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1 Inleiding 

Eind maart 2011 hebben de Gemeente Almere, Dura Vermeer Vastgoed en TCN 

bekend gemaakt in 2011 het Retail Park Almere Poort te ontwikkelen. Dit Retail 

Park bestaat uit 30.000 m² bvo winkels en 5.000 m² horeca en leisure.  

Omdat er nogal wat bezwaren worden verwacht heeft de Gemeente Almere be-

hoefte aan een ruimtelijke onderbouwing van het Retail Park Almere Poort. Om 

die reden heeft de Gemeente aan Henk Gianotten van Panteia een advies plus 

een onderbouwing gevraagd. Het advies zal moeten aangeven in welke context 

het Park wordt ontwikkeld, welke marktruimte daarvoor aanwezig is en welke ef-

fecten van de ontwikkeling van het Retail Park op de detailhandelstructuur van 

de gemeente Almere (en eventueel op de regio) zijn te verwachten. 

De hoofdvragen van de gemeente luiden als volgt: 

− in welke context wordt het Retail Park Almere Poort ontwikkeld? Tot deze con-

text behoort zowel het beleidskader, het concurrentieveld in de regio als de 

conceptuele invulling van het plan voor het Retail Park; 

− welke marktruimte is daarvoor aanwezig? 

− Wat zijn de effecten van de ontwikkeling van het Retail Park op de detailhan-

delstructuur van de gemeente Almere? 

− Hoe past de ontwikkeling van het Retail Park in de algemene economische 

ontwikkeling, met name ook met het oog op de ontwikkeling van de detail-

handelsbestedingen, demografische ontwikkeling en de internetontwikkeling? 

 

Het advies betreft niet de haalbaarheid of de gewenste branchering van het Re-

tail Park. De omvang en het thema ‘sport, spel en vrije tijd’ van Retail Park Al-

mere Poort zijn opgenomen in het bestemmingsplan van Almere Poort (maart 

2007). In dit kader heeft de Gemeente Almere een privaatrechtelijke overeen-

komst met TCN om het Retail Park in Almere Poort te ontwikkelen. Vervolgens is 

het aan de ontwikkelaars om tot invulling van het Retail Park te komen binnen 

het thema ‘sport, spel en vrije tijd’. 
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2 Het concept Retail Park 

2.1 Omschrijving 

Een Retail Park is een centrum van grootschalige winkels, meestal gevestigd op 

een goed bereikbare locatie aan de rand van de stad en bestemd voor doelge-

richt consumentenbezoek. Omdat een Retail Park appelleert aan gemak, beschikt 

het behalve over een uitstekende bereikbaarheid over ruime parkeergelegenheid 

en voldoende ruimte voor laden en lossen voor de winkels. De kern van het aan-

bod bestaat doorgaans uit de branches elektronica, wonen, sport en speelgoed. 

Aan de bezoekers wordt ook horecagelegenheid geboden. Verwacht mag worden 

dat het Retail Park in Poort de koopkrachttoevloeiing naar Almere zal vergroten. 

2.2 Referentiecentra 

2.2.1  Concentrat ies grootschal ige detai lhandel 

Retail Parken zijn concentraties van grootschalige winkels ook wel behorend tot 

de traditionele PDV-branches (wonen, doe-het-zelf, tuincentra) of tot de dage-

lijkse sector (megasupermarkt). Branches die ook steeds vaker op perifere clus-

ters zijn te vinden zijn sport & spel, bruin- en witgoed en huishoudelijke artike-

len. Als gevolg van het huidige detailhandelsbeleid zijn de verschillen tussen 

PDV- en GDV-locaties aan het vervagen. 

Retailparken (of vergelijkbare concentraties van grootschalige winkels) zijn on-

der meer gevestigd in Rotterdam (Megastores Alexandrium II omvang ca 23.000 

m² wvo en Woonmall Alexandrium III ca 52.000 m² wvo), Maxis Muiden (ca 

20.000 m² wvo), Plein Westermaat in Hengelo (ca 24.700 m² wvo) met Ikea (ca 

23.000 m² wvo), Retail Park Roermond (ca 37.000 m² wvo), Woonboulevard 

Breda (ca 32.000 m² wvo), Alkmaar Overstad (ca 77.000 m² wvo), Vaanpark Ba-

rendrecht met IKEA (ca 38.000 m² wvo) en Reijerwaard en Cornelisland Baren-

drecht (ca 38.000 m² wvo). De verschillen in omvang van dergelijke winkelcon-

centraties wordt overwegend bepaald door de hoeveelheid winkelmeters in de 

woonbranche. 

2.2.2  Referentiegegevens 

Van grootschalige retailconcentraties zijn beperkt referentiegegevens beschik-

baar: 

− Woonboulevard Breda herbergt voornamelijk woonzaken (waaronder IKEA en 

Prénatal) en keukenwinkels, aangevuld met electronicawinkels (BCC, de Ha-

rense Smit en Media Markt). Van de bezoekers woonboulevard Breda komt 

45% uit Breda, 20% uit West-Brabant, 17% uit de rest van Brabant, 6% uit 

Zuid-West Nederland excl. West Brabant, 9% uit overig Nederland en 2% uit 

België (Economische Barometer Breda, 2005). De helft van de bezoekers aan 

de woonboulevard komt er slechts één of enkele keren per jaar. Van alle be-

zoekers verblijft 87% er minder dan 2 uur. Van alle bezoekers combineert 

21% een bezoek aan de woonboulevard met een bezoek aan de binnenstad. 

Het bezoekmotief is overwegend doelgericht op een bepaalde winkel (IKEA, 

Media Markt of BCC) en mindere mate woonwinkelen. De winkeliers noemen 

als sterke punten van de woonboulevard de bereikbaarheid en het parkeerge-

mak en de aanwezigheid van trekkers; 
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− Maxis Muiden heeft een omvang van ca. 15.000 m² wvo, waarvan ca 6.000 in 

de dagelijkse sector en 9.000 m² wvo in de niet-dagelijkse sector. Vanwege 

het uitgebreide dagelijkse aanbod is het jaarlijkse aantal bezoekers hoog (5 

miljoen bezoekers; Retail Structuurvisie Gooi- en Eemland, 2006). 

 

Meer gegevens zijn beschikbaar van retail park Plein Westermaat in Hengelo. 

Vooral ook vanwege het kort geleden beschikbaar gekomen koopstroomonder-

zoek Overijssel. 

2.3 Plein Westermaat Hengelo 

Plein Westermaat in Hengelo is eveneens door TCN ontwikkeld en heeft een om-

vang van ca 48.000 m² wvo, waarvan 23.000 m² wvo in beslag wordt genomen 

door de belangrijkste trekker IKEA. Het Retail Park is hoofdzakelijk gericht op 

woninginrichting, sport en spel en electro. Er zijn op Westermaat winkels in de 

woonbranche (IKEA, Prenatal en Beter Bed), doe-het-zelf (Praxis), bruin- en wit-

goed (Media Markt en BCC), sport en spel (intertoys en Toys XL), een McDonald 

en een fitnesscentrum (Fit for Free) gevestigd. Het Plein ligt aan de noordkant 

van de A1 en is in 2004 geopend. Aan de zuidzijde van de A1 ligt een PDV-

cluster met onder meer vestigingen van Leen Bakker, Brugman Keukens, Kwan-

tum, Meubel Direct, Carpetright en Kwantum. 

Vooral de IKEA zorgt voor een hoge toevloeiing van bestedingen naar Hengelo. 

Voor de niet-dagelijkse aankopen is de koopkrachtbinding 71% en de -

toevloeiing 54% (Koopstroomonderzoek, 2010). Vooral voor de artikelgroepen 

woninginrichting (70%) en electro (65%) is de toevloeiing naar Hengelo hoog. 

Voor huishoudelijke artikelen is de binding 52%. De belangrijkste herkomstge-

bieden van de toevloeiing zijn Enschede en Almelo. Van de totale toevloeiing 

naar Hengelo uit Duitsland in de niet-dagelijkse sector kwam in 2005 87% voor 

rekening van Plein Westermaat (KvK Hengelo). Het Plein is zeer goed bereikbaar 

vanuit de regio. Volgens een ouder onderzoek uit 2004 combineert 20% van de 

Duitse bezoekers een bezoek aan Westermaat met een bezoek aan de binnenstad 

van Hengelo (Architectuur Lokaal, nr 48 maart 2005). Volgens het meest recente 

koopstromenonderzoek Overijssel (Provincierapport Overijssel, september 2010) 

heeft de komst van Plein Westermaat zowel effecten gehad op het verzorgings-

gebied van deze stad Hengelo zelf als op dat van de omliggende steden. Het 

Plein heeft vooral het draagvlak van de Gemeente Hengelo vergroot. Na de cen-

tra van Zwolle, Enschede, Apeldoorn en Emmen is Plein Westermaat het vijfde 

koopcentrum van Overijssel. De omzet van Westermaat is in het koopstroomon-

derzoek 2010 geschat op € 145 miljoen (in 2005 € 142 miljoen) en overtreft 

daarmee de omzet van de binnenstad van Hengelo (€ 106 miljoen in 2010 en € 

197 miljoen in 2005). In Hengelo zijn de bestedingen in de binnenstad (evenals 

in andere binnensteden van Overijssel) in de afgelopen vijf jaar afgenomen. Als 

verklarende factoren worden hiervoor in het koopstroomonderzoek de verschui-

ving van kooporiëntatie naar winkellocaties buiten het centrum, naar middelgrote 

kernen, en een minder grote toevloeiing vanuit Duitsland genoemd. 

