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De retailmarkt in transitie naar nieuw evenwicht

De retailmarkt zoekt de komende jaren naar 
balans. In sommige winkelgebieden loopt de 
leegstand op, het aantal bezoekers terug en is 
de impact van e-commerce groot. In andere 
winkelgebieden breiden retailers uit, worden 
nieuwe concept stores geopend en floreren 
speciaalzaken en supermarkten. De huidige 
situatie vraagt creativiteit van alle partijen die 
op de winkelmarkt actief zijn. Innovatie en 
veerkracht zijn daarbij essentieel.

De recente ontwikkelingen rondom Covid-19 
onderstrepen het belang van voldoende 
spreiding in de portefeuille. Het spreiden over 
steden en gemeenten, in het type winkelgebied 
en het huurdersbestand beperkt het risico. 
De huren staan al langer onder druk, hoeveel 
verschilt per segment en locatie. Winkel-
gebieden met gemakswinkels en een grote 
rol in dagelijkse boodschappen zijn relatief 
conjunctuurongevoelig. Daarentegen hebben 
gebieden gericht op vergelijkend winkelen het 
moeilijk. Dit geldt vooral voor gebieden met 
veel modewinkels en horecagelegenheden. 
De komende periode zullen de winkelge-
bieden herstellen, maar de verschillen tussen 
de winkelgebieden worden zichtbaarder. 
De primaire winkelgebieden in grote steden 
herstellen relatief snel terwijl de secundaire 
gebieden verslechteren door afnemende vraag 
en oplopende leegstand. Daarnaast zijn er op 

de winkelmarkt steeds meer kansen buiten 
de traditionele winkelinvulling. Te denken valt 
aan horeca, dienstverlening, gemakswinkels en 
transformatie naar andere functies.. 
 
Op korte termijn blijft het aantal transacties 
voorlopig beperkt. De prime aanvangsrende-
menten lopen op en het deel van de winkel-
straten met tophuren wordt kleiner. Door de 
afnemende vraag naar winkelruimte worden op 
middellange termijn alternatieve functies aan 
winkelgebieden toegevoegd op het gebied van 
wonen, werken en ontspannen, zoals horeca 
en cultuur. De winkelstraat krijgt daarbij steeds 
meer ruimte om naast winkels andere functies 
toe te voegen. Dit mengen van functies, 
gecombineerd met een diversiteit aan retailers 
en branches, zal winkelgebieden versterken. 
Winkelen blijft een belangrijk onderdeel van de 
Nederlandse binnensteden, maar zal onderdeel 
zijn van een flexibel ecosysteem waar wonen, 
werken en ontspannen een plek hebben en 
uitwisseling van functies mogelijk is. Beleggers 
moeten hiermee rekening houden en waar 
mogelijk en nodig winkelruimte transformeren 
naar andere functies als kantoren of horecage-
legenheden die goed bij de locatie passen. Het 
lokale DNA en de verbinding met de omgeving 
bepalen het succes van een winkelgebied. 

Outlook Nederlandse 
retailmarkt
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Retailvastgoed nader toegelicht

WinkelcentraWinkelcentra

WijkcentraWijkcentra
Overige retail-locatiesOverige retail-locaties

StadsdeelcentraStadsdeelcentraHighstreetHighstreet

Traffic-locatiesTraffic-locaties

Retailvastgoed gaat over locaties waar transacties 
plaatsvinden. Hier worden goederen en diensten 
rechtstreeks aan de consument verkocht. De 
detailhandel richt zich op goederen. Ook diensten 
zoals horeca, een bank- of makelaarskantoor waar 
niet-tastbare producten verhandeld worden, 
behoren tot de retailmarkt. 

Nederland telt volgens Locatus 218.970 verkoop-
punten. Het grootste deel is ondergebracht in 2.491 
winkelgebieden verspreid over heel Nederland. 
Deze gebieden kennen vanuit consumentenoptiek 
verschillende gebruiksdoeleinden en zijn onder 
te verdelen naar gebieden gericht op gemak 
met dagelijkse boodschappen als hoofddoel en 
gebieden die zich richten op het vergelijkend 
winkelen. Op stedelijk niveau is er een rangorde 
met verschillende winkelgebiedstypen. Het 
historische kernwinkelgebied is aangevuld met 
planmatig ontwikkelde, ondersteunende gebieden. 

Dit kenmerkt de fijnmazige winkelstructuur van 
Nederland. In de afgelopen decennia is de winkel-
structuur verrijkt met doelgerichte bezochte 
winkelclusters zoals meubelboulevards, factory 
outletcentra en retaillocaties op plaatsen met veel 
passanten.

