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1

Inleiding

Vraagstelling
De gemeente Velsen heeft op dit moment
behoefte aan inzicht in de mate waarin het

Aanleiding

beoogde winkelprogramma en de ruimtelijke

In 2004 heeft DTNP (toen nog Droogh

ontwikkelingsrichting voor het centrum van

Trommelen Broekhuis) een ruimtelijk-

IJmuiden dienen te worden bijgesteld,

economische visie opgesteld voor het

inspelend op actuele ontwikkelingen. Aan

centrum van IJmuiden. Rekening houdend

DTNP is gevraagd een quickscan uit te

met het maatschappelijke en politieke

voeren, waarin wordt ingegaan op:

draagvlak zijn drie nader af te wegen
ruimtelijke varianten opgesteld. In de

•

afgelopen jaren zijn gemeente en

•

actuele analyse van het centrum van
IJmuiden (kwantitatief en kwalitatief)

marktpartijen aan de slag gegaan met de
uitwerking.

actuele trends in de detailhandel

•

haalbaar winkelprogramma (omvang en
branchering)

Anno 2012 vragen de uitgangspunten en
ruimtelijke varianten uit 2004 om een nieuwe

In dit rapport zijn per hoofdstuk de resultaten

beoordeling. Zowel aan de vraag- als aan de

van bovenstaande punten weergegeven.

aanbodzijde is de situatie gewijzigd.
Maatschappelijke ontwikkelingen (o.a.
opkomst van internet als aankoopkanaal en
schaalvergroting in de detailhandel) leiden tot
kwantitatieve en kwalitatieve verschuivingen
in de behoefte aan winkels en winkelmilieus.
De vraag doet zich voor welke gevolgen dit
heeft voor een succesvolle (her)ontwikkeling
van het centrum van IJmuiden.
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2

De nieuwe winkelmarkt

Schaalvergroting: kleine centra verdwijnen
Door het groeiende aanbod zijn de keuzemogelijkheden voor (de steeds mobielere)

De winkelmarkt is momenteel aan forse

consumenten aanzienlijk toegenomen. Voor

veranderingen onderhevig. Er vindt een

kleine winkelclusters is het steeds moeilijker

wijziging plaats van een groei- naar een

om aan de toenemende eisen van de

verdringingsmarkt: de nieuwe winkelmarkt*.

consument (compleet aanbod en keuze) te

Dit is niet alleen te verklaren door de huidige

voldoen. Er vindt geleidelijk schaalvergroting

economische recessie. Een aantal autonome

plaats in de winkelstructuur. Het gevolg is dat

(structurele) trends versterkt elkaar.

kleine winkelcentra steeds meer onder druk

Schaalvergroting: oppervlak per winkel steeds groter

komen te staan en soms zelfs verdwijnen.

2.1

Schaalvergroting gaat door
Schaalvergroting: omvang per winkel neemt toe

Enorme toename winkelaanbod

Nieuwe winkelruimte is gemiddeld groter,

Het totale winkeloppervlak in Nederland is de

kleine winkels verdwijnen vaker. De omvang

afgelopen 10 jaar met 25% gegroeid tot 27,8

van de gemiddelde winkel groeide van ± 215

miljoen m² wvo, begin 2012. Deze enorme

m2 wvo naar 266 m2 wvo. Deze trend zet naar

toename is het gevolg van schaalvergroting

verwachting door.

van winkels (kostenreductie, ruim assortiment)
en realisatie van veel nieuwe winkelprojecten

Schaalvergroting: meer m2, minder winkels

(vooral op perifere winkellocaties; buiten

Doordat het winkeloppervlak sneller groeide

reguliere winkelcentra).

dan de bevolking kreeg elke inwoner er in de

Schaalvergroting: minder winkels per inwoner

afgelopen 10 jaar ± 20% winkelmeters bij. Het
aantal winkels per inwoner nam echter af.