In 2009 is de vloerproductivitet van IKEA door DHV geraamd op € 2.700 per m² 

(DHV, juni 2009). De omzet van IKEA Hengelo kan van hieruit geraamd worden 

op ruim € 62 miljoen per jaar. Uitgaande van een omzet van € 145 miljoen per 

jaar van heel Westermaat, bedraagt de omzet van Westermaat exclusief IKEA 

circa € 83 miljoen op jaarbasis. Hiervan uitgaande zou Westermaat exclusief 

IKEA een (zeer hoge) vloerproductiviteit behalen van 3.360 euro per m². Volgens 
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marktbronnen trekt Westermaat jaarlijks 3,5 miljoen bezoekers. Dit betekent dat 

de gemiddelde besteding per bezoeker bij IKEA € 17,71 per jaar bedraagt en in 

het overige retail park € 23,71 per jaar. 

In de niet-dagelijkse sector komt 46% van de omzet van de detailhandel in Hen-

gelo van inwoners van Hengelo. Van de omliggende gemeenten hebben Enschede 

(9%), Hof van Twente (7%), Borne  en Almelo (beiden 6%), Oldenzaal (4%), 

Dinkelland en Berkelland (beiden 3%), Haaksbergen, Rijssen-Holten, Deventer 

en Wierden (allen 2%) en Tubbergen, Hellendoorn, Twenterand en Losser (allen 

1%) gezamenlijk een omzetaandeel van 50%. De resterende omzet (rond 5%) 

komt van elders. Dit betekent dat 46% van de omzet uit de eigen stad komt, 

46% uit de regio binnen een straal van 30 autominuten en maximaal 8% uit een 

gebied op een reisafstand van meer dan 30 autominuten. 

2.4 Conclusies voor Retail Park Almere Poort 

Uit de referentiebeelden blijkt, dat retail parken ruim 90% van de omzet verkrij-

gen uit een gebied met een straal van maximaal 30 autominuten rond de locatie. 

Ongeveer de helft van de omzet komt uit de eigen gemeente. Wanneer deze re-

ferentiegegevens ook voor Almere worden aangehouden, kan Almere – met 

191.495 inwoners in 2011 – als het primaire verzorgingsgebied worden gezien. 

Door Locatus (Haalbaarheidsanalyse Almere Olympiakwartier, december 2007) is 

het secundaire verzorgingsgebied binnen een straal van 30 autominuten van Re-

tail Park Almere Poort in kaart gebracht (zie figuur 1). Hierbij is door Locatus re-

kening gehouden met de concurrentie vanuit Amsterdam in westelijke richting en 

met de partiële oriëntatie van inwoners van Biddinghuizen en Zeewolde op Alme-

re. Binnen dit secundaire verzorgingsgebied wonen iets meer dan 1 miljoen in-

woners. 

 

Figuur 1 Secundair verzorgingsgebied Retail Park Almere Poort 
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De gemiddelde besteding kan worden geraamd op een bedrag van rond € 24, per 

bezoeker, per jaar. Retail parken met een IKEA of een ruim aanbod in de dage-

lijkse sfeer zullen jaarlijks meer bezoekers aantrekken, dan retail parken die 

hierover niet kunnen beschikken. De ontwikkelaars gaan uit van anderhalf tot 2 

miljoen bezoekers per jaar, waarvan de helft afkomstig is uit Almere en de ande-

re helft uit het secundaire verzorgingsgebied. Bij 2 miljoen bezoekers en een 

gemiddelde besteding van 24 euro per bezoek, bedraagt het omzetpotentieel 48 

miljoen euro per jaar. Een bezoekersaantal van 2 miljoen per jaar zou betekenen 

dat inwoners van Almere gemiddeld genomen iets meer dan 5 keer per jaar een 

bezoek brengen aan het retail park in Poort en inwoners uit het secundaire ver-

zorgingsgebied gemiddeld één keer per jaar. Een lager bezoekersaantal dan het 

geval is bij de retail parken in Muiden en Hengelo is plausibel vanwege de afwe-

zigheid van de dagelijkse sector en IKEA. Toch lijkt het aantal bezoekers van an-

derhalf tot 2 miljoen per jaar aan de lage kant. Hier zal in hoofdstuk 4.4 verder 

op worden ingegaan. 
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3 De context van de marktontwikkelingen 

3.1 Inleiding 

Nieuwe projectontwikkelingen moeten vandaag de dag meer en beter in de con-

text van de marktontwikkelingen worden beoordeeld. Uit een recent rapport Re-

ail2020 van Q&A (2010, pagina 20) is het volgende citaat: 

‘Als in 2020 een vijfde, een kwart of wel meer van alle detailhandelsaankopen 

via het internet zijn weg naar de consument vindt, gaat dit zijn weerslag krijgen 

op het aantal winkels. Je hebt immers niet meer winkels nodig voor minder han-

del. Ten opzichte van vandaag kan dit zomaar betekenen dat je zo’n 20% minder 

winkels nodig hebt in een binnenstad.’ 

Het onderzoek van Q&A leidde in de pers tot veel aandacht. Overwegend werd 

het verband gelegd tussen de groei van de internetaankopen en het verdwijnen 

van vierkante meters verkoopvloeroppervlakte. Zo berichtte De Stem op 22-11-

2010 in een interview met Q&A-onderzoeker Quix en CBW/Mitex-voorzitter 

Meerman dat ‘de sector nog minstens een vijfde van de omzet verliest aan inter-

netshops’. En verder over de binnensteden dat ’de hoofdwinkelstraten blijven be-

staan, maar de zaken in de aanlooproutes vertrekken’ en dat ‘gemeentebesturen 

er goed aan doen een streep te halen door alle nieuwbouwplannen.’  

Hoe moet hier tegenaan worden gekeken en welke nuanceringen kunnen worden 

aangebracht? Het betreft behalve de internetontwikkeling de volgende achterlig-

gende problematieken: 

− Vergrijzing en bedrijfsbeëindiging; 

− De conjunctuur; 

− Het probleem van de overcapaciteit van winkelruimte. 

 

Hieraan voorafgaand kunnen 2 andere – meer algemene nuanceringen worden 

gegeven. In de eerste plaats is bij ontwikkelingen als vergrijzing, overcapaciteit 

van winkelruimte, omzetverlies en leegstand, altijd sprake van grote regionale 

verschillen. Wat zich in het Zuiden van het land voordoet hoeft helemaal niet te 

gelden voor het Westen, Noorden of Oosten van het land. Ook zijn er vaak ver-

schillen tussen steden of winkelgebieden. Zo kunnen sterke steden meer hebben 

dan zwakke steden.  

In de tweede plaats moet bij alle toekomstvoorspellingen bedacht worden dat er 

een groot verschil is tussen scenario’s en prognoses. Een prognose geeft op een 

bepaald moment in de tijd een beeld van de meest waarschijnlijke toekomst. De 

bewering dat in 2020 het marktaandeel van de internetverkopen in de detailhan-

delsomzet 20% zal zijn, is een prognose. Met scenario’s naar de toekomst kijken 

gaat anders. Bij scenario’s wordt rekening gehouden met een set van mogelijke 

toekomsten. Welke toekomst werkelijkheid wordt is onzeker, maar wordt mede 

bepaald door de onderliggende dimensies van de scenario’s. Scenario’s hebben 

altijd enkele dimensies. Die dimensies worden bijvoorbeeld in geval van de toe-

komst van internetshoppen bepaald door het antwoord op de vraag: “Wat be-

paalt het marktaandeel van internetwinkels in 2020?” Twee belangrijke variabe-

len zullen daarop van invloed zijn: het consumentengedrag (bijvoorbeeld de 

ontwikkeling naar conveniencegericht versus experiencegericht winkelen) en het 

winkeliersgedrag (cross-channel wel versus niet succesvol). Afhankelijk van posi-

ties in deze dubbele dichotomie zou het internetaandeel in de detailhandelsbe-

stedingen in 2020 kunnen variëren tussen bijvoorbeeld 6 en 20%. Belangrijk is, 

dat scenario’s laten zien dat de detailhandelssector zelf van invloed is op de toe-
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komstige ontwikkeling. Ook laten scenario’s zien dat andere stakeholders van in-

vloed zijn op de toekomstige ontwikkeling. Zo kunnen gemeenten veel bijdragen 

aan het genot dat consumenten ervaren tijdens een dagje winkelen in de binnen-

stad. Ook de toepassing van technologische oplossingen in fysieke winkels draagt 

bij aan de aantrekkelijkheid van de winkels. 

3.2 De ontwikkeling van internetshoppen 

De technologische ontwikkeling – waaronder internet en mobiel – zal de komen-

de jaren veel invloed hebben op de wijze waarop consumenten winkelen en 

boodschappen doen. Winkelen is 24 uur per dag mogelijk, via meerdere kanalen 

en de afhankelijkheid van fysieke winkels verdwijnt. Consumenten zullen meer-

dere kanalen naast elkaar gebruiken waarbij de real time digitale kanalen een 

groot deel van de informatiefunctie gaan overnemen. Daarnaast zullen er vele 

nieuwe technologische toepassingen worden ontwikkeld die evenzeer de mogelijk 

hebben om in store de functie van fysieke winkels te vergroten en de winkelfunc-

tie te versterken. 

In 2010 was de internetomzet  ruim € 8 miljard. In 2009 was dat € 6,5 miljard 

en voor het gemak wordt dit wel 8½ % van de detailhandelsomzet genoemd. Nu 

komt van die internetbestedingen meer dan de helft voor rekening van reizen 

(2,3 miljard), verzekeringen (0,5 miljard) en abonnementen (0,6 miljard). Deze 

dienstencategorieën worden niet meegerekend in de detailhandelsomzet van 

ruim € 83 miljard in 2009. Indien hiermee wel rekening wordt gehouden, was het 

marktaandeel van Internet in de detailhandelsbestedingen in 2009 rond 4%. Er 

zijn grote verschillen per sector. Van de dagelijkse sector wordt een half procent 

via Internet gekocht, van huis- en tuinartikelen 1,8%, van kleding en schoenen 

3½, van boeken, CD’s en games 10% en van bruin- en witgoed 17%. Vooral de 

bestedingscategorieën boeken, CD’s en games en bruin- en witgoed zijn gevoelig 

voor internetaankopen. 