De verschillende typen retailvastgoed worden 
hieronder beschreven.

High street
Bij high street-winkels gaat het om de hoofdwin-
kelstraten die gericht zijn op vergelijkend winkelen. 
Hier komen mensen voor hun plezier winkelen, 
zoeken de laatste trends of kijken ouderwets rond 
naar mensen en spullen. Van de 47 grootste winkel-
gebieden die door Locatus worden onderscheiden, 
hanteert Syntrus Achmea clusters van vergelijkbare 
binnensteden (zie onderstaande tabel). 

CLUSTERS VAN BINNENSTEDEN

Stad / steden

Gemiddeld 
winkelvloer- 

oppervlak (m² 
wvo, afgerond)

Gemiddeld 
aantal 

verkooppunten 
(afgerond)

G1 Amsterdam 577.000 5.400

G2-5 Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven 250.000 1.600

G6-9 Groningen, Haarlem, ‘s-Hertogenbosch, Maastricht 164.000 1.400

G10-20
Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Enschede,  

Leiden, Nijmegen, Tilburg, Zaanstad en Zwolle
120.000 800

G20+ 80.000 630
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Het druktebeeld in deze binnensteden verschilt 
per straat. Op basis van het aantal passanten op 
een normale zaterdag worden de winkelstraten of 
delen hiervan ingedeeld naar segment. Dit is een 
rangschikking op basis van passantenaantallen ten 
opzichte van het drukste punt. In onderstaande 
tabel zijn deze segmenten weergegeven:

SEGMENTEN OP BASIS VAN PASSANTENINTENSITEIT

Segment
Percentage passanten  
t.o.v. het drukste punt

A1 75-100%

A2 50-75%

B1 25-50%

B2 10-25%

C 5-10%

Winkelcentra
Een winkelcentrum is een clustering van winkels 
in een winkelgebied of gebouw waar bezoekers 
komen om te winkelen. Deze centra onderscheiden 
zich van elkaar door hun omvang en het aandeel 
dagelijkse tegen niet-dagelijkse aankopen. Steden-
bouwkundig wordt onderscheid gemaakt tussen 
planmatig ontwikkelde en historisch gegroeide 
centra, zoals in de historische binnensteden. Strikt 
overheidsbeleid heeft detailhandel, die volgens 
de overheid niet binnen woongebieden paste, 
naar perifere gebieden verdreven. Dit geldt niet 
voor supermarkten, die zich volgens een oude 
vuistregel binnen de actieradius van een ouder 
met kinderwagen moet liggen. Dit betekent dat 
elk huishouden een supermarkt binnen een halve 
kilometer van huis kan vinden. Nederland telt 4.842 
supermarkten. Daarmee is het in aantal een van de 
omvangrijkste branches.

Stadsdeelcentra
Volgens de definitie van Locatus telt een stadsdeel-
centrum meer dan vijftig winkels. Deze centra 
zijn altijd een aanvulling op de binnenstad of het 
hoofdwinkelcentrum. Nederland telt 28 stadsdeel-
centra met een totaal winkeloppervlak van 
647.000 m2. Voorbeelden zijn Amsterdamse Poort 
en Gelderlandplein in Amsterdam, Zuidplein en 
Keizerswaard in Rotterdam. Stadsdeelcentra zijn 
veelal planmatig ontwikkeld.

Wijkcentra (‘groot’ aandeel non-food)
Grotere wijkcentra hebben tussen 25 en vijftig 
winkels. Het aantal winkels is meer een richtlijn, 
maar een groter wijkcentrum kenmerkt zich door 
een groter aandeel niet-dagelijkse winkels in het 
winkelbestand. Naast winkels kunnen ook functies 
als horeca, fitness, zorg en bibliotheken onderdeel 
uitmaken van de branchering. Locatus telt 110 
grote wijkcentra die overwegend planmatig zijn 
ontwikkeld. Voorbeelden van grotere wijkcentra zijn 

Lange Voort in Oegstgeest, Zijdelwaard in Uithoorn 
en Carnisse Veste in Barendrecht.

Wijkcentra (fooddominant)  
en Supermarkten
Kleinere wijkcentra hebben meestal minder dan 
25 winkels en kenmerken zich door de sterke 
focus op het dagelijkse winkelen. Deze centra 
bestaan vaak uit een of twee supermarkten met 
enkele aanvullende winkels. Locatus telt 522 kleine 
wijkcentra in Nederland. Vaak zijn deze centra 
planmatig ontwikkeld in samenhang met woning-
projecten, waardoor er in bijna elke woonwijk zo’n 
centrum is te vinden.

