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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Winkelcentrum de Crimpenhof is het hoofdwinkelgebied van Krimpen aan den IJssel met een 
bruto vloeroppervlakte van ca. 17.700 m2 en 76 units. Er is een uitgebreid aanbod aan winkels, 

horeca-aanbieders en dienstverleners. Tijdens de laatste renovatie in 1991 is het geheel overdekt 
en van een lichte kleurstelling voorzien. Dit leverde destijds nog prijzen en nominaties op bij 
verschillende gelegenheden. Het functioneert nog steeds goed, publiek komt in groten getale en 

er is alleen frictieleegstand. Om deze positie te handhaven in de toekomst en aantrekkelijk 
blijven voor consumenten is het nu echter dringend aan een revitalisering en uitbreiding toe. Dit 
zal gecombineerd kunnen worden met een vernieuwing van het overige stadscentrum van 

Krimpen aan den IJssel. Scan Estate is reeds langere tijd actief bij de herontwikkeling van dit 
winkelgebied en is voornemens naast een ingrijpende renovatie tevens commerciële ruimte 
(winkels, dienstverlening, horeca) toe te voegen.  

Naast de Crimpenhof als hoofdwinkelcentrum is er in Krimpen aan den IJssel op wijk- en 
buurtniveau een ruim aanbod aan winkelvoorzieningen voor de dagelijkse boodschappen. Dit zijn 
de winkelgebied De Korf, De Olm, Stad en Landschap, De Brink en Parkzoom.  

Om te komen tot een goede afweging en besluitvorming ten aanzien van de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de Crimpenhof wordt voor zowel ontwikkelaar als gemeente 

Krimpen aan den IJssel in deze rapportage een antwoord gegeven wat de toekomstmogelijkheden 
voor de Crimpenhof zijn en vastgesteld welke uitbreidingscapaciteit er is. 

Allereerst zal voor de ontwikkelaar en eigenaar op een analytische wijze met cijfers en 
berekeningen vastgesteld worden welke uitbreidingsmogelijkheden markttechnisch haalbaar zijn. 

Het bepalen van de uitbreidingsruimte geeft zekerheid omtrent de verhuurbare oppervlak en 
reduceert het risico op leegstand in de toekomst.  

Voor de gemeente en alle betrokken partijen (winkeliers en Vereniging van eigenaren) zal 

duidelijkheid verschaft worden over de toekomstige positie die dit winkelcentrum kan gaan 
innemen. Naast de wens van de consumenten en ondernemers om in een modern en volledig 
winkelcentrum te winkelen en ondernemen, zal rekening gehouden moeten worden met de 

belangen van overige buurt- en wijkwinkelcentra. Voor alle betrokken partijen is het van het 
grootste belang om een evenwichtige situatie te creëren en voldoende zekerheid te bieden dat 
dit in de toekomst behouden kan blijven.  
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1.2 Werkwijze 

Om inzicht te verkrijgen hoe in de toekomst een evenwichtig en bestendig aanbod er uit moet 
zien zal in deze rapportage eerst een analyse gemaakt worden van het huidige aanbod aan 
winkels en verdeling van koopstromen.  

Vervolgens zal op basis van (maatschappelijke) trends en ontwikkelingen, bevolkingsgroei, 

concurrerende ontwikkelingen in de regio enz. het gewenste en mogelijke winkelaanbod worden 
geschetst. Dit betreft een totaalbeeld voor Krimpen aan den IJssel. Daarmee zal ook de vraag 
beantwoord worden welke perspectieven er zijn voor de Crimpenhof en de vijf buurt-
/wijkwinkelcentra en verspreid liggende winkels. 

Concreet zal worden ingegaan op de vraag wat een verantwoorde uitbreiding is van de 
Crimpenhof en welke effecten een upgrading en uitbreiding van de Crimpenhof zal hebben op de 
buurt-wijkwinkelcentra en overige winkels. Daarbij is de mening gepeild van een aantal 
betrokkenen. 

De basis voor deze werkwijze vormt in eerste instantie een analytische, cijfermatige 

onderbouwing voor toekomstige positionering en de uitbreiding van winkelruimte. Van groter 
belang is echter een meer functionele benadering van de winkelgebieden in relatie tot de wensen 
van de consumenten. Op basis hiervan kan een lange termijn marktvisie opgesteld worden die 
kansen biedt aan consumenten, ondernemers en gemeentebestuur in Krimpen aan den IJssel.  

1.3 Opzet rapportage 

Voor het opstellen van een marktvisie voor de Crimpenhof wordt een aantal stappen doorlopen: 

1: Inventarisatie 

In dit eerste deel wordt op basis van aangeleverde gegevens (o.a. beheerder Crimpenhof, 

Locatus-bestand), bestaande onderzoeken (o.a. MKB-adviseurs en RBOI) en ander materiaal een 
helder beeld geschetst van de huidige marktpositie, de oppervlakte, branchering en aansluiting 

van het winkelaanbod op het verzorgingsgebied. Door middel van observatie en veldwerk zal 
tevens een eerste oordeel worden gegeven over de kwaliteit van de verschillende winkelgebieden 
in Krimpen aan den IJssel. Tevens vinden gesprekken plaats met een aantal betrokkenen. 

2: Referenties 

In Nederland bevinden zich in kernen van deze omvang (25.000 tot 35.000 inw.) diverse 
winkelcentra die vergelijkbaar zijn met de Crimpenhof. Deze zullen met beeld en cijfermateriaal 

worden gepresenteerd. Daarmee wordt voor alle betrokkenen ook een toekomstperspectief voor 
de Crimpenhof geschetst en wordt het helder wat de mogelijkheden zijn voor dit centrum. 

3: Bepaling marktruimte en vloeroppervlakte 

De toekomstige positionering bepaalt grotendeels de trekkracht en derhalve de koopstroom naar 

dit winkelcentrum. Het verzorgingsgebied van de Crimpenhof (bijna 29.000 mensen) is door 
fysieke barrières relatief afgesloten, wel is er sprake van afvloeiing naar o.a. de Koperwiek en 
Alexandrium en toevloeiing vanuit de Krimpenerwaard.  

Op basis van gemeentelijke prognoses voor de bevolkingsontwikkeling (o.a. gezinsverdunning, 

vergrijzing etc.) en de toekomstige bouwplannen zal een zo nauwkeurig mogelijke schatting van 
het inwonertal en de samenstelling daarvan voor Krimpen aan den IJssel worden gemaakt. 
Onderzocht zal worden welke omzet-effecten dit zal opleveren. 



Marktvisie winkelcentra Krimpen aan den IJssel 3 

Voor de bepaling van de uitbreidingsmogelijkheden zal gebruik worden gemaakt van de 
traditionele Distributie Planologische Onderzoeks (DPO) berekening als eerste, zeer globale 

indicatie. Meer specifiek zal op het niveau van branches (drogisterijen, supermarkten, food etc.) 
worden berekend welke oppervlakte mogelijk is. Dit wordt berekend aan de hand van gegevens 
van het Hoofd Bedrijfsschap Detailhandel (HBD). In dit verband is het ook wenselijk om te kijken 

naar de segmentatie binnen de branches. Is er bijvoorbeeld voldoende aanbod in het lage, 
midden en hoge segment van kleding, schoenen, drogisterijen etc.? Er wordt dus niet alleen 
gekeken naar de totale oppervlakte, maar ook naar segmentering. Een vergelijking met centra 

elders in Nederland laat zien of de Crimpenhof “in de pas loopt” of juist afwijkt van het beeld. 
Daarmee worden “gaten” in het aanbod zichtbaar.  

Na afronding van deze stappen zal een vrij exact beeld verkregen worden van de mogelijke totale 

oppervlakte van het winkelcentrum. Uiteraard wordt ook een indicatie gegeven van de mogelijke 
oppervlakte aan horeca en diensten. 

Eindresultaat van deze derde stap is een overzicht van de mogelijke totale oppervlakte aan 

winkels, horeca en diensten. Daarmee staat ook de uitbreidingsmogelijkheid vast ten opzichte 
van de huidige oppervlakte. 

 

4: Effect-analyse uitbreiding Crimpenhof op omliggende winkelgebieden 

In Krimpen aan den IJssel is een duidelijke hiërarchie te zien in het aanbod van de winkel-
voorzieningen. De Korf en De Olm zijn goed functionerende wijkwinkelcentra, daarnaast zijn er 

nog secundaire centra aan de Brink, Park en Landschap en Parkzoom en uiteraard is er nog het 
bewinkeling aan de IJsseldijk (Karwei, Hage) verspreide aanbod in tankshops, markten e.d. 

Op basis van (maatschappelijke) trends en ontwikkelingen, bevolkingsgroei, concurrerende 
ontwikkelingen in de regio enz. zal het gewenste en mogelijke winkelaanbod in de toekomst 

worden geschetst. Dit betreft een totaalbeeld voor Krimpen aan den IJssel. Daarmee zal ook de 
vraag beantwoord worden welke groei- of krimp-perspectieven er zijn voor de vijf buurt-
/wijkwinkelcentra, de overige verspreide winkels en de Crimpenhof. 

Concreet zal daarbij worden ingegaan op de vraag welke effecten een upgrading en uitbreiding 
van de Crimpenhof zal hebben op de buurt-wijkwinkelcentra en overige winkels. Dit wordt verder 

aangevuld met een advies over de te volgens strategie en mogelijke acties met betrekking tot 
deze winkelgebieden.  
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2 Aanbod en marktpositie winkelgebieden 

2.1 Huidige situatie 

Krimpen aan den IJssel is met ca. 29.000 inwoners een middelgrote gemeente die binnen de 
invloedssfeer van Rotterdam ligt. Door de ligging tussen de Hollandsche IJssel en de dunbevolkte 

Krimpenerwaard is er sprake van een relatief geïsoleerde ligging, vanaf Rotterdam/Capelle aan 
den IJssel is er alleen een autoverbinding via de Algerabrug. Het achterland is relatief 
dunbevolkt, maar is door de ligging en wegenstructuur sterk gericht op Krimpen aan den IJssel 
voor het doen van inkopen. 

Structuur 

De winkelstructuur in Krimpen aan den IJssel laat wat spreiding betreft een welhaast 
ideaaltypische hiërarchie zien van hoofd- wijk- en buurtwinkelcentra. De Crimpenhof is het 
hoofdwinkelcentrum en er zijn twee wijkwinkelcentra en drie buurtsteunpunten.  

Figuur 1: Ligging winkelcentra in Krimpen aan den IJssel  

Een eerste observatie in Krimpen aan den IJssel laat een zeer verschillend beeld van de 

ondersteunende wijk- en buurtcentra zien. De Korf is duidelijk het sterkste wijkwinkelcentrum en 
heeft vrij recent  een renovatie gehad. Het centrum functioneert goed. De Olm is een echt 
buurtwinkelcentrum, waarbij de supermarkt de belangrijkste trekker is en er enkele 

ondersteunende winkels zijn. Winkelgebied De Brink bestaat bij de gratie van een recent 



6 Marktvisie winkelcentra Krimpen aan den IJssel 

gevestigde discounter, die in staat is autonoom veel klanten te trekken. De overige winkels 
functioneren zéér matig of staan leeg. Stad en Landschap is als buurtwinkelcentrum al over de 

houdbaarheidsdatum heen, alleen een kleine supermarkt heeft dagelijks aanbod voor de 
buurtbewoners, de rest van het aanbod bestaat uit horeca, diensten of niet-dagelijks non-food. 
Over Stad en Landschap is al veel discussie geweest over het al dan niet handhaven ervan. De 

conclusie die zowel uit het rapport van WPM (oktober 1998) als MKB-REVA (maart 2000) naar 
voren kwam was dat het perspectief als buurtwinkelcentrum minimaal is. Aan de Parkzoom 
bevindt zich nog een winkelstrip, met o.a. een kleine supermarkt.  