 Internationaal gezien vertoont het internetshoppen een behoorlijke groei. Qua 

groei is Nederland met Duitsland en het VK koploper. In Duitsland is het aandeel 

van internetshoppen in de totale detailhandelsbestedingen (in 2010) 4,7% en in 

de Verenigde Staten 4,2%. 

Een aantal bestedingscategorieën is (ook internationaal gezien) minder gevoelig 

voor internetaankopen: levensmiddelen, tuinartikelen, woninginrichtingartikelen 

en in mindere mate kleding en schoenen. Vanaf het begin van de internetontwik-

keling ruim 10 jaar geleden was al duidelijk welke kant het op zou gaan. Vooral 

homogene merkartikelen (zoals elektronica, waarvoor alleen de prijs een diffe-

rentiërend productkenmerk is) en producten met een hoog informatiegehalte, 

zoals boeken, beeld- en geluidsdragers en reizen verkopen goed via Internet. 

Wanneer – bijvoorbeeld voor het jaar 2020 - percentages van 20% worden ge-

noemd als internetaandeel in de detailhandelsbestedingen, moet dit gezien wor-

den als marktaandeel in de non-food verkopen, dus in de niet-dagelijkse beste-

dingen. Het blijft lastig dit soort voorspellingen te beoordelen. Dit blijkt ook uit 

eerdere voorspellingen. Maurice de Hond voorspelde al rond 1998 dat in 2008 

zo’n 40% van de detailhandelsomzet via internet zou gaan. Het Ruimtelijk Plan-

bureau verwachtte in 2007 dat in 2012 een aandeel van de onlineverkopen in de 

detailhandelsomzet van 10% behaald zou worden. Locatus (Vastgoedmarkt, 25 

januari 2011) verwacht overigens voor 2020 een internetaandeel in de detail-

handelsverkopen van iets meer dan 8%.  
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Welke kantekeningen zijn hierbij te maken? Ten eerste dat bij het toekomst 

voorspellen vandaag de dag ook andere ontwikkelingen een rol spelen, bijvoor-

beeld die van de nanotechnologie, mobiel internet, augmented reality, het eBook 

etc.  

Vast staat dat als gevolg van al deze ontwikkelingen de winkelfunctie verandert. 

Rationeel gezien zijn er veel redenen om op Internet te kopen, 24 uur beschik-

baar oriëntatie- en betaalgemak, eenvoudige zoekmachines etc. Dus er zal een 

steeds groter beroep worden gedaan op de emotionele en sociale belevingswaar-

de van winkelen. Merk- en productbeleving, try and buy etc. Door de technologi-

sche ontwikkelingen zullen fysieke kanalen steeds meer worden geïntegreerd 

met mobiel, Internet en social media. De informatiefunctie zal steeds meer ver-

dwijnen naar digitale media. Wat blijft is dat fysiek winkelen geen noodzaak is. 

Anders dan het geval is bij boodschappen doen, moeten consumenten niet win-

kelen, ze willen graag winkelen. Maar dat kan alleen als er wordt gezorgd voor 

een aantrekkelijk winkelaanbod. De dienstensector biedt voor de detailhandel 

nog veel groeimogelijkheden. Van alle verkopen in fysieke winkels bestaat min-

der dan 5% uit dienstenverkoop. Op Internet is dit 50%. Niet voor niets gaat D-

Reizen reizen verkopen in supermarkten. Evenzo gaan Amerikaanse non-

foodretailers steeds meer food verkopen in hun winkels. Dit betekent dat niet al-

leen retailers maar ook retaillocaties zoals binnensteden steeds meer food- en 

dienstenverkoop zullen accommoderen. Evenzo leidt de technologieontwikkeling 

tot het ontstaan van compleet nieuwe of het vergroten van bestaande markten. 

De traditionele fotospeciaalzaak is verdwenen maar rond de digitale fotografie 

hebben zich grote markten ontwikkeld. Dit geldt evenzeer voor (mobiele) telefo-

nie, tablets etc. De technologische ontwikkelen zal blijvend zorgen voor een 

enorme dynamiek in bestedingspatronen en in winkel- en productaanbod. 

3.3 Vergrijzing en bedrijfsbeëindiging 

Volgens Locatus leidt de Nederlandse retail meer onder vergrijzing dan onder In-

ternet (Vastgoedmarkt, 25 januari 2011). Hierbij kan in een adem bevolkings-

krimp worden genoemd. Wat betreft vergijzing en krimp zijn de regionale ver-

schillen groot. Bevolkingskrimp treedt volgens de prognoses vooral op in de ran-

den van Nederland. In het noordoosten van Groningen, het zuiden van Limburg 

en het zuiden van Zeeland is nu al sprake van krimp en deze zal de komende de-

cennia voortzetten. Als groeistad zal Almere de komende decennia weinig van 

bevolkingskrimp merken. Integendeel, volgens het middenscenario van de bevol-

kingsprognose van rond de 190.000 inwoners in 2011 naar rond 320.000 inwo-

ners in 2030. Van vergrijzing mag verwacht worden dat deze zich in Almere later 

zal voordoen dan in de rest van het land. 

Vergrijzing zal wel invloed hebben op het bestedingspatroon. Globaal genomen 

besteden 65-plussers evenveel geld als 65-minners aan hun woning en woningin-

richting. Maar zij besteden ongeveer half zoveel aan kleding, schoenen en sport-

artikelen. Bezien vanuit de bevolkingsontwikkeling, bieden de regio’s rond Alme-

re, als onderdeel van de Noordvleugel van de Randstad nog groeipotentieel voor 

koopkrachttoevloeiing. Een ander mogelijk gevolg van vergrijzing is groei van 

het aantal ondernemers dat het bedrijf beëindigt. Volgens MKB Nederland zullen 

in de komende tien jaar 15.000 bedrijven per jaar ter overname worden aange-

boden. De meeste bedrijven komen te koop in de sectoren detailhandel en de 

zakelijke dienstverlening. De belangrijkste drijfveren achter deze aanbiedingsgolf 

zijn de vergrijzing, de groei van zelfstandig ondernemerschap en serieel onder-
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nemerschap (MKB Dossier, 2010). Deze ontwikkeling biedt ook kansen aan Alme-

re als moderne stad, waarin ruimte wordt geboden in broedplaatsen voor moder-

ne retail (bijvoorbeeld internetbedrijven en ecommerce-gebonden bedrijvigheid, 

winkels aan huis) en  aan creatieve en innovatieve ondernemers. 

3.4 De conjuncturele ontwikkeling 

Het Centraal Planbureau en het toenmalige Ruimtelijk Planbureau hebben in 

2006 vier scenario’s ontwikkeld voor de mogelijk toekomstige ontwikkeling van 

Nederland. Voor het toenmalige Ministerie van VROM waren deze scenario’s een 

belangrijke basis voor het maken van beleid. In 2010 zijn deze scenario’s herijkt 

door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Volgens deze scenario’s wordt 

voor de periode 2011-2015 een economische groei van gemiddeld 1,75 procent 

per jaar voorspeld. Voor de langere termijn is een sterker herstel denkbaar. 

3.5 Overcapaciteit winkelruimte 

Op dit moment is 46% van de retailruimte aanwezig op perifere locaties, 39% in 

hoofdwinkelgebieden (waaronder binnensteden) en 15% in ondersteunende win-

kelgebieden. Deze verdeling is al een jaar of 10 min of meer hetzelfde. Uitbrei-

dingen van winkelmeters hebben relatief gezien in de afgelopen 10 jaar in gelijke 

mate plaats gevonden voor de drie typen winkellocaties. Er wordt (vaak terecht) 

geklaagd over de grote hoeveelheid winkelmeters die de afgelopen jaren is toe-

gevoegd. Voor een groot deel is de vernieuwing en modernisering de dynamiek 

van de detailhandel wel ten goede gekomen, zeker wanneer uitbreidingen heb-

ben bestaan uit waardevolle en onderscheidende winkelgebieden. Wat vaak ont-

breekt is het plaatsen van de uitbreidingen in een structuurvisie waarin ook de 

gevolgen van de uitbreidingen voor de bestaande voorraad worden beoordeeld. 

Door de NRW (2010) is het standpunt ingenomen dat waar nodig afscheid moet 

worden genomen van meters, die niet meer aan de wensen van de consument 

voldoen: ‘Een integrale kijk op de attractiviteit en samenhang van winkelgebie-

den is noodzakelijk, waarbij ook naar de b- en c-milieus moet worden gekeken. 

In de detailhandelstructuurvisies moet ruimte worden gecreëerd voor dynamiek 

en attractiviteit. Dat kan betekenen dat verbetering en uitbreiding van bestaande 

meters op de ene plek hand in hand moet gaan met afbouw en sanering van 

slechte meters op andere plekken. In veel regio’s zijn moeilijke keuzes te ma-

ken. De keuzes, bijvoorbeeld voor functiewijzing van winkelgebieden, moeten 

gepaard gaan met flankerend beleid, met wet- en regelgeving en een daarbij be-

horend instrumentarium. Er zijn instrumenten die op het niveau van de functio-

nele regio kunnen worden ingezet, zoals ‘zoet en zuur’-afspraken met ontwikke-

laars, ontwikkelingsfondsen, verplaatsingsfondsen en saneringsfondsen.’1 

3.6 Relevantie voor Almere 

In recente perspublicaties is aandacht gegeven aan een rapport van Q&A waarin 

een forse teruggang van het aantal winkelmeters in Nederland wordt voorspeld. 