Schaalvergroting: steeds meer filialen
*
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zie ook: DTNP (2010), Dynamiek door Beleid, Hoe
de overheid de winkelmarkt stimuleert (i.o.v. HBD
en CBW-Mitex)

Het aandeel filiaalbedrijven nam de afgelopen
10 jaar toe van 28% naar 35%. Ook dit is een

Schaalvergroting: minder zelfstandigen, meer filialen
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vorm van schaalvergroting. Doel: vergroten

opbouwfase van hun leven (o.a. kleding,

van marktaandeel. Ook deze trend zet naar

meubels, sport etc.). Ook de krimp van de

verwachting door. Gevolg: het aantal filialen

bevolking heeft in veel regio’s negatieve

neemt toe en het aantal zelfstandige

effecten op de bestedingen.

winkeliers neemt af.

Verschuiving bestedingen naar internet

Toenemende vergrijzing zelfstandige winkeliers

Vraag blijft steeds meer achter bij groei van het aanbod

Meer zelfstandigen met pensioen zonder

Bestedingen nemen niet alleen af, er vindt ook

opvolger

een verschuiving van bestedingen plaats naar

Daar komt nog bij dat een groot deel van de

webwinkels. De rol van internet is tot op

zelfstandige winkeliers de komende jaren met

heden nog relatief bescheiden en groeide in

pensioen gaat zonder opvolging. Circa 40%

de afgelopen 10 jaar van 1% naar 5%

van hen is ouder dan 50, eenzesde zelfs

marktaandeel. In de niet-dagelijkse sector

ouder dan 60 jaar. Meer dan voorheen gaan

heeft internet inmiddels een marktaandeel

zelfstandigen stoppen. Door het ongunstige

van 10%. In bepaalde branches is dit

toekomstperspectief worden zij minder

marktaandeel nog veel hoger (24% in vrije tijd,

opgevolgd door starters. Veel winkels sluiten

17% in elektronica)*. Naar verwachting komt

zonder opvolger.

internet de komende jaren verder op gang als
volwaardig aankoopkanaal; techniek en

2.2

Wijzigende bestedingen

logistiek ontwikkelen zich, generaties
consumenten groeien op met internet.

Bestedingen nemen af
De groei van de bestedingen blijft achter bij

2.3

Minder fysieke winkels

de groei van het aanbod. Consumenten
besteden minder als gevolg van de

Afnemende behoefte aan winkels

economische recessie. Daarnaast hebben

De gevolgen van genoemde ontwikkelingen

vergrijzing en ontgroening een nadelig effect

zijn groot in de winkelmarkt. De groei van

op de omzet, omdat ouderen minder besteden
Marktaandeel aankopen via internet groeit gestaag
D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

in de detailhandel dan mensen in de

*

I&O, Koopstromenonderzoek Randstad 2011
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internet en demografische ontwikkelingen

‘op zoek naar een nieuwe bank, jas,

(krimp, vergrijzing) leiden tot een structureel

flatscreen, etc.’

afnemende behoefte aan fysieke winkels.

•

Doelgericht aankopen: artikel al in het

Formules met een groot oppervlak en/of veel

hoofd, snelheid, efficiëntie en

vestigingen verdringen kleinschalige spelers.

verkrijgbaarheid bepalend: ‘snel ... halen’

Naar verwachting zal het winkelaanbod

(runshoppen)

hierdoor de komende jaren afnemen, met een
toename van structurele leegstand tot gevolg.

Winkelgebieden: profilering naar winkelgedrag
De consument kiest winkel en winkelgebied

2.4

Verschillen per locatie

Centra met sfeer en beleving blijven kansrijk

per keer, afhankelijk van zijn motief. Zoekt hij
sfeer of vooral veel keuze? Of moet het vooral

De consument: wisselend winkelgedrag

snel en efficiënt? Winkels en winkelgebieden

De ontwikkelingen in de winkelmarkt hebben

zijn andersom vaak sterk in één specifiek

verschillende gevolgen per type winkelgebied.

bezoekmotief, soms twee:

Om dit te begrijpen, verplaatsen we ons kort
in de consument en zijn gedrag. Vier typen

•

Binnensteden en andere grote centra zijn

gedrag domineren:

gemiddeld sterk in recreatief winkelen en

•

Recreatief winkelen: ontspanning,

vergelijkend winkelen (in mode en andere

vermaak en beleving in een sfeervolle

keuzegevoelige artikelen).

ambiance: ‘een dagje stad, ik zie wel of ik

•

•

niet-keuzegevoelige aankopen.