Het beeld dat in het voorgaande helder wordt, is dat de markt en de veranderende maatschappij 

al duidelijk effect heeft gehad op het functioneren van het winkelaanbod in Krimpen aan den 
IJssel. De grotere winkelcentra met een ruim en divers aanbod in combinatie met ruim parkeren 
functioneren goed, terwijl de kleinere, ondersteunende centra het heel moeilijk hebben. In de 

praktijk blijkt het moeilijk, zo niet onmogelijk te zijn om deze situatie te wijzigen. Enerzijds zijn 
er belangen van winkeliers en vastgoedeigenaren, anderzijds voelt de politiek vaak de morele 
verantwoordelijkheid om deze buurtvoorzieningen in stand te houden. Vanuit economisch 

oogpunt is het echter zeer moeilijk om de winkels rendabel te exploiteren, waardoor er veel 
leegstand, huurderswisselingen en verborgen armoede is. De herontwikkeling naar een situatie 
die aansluit bij de huidige maatschappelijke en economische werkelijkheid is echter een kwestie 
van lange adem. 

In de huidige nieuwbouwlocaties (o.a. de verschillende VINEX wijken in Nederland) wordt nu zeer 

selectief omgegaan met de ontwikkeling van kleine buurtsteunpunten. Kleinschalige buurtcentra 
op “kinderwagenafstand” zijn hun tijd voorbij, ouderen blijven langer mobiel, consumenten en 
winkelaanbod zijn beide drastisch veranderd. De keuze is nu om al dan niet gefaseerd één 

centrale winkelvoorziening te plaatsen, met eventueel een kleiner verzorgingspunt op grotere 
afstand. Deze trend van schaalvergroting is al 10 á 15 jaar gaande. Goede voorbeelden hiervan 
zijn Ypenburg, Nootdorp en Wateringse Veld, allen bij Den Haag. 

Grootschalige bewinkeling is er relatief weinig in Krimpen aan den IJssel, alleen aan de 

noordzijde bij de IJsseldijk is er een concentratie van de Karwei, woninginrichting en sport. (naar 
schatting. 4.000 m2 w.v.o.). Verspreid liggen er nog diverse winkels met niet-dagelijks 
assortiment buiten de winkelconcentraties in het oud Krimpen aan den IJssel (naar schatting 

1.000 m2 w.v.o.). De bekendste daarvan is Van Genderen mode, maar er is ook een grote 
fietsenzaak. 

Aanbod winkelcentra 

De hiërarchie van wijk- en buurtcentra en hoofdcentrum brengt met zich mee dat er sprake is van 
verschillen in aanbod, branchering en oppervlakte. In onderstaande tabel staat het aanbod aan 

verkooppunten (vkp) en de verdeling in dagelijks en niet-dagelijks in en buiten de winkelgebieden 
in Krimpen aan den IJssel vermeld. Dit betreft alleen de winkels en is exclusief diensten en 
horeca. 
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Tabel 1: aanbod winkelconcentraties (m2 w.v.o.) in Krimpen aan den IJssel 

Winkelgebied Vkp. dag.+ 

n.dag 

m2  w.v.o. 
dag + 
n.dag 

Vkp 
dagelijks 

m2  w.v.o. 
dagelijks 

Vkp. Niet-
dagelijks 

m2  w.v.o. 
niet-

dagelijks 

Vkp. 
Super-

markten 

m2 super-
markten 

Crimpenhof * 69 12.660 19 5.014 50 7.646 3 3.433 

Korf ** 25 4.526 10 2.874 15 1.652 2 2.020 

De Olm ** 6 1.405 4 1.107 2 298 1 906 

Stad en Landschap** 6 691 1 284 5 407 1 284 

Brink *** 2 650 1 550 1 100 1 550 

Parkzoom *** 2 300 2 300 0 0 1 230 

Verspreid 7 4.100 2 100 7 5.000 0 0 

totaal 117 24.332 39 10.229 80 15.103 9 7.423 

W.v.o.= winkelvloeroppervlakte (alle ruimte waar klanten kunnen komen) 

* opgave beheerder 

** Database Locatus 

*** Inschatting oppervlakte w.v.o. op basis van observatie 

 

Bij de verschillende typen winkelcentra past ook een min of meer ideaaltypische 

brancheverdeling. Winkelcentra op het laagste niveau, zoals buurtwinkelcentra, hebben 
percentueel gezien het hoogste aanbod dagelijkse artikelen. Hier worden de dagelijkse aankopen 
gedaan. Naarmate het niveau stijgt, verschuift het accent steeds meer richting “winkelen” en de 

niet-dagelijkse aankopen. In een binnenstad is het aanbod “dagelijks” percentueel gezien 
derhalve erg klein.  

Duidelijk is dat de Crimpenhof in oppervlakte bijna drie keer zo groot is als het grootste 
wijkwinkelcentrum de Korf. De winkelvloeroppervlakte van alle buurt- en wijkcentra bij elkaar 

opgeteld is 7.572 m2, versus de 12.660 m2 in de Crimpenhof. Opvallend is het geringe aanbod van 
dagelijks en niet-dagelijkse winkels in Stad en Landschap, Brink en Parkzoom. Dit betreft slechts 
enkele honderden meters, in de Brink en Parkzoom slechts 2 winkels. 

Door naar de verhouding dagelijks en niet-dagelijks aanbod te kijken is duidelijk het verschil in 
functie te zien tussen de verschillende centra. De Crimpenhof heeft 7.646 m2 aan niet dagelijks 

aanbod, ruim drie keer zoveel als de overige centra bij elkaar opgeteld.  In de Crimpenhof is het 
aandeel dagelijks slechts 40%, terwijl dit bij de Korf en de Olm 63, resp. 79% is. Deze laatste 
twee zijn prima functionerende centra, die in staat zijn om een relatief hoge koopkrachtbinding 
te realiseren bij de buurtbewoners. 

Stad en Landschap en Brink vertonen het bekende beeld van een buurtwinkelstrip die haar functie 
verliest. Het dagelijkse aanbod wordt steeds meer vervangen door niet-dagelijks aanbod, horeca 
en diensten. In combinatie met achterstallig onderhoud wordt het voor consumenten steeds 

minder aantrekkelijk om hier te komen. In enkele gevallen duiken discounters op de leegkomende 
ruimte van bijvoorbeeld een vertrekkende supermarkt, waardoor de achteruitgang 
tegengehouden wordt. Zij functioneren relatief onafhankelijk van de directe omgeving, omdat 

klanten doelgericht uit alle omliggende wijken aangetrokken worden. De twee food winkels aan 
de Parkzoom functioneren vanuit de historie nog redelijk goed. Door een groep trouwe klanten 
worden deze winkels doelgericht bezocht vanwege het assortiment en kwaliteit. In combinatie 
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met lagere huur- en personeelslasten lukt het dan vaak nog om rendabel te opereren. Op langere 
termijn is het perspectief echter slecht. 

2.2 Marktpositie winkelcentra in Krimpen aan den IJssel   

Door bureau MKB Reva is in 1998 het laatste onderzoek verricht naar ondernemers en bezoekers 
van de winkelcentra in Krimpen aan den IJssel. Verder is er onder inwoners uit de gemeente en 

regio (dit zijn ook mensen die de winkelcentra niet bezoeken) een telefonische enquête 
gehouden om de koopstromen in beeld te krijgen. Het onderzoek is qua omvang vrij beperkt 
geweest, maar geeft wel een goede indicatie voor de situatie in Krimpen aan den IJssel. De 

cijfers zijn weliswaar wat gedateerd, maar er zijn geen structurele zaken gewijzigd in en rond 
Krimpen aan den IJssel, behalve de herontwikkeling de dorpskern van Ouderkerk aan den IJssel. 
Op grotere afstand is Alexandrium uitgebreid en sterker geworden. Op enkele punten zal dus 

kritisch gekeken moeten worden naar de resultaten uit 1998. Aanvullend op deze gegevens zijn 
de resultaten uit het koopstromenonderzoek Randstad 2004 van onderzoeksbureau Goudappel 
gebruikt. Dit geeft op regionaal niveau een overzicht van koopstromen en tevens de 
ontwikkelingen in de tijd weer. 

Bevolking 

Krimpen aan den IJssel zal de komende jaren een lichte stijging kennen van de 
bevolkingsomvang. Dit wordt veroorzaakt door nieuwbouw in Lansing-zuid. Wel zal de gemiddelde 
woningbezetting (g.w.b.) dalen, een trend die zich elders in Nederland al vroeger heeft ingezet. 

Tabel 2: Prognose bevolkingsontwikkeling Krimpen aan den IJssel  

Jaar aantal inwoners G.w.b. 

2004 28.888 2,53 

2005 28.805 2,52 

2006 28.977 2,48 

2007 29.091 2,42 

2008 29.310 2,38 

2009 29.445 2,34 

2010 29.593 2,30 

2011 29.581 2,28 
Bron: gemeente Krimpen aan den IJssel  

Heel prematuur is de mogelijke ontwikkeling aan de westzijde van Krimpen aan den IJssel in het 
gebied Stormpolder. Mogelijk gaan hier enkele duizenden huizen gebouwd worden (indicatie: 

4.000), wat al snel 8.000 á 10.000 extra inwoners gaat opleveren. Afhankelijk van de 
infrastructuur zullen deze nieuwe bewoners ook gebruik kunnen gaan maken van de Crimpenhof. 
Dit zal dan weer extra vraag gaan opleveren voor de winkels en derhalve meer ruimtebeslag. De 

komende jaren zal dit planproces verder uitgewerkt gaan worden. In deze rapportage zal er 
gezien het premature stadium geen rekening mee gehouden worden, maar op termijn zal een en 
ander wellicht aangepast moeten worden. Wellicht is de forse uitbreiding van de Crimpenhof die 

uit de resultaten van dit rapport naar voren komen, zelfs te krap om deze bevolkingsgroei op te 
vangen. 
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De huidige bevolking van circa 29.000 mensen in het marktgebied kan gekarakteriseerd worden 
als: 

• Relatief veel huishoudens met kinderen (41% versus 36% Nederlands gemiddelde); 

• Leeftijd in jongere leeftijdsklasse (20-39 jaar) ondervertegenwoordigd, maar toch 
relatief veel kinderen in de klasse 0-19 jaar. Tevens is er een lichte 
oververtegenwoordiging in de oudere klassen; (zie tabel); 

• Krimpen aan den IJssel is nog overwegend “autochtoon” met 12% allochtonen versus 24 % 
in Zuid-Holland; 

• Bevolking is sterk confessioneel; 

• Inkomen iets boven landelijk gemiddelde; 

Tabel 3: Verdeling leeftijdsklassen Krimpen aan den IJssel versus Nederland (2002) 

Leeftijd Krimpen aan den IJssel NL Verschil 

0-19 25,53% 24,47% 1,06% 

20-39 25,06% 29,09% -4,04% 

40-64 34,21% 32,79% 1,43% 

65 e.o. 15,20% 13,65% 1,55% 
Bron: CBS “Gemeente op maat” 

Geconcludeerd kan worden dat er voor de komende jaren sprake is van een stabiel 
verzorgingsgebied. De verwachting is dat de omvang de komende jaren zal stabiliseren op ruim 
29.000 mensen. Er zijn geen problemen te verwachten met de bevolkingssamenstelling, 

verarming bevolking of een achteruitgang van het draagvlak. Voor de ontwikkeling van de 
detailhandel derhalve een redelijke gunstig perspectief. 

Koopstromen 

Een blik op de kaart leert dat Krimpen aan den IJssel relatief geïsoleerd ligt, maar op korte 
afstand liggen wel sterke winkelgebieden in de vorm van Capelle aan de IJssel, Rotterdam-

centrum en Alexandrium. De cijfers uit het koopstromenonderzoek Randstad uit 2004 laten 
interessante resultaten zien over de kracht en positie van de Crimpenhof. Van de 75 onderzochte 
winkelgebieden in de Randstad eindigt de Crimpenhof op basis van detailhandelsomzet en 

toevloeiing op de 60e plaats (zie bijlage 1). Niet echt een hele goede score, de Crimpenhof blijft 
achter bij centra als Maarssen-Bisonspoor, Lisse-centrum en Katwijk-centrum. Ook voor de 
koopkrachtbinding  in de niet-dagelijkse sector geldt dat de Crimpenhof niet echt goed scoort. 
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Tabel 4: Koopkrachtbinding en vloerproductiviteit Crimpenhof 

Crimpenhof 1999 2004 

Koopkrachtbinding uit gemeente dagelijks 53% 54% 

Koopkrachtbinding uit gemeente niet-dagelijks 40% 38% 

Koopkrachtbinding uit regio dagelijks 9% 8% 

Koopkrachtbinding uit regio niet-dagelijks 7% 6% 

Toevloeiing dagelijks * 10% 

Toevloeiing niet-dagelijks * 34% 

Vloerproductiviteit (€/m2) dagelijks  € 7170 € 7635 

Vloerproductiviteit (€/m2) niet-dagelijks € 4810 € 5361 
* geen data 

Bron: Koopstromenonderzoek Randstad 2004 

Hieruit blijkt dat er sprake is van stagnatie of lichte achteruitgang van de koopkrachtbinding voor 
de winkels in de Crimpenhof, zowel voor de dagelijkse als niet-dagelijke sector. 