 

1 Dynamiek van Winkelmeters – Van meer naar betere meters, NRW Taskforce dynamische winkel-

gebieden, 2010. 
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De technologische ontwikkeling – waaronder Internet en mobiel – zal de komen-

de jaren veel invloed hebben op de wijze waarop consumenten winkelen en 

boodschappen doen. Op de verwachte behoefte aan winkelmeters zijn ook andere 

problematieken van invloed, waaronder vergrijzing en bedrijfsbeëindiging, de 

conjunctuur en het probleem van de overcapaciteit van winkelruimte. Ten aan-

zien van de te verwachten ontwikkelingen zullen zich grote regionale verschillen 

voordoen. Niet alleen de winkeliers, maar ook andere stakeholders als de ge-

meente kunnen een stimulerende en faciliterende rol spelen om te zorgen voor 

een sterke cross-channel winkelstructuur. De gemeente Almere zal alert moeten 

blijven op de technologische ontwikkelingen (monitoring), bedrijfsbeëindigingen 

moeten volgen, leegstand moeten managen, (nieuw) ondernemerschap moeten 

stimuleren en faciliteren en waar nodig verouderde winkelmeters moeten sane-

ren. Voor de ontwikkeling van Retail Park Poort betekent de onvoorspelbaarheid 

van de internetontwikkeling, dat rekening moet worden gehouden met alterna-

tieve bestemmingen van de gebouwen op het moment dat de marktomstandig-

heden dit noodzaken, bijvoorbeeld een woon- en werkbestemming (zie ook 

hoofdstuk 5.3). De schaal van het Retail Park is voldoende om regionale trek-

kracht uit te oefenen, maar wel onder de eis van innovatie. Daarbij zouden on-

derdelen als educatie, presentatie, training, demonstratie, merkbeleving, show & 

tell en experience hun plaats moeten krijgen. Er zou moeten worden ingespeeld 

op de veranderende functies die aan fysieke winkels onder invloed van het inter-

netwinkelen moet worden toegekend. Ook voor toekomstgerichte stadsdistributie 

zou – ten behoeve van de ontlasting van de stad en het verbeteren van de be-

reikbaarheid – plaats kunnen worden ingeruimd evenals voor het afhalen en re-

tourneren van internetaankopen. 
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4 De detailhandel van Almere 

4.1 Inleiding 

Almere heeft een klassieke hiërarchisch opgebouwde detailhandelsstructuur met 

enkele typische kenmerken van een new town, waaronder circa 20 solitaire su-

permarkten. De structuur bestaat uit een stadscentrum, twee stadsdeelcentra 

(Buitenmere in Almere Buiten en het stadsdeelcentrum in Almere Haven), enkele 

supermarktcentra, één buurt- en één wijkcentrum in Almere Stad, enkele loca-

ties voor grootschalige en perifere detailhandel (waaronder Doemere in Almere 

Buiten) en 4 warenmarkten. De detailhandel in Almere heeft vooral een lokale 

verzorgingsfunctie, waarbij het Stadshart het centrale punt is in de verzorgings-

structuur. 

4.2 De aanbodontwikkeling 2000 - 2011 

In 2000 bedroeg het totale aanbod winkelvloeroppervlakte in Almere 112.035 m² 

wvo. In 2011 beschikt Almere over 279.986 m² wvo detailhandel. Het totale 

aanbod in Almere is in het afgelopen decennium (2000 tot 2011) met rond 

168.000 m² wvo  toegenomen, een stijging van 150% (zie bijlage I). Van deze 

toename kwam 7% voor rekening van de dagelijkse sector en 93% van de niet-

dagelijkse sector. De uitbreiding van het winkelaanbod heeft vooral plaatsgevon-

den in Buiten (+ 130%), het Stadshart (+ 275%) en Stad-overig (+ 125%). In 

diezelfde periode 2000-2011 nam het aantal inwoners van Almere met ruim 30% 

toe tot 191.495 inwoners in 2011. Dit betekent dat het niveau van winkelvoor-

zieningen in Almere in het afgelopen decennium fors is verhoogd. Dit komt tot 

uitdrukking in het verloop van het aantal m² wvo per inwoner. Voor heel Almere 

nam het aantal vierkante meter per inwoner van 2000 tot 2011 toe van 0,78 tot 

1,47. 

4.3 Branchering aanbod Almere 

Om de structuur van het aanbod in kaart te brengen is uitgegaan van de gebrui-

kelijke manier om branches te clusteren (zie tabel 1).  

 

Tabel 1  Clustering branches in de detailhandel 

Dagelijks Recreatief Doelgericht (PDV) 

levensmiddelen warenhuis doe-het-zelf 

persoonlijke verzorging kleding en mode wonen 

 schoenen en lederwaren tuincentra 

 juwelier en optiek  

 huishoudelijk en luxe  

 plant en dier  

 antiek en kunst  

 hobby en media  

 detailhandel overig 

bruin- en witgoed 

sport en spel 

auto en fiets 
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In 2011 bedroeg dit aanbod voor heel Almere 279.986 m² wvo. Daarvan is 

55.505 m² wvo dagelijkse detailhandel, 94.856 m² wvo recreatieve detailhandel 

en 109.158 m² wvo doelgerichte detailhandel. In de dagelijkse sector bleef dit 

kengetal in het afgelopen decennium min of meer constant (0,29 m² wvo per in-

woner) terwijl zich in de niet-dagelijkse sector een toename heeft voorgedaan 

(van 0,50 tot 1,07 m² wvo per inwoner). De leegstand bedraagt op dit moment 

0,11 m² wvo per inwoner. 

 

Tabel 2  Ontwikkeling detailhandelsaanbod per branche 

Branche 2008 2010 2011 

    

Levensmiddelen 40.379 45.021 48.051 

Persoonlijke verzorging 5.682 6.378 7.454 

Totaal dagelijks 46.061 51.399 55.505 

    

Warenhuis 9.716 8.702 9.025 

Kleding en mode 30.037 31.180 32.312 

Schoenen en lederwaren 6.626 6.366 7.218 

Juwelier en optiek 2.024 2.234 2.182 

Huishoudelijk 7.092 6.946 8.714 

Plant en dier 5.279 1.854 1.854 

Antiek en kunst 107 107 107 

Sport en spel 10.786 10.535 11.616 

Hobby 1.826 2.789 2.789 

Media 3.915 4.139 4.006 

Bruin- en witgoed 10.562 12.472 8.727 

Auto en fiets 2.631 2.877 3.242 

Overig 7.590 7.590 7.320 

Niet verdeeld Buiten  2.100  

Niet verdeeld ‘t Circus  9.600  

Totaal recreatief 98.191 109.491 99.112 

    

Tuincentra 20.450 24.787 25.142 

Doe het zelf 25.089 26.807 26.757 

Wonen 59.685 57.515 53.003 

Totaal doelgericht 105.224 109.109 104.902 

    

Leegstand 13.760 8.362 20.467 

    

Totaal Almere 263.236 278.361 279.986 

 

 

Ten opzichte van de 7 andere grote steden is de relatieve leegstand (7,3%) in 

Almere laag. Voor Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Den Haag is deze gemid-

deld meer dan 10%. Voor Amsterdam, Tilburg en Utrecht 8-10%. Gemiddeld 

voor de 8 grote steden bedraagt de leegstand 10,6%. 

Het niet-dagelijkse aanbod bestaat uit het recreatieve aanbod en het doelgerich-

te aanbod (PDV). Bij het recreatieve aanbod is het aanbod in de segmenten sport 

en spel, bruin- en witgoed, autoaccessoires en fietsen inbegrepen. Reden hier-

voor is dat dit aanbod zich grotendeels (nationaal gezien) in winkelcentra bevindt 
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en  dat juist in Almere van veel menging van deze branches met het recreatieve 

en sprake is, met name in het Stadshart1. 

 

Tabel 3  Distributieve ruimtebepaling 2010 en 2011 

 Dagelijks Recrea-

tief 

Doelge-

richt 

Leeg-

stand 

Totaal 

Aantal inwoners 2010 188.480 188.480 188.480  188.480 

Aantal inwoners 2011 191.495 191.495 191.495  191.495 

Bestedingen/hoofd (€)      

2010 2.457 1.730 757  2.457 

2011 2.344 1.684 785  4.831 

      

Vloerproductiviteit (€/m²)      

2010 7.244 3.500 1.246  3.420 

2011 7.431 3.500 1.310  3.516 

      

Bestedingspotentieel       

2010 (1.000 €) 463,2 326,1 142,7  932,0 

2011 (1.000 €) 448,9 322,4 150,3  921,6 

      

Koopkrachtbinding (%) 98 96 95,4  98,4 

Koopkrachttoevloeiing (%) 1 10 5   

      

Omzet na toe- en afvloeiing      

2010 (1.000 €) 458,5 347,9 143,3  949,7 

2011 (1.000 €) 444,4 343,9 151,0  939,2 

      

Haalbaar aanbod (m²)      

2010 63.192 99.266 115.248  277.706 

2011 60.447 99.497 107.875  259.519 

      

Gevestigd aanbod (m²)      

2010 51.399 109.491 109.109 8.362 278.361 

2011 55.505 99.112 104.902 20.467 279.986 

      

Overcapaciteit (+) excl. 

leegstand 

     

2010 - 11.793 +10.225 - 6.139  - 7.707 

2011 - 4.942  - 385 - 2.973  - 8.300 

      

Overcapaciteit (+) incl. 

leegstand 

     

2010     - 655 

2011     +12.167 

 

1 Bij dit soort indelingen wordt niet uitgegaan van locaties, maar van branches. Van de bruin- en 

witgoedzaken ligt 74% in winkelcentra, 23% verspreid en 3% op grootschalige concentraties. 

Van de fietsen-, sport-  en speelgoedwinkels ligt 1% op grootschalige concentraties en van de 

autoaccessoirehandel 4%. Door Strabo werd in 2006 de normatieve vloerproductiviteit van Media 

Markt geraamd op 6.000 €/m². Volgens Strabo behaalt Media Markt de hoogste vloerproductivi-

teit op een perifere locatie. Dit pleit ervoor dit aanbod niet als PDV maar als GDV te beschouwen 

(Buvelot en Van der Weerd, 2006). 
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De uitbreiding van het aanbod in 2010 (met name in Stad en Buiten) heeft in 

combinatie met de toegenomen leegstand geleid tot een min of meer gelijk aan-

bod in 2011 ten opzichte van 2010. Met name in het segment bruin- en witgoed 

is sprake geweest van een afname van het aanbod. 

