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Achtergrond 

De achtergrond van deze effectenstudie in de vorm van een quick-scan is dat er plannen worden 
voorbereid voor de komst van twee nieuwe winkels naar De Baanderij in Leiderdorp. In opdracht 
van de heer Weeda van WDAdvising B.V. is deze analyse uitgevoerd. 
 

                                                              
De plannen 
Er zijn plannen om twee nieuwe winkels toe te voegen aan het winkelgebied De Baanderij te 
Leiderdorp. Het gaat om de invulling van de reeds aanwezige winkelpanden Zijlbaan 20 en 
Zijlbaan 30. Het zijn beide panden van rond ca. 1.000 m² w.v.o. per locatie. Er zijn nog geen 

specifieke winkelformules bekend voor deze locaties, er is wel door de opdrachtgever een aantal 
artikelgroepen genoemd. 
 

Het betreft: 

• Detailhandel in meubels, design, vintage, verlichting, huishouden, koken, kunst, keukens, 
buiten, projectinrichting, webshop, lifestyle, accessoires waaronder afhaalpunt – deze 
omschrijving komt overeen met een Loods 5 in Sliedrecht; 

• Bruin- en/of witgoed;  

• Kleding en/of schoenen in het lagere prijssegment;  

• Outdoor artikelen. 
 

   
Leiderdorp: Zijlbaan 30                           Leiderdorp: Zijlbaan 20 

 
Inkijk in het onderzoek 
Onderstaand wordt ingegaan op de onderzoeksmethodiek van deze analyse. 
 
De branches 
Voor deze effectenstudie zal een indicatie worden gegeven van de mogelijkheden en effecten van 
de komst van twee nieuwe winkels naar De Baanderij. Hiervoor zijn de volgende branches 
onderscheiden: 
- Wonen (o.a. meubels, verlichting en keukens) 
- Bruin- & witgoed 

- Mode & kleding  
- Schoenen (subbranche) 
- Sport & spel 
 

Met een inkijk in deze branches zijn alle genoemde winkelopties ondervangen. Hierbij dient wel de 
volgende opmerking te worden gemaakt. Deze rapportage gaat globaal in op de mogelijkheden en 
effecten voor de genoemde branches. Deze verschillende branches, zoals afgebakend, sluiten aan 
bij aanwezige gegevensbestanden zoals Locatus en bestedingscijfers van het voormalige HBD. 
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Echter, zoals voor bijvoorbeeld de branche ‘outdoor’ is er sprake van een onderbranche (sport) en 
zelfs daarvan weer een klein onderdeel. Dit betekent dat er een vertekening kan optreden bij de 
daadwerkelijke bepaling van de marktverschuivingen omdat deze voor een bredere branche 
kunnen gelden. Indien gekozen zou worden voor een type winkel zoals de genoemde ‘Loods 5’ 
(referentie Sliedrecht) geldt juist het omgekeerde, deze omvat meerdere artikelgroepen, maar 
heeft als hoofdbranche ‘wonen’. Er zijn echter ook enkele artikelgroepen aanwezig die niet onder 
deze hoofdbranche vallen. Daarbij kan worden opgemerkt dat het misschien, qua ruimtebeslag, 
hooguit gaat om nog geen 25 tot 75 m² w.v.o. per artikelgroep. Als voorbeeld kan hierbij de groep 
‘huishoudelijke artikelen’ worden genoemd. 
 
Regio versus lokaal 
De beide projectlocaties zijn gelegen op een winkelboulevard in de gemeente Leiderdorp. Echter, 
gezien de reikwijdte van de winkelconcentratie De Baanderij én de toetsing door de Regio is het 
uitgangspunt van deze analyse de gehele regio Holland Rijnland.  
 
Beschikbaarheid bestedingscijfers 
Er is momenteel sprake van een afnemende beschikbaarheid van accurate bestedingscijfers. 
Voorheen was het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (HBD) leidend wat betreft bestedings- en 
omzetcijfers. Echter deze organisatie heeft, per eind 2013, deze activiteiten gestaakt. Er is op dit 
moment nog geen goede opvolger voor deze cijfers, vooralsnog wordt voor deze quickscan nog 
uitgegaan van de cijfers over 2012 (van het HBD 2013). Deze cijfers vormen echter wel een goede 
graadmeter in het kader van deze effectenstudie. 
 
Geen distributieve toetsing, maar markteffecten 
De toetsing van distributieve mogelijkheden is een ingewikkelde opgave. Er ligt weliswaar een 
koopstromenonderzoek voor de hele Randstad. Hierbij worden echter wel subregio’s bekeken, 
maar niet de gehele regio Holland Rijnland. Het is niet mogelijk om deze cijfers bij elkaar op te 
tellen. Immers, de toevloeiing in één subregio is weer afkomstig van een andere subregio. Daarbij 
komt dat dit onderzoek al weer minstens 3 jaar oud is. 
 
Gekozen is voor het inzichtelijk maken van de omzeteffecten. Aan de hand van de omzet per 
vierkante meter in een branche wordt gekeken naar de impact van de verschillende branches op 
de totale markt. Daarbij is middels cijfers inzichtelijk gemaakt hoeveel vierkante meters er 
beschikbaar is voor de inwoners van de regio Holland Rijnland. 
 
De vragen 
Het fundament van deze toetsing bestaat uit een drietal vragen: 
1. passen de twee plannen op De Baanderij in Leiderdorp bij het huidig beschikbare aanbod en 

binnen de huidige winkelstructuur voor de genoemde branches in de regio Holland Rijnland? 
2. dragen de plannen bij tot een verbetering van de aanbodstructuur in de regio? 
3. wat betekent de komst van de genoemde branches op De Baanderij in Leiderdorp voor het 

functioneren van de andere winkels op De Baanderij? 
Kortom, wat zijn de effecten van de beoogde winkelplannen van 2x 1.000 m² w.v.o. in Leiderdorp 
op het functioneren van de winkelstructuur van Leiderdorp en de regio? 
 