Boodschappen doen: frequent gekochte
artikelen, deels vers, gemak en nabijheid

Dorps-, buurt- en wijkcentra zijn sterk in
boodschappen doen en veel doelgerichte

iets koop’
•

•

Themacentra als woonboulevards en

belangrijk: ‘handig, dichtbij, alles bij

factory outletcentra richten zich op

elkaar’

vergelijkend winkelen, soms zetten zij ook

Vergelijkend winkelen: oriëntatie, aankoop

in op recreatief bezoek.

van een smaak- of keuzegevoelig artikel:

•

PDV- en GDV-locaties zijn vooral sterk in
doelgericht aankopen (runshoppen). In

4

Boodschappencentra onderscheidend van internet...

... mits compleet, compact en comfortabel
D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

grootschalige megastores is vergelijkend

Ook (grote) dorps- en wijkwinkelcentra die

winkelen ook een belangrijk motief.

zich richten op dagelijkse boodschappen en
doelgericht aankopen zijn kansrijk, mits ze

Internet: ‘winkelgebied’ in opkomst

een compleet aanbod en een compacte opzet

Voor elk type winkelgedrag is via internet een

hebben (gemak).

winkelomgeving te creëren. Internet biedt in

Kleine centra kwetsbaar door schaalvergroting

het bijzonder voor vergelijkend winkelen en

Kwetsbaar zijn de kleine winkelgebieden (door

doelgericht aankopen goede mogelijkheden:

schaalvergroting) en de kleurloze, niet

zoek je een bepaald artikel, dan biedt internet

onderscheidende centra. Juist dit type centra,

meer keuze tegen een lage prijs (efficiëntie,

dat zich richt op efficiëntie, gemak en prijs,

gemak en prijs staan centraal).

heeft te maken met een toenemende
concurrentie van internet.

Kansrijke en kwetsbare winkellocaties

Kleurloze centra: grote concurrentie van internet

De ontwikkelingen in de winkelmarkt hebben

Ook winkelgebieden die zich richten op prijs

verschillende gevolgen per type winkelgedrag

en runshoppen (met name perifere locaties)

en type winkelgebied. Per saldo zullen winkels

zijn kwetsbaar door de toenemende

op goede locaties winkels op zwakke locaties

concurrentie van internet. De bereidheid van

verdringen. Dit betekent bedreigingen voor het

de consument om een grote afstand af te

ene winkelgebied, en kansen voor het andere.

leggen voor runshoppen zal naar verwachting
verder teruglopen.

Kansrijk zijn centra die zich richten op
beleving en sfeer, zoals de grote binnensteden en centra met karakter. Met een
verrassend en onderscheidend aanbod,
kritische massa (keuze, variëteit), een groot
verzorgingsgebied en een prettige ambiance
behouden deze winkelgebieden vooralsnog
Runshoppingcentra in periferie ook kwetsbaar
D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

een voorsprong op internet.
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3

Aanbodanalyse IJmuiden

3.1

Aanbodstructuur Velsen

Figuur 1 Winkelaanbod gemeente Velsen per winkelgebied (in m² wvo)

Het centrum van IJmuiden is het grootste
winkelgebied van de gemeente Velsen (zie
figuur 1). In totaal is in het centrum van
IJmuiden bijna 18.000 m² winkelvloeroppervlak (wvo) aan winkels gevestigd, in
zowel dagelijkse als niet-dagelijkse branches.
Het centrum is de belangrijkste vestigingslocatie in Velsen voor winkels in modische en
overig niet-dagelijkse branches (o.a.
warenhuis, huishoudelijke artikelen, sport en
spel, bruin- en witgoed).
Het dagelijkse aanbod in de gemeente Velsen
ligt gespreid over een groot aantal locaties.
Naast het centrum van IJmuiden hebben ook
de centra van Velserbroek en SantpoortNoord en de wijkwinkelcentra Kennemerlaan
en Zeewijkpassage een compleet aanbod
voor frequente (dagelijkse) aankopen.