Tabel 3 presenteert de aansluiting van de huidige (2011) verhouding van vraag 

naar en aanbod van detailhandel in Almere ten opzichte van de situatie in 2010. 

In 2010 is de marktruimte voor geheel Almere geschat 7.707 m² wvo (zie tabel 

3). Hier stond 8.362 m² wvo leegstand tegen over. Op dit moment bedraagt de 

leegstand 20.467 m² wvo en de marktruimte 8.300. Uit tabel 3 kan geconclu-

deerd worden dat de toename van de leegstand zich voornamelijk in de recrea-

tieve en doelgerichte sector heeft voor gedaan. De verschillen die zich tussen 

beide jaren voordoen zijn overigens niet alleen het gevolg van aanbod- en vraag-

veranderingen, maar ook van bijgestelde ramingen van HBD en CBS. 

Een meer gedetailleerde uitwerking van de vraag- en aanbodverhouding en van 

de beschikbare marktruimte op brancheniveau is opgenomen in bijlage V. 

4.4 Voorbereiding detailhandelsnota Almere 

De detailhandelsnota 2004 is de laatste vastgestelde nota van Almere. Een op-

volger is nog niet gereed. Wel is een opvolger van de nota in concept opgesteld 

(versie 22 maart 2010). Aan deze conceptnota ligt een Ontwikkelingsvisie Almere 

ten grondslag (Gianotten 2010). De in het Retail Park Almere Poort geplande de-

tailhandelsbranches zijn zowel in de concept detailhandelsnota 2010 als in de 

ontwikkelingsvisie ondergebracht in het segment recreatieve detailhandel. Glo-

baal kunnen (met betrekking tot de recreatieve detailhandel) de bevindingen in 

de ontwikkelingsvisie van 2010 als volgt worden samengevat: 

- In de periode 2010 – 2015 wordt zowel in de bestaande als in de nieuwe 

stadsdelen - winkelruimte toegevoegd aan de bestaande voorraad. Bijla-

ge II bevat een overzicht dat dateert van 2010. Op dat moment ging het  

tot 2015 om 116.670 m² wvo, waarvan 28.110 m² wvo in de dagelijkse 

sector en 88.560 m² wvo in de recreatieve sector. Inmiddels blijken een 

aantal voornemens (voor zover er al sprake van is) pas na 2015 gereali-

seerd te worden; 

- Ook in de omliggende provincies zijn nogal wat PDV-GDV-ontwikkelingen 

in aanbouw (zie bijlage III; bron NEPROM 2011) en in de planning (zie 

bijlage IV; bron NEPROM 2011); 

- Volgens het bestemmingsplan wordt in Poort ca. 46.480 m² wvo recrea-

tieve detailhandel. Een te groot aanbod recreatieve detailhandel buiten 

het Stadshart kan de bestaande problemen van het Stadshart vergroten; 

- Het gemiddelde bindingspercentage van de stadsdelen (buiten Stad zelf) 

bedraagt op dit moment 35 - 40%. Dit betekent dat 35 -  40% van alle 

recreatieve inkopen van de inwoners van Almere buiten Stad, in Stad 

worden gedaan. Naarmate de relatieve aantrekkelijkheid van het Stads-

hart toeneemt, zal de eventuele overcapaciteit (en bijgevolg leegstand) 

vooral in de Stadsdelen terecht komen. Als de relatieve aantrekkelijkheid 

van de detailhandel in de stadsdelen toeneemt, is het omgekeerde het 

geval; 

- Er zou een restrictief beleid moeten worden gevoerd ten aanzien van de 

detailhandelsontwikkeling in de nieuwe stadsdelen. Voor het komende 
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decennium zal Almere vooral moeten investeren in de kwaliteit van de 

voorzieningenstructuur, vooral ook in het Stadshart. 

 

In de concept detailhandelsnota (maart 2010) wordt naar aanleiding hiervan op-

gemerkt, dat conform het programmaplan Stadscentrum 2009 het stadscentrum 

van Almere gezien dient te worden als hèt centrale winkelcentrum van héél Al-

mere. En voorts, 

- dat de verschillende (nieuwe) winkel- c.q. projectgebieden als Stadscen-

trum, Haven, Buiten, Poort, Hout en Pampus qua detailhandelsontwikke-

lingen en volumes niet op zichzelf beschouwd dienen te worden, maar 

juist ook, als onderdelen van de gehele detailhandelsstructuur van Alme-

re; 

- dat alleen dan kansrijke (grootschalige en/of thematische) initiatie-

ven/winkelconcepten op detailhandelsgebied worden geaccommodeerd 

als deze een duidelijke meerwaarde voor Almere en de regio opleveren; 

het zal in dergelijke gevallen veelal gaan om combinaties van detailhan-

del, horeca en leisure; 

- dat vernieuwende concepten buiten het stadscentrum aanvullend dienen 

te zijn op de functie van het centrale stadscentrum. 

 

Tot nu toe is het Stadshart van Almere gezien als hèt centrum van Almere. Ge-

zien de branchering van het Retail Park Poort en de omvang mag een behoorlijke 

aantrekkingskracht op de bevolking van heel Almere worden verwacht en dus in 

zekere mate concurrerend voor het Stadshart. Het retail park kan dus de positie 

van het Stadshart verzwakken. Anderzijds is het retail park ook een versterking 

van de retailstructuur van Almere omdat het de koopkrachttoevloeiing van buiten 

de stad aanzienlijk vergroot. 
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5 Almere Poort 

5.1 De ontwikkeling van het stadsdeel 

Almere Poort is het nieuwe stadsdeel van Almere, dat wordt ontwikkeld in het 

gebied tussen Almere Stad en de Hollandse Brug. In 2011 moet het inwoneraan-

tal van Poort de grens van 6.000 passeren. In het middenscenario (bij een 

nieuwbouw van 2.000 woningen per jaar) zal Poort in 2019 ruim 26.000 inwo-

ners tellen. Het stadsdeel Poort wordt gezien als de toekomstige strandstad van 

de Randstad. Volgens het bestemmingsplan moeten de ligging aan het water, het  

buitendijkse strand in combinatie met de woonboulevard en het leisureprogram-

ma in het kustgebied het gebied een eigen, onderscheidende identiteit geven. 

Het plan voor Almere Poort is te verdelen in een noordelijk en een zuidelijk deel. 

De structuur in het zuidelijk deel is opgebouwd uit een waaier, het noordelijk 

deel bestaat uit een rechthoekige raster. De beide delen worden aan elkaar ge-

koppeld door de groenzone Cascadepark. Een belangrijk onderdeel van de struc-

tuur van Almere Poort wordt gevormd door de hoofdverkeersstructuur. Almere 

Poort kan worden opgedeeld in 5 deelgebieden. Een van de deelgebieden is het 

Olympiakwartier. Het Retail Park is gepland aan de oostzijde van het Olympia-

kwartier. De Westzijde van het Olympiakwartier wordt voorzien van een stads-

deelcentrum. 

5.2 Thematische retail in Olympiakwartier Oost 

Volgens het basisprogramma in het bestemmingsplan Poort is in Olympiakwartier 

(maart, 2007) is (minimaal) 27.000 m² thematische detailhandel, 15.000 m² de-

tailhandel en 3.000 m² ‘horeca en een hotel en dergelijke’ opgenomen. In de vi-

gerende detailhandelsnota (Detailhandel in Almere, 2004) staat over het sport- 

en leisurecluster in het Olympiakwartier:  

“Uit het onderzoek voor de detailhandelsnota is naar voren gekomen dat in de 

periode tot 2010 het realiseren van ca. 20.000 m2 b.v.o. detailhandel vooralsnog 

haalbaar zou zijn als onderdeel van een sport- en leisurecluster, daarbij uitgaan-

de van Almere als verzorgingsgebied. Wanneer de plannen meer concreet zijn 

uitgewerkt (invulling, realisatieperiode) worden deze beoordeeld op toegevoegde 

waarde aan de hand van het toetsingskader.”  

Overigens is de onderbouwing van deze constatering niet direct uit de detailhan-

delsnota 2004 te herleiden. Wel bevat de detailhandelsnota 2004 de conclusie 

dat de (harde) uitbreidingsplannen niet-dagelijks aanbod in Almere voor de peri-

ode tot 2004-2010 min of meer in overeenstemming zijn met de uitbreidings-

ruimte. De ontwikkeling van de thematische retail in Almere Poort is in de nota 

2004 gerubriceerd onder de zachte plannen. 

Inmiddels heeft de Gemeente Almere besloten het Retail Park in Poort te ontwik-

kelen, ook vanwege reeds gemaakt afspraken met de ontwikkelaars. Daarbij zul-

len eventuele consequenties voor andere retaillocaties in Almere (waaronder het 

Stadshart) moeten worden geaccepteerd. Overwegingen die hierbij een rol spe-

len zijn de volgende: 

- Het onderscheidend motief van ‘kopen in Retail Park Almere’ ten aanzien 

van kopen in andere retailconcentraties, waaronder het Stadshart, Doe 

Mere etc; 
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- De belangstelling van de markt voor vestiging in Retail Park Almere 

Poort; 

- De mogelijkheid om meer regionale koopkracht naar Almere te trekken; 

- De uitstraling van het project, die waarde toevoegt aan de aantrekkings-

kracht van heel Almere. 

 

Het retail park in Poort onderscheidt zich van andere winkelgebieden in Almere 

door de schaal van de winkels, de thematisering (sport, spel en vrije tijd) en het 

concept (grootschalige retail in combinatie met leisure en horeca). Voor een 

overzicht van de Gemeente Almere van voorbeelden van passende branches bij 

het thema wordt verwezen naar bijlage VI. Uitgesloten zijn supermarkten en mo-

despeciaalzaken (mode uitsluitend in aanvulling op sport en spel). 