De vloerproductiviteit is tussen 1999 en 2004 wel gestegen met 6% in de dagelijkse sector, 

respectievelijk 11% in de niet-dagelijkse sector. Hier komt iets bijzonders aan het licht, namelijk 
de buitengewoon hoge vloerproductiviteit in de niet-dagelijkse sector. De gemiddelde opbrengst 
binnen Nederland bedraagt € 2.261/m2 terwijl dit in Krimpen aan den IJssel met € 5.361/m2 bijna 

het dubbele is. De dagelijkse sector loopt precies in de pas, het Nederlands gemiddelde is € 
7.616/m2. 

Een belangrijk element voor de omzet van winkeliers is de toevloeiing van koopkracht, ruim 1/3 
van de omzet in de niet dagelijkse sector komt van buiten de gemeente en directe regio. Voor de 
toevloeiing is geen trend te zien, omdat in 1999 geen meting is uitgevoerd. Dit cijfer moet met 

een beetje voorzichtigheid worden gehanteerd, daar Krimpen aan den IJssel relatief weinig 
inwoners heeft, waardoor het percentage al snel hoog is, kwestie van teller en noemer.  

Voor de koopkrachtbinding bij de overige winkelcentra zijn de cijfers minder recent, maar ze 
geven wel een goed beeld van de situatie. Wel moet rekening gehouden worden met enkele 

veranderingen, zoals de komst van een discounter naar de Brink en de modernisering van de Korf. 
Verwacht mag worden dat de cijfers voor deze winkelgebieden een kleine stijging laten zien. 

Het winkelaanbod in Krimpen aan den IJssel slaagt er goed in om in de food-sector vrijwel alle 
koopkracht binnen de stad te houden De cijfers van het MKB en Goudappel onderzoek laten 
nauwelijks onderlinge verschillen zien. In de food-sector blijft bijna 94% van de bestedingen 

binnen Krimpen aan den IJssel en in de non-food 63%. Dit is conform het Nederlands gemiddelde 
voor kernen van deze omvang.  De afvloeiing van koopkracht vindt voornamelijk plaats in de non-
food sector. Voor de meer keuzegevoelige en duurzame artikelen zijn consumenten bereid om 

verder te reizen. Rotterdam is de grootste trekker die 20% van de bestedingen ontvangt. Dit zal 
waarschijnlijk iets hoger zijn geworden door de versterking van Alexandrium. Capelle aan den 
IJssel scoort zeer matig met 2%, de resterende 16% verspreidt zich over een groot gebied.  
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Tabel 5: Koopstromen bevolking Krimpen aan den IJssel  

Winkelgebied Food non-food 

Crimpenhof  53% 42% 

De Korf  27% 9% 

De Olm 5% 2% 

Stad en Landschap 1% 1% 

Parkzoom 1% 0% 

De Brink 2% 0% 

Overig Krimpen aan den IJssel 3% 7% 

Rotterdam 1% 20% 

Elders 6% 18% 

Totaal 98% 99% 
Bron: MKB consumenten enquête 1998 

Herkomst, bezoekfrequentie en waardering Crimpenhof 

De Crimpenhof blijkt haar rol als hoofdwinkelcentrum goed te vervullen. In een 
bezoekersenquête uit 1998 bleek dat bijna een derde van de bezoekers van buiten Krimpen aan 

den IJssel komt. Daarmee vervult de Crimpenhof een sterke functie voor de regio, met name voor 
de niet-dagelijkse goederen. In bijgaande kaart wordt in één oogopslag duidelijk welke entree 
favoriet is bij de bezoekers van de Crimpenhof en hoe het seizoensverloop is.  

Figuur 2: Herkomst omzet (% totaal) bestedingen Crimpenhof 

De 9% die uit Capelle aan den IJssel komt is opmerkelijk, omdat daar met de Koperwiek een veel 

groter en vollediger hoofdwinkelcentrum staat. Rotterdam levert nog twee procent van de totale 
bestedingen in de Crimpenhof. Uit Ouderkerk aan den IJssel zal naar alle waarschijnlijkheid in de 
afgelopen jaren het bezoekersaantal iets gedaald kunnen zijn door de vernieuwing van het 

dorpscentrum. Deze gedachte kan alleen met nieuw onderzoek worden bevestigd.  Echt 
schokkende veranderingen in koopkrachtstromen zijn echter niet logisch, daarvoor is er te weinig 
structureel nieuw aanbod gekomen. 
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Bezoekersaantallen Crimpenhof 

De laatste jaren wordt in de Crimpenhof continu een telling gemaakt van het aantal bezoekers 

dat via de entrees naar binnen loopt. In de grafiek staan de entrees vermeld waarbij geteld is. De 
laatste perioden zijn er een tweetal telpunten bijgekomen. Bijgaand het resultaat. 

Figuur 3: Bezoekerstelling Crimpenhof periode 2003-2005 (per maand) 

Allereerst valt op dat het toch wel forse bezoekeraantallen zijn voor een centrum in een kern van 

29.000 mensen. In totaal gaat het om zo’n 250.000 bezoekers per maand, met daarbij de entree 
van de Trekpleister als topper met  zo’n 60.000 passanten per maand. Wat ook opvalt is dat de 
bezoekersaantallen redelijk stabiel blijven. Er zitten fluctuaties in door de seizoenen en andere 

omstandigheden, maar het blijft stabiel. Dit kan natuurlijk ook minder positief uitgelegd worden, 
namelijk dat de bezoekersaantallen stagneren. 

Resultaten bezoekersenquête  

In onderstaande tabel staan de belangrijkste uitkomsten van de bezoekersenquête zoals die in 

1998 gehouden zijn. Ook hier geldt dat er sindsdien weinig veranderd is, waardoor de resultaten 
nog steeds relevant zijn. De resultaten zijn gerangschikt op hoogste scores, tussen haakjes het 
percentage mensen dat het betreffende antwoord gaf. 
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Tabel 6: Resultaten bezoekersenquête Crimpenhof 

 1e plaats 2e plaats 3e plaats 4e plaats 

Bezoekreden Dichtbij (44%) Gezelligheid (24%) Keuzemogelijk-

heden (22%) 
Speciale winkel 

(8%) 

Bezoekduur 30-60 min (42%) 60-120 min (38%) 15-30 min (11%) >120 min. (9%) 

Bezochte winkels Supermarkt (56%) Kleding/mode 

(35%) 
Warenhuis (30%) Drogisterij (20%) 

Vervoermiddel Auto (63%) Te voet (16%) (brom)fiets (14%) OV (5%) 

Positieve 

waardering 

onderdelen 

Keuze dagelijks 

aanbod 
Overzichtelijkheid Sfeer veiligheid 

Negatieve 

waardering 

Gladde vloer Te weinig(kleding) 

winkels en horeca 

en gebrek aan 

parkeerplaatsen 

Te weinig 

terrasjes/zitbankjes 

en te warm 

 

Bron: MKB 1999 

De resultaten kunnen tot tevredenheid stemmen gezien de functie van de Crimpenhof. Een 
hoofdwinkelcentrum in een kern als Krimpen aan den IJssel moet een perfecte mix zijn tussen de 
dagelijkse boodschappen, vergelijkend winkelen en ook nog goed bereikbaar zijn met een ruim 

aanbod aan parkeerplaatsen. In feite moet een hoofdwinkelcentrum, net als een 
stadsdeelcentrum “alles” bieden, dus zowel een compleet aanbod zoals een stadscentrum als 
comfort zoals een wijkwinkelcentrum. Uit deze score blijkt dat de Crimpenhof aan deze eisen 
voldoet. 

Gemiste winkels en suggesties ter verbetering 

Als naar dit aspect gevraagd wordt aan bezoekers van de Crimpenhof, blijkt dat er door diverse 
bezoekers winkels gemist worden. Dit zijn vooral winkels in de niet-dagelijkse sfeer, waarbij 

kijken en vergelijken centraal staat of een meer gespecialiseerde branches. Als belangrijkste 
worden genoemd: 

• Lampenwinkel 

• Kleding, zowel (goedkope) dameskleding als heren- en kinderkleding 

• Doe het zelf en gereedschap 

• Stoffen/handwerk winkel 

• Bruin/witgoed 

• Cadeau-artikelen 

 

Deze lijst geeft al een indicatie wat toegevoegd zou kunnen worden. In het volgende hoofdstuk 
wordt meer vergelijkenderwijs en op basis van omzetpotentie gekeken wat toegevoegd kan 
worden. 
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2.3 Conclusie positie en mogelijkheden 

In Krimpen aan den IJssel is sprake van een duidelijke hiërarchie in de winkelstructuur. De 
Crimpenhof is het hoofdwinkelcentrum met een regionale functie en blijkt gezien de 

vloerproductiviteit voor winkeliers zeer goed te functioneren, want de omzet per m2 is zeer hoog 
in vergelijking tot het gemiddelde. Voor de consument geeft dit in feite een schaarste weer en 
deze komt niet aan z’n trekken. Consumenten en hun behoefte en verwachtingspatroon 

veranderen sterk, zoals al is betoogd. Kleine supermarktjes worden niet meer bezocht en als een 
winkel door een te kleine oppervlakte geen volledig assortiment kan voeren wordt al snel de 
keuze gemaakt voor Alexandrium, Megastores en Koopgoot, want daar is immers wel een volledig 

aanbod.  In die zin wordt de gecreëerde schaarste afgestraft door consumenten die elders hun 
aankopen gaan doen. 

De Korf fungeert als sterk wijkwinkelcentrum en De Olm als sterk buurtwinkelcentrum. De positie 
van Stad en Landschap en Parkzoom staat onder druk en De Brink functioneert nog bij de gratie 
van een discounter. Er is gelukkig nergens sprake van een acute, echt slechte situatie die tot 
onmiddellijk ingrijpen noopt. 

Het beeld dat uit de resultaten van dit hoofdstuk naar voren komt, is gematigd positief. Feitelijk 
is er sprake van stilstand op bijna alle gebieden. Er is de laatste jaren geen groei geweest, alles is 
zo’n beetje hetzelfde gebleven. De Crimpenhof was begin jaren ‘90 ook een vooruitstrevend 

ontwerp, maar de komende jaren zal gezorgd moeten worden dat het weer “bij de tijd” is.  
Bedacht moet worden dat het nog jaren duurt alvorens de nieuwe Crimpenhof gerealiseerd is. 

Het verzorgingsgebied is stabiel en biedt ook in de toekomst goede perspectieven om de positie 
van het winkelaanbod in stand te houden, c.q. te versterken. Wellicht kan de ontwikkeling van de 
Stormpolder voor nog betere perspectieven zorgen.  

Er zijn echter duidelijke verbeterpunten aan te wijzen waar aan gewerkt moet worden. 