Bron: Locatus (maart 2012), Benchmark Verkenner; bewerking Droogh Trommelen en Partners
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3.2

Kenmerken centrum IJmuiden

De gemiddelde omvang per winkel in het
centrum van IJmuiden is vergelijkbaar met het

Winkelaanbod

gemiddelde in centra van kernen met een

De branchering van het winkelaanbod in het

zelfde inwonertal.

centrum van IJmuiden is divers. Circa 80%

Circa 10% van winkeloppervlak staat leeg

van het oppervlak wordt gevormd door

Ruimtelijke kenmerken

winkels in niet-dagelijkse branches, zoals

Het centrum van IJmuiden kenmerkt zich door

kleding, schoenen, warenhuis, sport, spel en

een langgerekte structuur met eenzijdige

media en luxe (o.a. huishoudelijke artikelen).

bewinkeling. Hierdoor moeten consumenten

Daarnaast is er een compleet dagelijks

een relatief grote afstand afleggen om het

aanbod, met twee supermarkten, diverse

hele centrum te bezoeken. Tegelijk kunnen de

versspeciaalzaken en enkele drogisten.

winkels profiteren van een sterke passantenstroom (elke bezoeker komt twee keer langs).

Circa 10 % van het wvo staat leeg. Dit komt

Bereikbaarheid en parkeren zijn goed

ongeveer overeen met het huidige landelijke

Sterke punten van het centrum zijn een goede

gemiddelde, maar is wel twee keer zo groot

bereikbaarheid (door ligging aan hoofdwegen-

als de frictieleegstand (circa 5%).

structuur) en voldoende parkeergelegenheid
dicht bij de winkels.

Tweederde van het winkeloppervlak wordt
ingenomen door filiaalbedrijven. Een groot

Zwakke punten zijn de decentrale ligging in de

deel van de winkels (onder meer de landelijke

gemeente (potentieel verzorgingsgebied) en

ketenbedrijven) bevindt zich in het midden- en

het lage investeringsniveau van zowel panden

lagere marktsegment. Een hoge filialiserings-

als openbare ruimte. De uitstraling en het

graad zorgt enerzijds voor een beperkt

verblijfsklimaat van het centrum zijn daardoor

onderscheidend vermogen, anderzijds maakt

zeer matig.

dit het centrum minder kwetsbaar voor diverse
trends (o.a. verdwijnen zelfstandige
Laag investeringsniveau zorgt voor matige uitstraling
D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

ondernemers).
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3.3

Verzorgingsfunctie centrum

Centra in de regio
De potentiële verzorgingsfunctie van het
centrum van IJmuiden wordt onder meer
bepaald door de aanwezige concurrerende
centra in de regio.
Op relatief korte afstand ligt het centrum van
Beverwijk, dat met een aanbod van circa
36.000 m² wvo twee keer zo groot is als het
centrum van IJmuiden. Uit recent uitgevoerd
klantherkomstonderzoek in het centrum van
Beverwijk* is gebleken dat ruim 10% van de
bezoekers afkomstig is uit de gemeente
Velsen.
Aan de zuidkant van Velsen ligt de binnenstad
van Haarlem, met ruim 90.000 m² wvo. Dit
centrum heeft door haar zeer ruime aanbod
en aantrekkelijke ambiance een regionale
verzorgingsfunctie.

*

8

DTNP (2010), Detailhandelsstructuurvisie Regio
IJmond
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Huidige koopstromen
In 2011 is in de hele Randstad een koopstromenonderzoek uitgevoerd*. Hieruit blijkt
dat vrijwel alle bezoekers van het centrum van
IJmuiden afkomstig zijn uit de eigen gemeente
(toevloeiing dagelijkse sector 2% en nietdagelijkse sector 9%. Dit komt overeen met
de resultaten van het klantherkomstonderzoek
in het centrum van IJmuiden uit 2010 (DTNP),
(6% afkomstig van buiten gemeente Velsen).
De gemeten koopkrachtbinding vanuit de
gemeente Velsen aan het centrum van
IJmuiden bedraagt 18% in de dagelijkse
sector en 23% in de niet-dagelijkse sector.
Voor dagelijkse artikelen vormen met name

Figuur 2 Winkelaanbod in centrum IJmuiden en grote centra in de regio (in m² wvo)

de overige centra in de gemeente belangrijke
alternatieve aankoopplaatsen. Voor nietdagelijkse artikelen vloeit veel koopkracht af
naar onder meer Haarlem.
Het centrum van IJmuiden vervult op dit
moment vooral een functie voor inwoners uit
de kern IJmuiden en in mindere mate voor de
inwoners uit de overige kernen van de
gemeente Velsen.