De kernwoorden 
In deze distributieve quick scan wordt ingegaan op drie hierboven genoemde vragen, waarbij in 
deze quick scan de volgende kernwoorden centraal staan: ‘aantrekkelijkheid van De Baanderij’, de 
‘duurzaamheid van winkelaanbod’ en de ‘impact op de regionale winkelstructuur’.  
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Het signalement van Holland Rijnland 
Het verzorgingsgebied zoals afgebakend voor dit onderzoek is de regio Holland Rijnland. Het 
betreft een regio in het westen van het land, grofweg tussen Den Haag en Amsterdam, met 14 
gemeenten. In totaal heeft de regio 546.990 inwoners. De gemeente Leiderdorp is onderdeel van 
deze regio en heeft 26.813 inwoners. De gemeente Leiderdorp kent een centrale ligging in deze 
regio. 
 
- Gemeente Alphen aan den Rijn - Gemeente Hillegom  
- Gemeente Kaag en Braassem  - Gemeente Katwijk  
- Gemeente Leiden    - Gemeente Leiderdorp  
- Gemeente Lisse    - Gemeente Nieuwkoop  
- Gemeente Noordwijk    - Gemeente Noordwijkerhout  
- Gemeente Oegstgeest   - Gemeente Teylingen  
- Gemeente Voorschoten   - Gemeente Zoeterwoude 
 
Dit is een regio die de afgelopen jaren een gezonde groei kende, in 2010 had de regio nog 
522.746 inwoners. Dus in 4 jaar was er een groei van meer dan 24.000 inwoners. Ook voor de 
komende jaren is er weer een fors woningbouwprogramma. Tussen 2012 en 2019 is er een 
woningbouwprogramma van 21.316 woningen1 (deel hiervan is reeds gerealiseerd). Voor de 
periode tussen 2020 en 2029 staan nog eens 12.213 woningen op het programma.  
 
Het signalement De Baanderij 
De Baanderij is een winkel-/woonboulevard die bestaat sinds 1994. Het totale gebied omvat circa 
50.000 m². Het winkelgebied is gelegen aan de Zijlbaan aan de rand van Leiderdorp, langs de Zijl. 
De straten betreffen de Zijlbaan, Siselbaan en Vlasbaan. Het is hoofdzakelijk een PDV-locatie met 
ca. 15 winkels. De belangrijkste trekkers van de locatie zijn de bouwmarkten Praxis, Karwei en de 
Action aangevuld met de ‘klassieke’ woonwinkels in deels het lagere prijssegment, Kwantum, 
Leenbakker, Jysk, Carpet Right en Haco meubelen. Andere namen zijn Lichtdesign, J & M vloeren, 
Roos zitten & slapen en Echte Matrassen en Boxsprings. Naast de klassieke PDV-winkels zijn er 
op de locatie ook een autowasserij, midgetgolfbaan, speelparadijs, watersportwinkel en een 
computerwinkel gevestigd. 
 

 
 
De twee projectlocaties zijn beide gelegen aan de Zijlbaan, op respectievelijk nummer 20 en 30. 
Op nummers 30 is momenteel de discount woonwinkel Jysk gevestigd en nummer 20 staat leeg, 
hier is tijdelijk een outlet van Haco in gevestigd. 
 
Op dit moment is er een groot leegstaand pand op een prominente en goed zichtbare plek op de 
boulevard, dit is het pand op Zijlbaan nummer 20. Dit leidt tot een onderbroken winkelfront, wat de 
looproute op De Baanderij minder aantrekkelijk maakt. Daarbij is er sprake van verplaatsing van de 
Jysk2, naar elders op de Zijlbaan. Het is zaak om zo spoedig mogelijk beide panden her in te 

                                                      
1
 bron: Regio Holland Rijnland. Het betreft de geraamde plancapaciteit per gemeente. Het gaat om harde en zachte plannen. Niet alle 

   gemeenten hebben het programma na 2020 doorgegeven 
2
 de woonwinkel Jysk wordt verplaatst naar Zijlbaan 24. Daardoor komt Zijlbaan 30 vrij. In de locatie Zijlbaan  24 waren Raamsveld 

   Wonen en Licht Design gevestigd, deze beide bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd  
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vullen om te voorkomen dat juist het meest in het oog springende deel van De Baanderij 
onaantrekkelijk blijft.  
Het relevante winkelaanbod in Holland Rijnland 
In de hiernavolgende figuur 1 is het huidige aanbod in de zes branchegroepen in de regio Holland 
Rijnland weergegeven. 

 

Figuur 1. Leiderdorp – De Baanderij * 2014 
                Effectenstudie - quick scan 
                Aanbodsituatie Holland Rijnland

3
 

Hoofdbranche Aantal VKP W.v.o. m² 

Woonbranche 
Bruin- & witgoed 
Kleding & mode 

311 
119 
511 

195.457 
20.059 
78.134 

Schoenen (subbranche) 
Sport & spel 

80 
112 

16.398 
27.836 

 
Onderstaand wordt nader ingezoomd op de verschillende branches4. 
 

 
 
Woonbranche 

In totaal is er in de branche wonen ca. 195.457 m² w.v.o. aan winkelaanbod in de regio Holland 
Rijnland aanwezig. In totaal betreft het 311 verkooppunten, ofwel 628 m² w.v.o. per verkooppunt. 
Landelijk gezien is er sprake van een iets grotere omvang qua verkooppunt, namelijk 640 m² w.v.o.  
Qua verzorgingsgraad is er ook sprake van een verschil, in geheel Nederland is er 384 m² w.v.o. 
per 1.000 inwoners beschikbaar. Terwijl in Holland Rijnland slechts 357 m² w.v.o. ter beschikking 
is. Dit wil zeggen dat de inwoners van deze regio veel minder meters in deze branche ter 
beschikking hebben. 

 
 

 
Deze cijfers zeggen overigens niets over de distributieve figuur in de regio in deze branche. 
Immers, bij een distributieve analyse wordt uitgegaan van meer factoren dan alleen het aanwezige 
aanbod, maar ook zaken als aantrekkingskracht en concurrentie. De landelijke 
verzorgingsniveaucijfers betreffen het aantal m² w.v.o. per 1.000 inwoners, dit is een gemiddelde 

                                                      
3
 bron: Locatus 2014 (levering oktober 2014) 

4
 bron: Locatus 2014 

5
 bron: Locatus 2014 (levering oktober 2014) / afgezet tegen cijfers uit Retailfacts 2014 van Locatus 

Figuur 2. Leiderdorp – De Baanderij * 2014 
                 Effectenstudie - quick scan 
                 Overzicht aanbod ‘woonbranche’ in Holland Rijnland
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 Holland Rijnland Landelijk 
Winkelvloeroppervlakte in m² 
Verkooppunten 
Gemiddelde omvang in m² 
Gemiddelde omvang per 1.000 inwoners 

195.457 m² w.v.o. 
311 vkp 

628 m² w.v.o. 
357 m² w.v.o. 