Consumenten zullen zich door hun steeds kritischer houding en hoger verwachtingspatroon steeds 
meer gaan ergeren aan de verouderde situatie, de te drukke winkels en een beter alternatief 
gaan zoeken. Om de huidige sterke positie in de komende 10 á 15 jaar vast te houden, zal het 

aanbod daarom aangepast moeten worden aan de eisen van de consument. In de volgende 
hoofdstukken wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn. 
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3 Marktruimte in Krimpen aan den IJssel  

3.1 Uitgangspunten 

Voordat een berekening gemaakt kan worden over de marktruimte in een bepaald gebied voor 
één of meerdere winkels of winkelcentra, is eerst een analyse noodzakelijk van de totale 

winkelstructuur. Daarbij moeten vragen beantwoord worden over de concurrentie, 
toegankelijkheid, gedrag van consumenten en de gewenste spreiding van voorzieningen in het 
gebied. Deze zijn in het vorige hoofdstuk behandeld. Bij deze berekening zullen uiteraard diverse 

uitgangspunten uit de hiervoor uitgevoerde analyse gehanteerd moeten worden om het 
realiteitsgehalte zo hoog mogelijk te krijgen. 

 

Voor Krimpen aan den IJssel kunnen op basis van de resultaten uit het vorige hoofdstuk de 
volgende kwantitatieve uitgangspunten gehanteerd worden: 

• De binding in de Food-sector (de dagelijkse boodschappen) in Krimpen aan den IJssel  is 
hoog met bijna 94%1. Het aanbod is met ruim 10.000 m2 w.v.o. voor 29.000 consumenten 

daar op afgestemd en uiteraard ook mede de bron voor dit hoge percentage binding. 
Zonder goed aanbod geen hoge binding en andersom; 

• Voor de Non-food sector (winkelen, kijken-vergelijken) is de totale binding met 63% 
conform het gemiddelde. Alhoewel de Crimpenhof redelijk scoort met 42%, blijkt dat 
ruim 1/3 naar winkelgebieden elders in Krimpen aan den IJssel gaat en 20% richting 

Rotterdam vloeit. De kleinere winkelcentra in dit gebied spelen bijna geen rol in dit 
segment; 

• De toevloeiing is met 10% voor de Food en 34% voor de non-food sector relatief goed en 
geeft aan dat Krimpen aan den IJssel een regionale functie heeft. 

 

Verder kunnen de volgende kwalitatieve uitgangspunten gehanteerd worden om de berekeningen 
voor de distributieve ruimte te bepalen: 

• Consumenten willen kwaliteit, een ruime keuze en comfort als zij hun dagelijkse en/of 
niet dagelijkse boodschappen doen. Zonder kwalitatief goed en passend aanbod voor de 
consumenten is het voor een winkelcentrum niet mogelijk om te functioneren;  

• Buurt- en wijkwinkelcentra dienen zich vooral te profileren in het segment van de 
dagelijkse boodschappen, daar ligt hun “unique selling point” en bestaansrecht; 

• Een hoofdwinkelcentrum heeft een dubbele functie: enerzijds dient er een volledig en 
uitgebreid aanbod te zijn voor de dagelijkse boodschappen, anderzijds moeten bezoekers 
ook zoveel aanbod hebben dat ze kunnen “kijken-vergelijken” en recreatief winkelen. 

                                                   
1 In de koopstroomonderzoeken zijn de cijfers gebaseerd op de foodsector. Dit is de dagelijkse sector exclusief de persoonlijke 

verzorging. Voor de berekeningen is de foodsector gelijk gesteld aan de dagelijkse sector. 
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Deze combinatie is juist het unieke kenmerk van een hoofdwinkelcentrum en vormt de 
belangrijkste basis voor goed functioneren; 

• Aanbod schept tot op zekere hoogte de vraag, mits het voor de consument een goed 
alternatief betekent ten opzichte van andere voorzieningen; 

• Een upgrading en uitbreiding van een winkelgebied blijkt in de praktijk te zorgen voor 

een verbetering van de markpositie en derhalve verhoging van de omzet voor de 
winkeliers. Uiteraard is er in een situatie van een slecht winkelcentrum dat vernieuwd 
wordt en een lage binding meer winst te behalen dan bij de Crimpenhof, waar al een 

redelijk hoge binding is. In deze berekening is op basis van ervaringen elders een kleine 
stijging van 1% voor de dagelijkse goederen en 2% voor de niet-dagelijkse goederen 
uitgangspunt. Ook is gerekend met een kleine stijging van de toevloeiing vanuit de regio. 

Wat maximaal haalbaar is aan marktpositie in de toekomst hangt van veel aspecten af, 
bijvoorbeeld: 

• Bereikbaarheid; 

• Parkeergelegenheid en betaald of niet; 

• Lay-out en aankleding winkelcentrum; 

• Compleetheid aanbod; 

• Kwaliteit individuele ondernemers; 

• Ontwikkelingen in het marktgebied; 

• Marketingactiviteiten van ondernemers en hele winkelcentrum. 

Verder speelt de geplande herontwikkeling van het centrum een belangrijke rol. Als dit vlot 

verloopt en een succes blijkt te zijn, zal dit ook voor een stimulans zorgen met betrekking tot de 
bezoekersaantallen en derhalve de omzet. De toekomstige positie is derhalve geen compleet 
voorspelbaar geheel en afhankelijk van zowel beïnvloedbare als niet beïnvloedbare factoren. Het 

is duidelijk dat een keten zo sterk is als z’n zwakste schakel. In de praktijk blijkt dit vaak de 
parkeergelegenheid te zijn die als een bottleneck werkt. 
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3.2 Distributieve ruimte in Krimpen aan den IJssel  

Om te zien welke ruimte er is in een bepaald marktgebied wordt traditiegetrouw een rekensom 
gemaakt, waarbij met de volgende factoren wordt gerekend: 

1. Omvang marktgebied; 

2. Besteding van consumenten in betreffende jaar; 

3. Verwacht aandeel van de besteding in dit winkelcentrum; 

4. De mate van toevloeiing; 

5. Totale besteding/omzet per jaar; 

6. Normatieve vloerproductiviteit (omzet die benodigd is per m2 w.v.o.  om rendabel te 

ondernemen); 

7. De deling van de omzet en normatieve vloerproductiviteit geeft een indicatie voor de 
maximale oppervlakte; 

8. Deze indicatie minus het bestaande aantal m2 w.v.o. geeft de uitbreidingsruimte aan. 

In onderstaande tabel staat de berekening zoals die uitgevoerd is voor het totale winkelaanbod in 

Krimpen aan den IJssel. Uitgangspunten daarbij zijn de resultaten uit het koopstromenonderzoek 
in het vorige hoofdstuk en de geplande upgrading en uitbreiding van het totale centrum van 
Krimpen aan den IJssel. Zoals genoemd in de overwegingen is gerekend met een kleine stijging (1 
á 2%) van de koopkrachtbinding en toevloeiing. 

Tabel 7: Berekening distributieve ruimte Krimpen aan den IJssel  

 Dagelijkse artikelen 
Niet-dagelijkse 

artikelen Totaal 

Inwoners (2006/2007) 29.000 29.000  

Bestedingen per consument *  €      2.088   €         2.310   

bestedingen totaal   € 60,5 mln.   €    67,0 mln.  €        127,5 mln.  

Binding 95% 65%  

Toevloeiing 16% 35%  

omzet Krimpen aan den IJssel   € 57,5 mln.   €   43,5 mln.   €        101,1 mln.  

Toevloeiing  €   11,0 mln.   €   23,4 mln.   €          34,4 mln.  

totaal omzet  € 68,5 mln.   €   66,9 mln.   €        135,5 mln.  

normatieve vloerproductiviteit 

(omzet per m2 w.v.o.)   €      7.616  €      2.261  

mogelijk m2  w.v.o. 8.992 29.628 38.620 

aanwezig m2  w.v.o. 10.229 15.103 25.332 

toe te voegen winkelmeters -/-    1.237 14.525  

* Bron: HBD en CBS 2005 

Uit deze berekening blijkt dat er in Krimpen aan den IJssel flink wat winkelmeters toe te voegen 
zijn in de niet-dagelijkse sector. Dit staat echter in schril contrast met de dagelijkse sector. Met 
een aanbod van ruim 10.000 m2 w.v.o. is er feitelijk al een overaanbod van met name 

supermarkten in Krimpen aan den IJssel. Het overaanbod is nog verder versterkt door de nieuwe 
Lidl aan de Brink. Deze conclusies komen op hoofdlijnen overeen met de resultaten van vroegere 
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onderzoeken zoals die zijn uitgevoerd door het MKB en RBOI. Weliswaar hebben deze bureaus met 
een wat andere indeling, bestedingscijfers en systematiek gewerkt, maar ook hier was de 

conclusie dat er weinig tot niets in de food/dagelijks toegevoegd kon worden en juist veel in de 
non-food/niet-dagelijks. De aannames ten aanzien van koopkrachtbinding en toevloeiing 
verschillen onderling weinig, behalve RBOI die voor de dagelijkse sector onder de reeds behaalde 

binding gaat zitten, maar ook een veel lagere normatieve vloerproductiviteit hanteert. In de 
berekeningen van dit rapport is uitgegaan van de “officiële” norm van het HBD/CBS.  In 
onderstaande tabel ter vergelijking de resultaten: 

Tabel 8: Vergelijking onderzoeksresultaten 1998-2006 

Onderzoeksbureau + jaar Aanname binding 
Food/Dagelijks 

Aanname binding 
non-food/niet-

dagelijks 

Uitbreidings-mogelijkheden 
Food/Dagelijks  

(m2 w.v.o.) 

Uitbreidings-mogelijkheden 
Non-food/niet-dagelijks  

(m2 w.v.o.) 

MKB/REVA (1998) 94 % 65 % -/- 300 9.800 

RBOI  (2003) 86 %  64 % 300 11.700 

Vastgoed Netwerk (2006) 95 % 65 % -/- 1.237 14.525* 

In de niet-dagelijkse sector bedraagt het verschil tussen huidig en mogelijk ruim 14.000 m2 w.v.o. 
Dit is een heel fors metrage, dat aangeeft dat er op dit moment sprake is van een behoorlijke 

onderbewinkeling in Krimpen aan den IJssel. Maar hier dient wel bij opgemerkt te worden dat de 
schijn bedriegt, want in Krimpen aan den IJssel is nauwelijks grootschalig meubelaanbod 
aanwezig in de meubel- en meubelaccessoires branche en dit zijn de echte “ruimtevreters”. Dit is 

ook logisch gezien de sterke trekkracht en aanbod in Rotterdam, met Alexandrium als 
belangrijkste trekker. 

Berekening distributieve ruimte Crimpenhof 

Voor de Crimpenhof kan een aparte berekening gemaakt worden om te zien welk deel dit 

centrum van de totale koopstromen kan binnenhalen na de herontwikkeling en uitbreiding van het 
centrum. Daarbij kan als basis uitgegaan worden van de huidige binding van 54% voor de 
dagelijkse artikelen en 38% van de niet-dagelijkse artikelen. De binding in de niet-dagelijkse 

sector is volgens de metingen in het rapport van Goudappel tussen 1999 gezakt van 40 naar 38%. 
Verwacht mag worden dat de herontwikkeling van het centrum en de uitbreiding met nieuwe 
formules dit verlies zal goedmaken en een hogere binding van ca. 7 á 8% zal opleveren voor de 

niet-dagelijkse sector. Ook de toevloeiing uit de regio zal naar verwachting met 5 á 6% gaan 
toenemen. Voor  de dagelijkse sector zullen de huidige percentages ook zal wat gaan toenemen. 
Het daadwerkelijke effect van de uitbreiding en herontwikkeld van het centrum is niet exact met 

100% zekerheid te voorspellen, maar ervaringen bij andere winkelcentra laten zien dat 
bezoekersaantallen, marktaandelen en omzet sterk groeien (zie ook paragraaf 4.3). De 
herontwikkeling zal een nieuwe impuls geven en de attractie voor de Krimpenaren en de regio 

verhogen. Voor centrumgebieden zoals de Crimpenhof geldt een hogere normatieve 
vloerproductiviteit dan voor de overige winkelgebieden. Grote meubelzaken, doe-het-zelf en 
andere grootschaligheid is niet in een centrumgebied te vinden. De omzet per vierkante meter 

winkelvloer is door de vele speciaalzaken hoger, maar de huur per vierkante meter ook. Voor 
deze berekening is uitgegaan van de norm zoals het bureau Goudappel die voor de niet-dagelijkse 
sector in vergelijkbare centrumgebieden hanteert, nl. € 3.500/m2 . Onderstaand de berekening: 
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Tabel 9: Berekening distributieve ruimte Crimpenhof  

 Dagelijkse artikelen 
Niet-dagelijkse 

artikelen Totaal 

Inwoners (2006/2007) 29.000 29.000  

Bestedingen per consument *  €       2.088   €      2.310   

bestedingen totaal   €  60,5 mln.   € 67,0 mln.   €   127,5 mln.  