Bron: Locatus (maart 2012), Benchmark Verkenner; bewerking Droogh Trommelen en Partners
*

D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

I&O (2011), Koopstromenonderzoek Randstad
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4
4.1

Haalbaar winkelaanbod
Distributieve berekeningen

Verzorgingsgebied

meegenomen, maar ook bestedingen van

Het primaire verzorgingsgebied voor winkels

bedrijven in winkels. In Nederland is de totale

in het centrum van IJmuiden wordt gevormd

omzet van winkels in 2010 circa € 83,5 mld

door de inwoners uit de kern IJmuiden zelf

(exclusief BTW). Dit betekent een gemiddelde

(± 30.600 inwoners*).

omzet per hoofd van de bevolking per jaar van
circa € 5.040. Hiervan wordt € 2.310 omgezet

Bij deze kwantitatieve analyse gaat het om de
verhouding tussen vraag en aanbod. De

Het secundaire verzorgingsgebied bestaat uit

in de dagelijkse sector en € 2.070 in de

vraagzijde wordt bepaald door de omzet per

de overige deelgebieden van de gemeente

niet-dagelijkse sector**.

hoofd, de omvang van het verzorgingsgebied

(Velsen-Noord, Velsen-Zuid en Driehuis,

(aantal inwoners), de mate waarin het

Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Velserbroek

Wanneer het gemiddeld besteedbaar inkomen

omzetpotentieel terecht komt in het centrum

en Spaarndammerpolders): circa 36.700

per inwoner in het verzorgingsgebied afwijkt

van IJmuiden (koopkrachtbinding) en de mate

inwoners (CBS, 2012).

van het Nederlands gemiddelde is het
gewenst de gemiddelde omzetcijfers per

waarin omzet van elders toevloeit
(koopkrachttoevloeiing). Aan de aanbodzijde

In de gemeentelijke bevolkingsprognoses

hoofd aan te passen. Voor winkels met

spelen de omvang (m² wvo) en benodigde

wordt uitgegaan van een nagenoeg

dagelijks aanbod is het gebruikelijk het

omzet per m² wvo (vloerproductiviteit) een rol.

stabiliserend inwonertal de komende jaren.

omzetcijfer per hoofd aan te passen met een

Wij gaan in deze berekeningen uit van 31.000

correctie van ¼ van het percentage dat het

Door grote onderlinge verschillen in typen

inwoners in IJmuiden en 36.700 inwoners in

inkomen lager of hoger is dan het Nederlands

winkelgebieden, branches en winkelformules

overig Velsen.

gemiddelde. Voor niet-dagelijks aanbod wordt
een correctie van ½ gebruikt. Het gemiddeld

moeten dergelijke distributieve berekeningen
genuanceerd worden beoordeeld. De

Gemiddelde omzet per inwoner

besteedbaar inkomen in het primaire

haalbaarheid van winkels wordt veel meer

In distributieve berekeningen gaan we uit van

verzorgingsgebied ligt 6% onder het landelijk

bepaald door de potentiële functie en kwaliteit

de landelijk gemiddelde omzet per hoofd van

van het winkelgebied. Niettemin kan een

de bevolking per jaar. Bij de gemiddelde

kwantitatieve analyse van vraag en aanbod

omzet per hoofd van de bevolking zijn niet

een indicatie geven van eventuele

alleen bestedingen van consumenten

uitbreidingspotenties.
*
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CBS (2012), Kerncijfers wijken en buurten 2011

** HBD (2011), Omzetkengetallen ten behoeve van
ruimtelijk-economisch onderzoek. Bij de nietdagelijkse sector worden in dit geval de branches
woninginrichting, doe-het-zelf en tuincentra buiten
beschouwing gelaten, omdat deze niet of
nauwelijks in centrumgebieden zijn gevestigd en
nogal afwijkende omzetkengetallen kennen.
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gemiddelde. In het secundaire verzorgings-

is de binding vanuit het secundaire

gebied ligt het gemiddeld besteedbaar

verzorgingsgebied naar verwachting

inkomen 16% boven het landelijk gemiddelde

aanzienlijk lager (indicatie 5 à 10%).