- 
- 

640 m² w.v.o. 
384 m² w.v.o. 
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van stad en platteland6. Gezien de diverse samenstelling van de regio Holland Rijnland is het 
echter wel een belangrijke graadmeter. 
Branche bruin- & witgoed 
In de branche bruin- & witgoed is sprake van een winkelareaal in de regio Leiderdorp met een 
oppervlakte van ruim 20.000 m² w.v.o. Deze metrage is verdeeld over 119 verkooppunten, de 
gemiddelde winkelmaat is daarmee 169 m² w.v.o. Dit cijfer ligt nagenoeg gelijk aan de landelijke 
cijfers. Landelijk is er sprake van een iets grotere omvang per winkel (176 m² w.v.o.). 

 
 

 
Qua verzorgingsniveau is er sprake van 37 m² w.v.o. per 1.000 inwoners. Dit is opvallend lager 
dan het landelijk cijfer van 44 m² w.v.o. per 1.000 inwoners.  
 
Branche mode & kleding 
In de branche mode & kleding is sprake van een winkelareaal in de regio Holland Rijnland met een 
oppervlakte van ruim 78.000 m² w.v.o. Deze metrage is verdeeld over 511 verkooppunten, de 
gemiddelde winkelmaat is daarmee 153 m² w.v.o. In de mode- & kledingbranche in de regio is 
sprake van een relatief kleinschalig aanbod. Landelijk is er sprake van een grotere omvang per 
winkel (178 m² w.v.o.). 

 
 

 
Qua verzorgingsniveau is er sprake van 143 m² w.v.o. per 1.000 inwoners. Dit is beduidend lager 
dan het landelijk cijfer van 188 m² w.v.o. per 1.000 inwoners.  
 
Branche schoenen 
In de subbranche schoenen is sprake van een winkelareaal in de regio Holland Rijnland met een 
oppervlakte van 16.398 m² w.v.o. In totaal zijn er 80 verkooppunten, de gemiddelde winkelmaat is 
daarmee 205 m² w.v.o.  
Er zijn geen landelijke vergelijkingscijfers voor specifiek de schoenenbranche. In de hele branche 
schoenen & lederwaren is sprake van een gemiddelde winkelmaat van 202 m² w.v.o. Qua 
verzorgingsniveau is er sprake van 30 m² w.v.o. per 1.000 inwoners. Dit is opvallend lager dan het 
landelijk cijfer voor de gehele branche schoenen & lederwaren, die ligt op 45 m² w.v.o. per 1.000 
inwoners. Dit zijn echter de cijfers voor deze branche inclusief de lederwaren. Echter, dan is er nog 
steeds sprake van een laag verzorgingsniveau.  
 
Branche sport & spel 
In de branche sport & spel (in het kader van een outdoorwinkel) is sprake van een winkelareaal in 
de regio Holland Rijnland met een oppervlakte van 27.836 m² w.v.o. Deze metrage is verdeeld 
over 112 verkooppunten, de gemiddelde winkelmaat is daarmee 249 m² w.v.o. In de sport- & 

                                                      
6
 bron: Locatus Retail Facts 2014, kengetallen voor de Nederlandse detailhandel 

7
 bron: Locatus 2014 (levering oktober 2014) 

8
 bron: Locatus 2014 (levering oktober 2014) 

Figuur 3. Leiderdorp – De Baanderij * 2014 
                 Effectenstudie - quick scan 
                 Overzicht aanbod ‘bruin- & witgoed’ in Holland Rijnland
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 Holland Rijnland Landelijk 
Winkelvloeroppervlakte in m² 
Verkooppunten 
Gemiddelde omvang in m² 
Gemiddelde omvang per 1.000 inwoners 

20.059 m² w.v.o. 
119 vkp 

169 m² w.v.o. 
37 m² w.v.o. 

- 
- 

176 m² w.v.o. 
44 m² w.v.o. 

Figuur 4. Leiderdorp – De Baanderij * 2014 
                 Effectenstudie - quick scan 
                 Overzicht aanbod ‘mode & kleding’ in Holland Rijnland
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 Holland Rijnland Landelijk 
Winkelvloeroppervlakte in m² 
Verkooppunten 
Gemiddelde omvang in m² 
Gemiddelde omvang per 1.000 inwoners 

78.134 m² w.v.o. 
511 vkp 

153 m² w.v.o. 
143 m² w.v.o. 

- 
- 

178 m² w.v.o. 
188 m² w.v.o. 
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spelbranche in de regio Leiderdorp is sprake van een opvallend kleinschalig aanbod. Landelijk is 
er 
sprake van 
een 
grotere 
omvang per 
winkel (316 
m² 
w.v.o.). 
 
 
Qua verzorgingsniveau is er in deze regio sprake van 51 m² w.v.o. per 1.000 inwoners. Dit is 
opvallend lager dan het landelijk cijfer van 67 m² w.v.o. per 1.000 inwoners.  
 
Verzorgingsgraad van de huidige winkelstructuur 
Deze cijfers van de regio Holland Rijnland zijn afgezet tegen de landelijke cijfers. Hier moet altijd 
voorzichtig mee worden omgegaan, doordat de landelijke cijfers een gemiddelde betreffen van 
‘stad’ en ‘platteland’. Echter, door de omvang van de hele regio Holland Rijnland, alsmede de 
diversiteit van kernen (van Leiden tot Zoeterwoude-dorp) kan deze vergelijking toch goed worden 
uitgevoerd. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de regio Holland Rijnland is gelegen in een 
gebied tussen de vier grote steden in het westen van het land die hun sterke aantrekkingskracht 
hebben op de omliggende regio’s. Echter, ook hierbij kan worden opgemerkt dat dit slechts ten 
dele invloed heeft op het aanwezige aanbod in de regio Holland Rijnland. Dit kan niet de grote 
verschillen ten opzichte van landelijke cijfers verklaren. 
 
