kunnen vaak niet meer voldoen aan de oplopende 

huur en zullen in dat geval niet meer kiezen voor de ‘harde A1’. 

Wanneer zij vertrekken, staan andere retailers al te trappelen.

 

BrAnCherIng
In een verdringingsmarkt waar sprake is van oplopende huren 

maken retailers dus plaats voor andere retailers. De laatste 

jaren schommelt de mutatiegraad van de A1- winkelstraat tussen 

de 7% en 14% per jaar binnen de G231. Verkooppunten met 

niet-dagelijkse productcategorieën, zoals mode en schoenen, 

zijn verantwoordelijk voor driekwart van de mutatiedynamiek. 

De winkelsamenstelling op A1 verandert snel van een 

koopcentrum in brede zin (met een compleet aanbod dagelijkse 

en niet-dagelijkse producten) naar een koopcentrum in enge zin. 

Op A1 wordt steeds meer van een beperkt aantal producten het 

nieuwste en allerbeste aangeboden. Het betekent dat bepaalde 

branches, zoals huishoudelijk en persoonlijke verzorging, uit het 

straatbeeld verdwijnen ten koste van de steeds dominantere 

positie van de (internationale) modebranche.

“Voor ons is een vestiging op de  

harde A1 zeer belangrijk, omdat de  

merken die wij verkopen ook ergens  

anders gekocht kunnen worden.”

Een nationale multiple brand-modeketen

Wel geldt dat er per winkel steeds meer producten worden 

verkocht doordat retailers vaker een groter assortiment  

met meerdere labels hanteren. Hierdoor worden winkels op  

A1 groter. Het samenvoegen van verschillende winkels tot  

één komt in deze context steeds vaker voor.

FAsT FAshIOn
Een drijvende kracht achter de verandering op A1 is de 

afnemende levensduur van bepaalde consumentenproducten. 

Nieuwe collecties en producten volgen elkaar snel op en daarmee 

neemt de beschikbare verkooptijd van een product of collectie 

af. ‘Fast Fashion’ zorgt ervoor dat in een markt waar sprake  

is van verminderde koopkracht bij consumenten en mindere 

bezoekersaantallen in winkelsteden, het belangrijker wordt als 

retailer op de beste locaties te vestigen. ZARA bijvoorbeeld 

hanteert een productie- en marketingconcept waarin een groot 

deel van het assortiment elke twee weken wordt vernieuwd.  

1 De 23 grootste winkelsteden van Nederland bestaan uit de 17 grootste winkelsteden van Nederland  
waar de binnenstad over meer dan 400 verkooppunten beschikt, aangevuld met steden van meer  
dan 100.000 inwoners met een kernwinkelgebied tussen de 250 en 400 verkooppunten.
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De gehele collectie verandert om de zes weken. Om een 

dergelijk concept rendabel te maken, zijn zoveel mogelijk 

passanten nodig en dus een winkel op een toplocatie. 

“Hoe snel verkoop je kleding? Dat is de vraag.  

De hoeveelheid kleding die in een winkel in de  

ene stad in een week wordt verkocht, wordt in  

een winkel in een andere stad in een halve  

dag verkocht. Toch zijn de investeringen  

in beide winkels hetzelfde.” 

Een internationale single brand-modeketen

‘Fast Fashion’ is niet overal succesvol. De snelheid waarmee een 

voorraad wordt verkocht, verschilt per stad, per straat en per winkel. 

De investeringen die moeten worden gedaan, zijn wel gelijk. Alleen in 

steden met voldoende passanten kan ‘Fast Fashion’ renderen. Deze 

beweging is op Europese schaal zichtbaar. Hierdoor gaan Europese 

steden steeds meer op elkaar lijken. De nieuwste mode ligt dezelfde 

dag zowel in Milaan als in Amsterdam in de winkel.

BrAnDsTOres
Het veranderende winkelgedrag van consumenten speelt een 

belangrijke rol voor retailers. De aandacht van het winkelend 

publiek wordt steeds nadrukkelijker opgeëist door de 

toenemende aanwezigheid van ‘single brandstores’, die op zoek 

zijn naar een directe relatie met de consument. Immers, een 

dagje winkelen is een dag merkbeleving geworden, waarbij  

het kopen meer naar de achtergrond verdwijnt. Steeds vaker 

passen consumenten hun kleding in de winkel, maar kopen  

ze deze online. Het merk van het product wordt belangrijker, 

terwijl het merk van de winkel in relevantie afneemt. Hierdoor 

is zichtbaarheid en herkenbaarheid op A1 steeds belangrijker 

geworden. Sommige ‘brands’ worden door meerdere retailers 

verkocht. Door de afnemende levensduur van producten en het 

toenemend belang van de zichtbaarheid van ‘brands’, is een 

vestiging op de ‘harde A1’ een must om zowel offline als online 

meer omzet te genereren. ‘Single brandstores’ zijn hierdoor 

een bedreiging geworden voor de ‘multiple brandstores’.

“Een dagje winkelen is een dagje merkbeleving  

geworden. Het daadwerkelijk kopen lijkt  

minder belangrijk te worden.”

Een drogisterij

geVOel en BeleVIng
De verzorgingsgebieden van de grote winkelsteden zijn door de 

veranderende branchering op A1 groter geworden. De maximale 

afstand die de consument bereid is om af te leggen naar een 

aantrekkelijke winkelstad is toegenomen. De winkelomgeving 

kan daarom niet meer los worden gezien van de overige 

functies van de stad. De aanwezige culturele voorzieningen, 

gastronomie en verblijfsindustrie vormen steeds meer een 

integraal geheel om dagjesmensen lang in de stad te laten 

verblijven en hen een hoge belevingswaarde te bieden. 

“Als je als stad niet investeert in  

winkelvoorzieningen, horeca en gastvrijheid,  

dan ga je het niet redden. Er zullen wel winkels 

blijven bestaan, maar de dagjesmensen die  

op zoek zijn naar beleving blijven weg.  

Zij zorgen voor het onderscheid.”

Een nationale single brand-modeketen

Hoewel de meeste dynamiek zich momenteel voordoet in de 

A1-winkelgebieden van de grootste steden, betekent dit niet dat 

de consument de overige steden voor een dagje beleving over 

slaat. Er zijn steden te vinden met slechts 20.000 inwoners  

die door retailers als succesvol worden bestempeld. Kleinere 

steden kunnen toch over een groot regionaal afzetgebied 

beschikken. Uiteindelijk kan het gevoel dat mensen krijgen bij 

een stad en de beleving die zij ervaren van doorslaggevend 

belang zijn. Dat gevoel en die beleving is niet alleen maar 

afhankelijk van het aantal inwoners. Maastricht bewijst dat  

in een gebied met een krimpende bevolking en een hoge 

werkloosheid een zeer succesvolle winkelstad mogelijk is.
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Voor meer informatie over dit onderzoek of een onderzoek

op maat kunt u contact opnemen met de afdeling Research

van DTZ Zadelhoff via research@dtz.nl.

 

Voor meer informatie over retailvastgoed kunt u contact

opnemen met de vastgoedadviseurs van de afdeling Retail

van DTZ Zadelhoff via 030 6 022 211 of via retail@dtz.nl.