(CBS, 2012).  
In de niet-dagelijkse sector is het centrum van

Enige uitbreiding dagelijks aanbod mogelijk

Niet-dagelijkse sector: concurrentie in regio groot

Koopkrachtbinding

IJmuiden de belangrijkste aankoopplaats in de

Niet alle bestedingen van inwoners in het

gemeente. Tegelijk is de concurrentie van

verzorgingsgebied komen terecht in het

onder meer Beverwijk en Haarlem groot, met

centrum van IJmuiden. Het aandeel van de

name vanwege de decentrale ligging van het

totale bestedingen van inwoners uit het

centrum van IJmuiden. Daarnaast gaat met

verzorgingsgebied dat terecht komt in het

name in de niet-dagelijkse sector de verkoop

centrum noemen we koopkrachtbinding. De

via internet in de toekomst een steeds grotere

haalbare binding wordt ingeschat op basis van

rol spelen. Uitgaande van een versterking van

beschikbare kengetallen en referentiecijfers*,

het aanbod en de ruimtelijke kwaliteit van het

ligging van het centrum in het verzorgings-

centrum schatten we de maximaal haalbare

gebied en de concurrentiepositie ten opzichte

binding in de niet-dagelijkse sector in op 45 à

van omliggende winkelgebieden.

50% uit het primaire, en 20% uit het
secundaire verzorgingsgebied.

Uitgaande van ten minste een behoud van de
huidige positie van het centrum van IJmuiden

Koopkrachttoevloeiing

gaan we hier uit van een haalbare

Behalve bestedingen van inwoners uit het

koopkrachtbinding in de dagelijkse sector van

primaire en secundaire verzorgingsgebied

40 à 45% vanuit het primaire verzorgings-

ontvangen de winkels in het centrum van

gebied. Gelet op het sterke dagelijkse aanbod

IJmuiden naar verwachting (beperkt)

in de overige kernen van de gemeente Velsen

bestedingen van inwoners van buiten deze
verzorgingsgebieden. Daarnaast zal tijdens

*

Onder voorwaarden ook uitbreiding niet-dagelijks
D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

o.a. Koopstromenonderzoek Randstad 2011,
E.J. Bolt (2003), Winkelvoorzieningen op waarde
geschat

het zomerseizoen sprake zijn van enige extra
bestedingen door toeristen. Dit aandeel
11

binnen de totale omzet noemen we de

Tabel 1 Indicatieve berekening haalbaar dagelijks aanbod centrum IJmuiden

koopkrachttoevloeiing. Wij gaan in deze
situatie uit van een toevloeiing van 5%.

Primair
Inwoners verzorgingsgebied

31.000

36.700

Gem. omzet per hoofd

€ 2.274

€ 2.400

40 - 45%

5 - 10%

€ 27,8 - 31,3 mln

€ 4,4 - 8,8 mln

Gemiddelde omzet per m²

Koopkrachtbinding

In Nederland bedraagt de gemiddelde omzet

Gebonden omzet

per m² (uit de verkoop aan consumenten en

Toevloeiing

bedrijven) in de dagelijkse sector circa € 7.130
en in de niet-dagelijkse sector (exclusief
PDV-branches) circa € 2.890 (excl. BTW). In
deze situatie (centrumlocatie in de Randstad
met relatief hoge huisvestingslasten) gaan we

Secundair

Totaal

€ 32,2 - 40,1 mln
5%

Totale omzet

€ 33,9 - 42,2 mln

Gem. omzet per m² wvo

€ 7.500

Potentieel aanbod (m² wvo)

4.500 - 5.600

Huidig aanbod (m² wvo)

3.400

Uitbreidingsruimte (m² wvo)

1.100 - 2.200

uit van iets hogere omzetten per m².