Binding 56% 46%  

Toevloeiing 12% 40%  

omzet Krimpen aan den IJssel   € 33,9 mln.   €   30,8 mln.   €   64,7 mln.  

Toevloeiing  €    4,6 mln.   €   20,5 mln.   €   25,2 mln.  

totaal omzet  €  38,5 mln.   €   51,4 mln.   €   89,9 mln.  

normatieve vloerproductiviteit  €  7.616  €  3.500  

(omzet per m2 w.v.o.)    

mogelijk m2  w.v.o. 5.059 14.674 19.733 

aanwezig m2  w.v.o. 5.014 7.646 12.660 

toe te voegen winkelmeters 45 7.028 7.073 

Bron: HBD en CBS 2005 

 

Uit deze berekening komt dezelfde conclusie naar voren die voor heel Krimpen aan den IJssel 

geldt: weinig tot geen uitbreidingsmogelijkheden voor de dagelijkse sector en (heel) veel voor de 
niet-dagelijkse sector. Deze conclusie komt deels overeen met de studie die door het MKB is 
uitgevoerd in 1998. Zij kwamen op een gewenste uitbreiding in de food van 300 m2 v.v.o. en 

5.200 m2 v.v.o. in de non-food sector. Het aantal meter in de non-food werd wat beperkter 
ingeschat dan voor de niet-dagelijkse sector. Deels is dit een definitiekwestie (non-food omvat 
minder branches dan niet-dagelijks omdat de branche persoonlijke verzorging hier niet in zit) en 
door een lagere inschatting van de toevloeiing worden uitbreidingsmogelijkheden lager. 

Deze berekening geeft een eerste indicatie, in het vervolg zal een meer kwalitatieve en 
functionele analyse komen om het aanbod in de Crimpenhof te optimaliseren.   

Kanttekeningen bij de DPO-berekening 

Het lastige bij een DPO berekening als deze voor een hele gemeente is dat het abstractieniveau 
erg hoog is. Er wordt uitgegaan van gemiddelden bij de bestedingen en bij de vloerproductiviteit. 

Dit geeft wel een indicatie, maar op branche-niveau kunnen er toch grote verschillen ontstaan. 
Ook zal een bepaalde branche meer binding of juist meer afvloeiing kennen. Voor de 
meubelbranche in Krimpen aan den IJssel zal gelden dat de afvloeiing hoog is, maar voor andere 

branches met sterke ondernemingen juist weer niet. Een aspect dat ook de aandacht verdient is 
de sterke onderlinge cohesie en een wat behoudende instelling van de inwoners van Krimpen aan 
den IJssel. Dit verhoogt de koopkrachtbinding voor de meeste branches, omdat men toch liever 
de “eigen” winkels bezoekt. Dit is wat moeilijk meetbaar, maar speelt toch een rol. 
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Verder is het eindbeeld voor het winkelaanbod van belang. Het maakt natuurlijk een groot 
verschil of een Crimpenhof nog 10 jaar in dezelfde staat blijft, of dat er over enige jaren een 

schitterende uitbreiding is in combinatie met goed parkeren. In het eerste geval sukkelt de 
binding langzaam terug (overig aanbod wordt dan interessanter) en in het tweede geval is er 
sprake van een nieuwe impuls, waardoor meer mensen aangetrokken worden. Dit geldt niet 
alleen voor de Crimpenhof, maar ook voor de buurt- en wijkwinkelcentra. 

Immers, als er een fraai en compleet winkelcentrum staat waar consumenten graag naar toe 
gaan, zal de concurrentiepositie versterken en automatisch het marktaandeel met vele porcenten 
stijgen. Er zal minder afvloeiing zijn en ook van buiten het directe marktgebied zullen meer 

mensen het centrum bezoeken. In het volgende hoofdstuk zal daarom een meer kwalitatieve 
verdieping per branche worden aangebracht, waardoor er een genuanceerder beeld ontstaat voor 
de uitbreidings-mogelijkheden. Eerst zal nu worden ingegaan op de uitbreidingsmogelijkheden 
voor dienstverlening en horeca. 

Dienstverlening en horeca 

Deze sectoren vormen een essentieel onderdeel voor het functioneren van een 
hoofdwinkelcentrum. Het recreatieve en doelgerichte karakter wordt steeds sterker en worden 
tevens meer gecombineerd, bijvoorbeeld bezoek aan kapper, dagelijkse boodschappen doen, 

kleding zoeken en kopje koffie drinken. De dienstverlening en daghoreca zullen daarom ook mee 
moeten groeien. Als vuistregel kan gehanteerd worden dat circa 10 á 12% van de totale ruimte in 
een winkelcentrum van deze orde ingenomen wordt door diensten en daghoreca. Daarbij wordt 

ca. 6 á 7% in beslag genomen door de diensten en 4 á 5% door de daghoreca, zeer afhankelijk van 
de lokale situatie. Uitgaande van een totale oppervlakte aan winkels van ca. 20.000 m2 w.v.o. 
van de Crimpenhof in de toekomst komen dan de volgende getallen naar voren, zie de tabel. 

Tabel 10: Diensten en horeca in de Crimpenhof (m2 w.v.o.) 

 Huidig aanbod Marktruimte Mogelijke uitbreiding 

Diensten 1.200 1.400 200 

Daghoreca 400 1.000 600 

De dienstensector is qua oppervlakte aardig gevuld. Wel zou er desgewenst in ontbrekende 
branches nog iets toegevoegd kunnen worden. In het volgende hoofdstuk wordt hier nader op 
ingegaan. 

Voor de daghoreca is nog voldoende ruimte in de markt aanwezig. Op het middenplein en bij de 

HEMA is een terras aanwezig, maar eetgelegenheden voor een snelle of iets uitgebreidere hap 
zijn er weinig, net als een moderne lunchroom. Een aanvulling met een eetgelegenheid die de 
hele dag op de behoefte inspeelt zou verstandig zijn. Een nadere verkenning zal duidelijk moeten 

maken welke type en waar nog extra daghoreca toegevoegd kan worden. Bedacht moet worden 
dat na de herontwikkeling van het centrum de verblijfsfunctie van het winkelgebied sterker gaat 
worden. 

De avond- en nachthoreca is uitdrukkelijk niet meegenomen in deze berekening, omdat ze 

nauwelijks of geen toegevoegde waarde heeft voor een winkelcentrum zelf. Wel zal deze avond- 
en nachthoreca een belangrijke rol gaan vervullen bij de herontwikkeling van het totale 
stadscentrum van Krimpen aan den IJssel. Dit moet passen binnen de totale visie op de horeca in 

de gemeente. Het mogelijke en gewenste aanbod is niet met een formule uit te rekenen, maar 
sterk afhankelijk van de kracht van de verschillende ondernemers. Vanuit de gemeente zal dit 
zowel fysiek als vergunningstechnisch gefaciliteerd moeten worden. Een globale indicatie voor 

een goed functionerend horeca-aanbod is dat er voor 29.000 inwoners 3 á 4 horecagelegenheden 
zijn in het avond- en nachtsegment, ieder gericht op een ander publiek. Een fysieke scheiding 
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met het winkelaanbod is noodzakelijk, omdat deze horeca-zaken overdag een doodse uitstraling 
hebben en het winkelfront onderbreken. Dit heeft weer negatieve consequenties voor de 
kwaliteit van het winkelgebied. 

3.3 Conclusie distributieve ruimte 

In het voorgaande zijn veel getallen gepresenteerd. In de onderstaande tabel staan alle 
resultaten overzichtelijk op een rij: 

Tabel 11: Totaaloverzicht distributieve ruimte in Krimpen aan den IJssel     
(m2  w.v.o.) 

Sector Distributieve ruimte m2 w.v.o. aanwezig Uitbreidingsruimte 

Dagelijks hele gemeente 8.992 10.229 -/- 1.237 

Niet-dagelijks hele gemeente 29.628 15.100 14.525 

Dagelijks Crimpenhof 5.059 5.014 45 

Niet- dagelijks Crimpenhof 14.674 7.646 7.028 

Diensten Crimpenhof 1.400 1.200 200 

Daghoreca Crimpenhof 1.000 400 600 

Totaal m2 w.v,o, Crimpenhof 22.133 14.260 7.873 

Deze cijfers laten zien dat er in de dagelijkse sector (met name supermarkten en 

versspeciaalzaken) feitelijk geen ruimte is voor uitbreiding. Wellicht zou een supermarkt kunnen 
optimaliseren of verplaatsen. De dagelijkse sector is in principe ruim aanwezig in Krimpen aan 
den IJssel en toevoegingen zullen zeer selectief moeten zijn. Het teveel aan oppervlakte bevindt 

zich vooral in de  wijken aan de oostzijde. In Boveneind en Langeland zitten bijvoorbeeld vier 
supermarkten op ca. 12.500 inwoners, dat is één per 3.000 inwoners!  

Voor de niet-dagelijkse sector is voldoende uitbreidingscapaciteit aanwezig, zo blijkt niet alleen 
uit deze cijfers, maar ook uit de rapportages van de afgelopen jaren. Deze uitbreidingsruimte zal 

vrijwel compleet in de Crimpenhof geplaatst kunnen worden. Toch zal niet de volledige 
capaciteit voor heel Krimpen aan den IJssel gebruikt kunnen worden, omdat op korte afstand in 
de Rotterdamse regio veel grootschalig aanbod aanwezig is. Het is beter om selectief te zijn en 

op basis van een functionele behoefte per branche te kijken of uitbreiding gewenst en 
verantwoord is. Maatwerk voor de consumenten van Krimpen aan den IJssel is het devies. 
Niemand zit te wachten op een situatie van overbewinkeling, waardoor een niet bestendige 

situatie ontstaat met mutaties en leegstand. In het volgende hoofdstuk zal nader ingegaan 
worden op de gewenste uitbreiding per branche, maar dan meer vanuit een functionele 
invalshoek.  

De dienstverleningssector is al goed vertegenwoordigd in de Crimpenhof, alleen in enkele 
ontbrekende branches kan er iets toegevoegd worden. Verder kan de horeca meeliften op de 

uitbreidingsmogelijkheden, vooral als het complete centrum wordt herontwikkeld. Globaal 
gesproken kan er volgens deze berekeningen ca 400 m2 aan daghoreca worden geplaatst in de 
Crimpenhof. 

Tot nu toe is steeds gesproken over de w.v.o., oftewel de winkelvloeroppervlakte. Een winkel 

heeft uiteraard ook opslagruimte, personeelsruimte en sociale ruimte nodig. De vuistregel is dat 
deze onderdelen ongeveer 20% van de totale ruimte in beslag nemen. Bovengenoemde getallen 
zullen dus met 20% verhoogd moeten worden om het bouwvolume te bepalen. Het bouwvolume 
voor 7.873 m2 winkelvloeroppervlakte komt uit op ca. 9.500 m2 bruto oppervlakte. 
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4 Uitbreidingsmogelijkheden in perspectief 

Winkelcentrum Crimpenhof is het hoofdwinkelcentrum voor Krimpen aan den IJssel. Door de 
ligging en nabijheid van Rotterdam is het wat functie en omvang betreft te typeren als een 

winkelcentrum waarin door de bewoners in Krimpen aan den IJssel en de regio alle dagelijkse 
boodschappen en vrijwel alle niet-dagelijkse aankopen gedaan kunnen worden. Het centrum van 
Rotterdam fungeert voor bewoners van omliggende kernen als Hoogvliet, Capelle aan den IJssel 

en Barendrecht als een grootstedelijke binnenstad, met alle culturele functies en hoogwaardige 
en soms exotische bewinkeling. Kenmerkend voor een binnenstad is ook de organische groei 
vanuit de historie.  