Voor alle genoemde branches is het beperkte aantal beschikbare meters per 1.000 inwoners 
derhalve opvallend. In de branches mode & kleding alsmede sport en spel is er zelfs sprake van 
respectievelijk 24 en 23,5% lagere verzorgingsgraad dan landelijk. Voor de schoenenbranche ligt 
deze discrepantie ook fors lager, zelfs als de onderbranche ‘lederwaren’ wordt toegevoegd. Dit wil 
zeggen dat de consumenten in Holland Rijnland in alle vijf de onderzochte branches over veel 
minder aanbod beschikken dan landelijk. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Percentage van de winkelplannen De Baanderij op het aanwezige aanbod 
De twee winkelunits zijn beide ca. 1.000 m² w.v.o. Het is de vraag wat de impact is qua meters als 
deze panden worden ingevuld met een bepaalde branche. Als voorbeeld kan hierbij de 
‘woonbranche’ worden gegeven. Hier is ruim 195.000 m² w.v.o. aanwezig in geheel Holland 
Rijnland. Uitgaande van een invulling van bijvoorbeeld het pand aan de Zijlbaan 30 is er sprake 
van 0,5% van de totale metrage. De impact van de komst van een aanbieder in deze branche is 
dan ook nagenoeg verwaarloosbaar. 
 

                                                      
9
 bron: Locatus 2014 (levering oktober 2014) 

Figuur 5. Leiderdorp – De Baanderij * 2014 
                 Effectenstudie - quick scan 
                 Overzicht aanbod ‘sport & spel’ in Holland Rijnland
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 Holland Rijnland Landelijk 
Winkelvloeroppervlakte in m² 
Verkooppunten 
Gemiddelde omvang in m² 
Gemiddelde omvang per 1.000 inwoners 

27.836 m² w.v.o. 
112 vkp 

249 m² w.v.o. 
51 m² w.v.o. 

- 
- 

316 m² w.v.o. 
67 m² w.v.o. 

Figuur 6.Leiderdorp – De Baanderij * 2014 
                Effectenstudie - quick scan 
                Verzorgingsniveau ten opzichte van landelijke cijfers 

Wonen 
Bruin- & witgoed 
Mode & kleding 
Schoenen 
Sport & spel 

 - 7% 
 - 15% 
 - 24% 
 - 33% * (incl. lederwaren) 
 - 23,5% 

Figuur 7. Leiderdorp – De Baanderij * 2014 
                 Effectenstudie - quick scan 
                 Impact qua vierkante meters (afgerond) 

  1.000 m² w.v.o.             2.000 m² w.v.o. 
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De impact op de andere branches is wat groter, aangezien deze branches minder groot van 
omvang zijn in deze regio. Echter, ook deze zijn relatief beperkt. Enige substantiële impact zou 
kunnen zijn als in de branches bruin- & witgoed alsmede schoenen, de totale 2.000 m² w.v.o. 
wordt toegevoegd.  
 
Hierbij dient direct te worden gesteld dat de kans nagenoeg nihil is dat in één van de genoemde 
branches de totale 2.000 m² w.v.o. (van beide panden) zal worden toegevoegd. Immers, het is niet 
waarschijnlijk dat beide units gelijktijdig met één branche worden ingevuld. Zeker ook vanuit het 
oogpunt van het functioneren van De Baanderij is een dergelijke doublure niet wenselijk.  
 
Om een beeld te verkrijgen van de eventuele omzeteffecten in de regio Holland Rijnland wat 
betreft de toevoeging van de in het geding zijnde vijf branches, wordt onderstaand een zo 
nauwkeurig mogelijke indicatie gegeven.  
Vooraf dient het volgende te worden opgemerkt, de vloerproductiviteitcijfers zijn een inschatting 
aan de hand van de cijfers van het HBD uit 201310. Dit zijn indicatieve cijfers, echter geven wel een 
beeld van de verschuivingen die kunnen gaan plaatsvinden. 
 
Woonbranche 

De volgende ingrediënten kunnen worden aangegeven: 
- In de woonbranche is in Holland Rijnland op dit moment ca. 195.457 m² w.v.o. aanwezig.  
- De toevoeging van ca. 1.000 m² w.v.o. in de ‘woonbranche’ betekent een uitbreiding van ca. 

0,5% in de gehele regio Holland Rijnland.  
- In de woonbranche zal niet 2.000 m² w.v.o. worden toegevoegd, maar maximaal 1.000 m² 

w.v.o., aangezien één van de panden op dit moment een woonwinkel betreft die zal sluiten. 
- Per vierkante meter is de vloerproductiviteit in de woonbranche ca. € 1.270,-11.  
- Bezien vanuit de markttechnische kant betekent dit een omzetclaim van afgerond ca. € 1,3 

mln. op jaarbasis.  
- Er zijn op dit moment 311 aanbieders met een gemiddelde van 628 m² w.v.o. 
- De gemiddelde omzet per aanbieder is ca. € 798.000,- (dit wil zeggen bij de gemiddelde 

vloerproductiviteit bij 628 m² w.v.o.) 
- Per aanbieder (bij een gelijke verdeling) bedraagt dit een afname tot maximaal € 4.100,- (ca.  

€ 1,3 mln. delen door 311 aanbieders). 
- Dit wil zeggen dat de impact op de omzet maximaal 0,5% van de omzet in negatieve zin kan 

bedragen. 
 
Vanuit markteffecten techniek bezien zijn negatieve effecten bij de toevoeging van ca. 1.000 m² in 
de ‘woonbranche’ te klein om waarneembaar te zijn, zowel wat betreft individuele aanbieders als 
de totale structuur. Voor de structuur zijn juist positieve effecten te verwachten. 
 
Bruin- & witgoedbranche 

De volgende ingrediënten kunnen worden aangegeven: 
- In de bruin- & witgoedbranche is in Holland Rijnland op dit moment ca. 20.059 m² w.v.o. 

aanwezig.  