Tabel 2 Indicatieve berekening haalbaar niet-dagelijks aanbod centrum IJmuiden (excl. PDV-branches)
Indicatie berekening haalbaar aanbod

Primair

Secundair

Op basis van bovenstaande variabelen is een

Inwoners verzorgingsgebied

31.000

36.700

indicatieve berekening gemaakt van het

Gem. omzet per hoofd

€ 2.006

€ 2.232

potentiële winkelaanbod in de dagelijks en

Koopkrachtbinding

niet-dagelijkse sector in het centrum van

Gebonden omzet

IJmuiden (tabellen 1 en 2). Geconcludeerd

Toevloeiing

kan worden dat er op basis van deze
inschattingen een uitbreidingsruimte te
berekenen is van 1.100 à 2.200 m² wvo in de
dagelijkse sector en van 2.200 à 3.300 m²
wvo in de niet-dagelijkse sector. De totale

Totale omzet
Gem. omzet per m² wvo
Potentieel aanbod (m² wvo)
Huidig aanbod (m² wvo)
Uitbreidingsruimte (m² wvo)

45 - 50%

20%

€ 27,6 - 30,7 mln

€ 16,4 mln

Totaal

€ 44,0 - 47,1 mln
5%
€ 46,3 - 49,5 mln
€ 3.000
15.400 - 16.500
13.200
2.200 - 3.300

potentiële uitbreidingsruimte in het centrum
van IJmuiden bedraagt daarmee 3.300 à
5.500 m² wvo.
12
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Figuur 3 Winkelaanbod centrum IJmuiden, centra van kernen van gelijke omvang en 		
referentiecentra (in m² wvo)

4.2

Toekomstige branchering

Vergelijking aanbod referentiecentra
De kwantitatieve berekeningen geven een
beeld van de potentiële uitbreidingsruimte van
het winkelaanbod in het centrum van
IJmuiden. Om meer inzicht te krijgen in de
toekomstige samenstelling van het aanbod
wordt in deze paragraaf een vergelijking
gemaakt met een aantal referentiecentra.
Het huidige aanbod in het centrum van
IJmuiden is vergeleken met het aanbod in
centra van kernen met een gelijk inwonertal
(± 31.000 inwoners). Daarnaast zijn een
aantal centra geselecteerd, die een zelfde
verzorgingsfunctie hebben als de
(toekomstige) positie van het centrum van
IJmuiden (vergelijkbaar verzorgingsgebied,
ligging nabij groot recreatief winkelgebied):
•

Wijchen (± 33.000 inw.) nabij Nijmegen

•

Hoogvliet (± 34.000 inw.) nabij Rotterdam

•

Katwijk (± 43.000 inwoners) nabij Leiden

Uit figuur 3 blijkt dat het aanbod in deze
centra ongeveer 3.000 tot 6.000 m² wvo
Bron: Locatus (maart 2012), Benchmark Verkenner; bewerking Droogh Trommelen en Partners
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groter is dan het huidige aanbod in het

13

centrum van IJmuiden. Dit komt overeen met
de eerder berekende uitbreidingsruimte.

Kansrijke aanvullingen voor centrum IJmuiden
Uit de aanbodvergelijking met referentiecentra  
kan een aantal conclusies worden getrokken
over ondervertegenwoordigde branches en
ontbrekende winkelformules in het centrum
van IJmuiden.
In de meeste referentiecentra is het aanbod in
de branches levensmiddelen (supermarkten),
luxe (o.a. huishoudelijke artikelen) en sport en
spel groter dan in het centrum van IJmuiden.
Daarnaast is ook het aanbod in persoonlijke
verzorging (drogisten) en kleding in het
centrum van IJmuiden enigszins
ondervertegenwoordigd. Mogelijk kansrijke
aanvullingen voor het centrum van IJmuiden
zijn:
•

MS Mode

•

Cool Cat

•

Wibra

•

H&M

•

Xenos

•

Action (is in IJmuiden gevestigd in de
Zeewijkpassage)