5.3 Retail Park Almere Poort 

De beoogde locatie van het Retail Park is het Olympiakwartier in Almere Poort, 

een zichtlocatie langs de snelweg A6, tussen Almere en de noordelijke Randstad. 

De thematische invulling van het park is gericht op sport, spel en vrije tijd. Het 

park moet een hoogwaardig voorzieningenniveau krijgen en een impuls geven 

aan de werkgelegenheid in Almere en in de regio (800 werkzame personen). De 

start van de bouw staat gepland voor medio 2011. Begin 2013 moet het Retail 

Park worden geopend. In het Retail Park gaan zich twaalf tot veertien grootscha-

lige winkels vestigen, waarvan de grootste ruim 7.000 vierkante meter beslaat. 

Ook zullen zich enkele horecabedrijven vestigen en wordt er een 45 meter hoge 

toren gebouwd die vanaf de Hollandse Brug al te zien moet zijn. 

Het winkelcentrum moet beeldbepalend voor Almere worden en (volgens de ont-

wikkelaars) jaarlijks anderhalf tot twee miljoen bezoekers trekken. De beoogde 

doelgroep is afkomstig uit een gebied binnen een straal van 30 autominuten. 

Minstens de helft van de bezoekers moet van buiten de regio komen. Met het Re-

tail Park wordt ingespeeld op twee consumentmotieven. Retail Park Almere Poort 

wil in de eerste plaats een bijzondere belevenis voor haar bezoekers zijn. Zo 

worden verschillende evenementen georganiseerd. Er moet een compleet aanbod 

worden geboden op het gebied van sport, spel en vrije tijd. Het (doelgericht) 

winkelen in het Retail Park moet een belevenis zijn, ook als antwoord op interne-

twinkelen. Met de ontwikkeling van het Retail Park moet volgens de ontwikke-

laars worden ingespeeld op de beleveniseconomie. Dit wordt versterkt door de 

aansluiting van het thema van het Retail Park op het thema van het Olympiak-

wartier. Ook de horeca en leisure, de inrichting en het gebruik van de buiten-

ruimte en de faciliteiten sluiten aan op het centrale thema. In de tweede plaats 

is de invulling van het Retail Park juist gericht op het doen van doelgerichte aan-

kopen, waarbij gemak, volledigheid en bereikbaarheid voorop staan. De invulling 

van het park is niet gericht op het doen van de dagelijkse boodschappen (een 

supermarkt is niet toegestaan) of op vergelijkend winkelen (waarbij meerdere 

winkels worden bezocht). Met de invulling van het Retail Park wordt erop gemikt 

dat consumenten langer verblijven dan bij een bezoek aan een PDV-locatie, maar 

korter dan bij een bezoek aan een stadscentrum of stadsdeelcentrum. De verlen-

ging van de verblijfsduur moet vooral mogelijk worden gemaakt door de aanvul-

lende horeca en voorzieningen, de inrichting van het Retail Park en de context. 

Er wordt vanuit gegaan dat door bezoekers één of maximaal twee winkels wor-

den bezocht. In de regio wordt vooral gemikt op bezoekers vanuit de westkant 

van Amsterdam en Het Gooi. In westelijke richting wordt onder andere de con-
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currentie aangegaan met Maxis Megastores in Muiden. Richting Het Gooi is min-

der concurrerend aanbod aanwezig. Het retail park moet ook de concurrentie 

aangaan met internet. Vanwege de onzekerheid op langere termijn wat betreft 

de houdbaarheid van het concept worden de gebouwen zodanig uitgevoerd dat 

zij in de toekomst een andere functie kunnen krijgen (woon- en/of werkbestem-

ming). 

5.4 Marktpotentie Retail Park Almere Poort 

Het Retail Park heeft een bruto winkelvloeroppervlakte van 30.000 m² bvo. Tabel 

4 presenteert een tentatieve invulling van het Retail Park. 

 

Tabel 4  Branchering Retail Park Almere Poort 

Branche bvo wvo Omzet/m² 

incl. BTW 

Omzet 

incl. BTW 

 m² m² € mln € 

Sport en spel 5.700 4.650 2.270 10,6 

Bruin- en witgoed 5.800 4.730 6.128 29,0 

Huishoudelijk 4.800 3.920 2.544 10,0 

Wonen 12.260 10.000 1.310 13,1 

Totaal 30.000 23.300 2.690 62,7 

 

Gebruik makend van de normatieve vloerproductiviteit (bron: HBD, 2010) kan 

een raming gemaakt worden van de omzet van het retail park. In tabel 4 is de 

totale omzet geraamd op 62,7 miljoen euro per jaar. 

In hoofdstuk 2.4 is – uitgaande van een gemiddelde besteding van 24 eu-

ro/bezoeker en volgens opgave van de ontwikkelaars 2 miljoen bezoekers/jaar – 

de omzet geraamd op 48 miljoen euro per jaar. Daarbij is de kanttekening ge-

maakt dat een gemiddelde opkomst van inwoners van Almere van iets meer dan 

5 keer per jaar en van inwoners uit het secundaire verzorgingsgebied van één 

keer per jaar aan de lage kant lijkt. Daarom zal verder worden uitgegaan van 

een omzetverwachting voor het retail park van 50 tot 60 miljoen euro/jaar. 

Voorts wordt ervan uitgegaan dat 10% van de omzet (5 tot 6 miljoen euro) af-

komstig is van inwoners uit een (tertiair) verzorgingsgebied op meer dan 30 au-

tominuten van het retail park en vervolgens € 23-27 miljoen (45% van de om-

zet) afkomstig is van inwoners van Almere (primair verzorgingsgebied) en even-

eens € 23-27 miljoen van inwoners uit het secundair verzorgingsgebied tot 30 

autominuten. 

5.5 Economische effecten 

5.5.1  Werkgelegenheidseffecten 

De vestiging van een retail park in Almere Poort heeft zowel positieve als nega-

tieve economische effecten. Positief is een koopkrachttoevloeiing van 28 tot 33 

miljoen van buiten de regio naar Almere. Bij een gemiddelde arbeidsproductivi-

teit van 270.000 €/fte levert het retail park een werkgelegenheid op van 185 tot 

225 full time arbeidsplaatsen per jaar. Dit levert jaarlijks een hoeveelheid extra 

werkgelegenheid voor Almere van 85 tot 100 full time arbeidsplaatsen. 
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5.5.2  Omzeteffecten 

Behalve positieve effecten zijn er ook negatieve effecten. Er zal onder andere 

verdringing optreden van omzet bij de bestaande detailhandel in Almere.  

 

Tabel 5  Verdingingseffecten Retail Park Almere 

Branche Huidig 

aanbod 

Almere 

Markt-

ruimte 

(+) 

Aanbod 

retail 

park 

Omzet 

detail-

handel 

Almere 

Omzet-

claim  

Retail  

Park Poort 

Bruto-

omzet-

effect 

(-) 

Netto-

omzet-

effect 

(-) 

 m² m² m² € 1.000 € 1.000 % % 

Sport en spel 11.616 - 44 4.650 38,0 3,9–4,6 10-12 10-12 

Bruin- en witgoed 8.727 - 232 4.730 51,9 10,6–12,5 20-24 21-25 

Huishoudelijk 8.714 +1.999 3.920 22,2 3,7–4,3 17-19 8-9 

Wonen 53.003 +3.559 10.000 84,4 4,8-5,6 6-7 4-5 

Totaal 82.060 +5.282 23.300 196,5 23,0-27,0 12-14 9-11 

 

In Almere is er (afgezien van leegstand) in de betrokken branches een markt-

ruimte van 5.282 m² wvo. Het bruto-omzeteffect houdt geen rekening met de 

(positieve of negatieve) marktruimte; het netto-omzeteffect houdt hier wel reke-

ning mee. Marktruimte dempt het directe omzeteffect van het retail park op de 

bestaande detailhandel. In tabel 5 is het netto omzeteffect het negatieve effect 

op de omzet van de bestaande detailhandel waarbij rekening is gehouden met de 

aanwezige onder- of overcapaciteit van het aanbod. Gemiddeld genomen is het 

effect voor de betrokken branches -9 tot -11%. Het grootst is het effect op de 

bruin- en witgoedbranche (-21 tot -25%) waar de aanbodcapaciteit in Almere 

met meer dan 50% wordt vergroot. 

Bij deze berekeningen is geen rekening gehouden met leegstand en met geplan-

de ontwikkelingen in Almere (zie bijlage II) en in de secundaire en tertiaire ver-

zorgingsgebieden (zie bijlagen III en IV). 
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6 Conclusies 

6.1 Hoofdvragen 

Het advies in dit rapport betreft niet de haalbaarheid of de gewenste branchering 

van het Retail Park. De omvang en het thema ‘sport, spel en vrije tijd’ van Retail 

Park Almere Poort zijn opgenomen in het bestemmingsplan van Almere Poort 

(maart 2007). In dit kader heeft de Gemeente Almere een privaatrechtelijke 

overeenkomst met TCN om het Retail Park in Almere Poort te ontwikkelen. Ver-

volgens is het aan de ontwikkelaars om tot invulling van het Retail Park te ko-

men binnen het thema ‘sport, spel en vrije tijd’. In de inleiding zijn de vraagpun-

ten als volgt geformuleerd: 

− in welke context wordt het Retail Park Almere Poort ontwikkeld? Tot deze con-

text behoort zowel het beleidskader, het concurrentieveld in de regio als de 

conceptuele invulling van het plan voor het Retail Park; 

− Hoe past de ontwikkeling van het Retail Park in de algemene economische 

ontwikkeling, met name ook met het oog op de ontwikkeling van de detail-

handelsbestedingen, demografische ontwikkeling en de internetontwikkeling? 

− welke marktruimte is daarvoor aanwezig? 

− Wat zijn de effecten van de ontwikkeling van het Retail Park op de detailhan-

delstructuur van de gemeente Almere? 