De Crimpenhof is te typeren als een functioneel winkelgebied dat planmatig ontwikkeld is. 
Modern, rechtlijnig en functioneel. Als puur functioneel gekeken wordt naar referenties voor de 

Crimpenhof kan daarom ook veel beter gekeken worden naar de stadsdeelcentra binnen grote 
steden dan naar kernen van ca. 30.000 inwoners met een historisch opgebouwd winkelgebied, 
zoals bijvoorbeeld Tiel, Heemstede, Boxtel of Baarn. Een stadsdeelcentrum is het 

hoofdwinkelgebied voor een aantal wijken in een grote stad (zoals Paddepoel in Groningen of 
Emiclaer in Amersfoort) of het hoofdwinkelcentrum in een kleinere stad (o.a. Hoogvliet-
Binnenban, Maassluis-Koningshoek) waar het tevens de functie van stadshart vervult. Het 

verzorgingsgebied varieert tussen de 20.000 en 80.000 mensen. Kenmerkend is het planmatige 
karakter ervan. Er is in Krimpen aan den IJssel en vergelijkbare steden echter wel een 
onderscheid te maken ten opzichte van de reguliere stadsdeelcentra (voor een aantal wijken) 

zoals die in de grote steden voorkomen. De centra in bijvoorbeeld Hoogvliet en Krimpen aan den 
IJssel vervullen ook een rol als stadshart/dorpsplein, maar dan in een moderne setting.  

Stadsdeelcentra die tevens de functie van stadshart vervullen bevinden zich vrijwel altijd in 
uitbreidingskernen, die als een soort satelliet aan grote steden zijn gekoppeld. Voorbeelden zijn 

Zwijndrecht, Nieuwegein, Capelle a/d IJssel, en Hellevoetsluis. Krimpen aan den IJssel   is 
duidelijk van deze laatste categorie met een inwonertal van ca. 29.000 en op korte afstand van 
Rotterdam.  

Plaats in hiërarchie  

Een stadsdeelcentrum combineert voor bezoekers het functionele van de dagelijkse 

boodschappen en het recreatieve karakter van de vergelijkende aankoop van mode of andere 
niet-dagelijkse artikelen. Wat hiërarchie betreft staat het nog één stapje onder een groot 
stadscentrum als die van Rotterdam of Den Haag. Zonder uitzondering zijn stadsdeelcentra 

gepland, meestal in de jaren ’70. Dit in tegenstelling tot echte stadscentra (uitgezonderd 
Lelystad/Almere), die deels een historische ontstaansgeschiedenis hebben.  Voor de inwoners van 
Hoogvliet is het stadscentrum van Rotterdam het meest aangewezen gebied om echt recreatief te 
winkelen en om sterk gespecialiseerde artikelen te kopen. 

Functie-eisen 

Om als stadsdeelcentrum goed te kunnen fungeren is vooral de mate van comfort en 
compleetheid van het aanbod voor de bezoekers van belang. De ervaring heeft geleerd dat 
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stadsdeelcentra zeer populair zijn bij de consument. Feitelijk zijn alle belemmerende factoren 
weggenomen die voor overige winkelgebieden met een grotere of kleinere schaal gelden. Voor 

een binnenstad zijn een gebrek aan parkeerruimte, opstoppingen, criminaliteit, niet overdekt 
zijn etc. barrières voor de potentiële consument. De kleinere wijkcentra hebben meestal 
voldoende parkeerruimte, maar weer weinig aanbod, waardoor consumenten slechts een 
beperkte besteding hebben. 

Bij een stadsdeelcentrum is onlosmakelijk de tweeledigheid verbonden van zowel álles op het 
gebied van de dagelijkse boodschappen  aan te bieden, maar ook ruime mogelijkheden te hebben 

om te kunnen winkelen en langdurig te verblijven. Dit is 

een groot verschil met een wijkwinkelcentrum. 
Uiteraard is er op het gebied van recreatief winkelen 
niet zoveel aanbod als in de binnenstad, waar zich veel 

meer specialistische winkels bevinden die een groot 
verzorgingsgebied nodig hebben. 

In Nederland is een ruim aanbod aan stadsdeelcentra, 
die over het algemeen goed tot zeer goed functioneren. 
De populariteit van deze centra is groot, omdat 

consumenten meestal ruim en gratis kunnen parkeren, 
er een groot aanbod aan winkels is, het comfort op peil 
is en het overzichtelijk is. Last but not least is het 

eenvoudig om binnen korte tijd veel aankopen te 
combineren. 

Veel van deze stadsdeelcentra hebben de laatste tijd 
een grondige renovatie en uitbreiding ondergaan. Deze 

zijn steeds een groot succes geweest. De eerste 
renovatie van de Crimpenhof in 1991 is ook een groot succes geweest en heeft zelfs diverse 
prijzen opgeleverd De Crimpenhof is al weer aan een tweede ronde van herontwikkeling toe, in 
dit geval gecombineerd met een aanpak van het hele centrum van Krimpen aan den IJssel.  

Een zeer fraai en recent voorbeeld van 

een succesvolle renovatie en uitbreiding is 
de Helfheuvel geweest in ’s-
Hertogenbosch, dat is verdubbeld naar een 
oppervlakte van ruim 19.000 m2 . Dit 

centrum is na de renovatie zo succesvol, 
dat de parkeerproblematiek nu nijpend 

begint te worden. Er zijn drie jaar na de 
heropening al weer plannen voor verdere 
vergroting. Bijgaande foto’s spreken voor 
zich. 
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Momenteel zijn er ook herontwikkelings- en uitbreidingsactiviteiten gaande in Arnhem-Presikhaaf 

en in Zwolle-zuid. Ook genoemd moet worden het Buikslotermeer (Boven ’t IJ) in Amsterdam-
Noord. Hier wordt een uitbreiding gecombineerd met een complete herinrichting. Een ander fraai 
voorbeeld is winkelcentrum Kanaleneiland in Utrecht, die vanuit een deplorabele toestand is 

getransformeerd naar een zeer fraai en goed functionerend geheel, ondanks dat het in een 
“moeilijke” buurt ligt.  

Het stadsdeelcentrum “Paddepoel” in Groningen heeft een verzorgingsgebied dat vergelijkbaar is 
met dat van de Crimpenhof en is 7/8 jaar geleden in fasen geheel gerenoveerd en vergroot. Dit 
heeft een enorme impuls aan het functioneren gegeven. Momenteel staat net als bij de 

Crimpenhof de volgende renovatie- en uitbreidingsronde al weer voor de deur. De 
parkeerproblematiek is hier echter nijpend. Bijgaand een foto van de binnenzijde en de entree. 
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Als referentiekader voor de uitbreidingsmogelijkheden wordt de Crimpenhof vergeleken met de 
onderstaande stadsdeelcentra die in de tabel staan. Deze hebben alle een redelijk vergelijkbaar 
verzorgingsgebied en zijn qua ligging en functioneren goed vergelijkbaar met de Crimpenhof: 

Tabel 12: Crimpenhof vergeleken met andere stadsdeel-/hoofdwinkelcentra 

Stad Stadsdeel 
centrum 

M2 w.v.o.* M2  b.v.o.** Verzorgings-
gebied 

Concurrentie op 
korte afstand 

Den Bosch Helfheuvelpas.*** 15.150  18.950   22.000 Centrum  Den Bosch 

Maarssenbroek Bisonspoor 15.838 19.000 24.500 Centrum  Utrecht 

Krimpen aan 
den IJssel  

Crimpenhof 12.250 15.750 29.000 Centrum Rotterdam 

Groningen Paddepoel*** 16.000 20.000 30.000 Centrum  Groningen  

Hoogvliet Binnenban*** 19.237 23.000  37.000 Centrum  Rotterdam 

Hellevoetsluis Struytse Hoeck 22.021 26.425  40.000 Centrum  Rotterdam  

Zwijndrecht Walburg*** 17.721 21.300  42.000 Centrum  Rotterdam 
* w.v.o.= Winkel Vloer Oppervlak  

** b.v.o.= Bruto Vloer Oppervlak Uitgaande van de verhouding bvo : vvo = 1: 0,80  

*** uitbreidingsplannen in ontwikkeling 

Uit deze vergelijking komt duidelijk naar voren dat de Crimpenhof in oppervlakte achterblijft bij 

de rest. De Crimpenhof heeft een kleiner oppervlak dan de Helftheuvelpassage of Bisonspoor, 
terwijl het verzorgingsgebied groter is. Bedacht moet worden dat in Groningen, Zwijndrecht en 
Hoogvliet met een groter verzorgingsgebied nog uitbreidingen plaats gaan vinden, waardoor het 
verschil nog groter wordt.  

Veel interessanter dan de exacte metrage is wel de brancheverdeling binnen de stadsdeelcentra 
die vergelijkbaar zijn met de Crimpenhof. Verder is het aantal aanbieders in een bepaalde 
branche indicatief voor de haalbaarheid. Dit biedt een aanknopingspunt voor de toekomstige 

branchering en verdeling van oppervlakte van dit centrum. In onderstaande tabel wordt de 
Crimpenhof vergeleken met de andere centra, waarbij het oppervlakte van de verschillende 
branches naast elkaar is gezet. Voor deze vergelijking is de volgende methodiek gehanteerd: op 

basis van het gemiddelde aanbod in centrale winkelgebieden in steden van 20.000-30.000 (laag) 
en het gemiddelde aanbod in steden van 30.000 tot 50.000 inwoners (hoog) is een 
totaalgemiddelde bepaald. Krimpen aan den IJssel valt met 29.000 inwoners precies tussen deze 

twee klassen in, waardoor het totaalgemiddelde goed passend is. In dit overzicht wordt ook 
duidelijk wat de marges zijn en dan blijkt dat de Crimpenhof vaak zelfs lager scoort dan het 
gemiddelde voor kernen van 20.000 tot 30.000 inwoners. 
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Tabel 13: Crimpenhof vergeleken met het gemiddelde aanbod in centrale 
winkelgebieden 

Branche w.v.o. 
Crimpenhof 

(29.000 inw.) 

w.v.o. kernen 
20.000-30.000 

inw. 

w.v.o. kernen 
30.000-50.000 

inw. 

Totaal 
gemiddelde 

verschil 

Supermarkt & 
foodspeciaal 

4.502 3.820 4.440 4.130 -372 

Persoonlijke verzorging 512 852 1.110 981 469 

Aanbod Dagelijks 5.014 4.672 5.550 5.111 97 

Warenhuizen 1.000 876 1.986 1.431 431 

Kleding en mode-
accessoires* 

2.570 4.206 7.284 5.745 3.175 

Schoenen en 
lederwaren* 

849 1.193 2.224 1.709 860 

Juwelier/uurwerken en 
optiek 

278 419 606 513 235 

Huishoudelijke en luxe 
artikelen 

214 894 1.517 1.206 992 

Sport- en spelartikelen 550 777 1.424 1.101 551 

Hobbyartikelen 226 338 520 429 203 

Boeken en tijdschriften 136 588 932 760 624 

Bloemen/planten/dieren 346 531 634 583 237 

Bruin/witgoed/CD 686 839 1.469 1.154 468 

Auto- en 
fietsbenodigdheden 

0 339 458 399 399 

Doe-het-zelf artikelen 0 458 399 429 429 

Wonen 838 2.339 3.337 2.838 2.000 

Overig 0 490 853 672 672 

Totaal niet-dagelijks 7.646 14.287 23.643 18.965 11.319 

Totaal 12.660 18.959 29.193 24.076 11.416 

 

* Scapino is 50/50 over deze branches verdeeld 

Bron: Locatus Retailhandboek 2005 

 

In bovenstaande tabel valt op dat de Crimpenhof op diverse terreinen flink afwijkt van het 
gemiddelde van de centrale winkelgebieden. Bij de dagelijkse sector valt op dat de oppervlakte 

(3.432 m2 w.v.o.) en aanbod van de supermarkten (AH, Edah, SdB) fors is, terwijl ook de 
foodspeciaalzaken met 1.070 m2 w.v.o. sterk vertegenwoordigd zijn in de Crimpenhof.  Dit zorgt 
ervoor dat de Crimpenhof nu al bijna 400 m2 hoger “scoort” dan andere winkelcentra. De 
oppervlakte aan drogisterijen blijft in de vergelijking achter. 