Overig clustering dagelijks in steden
In grote steden ontstaan soms niet-planmatig 
ontwikkelde clusteringen van dagelijkse winkels 
die functioneren als wijkcentrum in de stad. Deze 
voorzien in dagelijkse boodschappen in het directe 
verzorgingsgebied. Vaak is er een supermarkt, 
aangevuld met een aantal winkels voor dagelijkse 
boodschappen. De winkels liggen vaak in de plint 
van woongebouwen.

Traffic-locaties
Traffic-locaties zijn winkelgebieden bij 
knooppunten met veel passanten. Hieronder vallen 
stationslocaties, publieke gebouwen en andere 
drukke punten. Deze locaties kenmerken zich door 
een diversiteit aan functies en zijn geschikt voor 
functiemenging.

Overige retaillocaties
Naast bovenstaande retaillocaties bestaat de 
Nederlandse winkelmarkt ook nog uit winkelvoor-
zieningen in dorpskernen, PDV/GDV-locaties zoals 
meubelboulevards en verspreide bewinkeling met 
solitair gelegen winkels. In deze winkelsegmenten 
zijn institutionele beleggers nauwelijks actief. 

e-commerce
In het afgelopen decennium hebben online 
bestedingen een sterke vlucht genomen. 
Consumenten zijn via internet in staat om plaats- 
en tijdsonafhankelijk hun goederen te kopen. 
Het fysieke winkelnetwerk wordt hiermee deels 
gepasseerd. Een deel van de retailers is hierop 
ingesprongen door hun aanbod ook online te 
verkopen. Maar er zijn ook nog veel ‘web-only’ 
aanbieders. De schattingen van het aandeel online 
bestedingen lopen sterk uiteen, maar variëren van 
twaalf procent (koopstromenonderzoeken) tot 
negentien procent voor de totale detailhandelsbe-
stedingen (thuiswinkelmarktmonitor). CBS/Panteia 
gaan per 2019 uit van een aandeel van zestien 
procent. Er is een duidelijk verschil in het aandeel 
online bestedingen tussen verschillende branches.
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Facts & figures

Ondersteunende 
wijkwinkel- en 
buurtcentra  
vertonen een  
outperformance

Huurgroei blijft 
achter bij inflatie

Omzet multichannel 
krijgt een flinke zet

Tweedeling in 
leegstandscijfers

Het aantal stads- 
supermarkten stijgt

Het totaal rendement op buurt- 
en wijkcentra was in 2019  

11,2%  
 
tegenover 5,7% voor alle winkels 
in Nederland (Bron: MSCI)

De reële markthuurgroei voor het MSCI- 
universum winkels in Nederland was  

-2,5%  
 
per jaar in de laatste tien jaar  
(Bron: MSCI, Oxford Economics)

De omzet van multichannel-verkopen 
stijgt het tweede kwartaal van 2020  

68%  
 
ten opzichte van een 

jaar eerder (Bron: CBS)

In het eerste halfjaar van 2020 ligt het transactievolume  

28% 
 
lager ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. 
Het tweede kwartaal 2020 ligt het tachtig procent lager 
dan in het tweede kwartaal vorig jaar  (Bron: RCA) 

Ten opzichte van 2019 stijgt het aantal 
stadsupermarkten in de binnensteden met 

52%  
 
(Bron: Locatus) 

Transactie-
volumes staan 
onder druk

Gemeten naar aantal verkooppunten 
bedraagt de leegstand in Amsterdam 

3,3%  

tegenover 13,7% 
 
in de G20+ (Bron: Locatus)

naar 76 
vestigingen
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Marktontwikkelingen 

Gebruikersmarkt

OMZETONTWIKKELING DETAILHANDEL (2009 Q4 = 100) 

Bron: CBS (2020)
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De kloof tussen de omzetcijfers van food en 
non-food wordt steeds groter. De omzet- 
ontwikkeling was positief totdat Covid-19 de 
markt verstoorde. Mensen gingen in maart 2020 
levensmiddelen hamsteren en meden andere 
winkels na de oproep van de Rijksoverheid om 
zoveel mogelijk thuis te blijven. Gedurende het jaar 
kwam hier verandering in. De omzetcijfers voor 
levensmiddelen normaliseerden en consumenten 
gingen meer andere bestedingen doen. In non-food 
ontstonden grote verschillen tussen de branches. 