                                                      
10

 dit zijn cijfers over 2011 met een correctie in de ontwikkeling van de omzet voor 2012 
11

 dit zijn omzetcijfers per vierkante meter verkoopvloeroppervlakte 

Wonen                                   
Bruin- & witgoed 
Mode & kleding 
Schoenen 
Sport & spel 

 ca. 0,5%                         Niet van toepassing 
 ca. 5%                            ca.10% 
 ca. 1,3%                         ca. 2,6% 
 ca. 6%                            ca. 12% 
 ca. 3,5%                         ca. 7% 
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- De toevoeging van ca. 1.000 tot 2.000 m² w.v.o. in de ‘bruin- & witgoedbranche’ betekent een 
uitbreiding van ca. 5 tot 10% in de gehele regio Holland Rijnland.  

- Per vierkante meter is de vloerproductiviteit in deze branche ca. € 4.939,-.  
- Bij deze omzet per vierkante meter dient nadrukkelijk te worden opgemerkt dat dit inclusief de 

computerwinkels is met een relatief hoge omzet per vierkante meter.  
- Bezien vanuit de markttechnische kant betekent dit een omzetclaim binnen een bandbreedte 

van ca. € 4,9 tot € 9,9 mln. op jaarbasis.  
- Er zijn op dit moment 119 aanbieders met een gemiddelde van ca. 168 m² w.v.o. 
- De gemiddelde omzet per aanbieder bedraagt ca. € 830.000,- (dit wil zeggen bij de gemiddelde 

vloerproductiviteit bij 168 m² w.v.o.). 
- Per aanbieder (bij een gelijke verdeling) ca. € 41.500,- tot € 83.200,- op jaarbasis 

(marktverschuiving delen door het aantal aanbieders). 
- Dit wil zeggen dat de impact op de omzet maximaal ca. 10% van de omzet in negatieve zin kan 

bedragen. 
- Dit is echter geen reëel cijfer, immers op het moment dat het aanbod wordt versterkt zal de 

consument meer geneigd zijn om haar inkopen in eigen regio te doen. Daarbij komt dat het 
aantal inwoners de komende periode nog zal toenemen. 

- Dit betekent dat de omzetmogelijkheden in de regio toenemen. 
- De becijferde afname van de omzet zal dan veel lager liggen. 
- Daarnaast is het zeer onwaarschijnlijk dat twee aanbieders in deze branche worden 

toegevoegd. 
- De effecten zullen dan ook ver onder de 5% uitkomen.  
 
Vanuit markteffecten techniek bezien zijn de negatieve effecten bij de toevoeging van ca. 1.000 tot 
2.000 m² in de ‘bruin- & witgoedbranche’ zeer beperkt waarneembaar. Dit geldt voor de individuele 
aanbieders, maar niet voor de gehele structuur. Voor de structuur zijn juist positieve effecten te 
verwachten. 
 
Mode- & kledingbranche 

De volgende ingrediënten kunnen worden aangegeven: 
- In de mode- & kledingbranche is in Holland Rijnland op dit moment ca. 78.134 m² w.v.o. 

aanwezig.  
- De toevoeging van ca. 1.000 tot 2.000 m² w.v.o. in de ‘mode- & kledingbranche’ betekent een 

uitbreiding van ca. 1,3 tot 2,6% in de gehele regio Holland Rijnland.  
- Per vierkante meter is de vloerproductiviteit in deze branche ca. € 2.979,-.  
- Bezien vanuit de markttechnische kant betekent dit een omzetclaim binnen een bandbreedte 

van € 3,0 tot € 6,0 mln. op jaarbasis.  
- Er zijn op dit moment 511 aanbieders met een gemiddelde van ca. 153 m² w.v.o. 
- De gemiddelde omzet per aanbieder is ca. € 456.000,- (dit wil zeggen bij de gemiddelde 

vloerproductiviteit bij ca. 153 m² w.v.o.) 
- Per aanbieder (bij een gelijke verdeling) ca. € 5.830,- tot € 11.660,- op jaarbasis (totale 

marktverschuiving delen door het aantal winkels). 
- Dit wil zeggen dat de impact op de omzet maximaal 2,6% van de omzet in negatieve zin kan 

bedragen. 
- Dit is echter zoals eerder aangegeven geen reëel cijfer, immers op het moment dat het aanbod 

wordt versterkt zal de consument meer geneigd zijn om haar inkopen in eigen regio te doen. 
Daarbij komt dat het aantal inwoners de komende periode zal toenemen. 

- Dit betekent dat de omzetmogelijkheden in de regio toenemen. 
- De becijferde afname van de omzet zal dan nog verder teruglopen. 
- Daarnaast is het niet waarschijnlijk dat er twee aanbieders in deze branche worden 

toegevoegd. 
- De effecten zullen dan ook ver onder die 2,6% uitkomen. Het is zeer waarschijnlijk dat deze 

zelfs nagenoeg nihil zullen zijn. 
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Vanuit markteffecten techniek bezien zijn negatieve effecten bij de toevoeging van ca. 1.000 tot 
2.000 m² in de ‘mode- & kledingbranche’ nagenoeg niet waarneembaar. Dit geldt zowel voor 
individuele aanbieders als de structuur. Voor de structuur zijn juist positieve effecten te 
verwachten. 
 
Sub-branche schoenen 

De volgende ingrediënten kunnen worden aangegeven: 
- In de schoenenbranche is in Holland Rijnland op dit moment ca. 16.398 m² w.v.o. aanwezig.  
- De toevoeging van ca. 1.000 tot 2.000 m² w.v.o. in de ‘schoenenbranche’ betekent een 

uitbreiding van ca. 6 tot 12% in de gehele regio Holland Rijnland.  
- Per vierkante meter is de vloerproductiviteit in deze branche ca. € 2.605,-.  
- Bezien vanuit de markttechnische kant betekent dit een omzetclaim binnen een bandbreedte 

van ca. € 2,6 tot € 5,2 mln. op jaarbasis.  
- Er zijn op dit moment 80 aanbieders met een gemiddelde van ca. 205 m² w.v.o. 
- De gemiddelde omzet per aanbieder is ca. € 534.000,- (dit wil zeggen bij de gemiddelde 

vloerproductiviteit bij ca. 205 m² w.v.o.). 
- Per aanbieder (bij een gelijke verdeling) ca. € 32.500,- tot € 65.000,- op jaarbasis (de 

marktverschuiving delen door het aantal aanbieders). 
- Dit wil zeggen dat de impact op de omzet maximaal 12% van de omzet in negatieve zin kan 

bedragen. 
- Dit is echter zoals eerder aangegeven geen reëel cijfer, immers op het moment dat het aanbod 

wordt versterkt zal de consument meer geneigd zijn om haar inkopen in eigen regio te doen. 
- Dit betekent dat de omzetmogelijkheden in de regio toenemen, mede door de toename van het 

aantal inwoners in de regio. 
- De becijferde afname van de omzet zal dan nog verder teruglopen. 
- Daarbij speelt mee dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat twee winkels in deze branche worden 

toegevoegd aan De Baanderij. 
- De effecten zullen dan ook ver onder de ca. 6% uitkomen.  
 
