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Shoppen doe je in de binnenstad, maar doelgericht kopen 
doen consumenten in toenemende mate via internet, 
maar ook op goed bereikbare winkelgebieden met ruime 
parkeermogelijkheden aan de rand van de steden. 

A

Winkellandschap in 
Nederland verandert

an de rand van de steden vind je steeds 
meer zogenaamde Retail Parks. Dit zijn 
winkelgebieden met een combinatie van 

grootschalige en vaak landelijke winkelformules 
waar producten uit een ruim aanbod tegen scher-
pe prijzen kunnen worden gekocht en direct kun-
nen worden meegenomen. Het is niet met elkaar 
te vergelijken: funshoppen in de binnenstad en 
een terrasje pakken of snel met de auto naar een 
winkelgebied gaan in de periferie van de stad. In 
ieder geval kunnen beleggers in vastgoed daar 
qua rendement goed aan hun trekken komen, zo 
blijkt uit een gesprek met Raymond Hoogwegt, 
directeur van Neddex Vastgoed. “Bij ons beleg-
gen particulieren en vooral ondernemers die met 
gemiddeld 100.000 euro per vastgoedfonds deel-
nemen. Als we met een nieuw vastgoedfonds 
komen willen ze graag worden bijgepraat over de 
ontwikkelingen in de markt.”

Kansen in periferie
Voor de kredietcrisis werd beleggen in winkels 
per definitie als veilig gezien. Echter mede door 
de groei van het winkelen via internet moet ook 
deze markt kritisch worden bekeken, voordat 

je besluit tot een belegging in winkelvastgoed. 
“Beleggers zullen goed geïnformeerd en kieskeu-
rig moeten zijn.” Winkels in een buurtcentrum 
of op aanlooplocaties of op verouderde woonbou-
levards zijn zeker geen zorgeloze beleggingen 
meer. Maar ook winkels voor het MKB in een 
wijkcentrum zullen steeds meer de veranderin-
gen in het koopgedrag van de consument gaan 
ondervinden en het zwaarder krijgen.  “Beleg-
gen in goed verhuurde winkels in de periferie 

van steden biedt kansen”, meent Raymond Hoog-
wegt, die zelf in de bouwwereld is opgegroeid en 
al meer dan 20 jaar actief is met het financieren 
van en beleggen in vastgoed. Sinds 2002 heeft 
Neddex door uitgifte van CV-participaties, obliga-
ties en aandelen voor 188 miljoen euro belegd 
in overwegend winkels, maar ook in kantoren en 
ander bedrijfsvastgoed. “Al deze fondsen realise-
ren goede directe fondsrendementen”. 

Goed bereiKbaar
De belangrijkste reden voor winkels in de perife-
rie van de steden is het gebrek aan ruimte in de 
binnensteden en het streven naar schaalvergro-
ting en lagere huisvestingskosten. Retailers heb-
ben behoefte aan grotere vestigingen, zodat een 
breder en dieper productassortiment kan worden 
aangeboden. Aanvankelijk ging het om auto’s, 
boten en caravans. Daarna ook bouwmateria-
len, doe-het-zelf producten, meubels, keukens en 
kampeerartikelen en nu ook steeds meer produc-
ten op het gebied van sport en consumentenelek-
tronica en zelfs ook levensmiddelen. Tegelijkertijd 
hebben consumenten steeds meer de behoefte 
producten snel en gemakkelijk uit een ruim en 
breed aanbod en tegen scherpe prijzen te kunnen 
kopen en mee te nemen: ‘cash and carry’, schrijft 
Neddex in het prospectus “Neddex vastgoedfonds 
XIV”. Winkelgebieden in de periferie van de ste-
den op goed bereikbare locaties met ruime par-
keermogelijkheden voorzien in die behoefte. De 
winkelformules die zich hier vestigen beschik-
ken ook over webshops en kunnen in aanvulling 
daarop in de winkels ‘try-and-buy’ concepten en 
afhaal- en servicefaciliteiten bieden. 

Huurprijs
Van het Nederlandse winkelareaal is 39% gele-
gen in de centrale winkelgebieden in binnenste-
den en dorpscentra en slechts 12% in grootscha-
lige perifere winkelgebieden zoals Retail Parks. 
De huurprijzen zijn daar beduidend lager dan op 
A1-locaties in een middelgrote stad waar op jaar-
basis huren worden betaald van gemiddeld 600 
euro per vierkante meter. De huurprijzen aan de 
rand van de stad variëren van 75 tot 150 euro 
en van 225 euro tot 325 euro voor fastfoodvesti-
gingen die ook vaak op deze locaties zijn geves-
tigd. “De kans op een daling van de huurprijs in 
goede perifere winkelgebieden is kleiner dan op 
veel andere winkellocaties in Nederland. De bes-
te locaties bieden zelfs huurgroeipotentie door 
een toenemende vraag van retailers naar der-
gelijke grootschalige winkels”, meent Raymond 
Hoogwegt. 
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