De branches kleding, schoenen en lederwaren 
hadden het moeilijk, meubels en woninginrichting, 
doe-het-zelf-zaken, keukens en vloeren lieten een 
sterke omzetstijging zien. Maar ook tussen retailers 
bestaan er grote verschillen. Er gingen in 2020  
een aantal winkelketens failliet waaronder 
Miss Etam, Steps, Promiss. Daar staat tegenover 
dat er ook ketens zijn die actief op zoek zijn naar 
uitbreidingsmogelijkheden. Voorbeelden hiervan 
zijn Stradivarius, Only for Men en de discounters 
Big Bazar, Normal en Action.  

 
LEEGSTAND NEDERLANDSE WINKELSTEDEN PER SEGMENT 2020 Q3 (VERKOOPPUNTEN)

Bron: Locatus (2020)
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De gemiddelde leegstand op de Nederlandse 
winkelmarkt is in de afgelopen twee jaar gestegen 
van 6,7 procent naar 7,5 procent. Het niveau van de 
leegstand verschilt per winkelgebied. In Amsterdam 
is de leegstand gemiddeld het laagst. In de overige 
G9-steden is de leegstand vergelijkbaar en is er 
geen duidelijk onderscheid tussen A- of B-locaties. 

De leegstand varieert per segment van 7 tot 10% en 
is in deze groep steden het afgelopen jaar relatief 
hard opgelopen. In de steden in de categorieën 
G10-20 en G20+ zijn de leegstandsniveaus met 
9 tot 14% beduidend hoger. Dit beeld past bij de 
trend dat retailers zich meer en meer toebewegen 
naar de meest aantrekkelijke winkelgebieden.  

 
ONTWIKKELING TOP HUURNIVEAUS (2010=100)

Bron: Cushman & Wakefield (2020), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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De huurniveaus in de Nederlandse winkelmarkt 
staan al een aantal jaar onder druk. Lang hebben 
de beste winkelstraten het tophuurniveau op peil 
kunnen houden, maar ook hier is in het afgelopen 
jaar een terugval opgetreden. De verklaring 
hiervoor is dat de marges voor veel winkeliers al 
jaren onder druk staan. Een vrijwel permanente 
uitverkoop, oplopende personeelskosten en 
verschuiving naar e-commerce hebben ervoor 
gezorgd dat de toonbankomzet in de fysieke 
winkels lager is geworden. De contracthuren in 
binnensteden voor branches in het vergelijkend 
winkelen zijn hierdoor niet altijd houdbaar. 

In de praktijk komt het voor dat huurcontracten 
worden aangepast aan de nieuwe marktomstan-
digheden waarbij een verlenging van de looptijd 
wordt over  eengekomen. Hierdoor ontstaat 
weer toekomstperspectief voor de huurder en 
belegger. Wijkwinkelcentra weten het gemiddelde 
markthuurniveau wel vast te houden. De behoefte 
aan dagelijkse goederen, de kleine verschuiving 
naar internet zorgen ervoor dat de perspectieven 
voor toekomstige huurontwikkeling positief is. In de 
Investment Clock is meer terug te vinden over onze 
verwachtingen van het huurniveau.
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Investeringsmarkt

TRANSACTIEVOLUMES WINKELVASTGOED PER KWARTAAL 

Bron: RCA (2020)
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De transactievolumes zijn in het kwartaal van 
2020 sterk teruggevallen. Het eerste kwartaal 
begon sterk, maar door de impact van Covid-19 
in het tweede kwartaal, droogde de liquiditeit op. 
Financiers zijn terughoudend, waardoor beleggers 
afhaken. Beleggers die niet afhankelijk zijn van 
financiering wachten op een betere verhouding 
tussen het rendement en risico. 

Transacties die wel tot stand komen zijn eerder 
in gang gezet of betreffen objecten met weinig 
risico’s. Zolang de onzekerheden met betrekking 
tot retailvastgoed onvoldoende in huurprijzen of 
rendementen tot uiting komen, blijft het transactie-
volume laag. 