Vanuit markteffecten techniek bezien zijn negatieve effecten bij de toevoeging van ca. 1.000 tot 
2.000 m² in de ‘schoenenbranche’ zeer beperkt waarneembaar. Dit geldt voor individuele 
aanbieders, maar niet voor de totale winkelstructuur in deze sector. Voor de structuur zijn juist 
positieve effecten te verwachten. 
 
Sport- & spelbranche 

De volgende ingrediënten kunnen worden aangegeven: 
- In de sport- & spelbranche is in Holland Rijnland op dit moment ca. 27.836 m² w.v.o. aanwezig.  
- De toevoeging van ca. 1.000 tot 2.000 m² w.v.o. in de ‘sport- & spelbranche’ betekent een 

uitbreiding van ca. 3,5 tot 7% in de gehele regio Holland Rijnland.  
- De omzet per vierkante meter voor heel de sport– en spelbranche is niet aan te geven. De 

verschillen tussen sportspeciaalzaken, spelzaken (media) en kampeer/outdoorzaken zijn te 
verschillend. Deze variëren tussen ca. € 1.416,- en € 4.038,- per vierkante meter. Bij de laatste 
moet meer aan dure mediaspellen worden gedacht 

- Per vierkante meter ligt de vloerproductiviteit in outdoorwinkels, de branche waar het effect 
voor gemeten zal worden, naar schatting op maximaal ca. € 3.000,-. Dit lijkt aan de hoge kant, 
maar voorzichtigheidshalve wordt van dit cijfer uitgegaan. 

- Bezien vanuit de markttechnische kant betekent dit een omzetclaim binnen een bandbreedte 
van ca. € 3,0 tot € 6,0 mln. op jaarbasis.  

- Er zijn op dit moment 112 aanbieders met een gemiddelde van 249 m² w.v.o. 
- Er kan niet zoals bij de vorige branches een helder beeld worden gegeven van de gemiddelde 

omzet. Dit heeft niet alleen te maken met het wisselende beeld van de omzet per vierkante 
meter, maar ook met de sterke diversiteit qua winkelmaat (kleine mediaspellenzaak tot grote  
kampeerzaak). 
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- Rekening zal moeten worden gehouden met een totale omvang van de markteffecten tussen 
de € 3,0 en € 6,0 mln. Verdeeld over 112 winkels bedraagt dit tussen ca. € 27.000,- en              
ca. € 54.000,- per winkel. Hierbij kunnen echter grote verschillen optreden. 

- Ook hier geldt dat er distributieve veranderingen, zowel qua binding als qua aantal inwoners, 
zullen optreden waardoor deze omzetderving per winkel fors zal dalen.  

- Daarbij geldt ook hier dat het niet voor de hand ligt dat er gelijktijdig twee winkels in deze 
branche worden toegevoegd op De Baanderij. 

- Dit is een beeld voor heel de sport- en spelbranche, in de praktijk zal het alleen de 
outdoorsubbranche betreffen. Er zijn echter geen cijfers op dit detailniveau aan te geven. 

 
Vanuit markteffecten-techniek bezien zijn de effecten bij de toevoeging van ca. 1.000 tot 2.000 m² 
in de ‘sport- & spelbranche’ zeer beperkt tot nagenoeg niet waarneembaar voor individuele 
aanbieders. Dit geldt niet voor de totale winkelstructuur in deze sector. Voor de structuur zijn juist 
positieve effecten te verwachten. 
 
Samenvatting markteffecten 

Vooraf dient te worden opgemerkt dat de toevoeging van twee aanbieders naast eventuele 
marktverschuivingseffecten ook enige distributieve effecten zal hebben. Immers, bij de versterking 
van het aanbod in een bepaalde branche zal de regionale binding zich licht kunnen wijzigen, dit 
geldt zeker in de branches waar een schaalvergroting zal gaan optreden zoals de modebranche, 
schoenbranche en bruin- en witgoedbranche. Een hogere binding betekent dat een deel van de 
omzet van de nieuwe aanbieders niet zal worden verkregen door marktverschuivingen, maar door 
zich wijzigende distributieve verhoudingen. Bij de distributieve verhoudingen speelt ook het aantal 
inwoners een rol, juist door de toename van het aantal inwoners komen er meer mogelijkheden 
voor (nieuwe) aanbieders. 
 
De bovenstaande analyses van de vijf (sub-)branches betreffen derhalve een ‘worst case’ 
scenario. In de praktijk zullen, na verdiscontering van de distributieve veranderingen, de negatieve 
effecten bij bijna alle branches vrijwel geneutraliseerd worden. Dit wil zeggen dat er geen 
negatieve effecten voor de individuele winkels in de onderhavige branches waar te nemen zullen 
zijn. De effecten voor de gehele winkelstructuur zullen überhaupt niet aanwezig zijn. Er zal geen 
verstoring van de huidige aanbodstructuur komen met deze twee nieuwe aanbieders. Integendeel, 
voor de structuur zijn juist positieve effecten te verwachten in het kader van meer geconcentreerd 
aanbod voor de consument en een grootschaliger aanbod. 
 