Onderstaand zullen deze hoofdvragen achtereenvolgens worden beantwoord. 

6.2 Context van de ontwikkeling van het Retail Park in Almere 

− Retail Park Almere Poort appelleert aan gemak, beschikt behalve over een uit-

stekende bereikbaarheid en zichtbaarheid over ruime parkeergelegenheid. De 

kern van het aanbod bestaat uit de branches elektronica, wonen, sport en 

speelgoed. Aan de bezoekers wordt ook horecagelegenheid geboden. Verwacht 

mag worden dat het Retail Park in Poort de koopkrachttoevloeiing naar Almere 

zal vergroten; 

− In Almere wordt in het komend decennium, zowel in de bestaande als in de 

nieuwe stadsdelen van Almere nogal wat winkelruimte toegevoegd aan de be-

staande voorraad. Ook in de omliggende provincies zijn nogal wat PDV-GDV-

ontwikkelingen in aanbouw of staan in de planning; 

− In de concept detailhandelsnota van Almere (maart 2010) wordt opgemerkt, 

dat conform het programmaplan Stadscentrum 2009 het stadscentrum van 

Almere gezien dient te worden als hèt centrale winkelcentrum van héél Alme-

re. In deze context kan het retail park in Almere Poort enerzijds gezien wor-

den als een ontwikkeling die de positie van het Stadshart verzwakt. Anderzijds 

kan de ontwikkeling ook worden gezien als een versterking van de retailstruc-

tuur van Almere omdat het de koopkrachttoevloeiing van buiten de stad ver-

groot; 

− Op dit moment omvat het aanbod voor heel Almere 279.986 m² wvo. Daarvan 

is 55.505 m² wvo dagelijkse detailhandel, 94.856 m² wvo recreatieve detail-

handel en 109.158 m² wvo doelgerichte detailhandel. De leegstand bedraagt  

in Almere 20.467 m² wvo en de marktruimte 8.300 m² wvo. Met als kantteke-

ning dat de leegstand groter is dan de marktruimte. De toename van de leeg-

stand in het afgelopen jaar heeft zich voornamelijk in de recreatieve en doel-

gerichte sector voor gedaan. 



 

 25 

6.3 Context van de marktontwikkeling 

− Nieuwe projectontwikkelingen moeten vandaag de dag meer en beter in de 

context van de marktontwikkelingen worden beoordeeld. Het betreft behalve 

de internetontwikkeling de problematiek rond vergrijzing en bedrijfsbeëindi-

ging, de conjunctuur en het probleem van de overcapaciteit van winkelruimte; 

− De technologische ontwikkeling – waaronder internet en mobiel – zal de ko-

mende jaren veel invloed hebben op de wijze waarop consumenten winkelen 

en boodschappen doen. Vast staat dat als gevolg van deze ontwikkeling de 

winkelfunctie verandert. Rationeel gezien zijn er veel redenen om op Internet 

te kopen, 24 uur beschikbaar oriëntatie- en betaalgemak, eenvoudige zoek-

machines etc. Dus er zal een steeds groter beroep worden gedaan op de emo-

tionele en sociale belevingswaarde van winkelen. Merk- en productbeleving, 

try and buy etc; 

− Als groeistad zal Almere de komende decennia weinig van bevolkingskrimp 

merken. Integedeel, volgens het middenscenario van de bevolkingsprognose 

van rond de 190.000 inwoners in 2011 naar rond 320.000 inwoners in 2030. 

Vergrijzing zal wel invloed hebben op het bestedingspatroon.  

− Bezien vanuit de bevolkingsontwikkeling, bieden de regio’s rond Almere, als 

onderdeel van de Noordvleugel van de Randstad nog groeipotentieel voor 

koopkrachttoevloeiing; 

− De ontwikkelingen bieden ook kansen aan Almere als moderne stad, waarin 

ruimte wordt geboden in broedplaatsen voor moderne retail (bijvoorbeeld in-

ternetbedrijven en ecommerce-gebonden bedrijvigheid, winkels aan huis) en  

aan creatieve en innovatieve ondernemers; 

− Overcapaciteit van winkelruimte betekent dat uitbreiding van bestaande me-

ters op de ene plek hand in hand moet gaan met afbouw en sanering van 

slechte meters op andere plekken. In veel regio’s zijn moeilijke keuzes te ma-

ken. De keuzes, bijvoorbeeld voor functiewijzing van winkelgebieden, moeten 

gepaard gaan met flankerend beleid, met wet- en regelgeving en een daarbij 

behorend instrumentarium. Er zijn instrumenten die op het niveau van de 

functionele regio kunnen worden ingezet, zoals ‘zoet en zuur’-afspraken met 

ontwikkelaars, ontwikkelingsfondsen, verplaatsingsfondsen en saneringsfond-

sen etc; 

− Voor de ontwikkeling van Retail Park Poort betekent de onvoorspelbaarheid 

van de internetontwikkeling, dat rekening moet worden gehouden met alter-

natieve bestemmingen van de gebouwen op het moment dat de marktomstan-

digheden dit noodzaken, bijvoorbeeld een woon- en werkbestemming; 

− De schaal van het Retail Park is voldoende om regionale trekkracht uit te oe-

fenen, maar wel onder de eis van innovatie. Daarbij zouden onderdelen als 

educatie, presentatie, training, demonstratie, merkbeleving, show & tell en 

experience hun plaats moeten krijgen. Er zou moeten worden ingespeeld op 

de veranderende functies die aan fysieke winkels onder invloed van het inter-

netwinkelen moet worden toegekend. Ook voor toekomstgerichte stadsdistri-

butie zou – ten behoeve van de ontlasting van de stad en het verbeteren van 

de bereikbaarheid – plaats kunnen worden ingeruimd evenals voor het afhalen 

en retourneren van internetaankopen. 
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6.4 Marktruimte van het retail park Almere 

− In het bestemmingsplan van het Olympiakwartier Almere Poort (maart, 2007) 

is (minimaal) 27.000 m² detailhandel en 3.000 m² ‘horeca en een hotel en 

dergelijke’ opgenomen; 

− Eventuele consequenties van de vestiging van het retail park in Poort voor 

andere retaillocaties in Almere (waaronder het Stadshart) worden door de 

gemeente Almere geaccepteerd; 

− Het Retail Park Poort heeft een bruto winkelvloeroppervlakte van 30.000 m² 

bvo; 

− Uit de referentiebeelden blijkt, dat retail parken ruim 90% van de omzet ver-

krijgen uit een gebied met een straal van maximaal 30 autominuten rond de 

locatie. Ongeveer de helft van de omzet komt uit de eigen gemeente. Wan-

neer deze referentiegegevens ook voor Almere worden aangehouden, kan Al-

mere – met 191.495 inwoners in 2011 – als het primaire verzorgingsgebied 

worden gezien; 

− Op basis van vraag- en aanbodgegevens is uitgegaan van een omzetverwach-

ting voor het retail park van 50 tot 60 miljoen euro/jaar. Daarvan is 5 tot 6 

miljoen euro afkomstig van inwoners uit een (tertiair) verzorgingsgebied op 

meer dan 30 autominuten van het retail park, vervolgens € 23-27 miljoen 

(45% van de omzet) afkomstig van inwoners van Almere (primair verzor-

gingsgebied) en eveneens € 23-27 miljoen van inwoners uit het secundair 

verzorgingsgebied tot 30 autominuten. 

6.5 Economische effecten van het Retail Park Poort 

− De vestiging van een retail park in Almere Poort heeft zowel positieve als ne-

gatieve economische effecten; 

− Positief is een koopkrachttoevloeiing van 28 tot 33 miljoen van buiten de regio 

naar Almere; 

− Bij een gemiddelde arbeidsproductiviteit van 270.000 €/fte levert het retail 

park een werkgelegenheid op van 185 tot 225 full time arbeidsplaatsen per 

jaar. Dit levert jaarlijks een hoeveelheid extra werkgelegenheid voor Almere 

van 85 tot 100 full time arbeidsplaatsen; 

− Het negatieve effect op de omzet van de bestaande detailhandel waarbij reke-

ning wordt gehouden met de aanwezige onder- of overcapaciteit van het aan-

bod is gemiddeld genomen -9 tot -11%. Het grootst is het effect op de bruin- 

en witgoedbranche (-21 tot -25%) waarvan de aanbodcapaciteit in Almere 

met meer dan 50% wordt vergroot; 

− Deze negatieve effecten doen zich gemiddeld genomen in gelijke mate voor, 

voor alle winkels in de desbetreffende branches in Almere. Aangenomen is 

namelijk dat heel Almere tot het primaire verzorgingsgebied van het retail 

park behoort. Van deze effecten op de grotere centra in Almere (Stadshart, 

Doemere, Buitenmere) zal geen structuurverstoring uitgaan. Wel kunnen zij 

leiden tot faillissementen van individuele winkels; 

− Bij deze berekeningen is geen rekening gehouden met leegstand en met ge-

plande ontwikkelingen in Almere en in de secundaire en tertiaire verzorgings-

gebieden. 
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Bijlage I Ontwikkeling aanbod winkelaanbod 

2000-2010 
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Figuur I.1 Ontwikkeling m² wvo totale aanbod per stadsdeel 2000 – 2010 (incl. leegstand)
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Figuur I.2 Ontwikkeling m² wvo dagelijks per stadsdeel (2000 – 2010)
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Figuur I.3 Ontwikkeling m² wvo niet-dagelijks per stadsdeel (2000 – 2010)
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Bijlage II Uitbreidingsplannen 2009 - 2015 

Stadsdeel segment plannen 

2009-2015 

realisatie 

in 2009 

plannen 

2010-2015 

Haven     

Stadsdeelcentrum dagelijks 400 0 400 

De Wierden dagelijks 1.200 0 1.200 

     