 
ONTWIKKELING TOP AANVANGSRENDEMENTEN 

Bron: Cushman & Wakefield (2020)
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De aanvangsrendementen zijn in het tweede 
kwartaal van 2020 in vrijwel alle topwinkel-
straten gestegen. Dat gebeurde in eerdere 
jaren al bij minder aantrekkelijke winkellocaties 
doordat de winkelmarkt te maken heeft met 
structurele veranderingen. De belangrijkste zijn 

de veranderende consumentenbehoefte en de 
toename van het online winkelen. Hierdoor sluiten 
veel winkels niet meer aan bij de huidige wensen en 
ontstaat er overcapaciteit. De onzekerheid rondom 
Covid-19 versnelt deze trends.
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AANVANGSRENDEMENTEN IN HISTORISCH PERSPECTIEF (2010 Q1 - 2020 Q2)

Bron: Cushman & Wakefield (2020)
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De aanvangsrendementen in de betere winkel-
straten zijn historisch gezien nog steeds laag en 
ruim onder gemiddeld. De aanvangsrendementen 
lopen de laatste tijd echter op. Dit komt doordat 
er veel onzekerheid is die beleggers terughoudend 
maakt om te investeren. Volgens deze beleggers is 
de verhouding tussen rendement en risico nog niet 
in balans. 

Dat geldt in mindere mate voor sterke winkel-
gebieden in vooral het dagelijkse segment, in het 
bijzonder supermarkten. Zij zijn bewezen sterk uit 
de Covid-19-crisis gekomen en hebben ook voor 
langere termijn al bewezen goed aan te sluiten bij 
wensen van de consument. 
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Trends en ontwikkelingenTrends en ontwikkelingen

Korte termijn

Gebruikersmarkt

• Vraaguitval naar mode en schoenen 
• Zichtbaarheid en ruimte
• Back to local
• Huren staan onder druk

Gebruikersmarkt

• De winkel als verbindende factor
• E-commerce de winkel in
• 5G-netwerk versnelt het gebruik 

van mobiel internet
• Toplocaties blijven aantrekkelijk

Lange termijn

Korte termijn | Gebruikersmarkt

Vraaguitval naar mode en schoenen 
Het thuiswerken door Covid-19 remt de vraag 
naar formele kleding. Winkels die zich hierop 
richten, hebben het moeilijk. Voorbeelden zijn de 
problemen bij Profuomo en - iets verder van huis 
- Brooks Brothers in de VS. In de omzetcijfers van 
het CBS is te zien dat vooral de branches mode en 
schoenen met omzetverlies te kampen hebben.

Zichtbaarheid en ruimte
Grote, internationale retailers zijn op zoek naar 
locaties met veel passanten en willen over het 
algemeen grotere ruimten die flexibel in te delen 
zijn. Zij hebben steeds meer keuze en verhuizingen 
naar betere locaties zijn niet uitgesloten. Ook is een 
trend waarneembaar waarbij retailers de winkel op 
de goede plek openhouden, zelfs groter maken en 
kleinere winkels in minder goede steden sluiten.

Back to local
Door de corona-uitbraak is het aantal toeristen 
teruggevallen. Mensen blijven dichterbij huis en 
ontdekken de lokale ondernemers, die zij graag 
willen steunen.

Huren staan onder druk
Onbalans tussen vraag en aanbod zorgt voor 
dalende huren.

Korte termijn | Investeringsmarkt

Beleggers gaan niet over een nacht ijs
Onzekerheden op de gebruikersmarkt maken  
het voor beleggers lastig toekomstige kasstromen 
te schatten. Hierdoor ontstaat onzekerheid in  
de markt.

Investeringsmarkt

• Beleggers gaan niet over een nacht ijs 
• Weinig transacties
• Private beleggers investeren in  

winkelvastgoed
• Stijgende aanvangsrendementen
• Food = good

Investeringsmarkt

• Proactief beleggen wordt de norm
• Flexibiliteit, omzethuur en meer 

opties voor looptijd
• Winkelgebieden kennen steeds 

vaker meerdere functies
• Meer aandacht voor transformatie 

van winkelvastgoed
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Weinig transacties
Er gaapt een gat tussen de prijs die kopers willen 
betalen en de prijs die verkopers willen ontvangen. 
Hierdoor vinden weinig transacties plaats. 

Private beleggers investeren in winkelvastgoed
Het aandeel van private beleggers in de transacties 
is toegenomen, ten koste van institutionele en 
buitenlandse beleggers.

Stijgende aanvangsrendementen
De toegenomen onzekerheid in de winkelsector 
zorgt voor een stijging van de risicopremie. 
Hierdoor ontstaan op termijn weer kansen voor 
transformatie of aankopen gericht op een aan   -
trekkelijk direct rendement.

Food = good
Winkelobjecten met een dominant het  
food-gedeelte zijn in trek bij beleggers  
om hun bestendigheid voor conjuncturele  
schommelingen. In vergelijking met het  
risico zijn de rendementen relatief aantrekkelijk.