Het totale oppervlak dat de Crimpenhof in de niet-dagelijkse sector lager scoort dan het 

gemiddelde (11.521 m2) blijkt nog boven de uitkomst van de DPO berekening (7.028 m2 w.v.o.) in 
paragraaf 3.2 te komen. Waarschijnlijk is de keuze voor een hogere normatieve omzet van € 
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3.500 ,-m2 daar debet aan. In de niet-dagelijkse sector zijn alle branches ondervertegenwoordigd 
ten opzichte van het gemiddelde. Bij de modische sector is dit bijna extreem met 3.175 m2 en 
ook bij schoenen en huishoudelijke artikelen scoort de Crimpenhof erg laag.  

Hier dient echter wel de kanttekening bij geplaatst te worden dat er voorzichtig dient te worden 
omgegaan met de branches doe-het-zelf en wonen. De eerste categorie wordt door de 
grootschalige Gamma’s, Praxis die buiten Krimpen aan den IJssel gevestigd zijn goed bediend. De 

branche wonen lijkt ook sterk ondervertegenwoordigd, maar er is in de Rotterdamse regio veel 
grootschalig aanbod zoals Reijerwaard (Ikea) en woonboulevard Alexandrium. Bovendien is er 
Hage die op enige afstand van de Crimpenhof al een deel van de meters gebruikt. 

Vergelijking met DPO berekening 

Als de cijfers van de DPO berekening en het gemiddelde aanbod in vergelijkbare situaties met 

elkaar vergeleken worden, blijkt er wel een verschil tussen theorie en praktijk. Theoretisch blijkt 
dat vraag en aanbod voor de dagelijkse sector niet met elkaar overeenstemmen, terwijl uit de 
praktijk blijkt dat in het gemiddelde hoofdwinkelcentrum op dit niveau het metrage aan dagelijks 

aanbod wat hoger is. De supermarktbranche, maar ook de drogisterijbranche is gewend om in een 
zeer competitieve omgeving te werken en meer oppervlakte geeft een concurrentievoordeel. 
Enige overbewinkeling (althans in DPO-termen) is geen enkel probleem voor deze sector. 

Voor de niet-dagelijkse sector blijkt dat het tekort aan meters dat uit de DPO-berekening naar 

voren komt, lager ligt dan het gemiddelde aanbod. Een verklaring hiervoor is de keuze van de 
normatieve omzet van €3.500,-/m2. Het betreft in vergelijking tussen de Crimpenhof en het 
gemiddelde ruim 11.000 m2 aan winkelvloeroppervlakte, dit komt neer op ca. 13.500 m2 aan 

bruto-vloeroppervlakte. In tegenstelling tot de dagelijkse sector zijn de marges wat nauwer in de 
verschillende branches. Voor de meeste branches is er relatief weinig speelruimte, als er teveel 
speelgoedzaken, elektronica- of dierenwinkels zijn, verdwijnen er meestal één of meerdere op 
termijn. Overaanbod in de niet-dagelijkse sector wreekt zich snel. 

De eindconclusie die getrokken kan worden is zeer duidelijk, namelijk dat er in de Crimpenhof 

voldoende aanbod is in de dagelijkse sector en te weinig aanbod is in het meer recreatieve niet-
dagelijkse segment, waarbij kijken en vergelijken centraal staat. 

4.1 Branche-invulling distributieve ruimte 

Geconstateerd is dat er veel ruimte is om oppervlakte in de niet-dagelijkse sector toe te voegen 
in de Crimpenhof. De vervolgvraag is hoe deze ruimte verdeeld zou moeten worden. Om daar 
meer inzicht in te krijgen wordt in deze paragraaf per branche gekeken wat haalbaar c.q. 
wenselijk is voor de Crimpenhof en Krimpen aan den IJssel als totaal. 

Onderstaand wordt specifiek ingegaan op de verschillende branches en wordt per branche een 
advies gegeven over de gewenste toekomstige situatie. 

Supermarkten 

In de Crimpenhof en Krimpen aan den IJssel als totaal is sprake van een ruim aanbod aan 
supermarkten, waarbij de segmenten prijsgericht (EDAH) en service (AH en Super de Boer) goed 

vertegenwoordigd zijn. In principe zou er nog een discounter toegevoegd kunnen worden om het 
aanbod compleet te maken. Deze discounter kan er alleen komen indien er sprake is van 
verplaatsing. De Lidl aan de Brink is daarvoor een goede kandidaat, daarmee worden twee 

vliegen in één klap geslagen. Structurele uitbreiding van de oppervlakte wordt sterk afgeraden, 
tenzij er sprake is van optimalisatie en modernisering. Toevoeging van nieuwe supermarkten zal 
ten koste gaan va het bestaande aanbod en wordt derhalve afgeraden.  
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Foodspeciaal  

Deze branche is uitstekend ingevuld in de Crimpenhof. Gezien de steeds verder gaande 
versterking van supermarkten op dit gebied, dient de nodige voorzichtigheid in acht te worden 

genomen. Deze branche staat sterk onder druk, alhoewel sterke ondernemers in staat kunnen zijn 
om goed te functioneren. Op een incidentele uitbreiding na, is een verdere versterking van deze 
branche niet gewenst. 

 

Persoonlijke verzorging  

Het aanbod drogisten in de Crimpenhof is mager vergeleken met andere winkelcentra. Naast de 

grote Kruidvat kan er zeker een grote drogist in het middensegment van ca. 300 m2 gevestigd 
worden en een hoog segment als de DA verder uitgebreid met 100 á 150 m2. Tevens is er slechts 
één kleine parfumeriezaak. Een aanvulling met Ici Paris of Douglas van ca. 200 m2 is gewenst.  

 

Warenhuizen  

Dit aanbod is met de grote HEMA goed ingevuld en uitbreiding is niet strikt noodzakelijk. Voor een 
V&D of Bijenkorf is de Crimpenhof een maatje te klein. 

 

Kleding en mode-accessoires 

Het zijn meestal de modezaken met een wat breder assortiment die binnen de hoofdwinkelcentra 
zitten. In Rotterdam-centrum zit de meer alternatieve mode en de “haute-couture”. De 
Crimpenhof heeft 13 aanbieders in het kledingsegment. Deze branche is belangrijk om het 

recreatieve karakter (kijken-vergelijken) van de Crimpenhof te versterken. Aanbevolen wordt om 
ca. 1.500 m2 toe te voegen, verdeeld over 5 á 7 winkels en een grotere aanbieder met 

prijsgericht aanbod, zoals Vögele. Een andere mogelijkheid is om de solitaire vestiging van Van 
Genderen te verplaatsen naar de Crimpenhof. 

 

Schoenen en lederwaren 

Aanvullend op de modebranche zijn schoenen belangrijk voor recreatief winkelen. Binnen de 
Crimpenhof zijn drie zaken aanwezig naast de Scapino in het discountsegment. Een verbreding 
van het aanbod met o.a. kinderschoenen, sportschoenen en jeugdig aanbod (totaal ca. 400 m2) 
wordt aanbevolen om kijken en vergelijken te optimaliseren. 

 

Juweliersartikelen, uurwerken en optische artikelen 

Met drie juweliers is er in principe voldoende aanbod, een prijsgerichte aanbieder zoals Luigi 
Lucardi en/of byoux zaak (ca. 120 m2) is goed voor verbreding van het aanbod. Voor de 
optiekzaken geldt dat ze allen krap bemeten zijn. In de toekomst is het raadzaam om de 
oppervlakte van deze zaken te vergroten naar 150 á 200 m2.  

 

Huishoudelijke en luxe artikelen  

Slechts één kleine Marskramer is aanwezig in dit centrum. Een versterking en vergroting met een 
lokale aanbieder (350 m2) en een omzetting van Marskramer naar grote Blokker (600 m2) is 
welkom voor het aanbod. Naast de vele formules van Blokker zijn er vooral zelfstandige 
ondernemers met eigen formule actief.  
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Sport- en spelartikelen 

Voor zowel sportartikelen als speelgoed is sprake van een onderbezetting vergeleken met andere 

centra. Toevoegen van een sterke (lokale) formule is wenselijk om de keuze te verbreden, of een 
forse vergroting van de bestaande winkels.  

 

Hobbybenodigdheden 

Deze branche is alleen ingevuld met een zaak in de Crimpenhof. Toevoeging van landelijke 
(Pippoos) of lokale formule met hobbyartikelen met ca. 300 m2 is wenselijk.  

 

Boeken en tijdschriften 

Aanbod binnen de Crimpenhof is met twee kleine aanbieders zeer mager. Vergroting van de 

Primera naar ca. 250 m2 is mogelijk, evenals een forse vergroting van de Bruna. Indien dit niet 
mogelijk is eventueel een derde aanbieder toevoegen.  

 

Bloemen, planten & dieren  

Aanbod bloemen en planten binnen de Crimpenhof is met twee aanbieders relatief goed. Kleine 
uitbreiding mogelijk, niet noodzakelijk. De dierenzaak kan in principe naar 200 á 250 m2 groeien. 

 

Bruin- en witgoed & CD 

Dit segment is voldoende ingevuld in de Crimpenhof, bovendien staat de markt erg onder druk 

door lage marges en de zuigkracht van grote ketens als de Mediamarkt. Een vergroting van een 
bestaande bruin/witgoedzaak of toevoeging van een telefoonwinkel is mogelijk.  

 

Auto- en fietsbenodigdheden 

Dit segment is niet ingevuld in de Crimpenhof, toevoeging van een Halfords is gewenst, deze kan 
ook het gebrek aan een fietsenzaak compenseren.  

 

Doe-het-zelf artikelen 

Er bevindt zich geen aanbieder in de Crimpenhof. Deze markt staat onder druk door de sterke 

expansie van de Doe-het–zelf sector met grootschalige aanbieders. Uitbreiding is alleen mogelijk 
met een meer gespecialiseerde lokale winkel in bijvoorbeeld gereedschappen.  

 

Wonen 

Momenteel zijn er vijf aanbieders met een specifiek aanbod aan woonaccessoires. De 

concurrentie van woonboulevards is groot. In combinatie met de slechte marktontwikkelingen in 
deze branche zeer voorzichtig omgaan met uitbreiding. Een overweging kan wel zijn om de Hage 
vestiging aan de IJsseldijk met een vernieuwde winkel bij de Crimpenhof te betrekken. Daarmee 
wordt het aanbod compleet, zonder veel toevoeging van oppervlakte. 
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Diensten en horeca 

De dienstensector in de Crimpenhof is al redelijk voorzien met o.a. twee banken en twee 
kappers. Er kan op basis van belangstelling vanuit de markt nog enige uitbreiding plaatsvinden in 

aanvullende sectoren zoals een hypotheker of makelaarskantoor. als commerciële invulling. 
Verder is bijvoorbeeld een info/verkooppunt van een (ziektekosten)verzekeraar of een 
woningcorporatie goed denkbaar in dit centrum. Als indicatie voor de toevoeging aan oppervlakte 
van deze nieuwe functies is 150 á 200 m2 verdeeld over twee units uitgangspunt. 

Momenteel zijn er drie horeca-aanbieders in combinatie met een terras(je) in het winkelcentrum 

(Devon, MultiVlaai en HEMA). Verder is er een cafetaria en broodjeszaak. Om de verblijfsfunctie 
te versterken kan gericht gezocht worden naar twee á drie exploitanten van daghoreca, waarbij 
naast broodjes, gebak, en koffie ook een maaltijd kan worden genuttigd. Daarbij kan gedacht 

worden aan een nieuwe formule als Cookers of een luxe lunchroom. Een toevoeging van 500 m2 is 
mogelijk.  
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4.2 Totaaloverzicht toekomstige invulling Crimpenhof 

Na deze kwalitatieve beoordeling kan het volgende totaaloverzicht gegeven worden van de 
noodzakelijke en gewenste uitbreidingsmogelijkheden van de Crimpenhof. Deze is als volgt: 

Tabel 14: Wenselijke aanbod voor de Crimpenhof 

Branche Huidige oppervlakte 

m2 w.v.o. 