Alle vijf de (sub-)branches overziend kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
- De toename in de woonbranche is met maximaal 1.000 m² w.v.o. dusdanig beperkt in het licht 

van het aanwezige aanbod, dat de effecten op de omzet van bestaande winkels nihil zullen 
zijn. Bezien vanuit de structuur zullen er geen negatieve effecten te verwachten zijn. De 
structuur wordt niet aangetast, maar eerder versterkt met twee nieuwe aanbieders met een 
moderne winkelmaat. De extra meters in de bruin- en witgoedbranche zullen leiden tot een 
schaalvergroting in deze branche. Rekening moet worden gehouden dat er positieve 
distributieve effecten zullen optreden, zoals meer regionale binding van de bestedingen. Dit 
tezamen met meer inwoners in de regio zullen de eventuele negatieve effecten vanuit 
marktoogpunt reduceren. De effecten op individuele ondernemingen kunnen in enkele gevallen 
in zeer lichte mate waarneembaar zijn, het gaat dan over maximaal enkele procenten. De 
negatieve gevolgen voor de totale structuur zijn echter nihil, of zelfs positief. Immers, de 
consument is gebaat bij meer keuzemogelijkheden en heeft steeds meer behoefte aan 
schaalvergroting. 

- De toevoeging van één of twee aanbieders in de mode- & kledingbranche zal slechts in zeer 
beperkte mate negatieve effecten sorteren, deze zullen echter nagenoeg geheel teniet worden 
gedaan door de versterking van de totale aanbodstructuur en daarmee verhoging van de 
kooporiëntatiecijfers. Zeker in combinatie met de op dit moment zeer beperkte omvang van het 
aanbod per 1.000 inwoners en de consument in de regio Holland Rijnland meer aanbod tot 
haar beschikking krijgt, is er juist sprake van een positieve impuls van de toevoeging van één 
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of meerdere aanbieders in deze sector. Zeker ook de schaalvergroting van het huidige 
kleinschalige winkelaanbod zal positieve effecten teweeg kunnen brengen. 

- De komst van één of twee schoenenzaken van deze omvang zou mogelijk wel enige negatieve 
effecten sorteren. De effecten worden door minder aanbieders gedragen dan bijvoorbeeld in de 
mode- & kledingbranche. De effecten worden echter grotendeels geneutraliseerd door een 
toename van de koopkrachtbinding, de consument heeft nu veel te weinig aanbod tot haar 
beschikking en zal bij meer aanbod meer in eigen regio kopen. Daarbij dienen de effecten niet 
overschat te worden. Immers, de effecten op een individuele onderneming moeten niet 
verward worden met de effecten op de structuur. Mogelijk kan de komst van een tweetal 
schoenenzaken leiden tot een zeer beperkte teruggang in de omzet van enkele aanbieders, dit 
zal geenszins een effect hebben op de totale structuur. Er zal een gevarieerde en 
aantrekkelijke structuur voor de consument blijven bestaan.  

- De effecten van specifiek een outdoorwinkel op de totale sector sport & spel zijn lastig te 
meten. Echter, de totale omzetclaim van een extra winkel op de totale sector zal zeer beperkt 
zijn. Het is zeker niet waarschijnlijk dat er twee outdoorwinkels op De Baanderij komen. De 
komst van één nieuwe aanbieder zal eerder een aanvulling vormen voor de huidige 
winkelstructuur in Holland Rijnland. Zeker gezien het huidige zeer beperkte aanbod per 1.000 
inwoners zullen één of meer nieuwe aanbieders juist een meerwaarde vormen. 

 
Kortom, op basis van het voorgaande gaat de voorkeur uit naar de toevoeging van twee 
woonwinkels. Dit wordt gevolgd door een toevoeging van één of twee aanbieders in de mode- & 
kledingbranche. Wat betreft de andere drie branches geldt dat de voorkeur uitgaat naar de 
toevoeging van maximaal 1 winkel per branche. 
 
De vragen  

Passen de winkelplannen op De Baanderij binnen de regionale winkelstructuur? 
De nieuwe winkelplannen op De Baanderij betreffen een versterking van de regionale 
winkelstructuur, zowel bezien vanuit het verzorgingsniveau van het aanbod als vanuit de 
gemiddelde schaalgrootte. 
 
Het huidige aanbod van de vijf onderzochte branches scoort op dit moment onvoldoende vanuit 
het perspectief van het verzorgingsniveau in regio Holland Rijnland. Dit wil zeggen dat het aantal 
aanwezige winkelmeters per 1.000 inwoners in verhouding tot landelijke cijfers zeer laag ligt. Dit 
geldt voor alle vijf behandelde branches, maar met name voor de mode & kleding, schoenen en 
sport- & spelbranche. Hierbij dient een tweetal opmerkingen te worden gemaakt, ten eerste dat de 
landelijke cijfers gemiddelde betreffen en ten tweede dat deze regio in een druk bewinkeld deel 
van het land ligt. Echter, de regio Holland Rijnland is een zeer afwisselende regio met 
winkelvoorzieningen in dorpen én steden. Het verzorgingsniveau in de Regio ligt dusdanig onder 
de landelijke cijfers dat dit als een zorgelijk teken kan worden beschouwd.  
 
Vanuit een ander oogpunt is het huidige aanbod ook aan een versterking toe en dat is de 
gemiddelde winkelmaat in de genoemde branches. Opvallend is dat de winkelomvang van met 
name de kleding & mode alsmede de sport- & spelbranche nog ver onder het gemiddelde ligt. De 
plannen op De Baanderij bieden vanuit dit perspectief ook een modernisering en meer courante 
winkelmaten. 
 
Met een sterker aanbod zowel qua omvang van het aanbod als qua aanwezige meters zullen meer 
consumentenbestedingen in de eigen regio kunnen blijven. De voorgenomen plannen passen 
derhalve in de regionale winkelstructuur.   
 

Dragen de winkelplannen bij tot een verbetering  
van de aanbodstructuur op De Baanderij? 

De Baanderij is een afwisselende winkelboulevard met het primaat bij de branches ‘in en om het 
huis’. De Baanderij kent daarbij een gevarieerde aanbodstructuur voor winkelbranches met een 
grote omvang. Op dit moment is er één leegstaand pand op een centrale plek op de boulevard, 
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daarnaast zal er nog een pand vrijkomen door aanstaande verplaatsing van de Jysk. Deze twee 
leegstaande panden maken straks de winkelboulevard meer kwetsbaar en minder aantrekkelijk 
voor de consument. 
De komst van één of twee van de genoemde vijf branches zal een positieve aanvulling betekenen 
voor De Baanderij. Allereerst ontstaat er weer een aantrekkelijk winkelfront aan de Zijlbaan. 
Daarnaast zal de moderne maat van 1.000 m² w.v.o. betekenen dat er twee aantrekkelijke 
publiekstrekkers op dit deel van De Baanderij kunnen worden toegevoegd. Gezien de huidige 
diversiteit aan branches zal het type branche minder van belang zijn, het gaat vooral om een extra 
winkeltrekker.  
 