Lange termijn | Gebruikersmarkt

De winkel als verbindende factor
De winkel functioneert steeds meer als 
ontmoetings- en inspiratieplek waar in de 
natuurlijke behoefte van de consument wordt 
voorzien om elkaar te ontmoeten, zich te 
verplaatsen en nieuwe ervaringen op te doen.  
Het is dus belangrijk dat deze nieuwe rol goed  
door retailers en winkelgebieden wordt ingevuld.

E-commerce de winkel in
Het internet komt met de consument mee de 
winkel. In nieuwe winkelconcepten wordt hiervan 
slim gebruik gemaakt en kennen vaak een 
omni-channel-strategie. Het gebruik van apps 
wordt de standaard en geen winkel kan meer 
zonder een website met webshopfunctie.

5G-netwerk versnelt het gebruik  
van mobiel internet
Het 5G-netwerk wordt de standaard. Hierdoor 
hebben consumenten toegang tot razendsnel 
internet. Dat stimuleert de opkomst van het 
Internet of Things, Smart-winkels met augmented 
reality en interactieve mobiele applicaties.

Toplocaties blijven aantrekkelijk
Retailers vestigen zich op toplocaties. De ideale 
winkelruimte is groot en staat op een zichtlocatie 
met veel passanten.

Lange termijn | Investeringsmarkt

Proactief beleggen wordt de norm
Beleggers nemen een actieve houding aan om de 
kwaliteit van de winkelportefeuille te waarborgen. 
Hierbij vindt steeds meer samenwerking plaats 
tussen retailers, de lokale overheid en de beleggers.

Flexibiliteit, omzethuur en meer opties 
voor looptijd
De toegenomen onzekerheid op de gebrui-
kersmarkt zorgt ervoor dat huurcontracten 
flexibeler worden, omzethuur kennen en meer 
opties met betrekking tot de looptijd.

Winkelgebieden kennen steeds  
vaker meerdere functies
Winkelstraten en -centra profiteren van hun goede 
locatie. Naast retail krijgen deze plekken andere 
functies. Denk hierbij aan kantoor, woning en zorg.
 
Meer aandacht voor transformatie van  
winkelvastgoed
Winkelobjecten die structureel leegstaan en 
ruimten die niet meer aansluiten bij de markt, 
worden getransformeerd naar andere functies.



Beleggen in Nederlands vastgoed en hypotheken12/17

Investment Clock

INVESTMENT CLOCK WINKELS 2020 Q2

Bron: Syntrus Achmea Real Estate & Finance

In de investment clock wordt de huidige stand van de beleggingsmarkt voor winkelvastgoed gepresenteerd. 
Dit gebeurt in een cyclus die is gebaseerd op tijdreeksen van prime aanvangsrendementen. Op de horizontale 
as laat de klok de procentuele verschuiving van aanvangsrendementen zien ten opzichte van vorig jaar. Op de 
verticale as wordt het huidige aanvangsrendement vergeleken met 
het tienjaarsgemiddelde.

G1

G2-5

G6-9

G10-20

G20+

Stadsdeelcentra

Wijkwinkelcentra

Boven gemiddeld

Onder gemiddeld

S
ti
jg
en

d D
alend

Winkelvastgoed in een neergang
De investment clock van de Nederlandse 
winkelmarkt geeft aan dat de afzonderlijke  
winkelsegmenten in een conjuncturele neergang 
terecht zijn gekomen. De huidige situatie kenmerkt 
zich door stijgende aanvangsrendementen ten 
opzichte van een jaar geleden. Vergeleken met 
het tienjaarsgemiddelde liggen de aanvangsren-
dementen nog onder gemiddeld. De verschillende 
segmenten bevinden zich daarom in het kwadrant 
onder gemiddeld / stijgend. De G2-5 en G6-9 laten 
de grootste neergang zien. Steden in G10-20 en 
G20+ hebben in eerdere jaren al te maken gehad 
met oplopende aanvangsrendementen waardoor 
het effect in het afgelopen jaar relatief minder 
groot is dan bij de G2-9. Wijkwinkelcentra en 
stadsdeelcentra laten ook een beperkte neergang 
zien. Voor deze segmenten zijn de perspectieven 
het gunstigst.