14
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Schaalvergroting bestaande aanbieders

verbetering van het investeringsklimaat in het

Naast ontbrekende formules is er in het

centrum van IJmuiden noodzakelijk. De

centrum van IJmuiden ook een aantal

huidige ruimtelijke kwaliteit is naar

formules, die in vergelijking met de

verwachting onvoldoende om marktpartijen te

vestigingen in de referentiecentra, aan de

kunnen verleiden te investeren in het centrum.

kleine kant zijn. Met name de vestigingen van
C&A, Miss Etam en Sport 2000 zijn in

De exact haalbare omvang van het

IJmuiden relatief van beperkte omvang.

winkelaanbod in het centrum van IJmuiden is
dan ook mede afhankelijk van beleidskeuzes

4.3

Conclusie en vervolg

ten aanzien van onder meer de ruimtelijke
structuur.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat
er in het centrum van IJmuiden kansen zijn

Om te komen tot een gezond en aantrekkelijk

voor uitbreiding van het aanbod. Rekening

centrumgebied is een integrale benadering

houdend met de haalbare positie in de regio

van programma, stedenbouwkundige

(potentieel verzorgingsgebied), is een

structuur en ruimtelijk concept, exploitatie en

distributieve ruimte te berekenen van 3.300 à

planeconomische gevolgen, en procesmatige

5.500 m² wvo. De potentiële uitbreidings-

aspecten aan te bevelen.

ruimte kan met name worden ingezet voor
versterking van het aanbod in de branches
levensmiddelen (supermarkt), luxe, sport en
spel, persoonlijke verzorging en kleding.
In de berekeningen van het haalbare aanbod
is uitgegaan van een forse ambitie (hoge
koopkrachtbinding vanuit primair en secundair
verzorgingsgebied). Om deze ambitie te
kunnen realiseren is een aanzienlijke
D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S
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Bijlage 1

Branche-indeling detailhandel

Branchegroep
Dagelijks

Mode

Overig niet-dagelijks

Hoofdbranche
•
•
•

Supermarkten
Speciaalzaken (versspeciaalzaak,
minisuper, slijter, tabak en lectuur)
Persoonlijke verzorging

•
•

Kleding en modeaccessoires
Schoenen en lederwaren

•
•

Warenhuizen
Luxe (juwelier, optiek, huishoudelijke en
cadeau-artikelen, antiek en kunst)
Sport, spel, hobby en media
Wit/bruingoed en computershops
Fiets- en autoaccessoires
Overige detailhandel

•
•
•
•
•

Huis en tuin

16

•
•

Woninginrichting (o.a. meubelen,
keukens, sanitair, vloerbedekking)
Doe-het-zelf (o.a. bouwmarkten)
Plant en dier (o.a. tuincentra)
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Bijlage 2

Aanbodgegevens

Spreiding winkelaanbod gemeente Velsen per winkelgebied (in m² wvo)
Dagelijks

Mode

Overig niet-dagelijks

Huis en tuin

Totaal

Centrum IJmuiden

3.442

6.902

6.284

1.267

17.895

Kennemerlaan

2.285

290

1.054

907

4.536

Zeewijkpassage

2.760

241

402

0

3.403

Overig kern IJmuiden

2.274

160

2.357

5.811

10.602

Santpoort-Noord centrum

2.236

674

2.225

1.240

6.375

Velserbroek centrum

3.253

404

1.307

381

5.345

Overig Velsen

2.963

183

1.970

10.161

15.277

Winkelaanbod centrum IJmuiden,grote centra in de regio en referentiecentra (in m² wvo)
Dagelijks

Mode

Overig niet-dagelijks

Huis en tuin

Totaal

Centrum IJmuiden

3.442

6.902

6.284

1.267

17.895

Centrum Beverwijk

5.031

12.855

12.978

5.022

35.886

Centrum Haarlem

9.311

29.145

38.724

14.149

91.329

Centra van kernen van gelijke
omvang

4.559

8.689

7.802

2.784

23.834

Centrum Wijchen

6.651

7.010

6.754

840

21.255

Centrum Hoogvliet

7.602

7.344

5.633

1.340

21.919

Centrum Katwijk

3.498

7.718

8.273

3.918

23.407

Bron: Locatus (maart 2012), Benchmark Verkenner; bewerking Droogh Trommelen en Partners

D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

17