Wat zijn effecten van de onderhavige winkelplannen op het 
functioneren van de huidige winkelstructuur in Leiderdorp en de regio? 

Bij de bepaling van de marktverschuivingen en effecten van de toevoeging van twee nieuwe 
winkels op De Baanderij speelt een tweetal achtergronden. Ten eerste het eerdergenoemde lage 
verzorgingsniveau en ten tweede de beperkte omvang van de toevoeging van maximaal 2.000 m² 
w.v.o. op het totaal aanwezige winkelaanbod. Zeker in de woonbranche zijn de effecten met ca. 
0,5% op het totale aanbod vrijwel niet te meten.  
 
Bij de andere branches lijkt het effect iets groter te zijn, echter hierbij dienen enkele opmerkingen 
te worden gemaakt. Ten eerste zal door een ruimer en completer aanbod in de andere vier 
sectoren de kooporiëntatie kunnen wijzigen, in de zin van een toename van de regionale binding 
en de toename van het aantal inwoners de komende jaren. Een hogere binding en meer inwoners 
betekent dat een deel van de omzet van de nieuwe aanbieders niet zal worden verkregen door 
marktverschuivingen. Ten tweede geldt voor alle branches dat het niet waarschijnlijk zal zijn dat er 
gelijktijdig twee dezelfde branches op De Baanderij worden toegevoegd.  
 
De effecten zeker ook voor de sector kleding & mode alsmede sport & spel zijn zeer beperkte tot 
nagenoeg nihil. Zoals aangegeven is er sprake van een zeer beperkt aanbod op dit moment en de 
omzeteffecten zullen bij 1.000 m² w.v.o. aan toevoeging maximaal slechts enkele procenten 
betekenen. Voor beide branches geldt dat de marktverschuivingen deels worden geneutraliseerd 
door een verhoging van de binding en extra inwoners. Zeker voor de modebranche geldt dat de 
schaalvergroting van het aanbod een positief effect zal op gaan leveren. De effecten voor de sub-
branche schoenen lijken in eerste instantie groter, doordat de effecten over minder aanbieders 
worden verdeeld. Echter, juist door het lage verzorgingsniveau in deze branche zijn er meer 
distributieve mogelijkheden en worden er juist minder effecten verwacht. Tot slot is er de branche 
bruin- & witgoed, deze branche zal relatief meer effecten ondervinden, echter dit is nog steeds 
maar zeer beperkt waarneembaar, vertaald naar individuele aanbieder is dit zeer beperkt, zeker 
als maar één nieuwe aanbieder in deze branche wordt toegevoegd.  
 
Voor alle branches geldt dat de gemiddelde impact per aanbieder zeer beperkt tot nagenoeg nihil 
is. Bezien vanuit de totale winkelstructuur zijn er echter uitsluitend positieve effecten te 
verwachten. De consument zal straks op De Baanderij beschikken over meer aanbod en met 
name ook over een winkelaanbod met courantere en grotere winkelmaten. De aanbodstructuur in 
de vijf onderzochte branches zal derhalve versterkt kunnen worden. 
 

Welke van de vijf genoemde branches zijn het  
meest geschikt voor toevoeging op De Baanderij? 

Alle genoemde vijf branches zijn geschikt voor De Baanderij. Alle branches kunnen op een 
winkelmaat van 1.000 m² w.v.o. existeren en een meerwaarde vormen als extra 
aantrekkingskracht voor deze winkelboulevard. De invulling met twee woonwinkels lijkt qua 
omzeteffecten het meest voor de hand te liggen, vooral omdat de woonwinkel aan de Zijlbaan 24 is 
gesloten. De groep woonwinkels wordt gevolgd door een toevoeging van één of twee aanbieders 
in de mode- & kledingbranche. Wat betreft de andere drie branches geldt dat de voorkeur uitgaat 
naar de toevoeging van maximaal 1 winkel per branche. Dit laatste is ook beter in het kader van 
het evenwicht in de branchering van De Baanderij. 
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Tot slot 
In dit rapport is een tweetal belangrijke cijfers naar voren gekomen. Ten eerste is er het 
verzorgingsniveau van het huidige winkelaanbod en ten tweede de impact qua aantal vierkante 
meters. Het verzorgingsniveau is hoeveel vierkante meters er beschikbaar zijn per 1.000 inwoners. 
Deze ligt voor alle van de onderzochte branches in Holland Rijnland laag tot veel lager dan in heel 
Nederland. Zeker voor de branches mode & kleding, schoenen alsmede sport & spel is het 
aanwezige aanbod zeer beperkt van omvang. Dit wil zeggen dat de inwoners over een aanbod 
beschikken dat veel minder is dan voor de gemiddelde Nederlander. Dit duidt erop dat er ruimte 
kan zijn voor meer aanbod in diverse branches. Een tweede belangrijke factor is de impact van de 
mogelijk extra meters. Er is sprake van slechts een beperkte toevoeging van maximaal 2 x 1.000 
m² w.v.o. Het is aannemelijk dat er twee verschillende type branches op De Baanderij zullen 
worden toegevoegd. De effecten hiervan worden dan ook verspreid over twee branches. Zelfs als 
er wel sprake zou zijn van een toevoeging van het volledige aantal meters in een specifieke 
branche blijven de marktverschuivingen beperkt. De impact van de extra meters is eigenlijk in alle 
branches verwaarloosbaar, zeker door de beperkte toevoeging in combinatie met de toename van 
de binding en extra inwoners die is te verwachten. 
Zowel qua het aanwezige aanbod als in de omvang van de toevoegingen liggen er juist veel 
kansen in alle branches. 
 
Hengelo (Gld.), 13 oktober 2014 
ADVIESBURO KARDOL 
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