Onzekerheid blijft, oplopende  
aanvangsrendementen verwacht 
De prime aanvangsrendementen zijn in het  
eerste halfjaar van 2020 naar boven bijgesteld  
en verwacht wordt dat deze nog verder zullen 
oplopen totdat de winkels in een ‘bottoming 
market’ (winterkwadrant) zijn komen. Dit is een 
gevolg van de toegenomen onzekerheid op de 
winkelmarkt, die kampt met een aantal structurele 
problemen en de effecten van Covid-19. Winkel-
eigenaren onderhandelen met huurders over 
huurvoorwaarden en contracttermijnen en hoewel 
op de beste plekken retailers licht aan het einde 
van de tunnel zien, blijven beleggers afhoudend 
en zijn er weinig transacties. Dit blijft de komende 

periode het geval totdat de aanvangsrendementen 
voldoende zijn opgelopen zodat er een balans 
is tussen het verwachte rendement en de risico-
premie.

Transitie naar een nieuw evenwicht
Net als in 2019 zullen de markthuren verder  
dalen. Bij beleggingen waar de contracthuur hoger 
is dan het nieuwe markthuurniveau kunnen nog 
afwaarderingen optreden. Een wenkend perspectief 
is dat op goede winkellocaties door een nieuw 
marktevenwicht in huur en aanvangsrendementen 
weer aantrekkelijke investeringsmogelijkheden 
ontstaan met een goed rendement/risicoprofiel.  
Op sommige locaties is dit nu al zichtbaar.
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Investment focus 2021-2023

Bron: Syntrus Achmea Real Estate & Finance

NL

Winkels in binnensteden
G1 (Amsterdam)

G2-5 (‘Utrecht’)

G6-9 (‘Haarlem’)

G10-20 (‘Arnhem’)

G20+ (‘Leeuwarden’)

Winkelcentra
Stadsdeelcentra

Wijkcentra (non-food)

Wijkcentra (food) en supermarkten

Overig
Overige clustering dagelijks in steden

Tra�c-locaties

BeleggingsfocusSegment Locatiefocus

A1-A2 B1-B2 C

Laag Hoog Aantrekkelijk

Niet aantrekkelijk

 

BELEGGINGSPERSPECTIEVEN VAN BINNENSTEDEN

 AMSTERDAM  AMSTERDAM 

 UTRECHT  UTRECHT 

 EINDHOVEN  EINDHOVEN 

 MAASTRICHT  MAASTRICHT 

  HAARLEM   HAARLEM 

 GRONINGEN  GRONINGEN 

 DEN HAAG  DEN HAAG 

 ROTTERDAM  ROTTERDAM 

 ’S-HERTOGENBOSCH  ’S-HERTOGENBOSCH 

Bron: Syntrus Achmea Real Estate & Finance

G1 A1 t/m B2

G2-5 A1 t/m B1

G6-9 A1

 
 G1 A1 t/m B2
 G2-5 A1 t/m B1
 G6-9 A1
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Toelichting investment focus per segment

De winkelmarkt heeft meerdere gezichten
De winkelmarkt zit in een turbulente periode door 
veranderend consumentengedrag, faillissementen, 
toenemende internetverkopen en Covid-19. De 
verschillen tussen winkelsegmenten en locaties 
zijn groot. Beleggen in winkels wordt steeds meer 
beleggen in plekken waar ook ruimte is voor 
horeca, diensten en andere functies. In het huidige 
winkellandschap is ruimte voor fysieke winkels 
waarbij omnichannelretailers een combinatie 
zoeken van fysiek en online winkelen. De sporen 
van Covid-19 zijn diep en legt kwetsbaarheden van 
de sector bloot. Toch toont de sector zich weerbaar 
en zijn er retailers die het aantal vestigingen 
vergroten. Het beeld is wisselend maar er is veel 
onzekerheid. Hierdoor zijn beleggers en financiers 
terughoudend. Op middellange termijn zal de 
investeringsmarkt weer aantrekken. Een constante 
factor in alle onzekerheid is de natuurlijke 
behoefte van mensen elkaar te ontmoeten, zich 
te verplaatsen en nieuwe ervaringen op te doen. 
Plekken die dit bieden, zullen naar verwachting 
veerkrachtig en weerbaar zijn.

Winkels in binnensteden
De binnensteden in de G5 bieden meer dan 
winkelen en hebben een verscheidenheid aan 
functies die passanten trekken. Winkels op 
A-locaties profiteren van deze aantrekkingskracht 
waardoor de perspectieven goed blijven. Covid-19 
verandert dit perspectief nog niet, al zijn het 
uitdagende tijden voor veel retailers. De focus ligt 
op objecten met een grote ruimte met een grote 
zichtbaarheid maar zonder verdieping. Daarnaast 
hebben de objecten de flexibiliteit om zich aan 
te passen aan veranderende omstandigheden. 
Voor de G10+ binnensteden zijn de perspectieven 
op de middellange termijn minder aantrekkelijk. 
Het kernwinkelgebied met de hoogste huren en 
laagste rendementen wordt kleiner waardoor 
de beste beleggingsobjecten schaarser worden. 
Rendement en risico moeten tegen elkaar worden 
afgewogen en zijn afhankelijk van de kracht van de 
retailer. Op B- en C-locaties in steden zien dalende 
bezoekersaantallen en oplopende leegstandcijfers. 
Zij krijgen het de komende jaren zwaar en kunnen 
in een negatieve spiraal terecht te komen. Aan 
deze gebieden worden winkelruimten onttrokken 
en getransformeerd naar andere functies. Dit geldt 
ook voor winkels in kleinere steden. 