Stad     

Korte Promenade dagelijks 1.600 0 1.600 

Noorderplassen dagelijks 1.200 0 1.200 

‘t Circus recreatief 9.600 9.600 0 

Metropool recreatief 4.800 0 4.800 

Noorderplassen recreatief 400 0 400 

Blok 5.2 recreatief 12.800 0 12.800 

     

Buiten     

BuitenMere/Blok 9,13 en 14 dagelijks 5.240 2.370 2.870 

Buiten Oost dagelijks 2.240 0 2.240 

Van Eesterenplein dagelijks 320 0 320 

BuitenMere (HEMA) recreatief 2.100 2.100 0 

Koppelgebied/Blok 9 en 14 recreatief 11.520 0 11.520 

Buiten Oost recreatief 560 0 560 

BuitenMere recreatief 9.240 0 9.240 

     

Poort     

Europakwartier dagelijks 1.200 1.200 0 

Homeruskwartier dagelijks 2.240 0 2.240 

Columbuskwartier dagelijks 2.000 0 2.000 

Olympiakwartier West dagelijks 9.600 0 9.600 

Almere strand dagelijks 1.040 0 1.040 

Europakwartier recreatief 6.160 0 6.160 

Olympiakwartier Oost recreatief 24.000 0 24.000 

Olympiakwartier West recreatief 4.800 0 4.800 

Almere strand recreatief 11.520 0 11.520 

     

Hout     

Hout Noord dagelijks 3.400 0 3.400 

Hout Noord recreatief 2.760 0 2.760 
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Bijlage III PDV – GDV locaties in aanbouw 

 

Provincie Stad Project Type  Branches Metrage 

Noord 

Holland 

Amsterdam Westerpoort fase 2 Nieuwbouw 

PDV 

Huis tuin 

keuken 

18.000 

  WC Oostpoort Nieuwbouw 

GDV 

 18.000 

 Zaandam Bruynzeelfabrieken Herontwikkeling 

GDV 

 20.000 

Utrecht Amersfoort Eemplein Centrum  15.000 
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Bijlage IV Plannen voor PDV – GDV locaties 

 

Provincie Stad Project Type  Branches Metrage Oplevering 

Noord Holland Amsterdam Centrumgebied Noord Nieuwbouw volumineus  23.000 2018 

 Amsterdam Food Center Groothandelsmarkt Food 16.000 n.n.b. 

 Amsterdam Getz Themacentrum  21.000 n.n.b. 

 Amsterdam Houthavens Nieuwbouw PDV    5.000 2018 

 Amsterdam Sport Plaza Nieuwbouw Sport 20.000 n.n.b. 

 Alkmaar Overstad overig Nieuwbouw PDV  25.000 2027 

 Alkmaar Shopping Mall Regionale Mall  55.000 2016 

 Castricum WC Geesterduin Nieuwbouw PDV  16.500 2012 

 Haarlem Slachthuisbuurt Nieuwbouw volumineus    5.000 2012 

 Hoorn Run Shopping Center Uitbreiding RSC  25.000 n.n.b. 

 Zaandam  Zuiderpoort Uitbreiding PDV  21.600 n.n.b. 

       

Utrecht Utrecht Ikea Uitbreiding Wonen 20.000 n.n.b. 

       

Gelderland Apeldoorn Omnisportcentrum Nieuwbouw PDV-GDV  12.000 2012 

 Harderwijk Thema wonen en vt Uitbreiding PDV Wonen en VT 15.000 n.n.b. 

 Harderwijk Waterfront Nieuwbouw VT    5.000 2016 

       

Overijssel Kampen Thema Melmerpark Nieuwbouw PDV-GDV  25.000 2012 

 Zwolle Ikea Zwolle Nieuwbouw Wonen 32.000 2012 

 Zwolle Spoolderwerk Nieuwbouw PDV  20.000 2014 
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 Zwolle Woonboulevard Nieuwbouw PDV Wonen 25.000 2014 

Zuid Holland Alphen Rijn Factory Outlet fase 1 Nieuwbouw FOC Mode, sport etc. 21.000 n.n.b. 

 Alphen Rijn Factory Outlet fase 2 Uitbreiding FOC Mode, sport etc. 10.000 n.n.b. 

 Leiderdorp Ikea Bospoort Nieuwbouw  22.000 n.n.b. 

 Zoetermeer FOC, PDV, GDV Nieuwbouw Bleizo  60.000 n.n.b. 

Flevoland Almere Hout Noord A6 Park Thematisch volumineus Wonen 40.000 2025 

 Almere Poort Olympia West Thematisch GDV  30.000 2016 

 Almere Poort Olympia Oost Thematisch GDV  30.000 2012 

 Zeewolde Themacentrum Nieuwbouw PDV-GDV  22.000 n.n.b. 
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Bijlage V Bepaling marktruimte Almere 2011 

 Omzet 

per 

hoofd 

excl. 

BTW 

(0) 

Omzet 

incl. 

BTW 

 

 

(1) 

Beste- 

dingen 

per 

inwoner  

Almere 

(2) 

Beste-

dingen 

inwoners 

Almere 

2009 

(3) 

Beste-

dingen 

na toe- 

en af-

vloeing 

(4) 

Omzet- 

Mutatie 

2010 

(%) 

 

(5) 

Omzet 

2011 

incl. 

BTW 

 

(6) 

Omzet 

2011 

per m² 

(excl. 

BTW) 

(7) 

Omzet 

2011 

per m² 

(incl. 

BTW) 

(8) 

Haal- 

baar 

aanbod 

2011 

 

(9) 

Locatus 

2011 

 

 

 

(10) 

Over(+) 

onder(-) 

capaci-

teit 2011 

 

(11) 

             

Totaal dagelijks 2.210 2.380 2.344 448,9 444,3 + 1,1 449,2 6.900 7.431 60.447 55.505 - 4.942 

             

Warenhuis 110 131 127 24,3 25,9 + 2,3 26,5 2.520 3.542 7.480 9.025 + 1.545 

Mode, kleding, schoenen 590 702 681 130,4 139,1 - 0,3 138,7 2.580 3.627 38.241 39.530 + 1.289 

Juwelier, huishoudelijk, fiets 190 226 219 41,9 44,7 + 3,0 46,0 1.810 2.544 18.098 16.099 - 1.999 

Sport, spel, hobby, media 250 298 288 55,2 58,8 + 2,3 60,2 2.330 3.275 18.367 18.411 + 44 

Bruin- en witgoed 220 262 254 48,6 51,9 + 0,3 52,1 4.360 6.128 8.495 8.727 + 232 

Overig 100 119 115 22,0 23,5 + 2,3 24,0 1.940 2.727 8.816 7.320 - 1.496 

Totaal recreatief 1.460 1.738 1.684 322,4 343,9 + 1,1 347,5 2.490 3.500 99.497 99.112 - 385 

             

Tuincentra 70 83 80 15,3 15,4 - 2,0 15,1 570 678 22.260 25.142 + 2.882 

Doe-het-zelf 230 274 266 50,9 51,2 - 4,1 49,1 1.420 1.690 29.053 26.757 - 2.296 

Wonen 380 452 439 84,1 84,4 - 4,3 80,8 1.200 1.428 56.562 55.003 - 3.559 

Totaal doelgericht 680 809 785 150,3 151,0 - 4,0 145,0 1.101 1.310 107.875 104.902 - 2.973 

             

Subtotaal 4.350 4.927 4.831 921,6 939,2 + 0,3 941,7 2.900 3.516 267.819 259.519 - 8.300 

Leegstand           20.467 +20.467 

Totaal 4.350 4.927 4.831 921,6 939,2 + 0,3 941,7 2.900 3.516 267.819 279.986 +12.167 

 



 

 

Toelichting bij tabel 

Kolom Toelichting 

0 Bron HBD (2010), Omzetkengetallen ten behoeve van ruimtelijk-economisch onderzoek 

1 BTW voedingsmiddelen 6%, overige productgroepen 19% 

2 Correctie voor relatieve inkomen inwoners Almere: dagelijks (x 2457/2495), recreatief (x 1730/1783) doelgericht (x 757/780) 

3 Totale bestedingen in miljoen € (incl. BTW) van 191.494  inwoners van Almere in 2011 

4 Binding en afvloeiing in %: dagelijks (98/1), recreatief (96/10) en doelgericht (95,4/5) 

5 Mutatie 2010 t.o.v. 2009. Bron CBS, persbericht 13 mei 2011. Tuincentra geschat; warenhuizen, sport en overig berekend 

6 Omzetraming miljoen € (incl. BTW) op basis van besteding in 2010 en aantal inwoners in 2011 

7 Bron: HBD (zie kolom 0) 

8 BTW voedingsmiddelen 6%, overige productgroepen 19%; vloerproductiviteit recreatief: 3.500 €/m²(x 3500/2490) 

9 Kolom (6)/(9) 

10 Bron: Locatusonline.com, juni 2011 

11 Kolom (10) - (9) 
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Bijlage VI Voorbeeldbranches binnen thema 

sport, spel en vrije tijd 

Volgens opgave van de gemeente op basis van het bestemmingsplan (niet limita-

tief). 

 

Sport en bodycare 

Buitensport en outdoor 

Watersport 

Rijwielen 

Sportspecialty 

Sport (incl. sport modisch) 

Campingsport 

Hengelsport 

Dierenspeciaalzaak 

Baby/kind 

Drogist en parfumerie 

Persoonlijke verzorging 

Lifestyle (mode, schoenen, lederwaren, optiek) 

 

Spel (communicatie en edutainment) en vrije tijd 

Speelgoed 

Modelbouw/vliegers 

Electronica 

Bruin- en witgoed 

Wonen/woninginrichting 

Huishoudelijke artikelen 

Kookstudio/winkel 

Boekhandel 

Muziekinstrumenten 

Beeld- en geluidsdragers 

Foto/film 

Software en games 

Autoelectronica en automotive 

Kantoorartikelen 

Doe-het-zelf/bouwmarkt 

Tuincentrum 