Winkelcentra
Het perspectief van winkelcentra in Nederland 
is wisselend. Veel centra hebben te maken 
met oplopende leegstandcijfers en verliezen 
marktaandeel door veranderende consumen-
tenbehoeften en het groeiend aandeel internet-
verkopen. Winkelcentra met perspectief hebben 
een dominante positie in het verzorgingsgebied 
en profiteren van hun sterke wijkgerichte functie. 
Wijkcentra met een of twee supermarkten en 
een beperkt aantal aanvullende winkels, horeca, 
dienstverlening of zorgfuncties blijven goed functi-
oneren. De functie van het wijkcentrum gaat verder 
dan alleen winkelen. Het is een plek waar mensen 
uit de buurt naar toe gaan en elkaar ontmoeten, 
vaak toevallig. Hier is ook ruimte om bijvoorbeeld 
een hapje te eten of het gezondheidscentrum te 
bezoeken. Het centrum kenmerkt zich door een 
goede bereikbaarheid en heeft een stabiel of 
groeiend verzorgingsgebied. Doordat de huren de 
komende jaren met de inflatie meebewegen, biedt 
dit segment ruimte voor een langdurig stabiel en 
aantrekkelijk direct rendement.

Voor stadsdeelcentra is het beeld wisselend. De 
meeste stadsdeelcentra zitten in een transitie 
waarbij relatief hoge huurniveaus, verdeeld 
eigendom, een gedateerde uitstraling en beperkte 
beleving ervoor zorgen dat de beleggings-
perspectieven niet interessant zijn. In dit segment 
zijn er incidenteel kansen, maar die zijn zeldzaam.

Overig
De categorie ‘overig’ omvat winkels die niet direct 
in de standaard categorieën binnenstedelijke 
winkels of winkelcentra passen. Als zich een 
beleggingskans voordoet, wordt deze per geval 
bekeken: is er een aantrekkelijk direct rendement 
bij een aanvaardbaar risicoprofiel? De ideale 
invulling hangt af van de locatie, de functie en het 
doel. Een concreet voorbeeld hiervan zijn winkels 
als onderdeel van een multifunctioneel object 
die profiteren van synergievoordelen met woon- 
en/of kantoorfuncties, een outlet center of een 
winkelgebied op een bijzondere locatie die veel 
consumenten trekt.
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PRODUCTVOORKEUREN

Sector Segment¹ Product voorkeuren

Winkels G1 binnenstad (Amsterdam)

G2-5 binnensteden ('Utrecht')

- Grotere ruimten > 250 m²

- Zichtlocatie

- A-locaties en B-locaties in G1

G6-9 binnensteden (‘Haarlem’) - Grotere ruimten > 250 m², 

- Zichtlocatie

- Alleen A1 winkelgebied

- Sterke huurder

G10-20 binnensteden ('Arnhem')

G20+ binnensteden ('Leeuwarden')

-  G10-20 en G20+: voorlopig ‘on hold’ totdat een 

nieuw prijsniveau is bereikt waarop de risico’s 

voldoende worden gecompenseerd.

Winkelcentra Stadsdeelcentra - Dominant in het verzorgingsgebied

- Diversiteit in huurdersbestand en branchering

- Ook een substantieel aandeel dagelijks

- Transformatiemogelijkheden

Wijkcentra (groot aandeel non-food) - Dominant in het verzorgingsgebied

- Twee supermarkten

- Beperkt aandeel niet-dagelijks

- Transformatiemogelijkheden

Wijkcentra (food dominant)  

en Supermarkten

- Bewezen dominantie

- Stabiele supermarkt, bij voorkeur twee

- Beperkt aantal niet-dagelijkse winkels

- Stabiel of groeiend verzorgingsgebied

Overig Overig clustering dagelijks in steden - Gelegen in de G1-5

Traffic-locaties - Sterke samenhang met andere functies

- Dichtbij een druk punt
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