Gewenste 
toevoeging 

m2 w.v.o 

Toevoeging 
aantal units 

 

Toekomstig  

Aanbod 

m2 w.v.o 

Supermarkt  3.433 0 0 3.433 

foodspeciaal 1.023 0 0 1.000 

Persoonlijke verzorging 511 650 2 1.161 

Warenhuizen 1.000 0 0 1.000 

Kleding en mode-accessoires* 2.570 2.000 7 4.570 

Schoenen en lederwaren* 849 400 3 1.249 

Juweliersartikelen en uurwerken/optiek 278 400 1 678 

Huishoudelijke en luxe artikelen 214 700 1 914 

Sport- en spelartikelen 550 500 1 1050 

Hobbyartikelen 226 300 1 526 

Boeken en tijdschriften 136 550 1 686 

Bloemen/planten/dieren 346 200 1 546 

Bruin/witgoed/CD 686 250 1 936 

Auto- en fietsbenodigdheden 0 500 1 500 

Doe-het-zelf artikelen 0 350 1 350 

Wonen 838 0 0 738 

Totaal winkels 12.66012.660 6.800 2121 19.460 

Diensten 1.209 200 2 1.409 

Horeca 400 500 3 900 

Totaal Crimpenhof 141.266.026.929.269 7.500 25 41.10621.769 

 

De wenselijke toevoeging van de winkelruimte bedraagt in totaal 6.800 m2 w.v.o., verdeeld over 

21 winkels. Dit is zelfs nog iets lager dan de uitkomst van het DPO (7.028 m2). Daarvan gaat het 
grootste deel naar de winkels met niet-dagelijks aanbod, om nog specifieker te zijn in de 
categorie “niet-dagelijks & niet-frequent bezocht”. Dit betreft mode, schoenen, bruin/witgoed 

etc. De verdeling tussen dagelijks en niet-dagelijks is nu nog 40/60. Door de toevoeging in het 
niet-dagelijkse segment zal dit veranderen in een verhouding van 30/70. 
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Tabel 15: Verhouding dagelijks/niet-dagelijks 

Branche 

Huidige 
oppervlakte 

m2 w.v.o. 

Gewenste 
toevoeging 

m2 w.v.o 

Toekomstig  

Aanbod 

m2 w.v.o 

Aanbod dagelijks  4.950 650 5.600 

Aanbod non-food 7.444 6.150 13.594 

Verhouding dagelijks/niet dagelijks 

 (afgerond) 
40/60  30/70 

Om de bovenstaande uitbreidingsmogelijkheden te realiseren zal een nadere onderlinge 
afstemming en verfijning tussen eigenaren, ontwikkelaar, winkeliers en gemeente  noodzakelijk 
zijn. Uitdrukkelijk zal er geen discussie over puur de oppervlakte moeten komen, maar meer over 

hoe de Crimpenhof als totaal maximaal kan presteren. De uiteindelijke uitbreidingsoppervlakte is 
daar enkel een afgeleide van en geen vast uitgangspunt! 

4.3 Nut van uitbreiding en modernisering van winkelgebieden 

In het voorgaande is duidelijk geworden dat er op dit moment een gapend gat is tussen het 
aanwezige (niet-dagelijkse) aanbod en potentieel mogelijk aanbod. Momenteel behalen de 

detailhandelszaken in de Crimpenhof een relatief hoge omzet door de krapte aan winkelaanbod. 
Voor detaillisten prettig, voor consumenten minder prettig, omdat er weinig keuze is. Bij de 
voorgestelde uitbreiding staat het belang van de consument voorop, die een modern en 

comfortabel aanbod wenst. Uit langjarig onderzoek van het bureau Goudappel is gebleken dat 
herstructurering en uitbreiding van winkelcentra loont. Dit onderzoek laat zien dat de 
aantrekkingskracht toeneemt van winkelcentra die een kwaliteitsslag hebben doorgevoerd en 

waar het detailhandelaanbod substantieel is uitgebreid. In winkelcentra als Hellevoetsluis 
(Struytse Hoeck), Naaldwijk (Centrum) en Rotterdam (Keizerswaard) is de koopkrachtbinding met 
circa 5 tot 10% toegenomen na herstructurering. Anderzijds laten centra waar niet wordt 

geïnvesteerd over het algemeen na verloop van tijd een daling zien van circa 1 à 2% per jaar 
omdat consumenten hun bestedingen elders gaan doen, waar het aanbod aantrekkelijker is. 2. 

4.4 Conclusie positie en uitbreidingsmogelijkheden Crimpenhof 

De Crimpenhof in Krimpen aan den IJssel zal de komende jaren een vervolgstap moeten maken 
om het aanbod en de kwaliteit weer helemaal op peil te brengen. Door de optimalisering en 
uitbreiding van het aanbod kan koopkrachtbinding van de Krimpense bevolking gemaximaliseerd 

en afvloeiing van koopkracht geminimaliseerd gaan worden. Langjarige onderzoeken laten zien 
dat het effect van stilstand en niet tijdig moderniseren en uitbreiden een achteruitgang laat zien 
van koopkrachtbinding. Upgrading en uitbreiding laat daarentegen een stijging zien van de 

koopkrachtbinding. Op basis van een distributie planologische onderzoeksberekening kan 
vastgesteld worden dat er in theorie in de hele gemeente Krimpen aan den IJssel ruim 14.500 m2 
w.v.o. (bijna 17.000 m2 bruto vloeroppervlakte) aan winkels toegevoegd zou kunnen worden. 

Voor de Crimpenhof is dat bijna 8.000 m2  w.v.o. (9.500 m2 b.v.o.) aan winkels, daghoreca en 
diensten. Belangrijke conclusie is wel dat er in de dagelijkse sector (supermarkten, foodspeciaal, 
drogisten) geen distributieve ruimte meer is, aanbod en vraag zijn in evenwicht. Alle 
                                                   
2 Koopstromenonderzoek provincie Zuid-Holland 1994 (D&P), 1999 (BRO en 2004 (Goudappel Coffeng) 
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uitbreidingsruimte is gereserveerd voor de niet-dagelijkse sector in de Crimpenhof, die de 
komende jaren substantieel versterkt kan worden. Deze mogelijke ruimte wordt echter deels 

onbenut gelaten, omdat met name in de woonbranche veel concurrerend aanbod is in de 
Rotterdamse regio. Toevoeging van deze branche in Krimpen aan den IJssel is derhalve risicovol.  

In tweede instantie is gekeken naar wat elders in Nederland in vergelijkbare kernen aanwezig is 
aan oppervlakte en al blijkt te functioneren. Verder zijn de verschillende branches onder de loep 

genomen, waardoor een veel genuanceerder beeld ontstaat. Alles bij elkaar opgeteld is dan het 
voorstel om aan de Crimpenhof ca. 6.800 m2 w.v.o. (8.200 m2 bruto) winkelruimte toe te 
voegen. Voor diensten en (dag)horeca kan dan ca. 600 m2 netto vloeroppervlak (750 m2 b.v.o.) 

worden toegevoegd. Totaal bedraagt de gewenste en mogelijke uitbreidingsruimte voor de 
Crimpenhof ca. 9.000 m2 bruto vloeroppervlakte. Deze uitbreidingsruimte is haalbaar zonder 
risico’s voor ontwrichting van de detailhandelsstructuur in Krimpen aan den IJssel. Anderzijds is 

deze uitbreiding ook noodzakelijk om de functie als hoofdwinkelcentrum voor Krimpen aan den 
IJssel  goed uit de verf te laten komen.  

Er is geen uitbreiding voorzien in de dagelijkse sector, alle uitbreiding gaat naar de niet-
dagelijkse sector. Het accent en relatieve aandeel van de winkels in de Crimpenhof zal in de 
toekomst meer op de niet-dagelijkse sector komen te liggen (van 60% naar 70% aandeel), 

waardoor de nadruk meer ligt op recreatief winkelen. Het aanbod voor de dagelijkse 
boodschappen is nu al zeer goed en dat zal in de toekomst ook zo blijven. Nabijheid  en gemak 
spelen hierin een hoofdrol.  

In de niet-dagelijkse sector is gekozen voor een invulling met winkels die niet een specialistisch 

aanbod hebben, maar met een breder en vaak wat prijsgerichter aanbod. Daarnaast kunnen er 
uiteraard op basis van lokale behoeften gespecialiseerde kledingwinkels en andere branches 
gevestigd worden. Deze winkels sluiten goed aan bij de kenmerken van de inwoners van Krimpen 

aan den IJssel. Echt gespecialiseerde winkels met “haute-couture” passen beter in de binnenstad 
van Rotterdam en voor deze winkels zijn consumenten ook meer bereid om hindernissen als 
parkeergeld en slechtere bereikbaarheid voor lief te nemen.  De Crimpenhof zal met de 

voorgestelde toevoegingen een nog sterker en vollediger hoofdwinkelcentrum voor Krimpen aan 
den IJssel worden, met meer verblijfskwaliteit en een langere verblijfsduur. De toevoeging van 
deze winkels zal tegemoet komen aan de wens van veel bezoekers om alles onder één dak te 

vinden en niet voor veel artikelen naar Rotterdam te moeten. Uiteraard zal de nieuwe lay-out, 
inrichting en parkeermogelijkheden van het vernieuwde stadscentrum daarin medebepalend zijn. 

Door te kiezen voor de oppervlakte en branchering zoals die in deze rapportage vermeld staan  
worden drie belangrijke andere doelen bereikt, namelijk: 

1. Het vasthouden van de positie van de wijk- en buurtwinkelcentra en buurtsteunpunten. 
Het segment aan dagelijkse boodschappen in de Crimpenhof wordt immers niet versterkt; 

2. De positie van het stadscentrum van Krimpen aan den IJssel wordt nog sterker dan  
voorheen. Dit blijft immers de plek met een combinatie van grote landelijke ketens en 
kleine, lokale, gespecialiseerd aanbieders; 

3. De Crimpenhof zal haar positie met deze uitbreiding minimaal de komende 10 á 15 jaar 
kunnen vasthouden, waardoor consumenten volledig bediend worden en de ondernemers 
rendabel kunnen blijven werken. 

De Crimpenhof wordt op onderdelen versterkt om de “gaten” in de branchering op te vullen en 
zodoende ook als volwaardig hoofdwinkelcentrum te kunnen fungeren. Het voorstel zoals dat in 

deze rapportage is neergelegd, zal in het planproces voor het vernieuwde stadscentrum nog 
verder moeten worden uitgewerkt. In het vervolgstadium zullen ook de  wensen en 
mogelijkheden van de zittende en nieuwe ondernemers geïnventariseerd moeten worden. Deze 
kunnen op onderdelen nog aanpassingen met zich meebrengen.  
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5 Buurt- en wijkwinkelcentra 

In de voorgaande hoofdstukken is reeds naar voren gekomen dat het primaat van de 
ontwikkelingen in Krimpen aan den IJssel bij de Crimpenhof zal komen te liggen. Hier vinden de 

belangrijke uitbreidingen plaats van winkels in de niet-dagelijkse sector. Dit segment van kijken-
vergelijken en recreatief winkelen zal een sterke impuls moeten krijgen in de Crimpenhof. 

De vraag is welke consequenties dit kan hebben op het functioneren van buurt- en 
wijkwinkelcentra. Nog beter is om de vraag te stellen hoe de buurt- en wijkwinkelcentra zouden 
moeten functioneren in relatie tot de Crimpenhof als hoofdwinkelcentrum. Er is een duidelijke 

taakverdeling aan te brengen tussen beide niveaus van winkelcentra. In bijgaande tabel wordt 
nader ingegaan op de twee typen winkelgebieden op basis van de noodzakelijke en gewenste 
eigenschappen. 

Een buurt/wijkwinkelcentrum hoeft aan veel minder eisen te voldoen, maar wat er aangeboden 

wordt moet wel goed functioneren. Dit is in het kort de boodschap die hieruit naar voren komt. 
De supermarkt is de belangrijkste drager voor een buurt/wijkwinkelcentrum, aangevuld met 
winkels die frequent aangekochte niet-dagelijkse artikelen aanbiedt, bijvoorbeeld een Blokker of 
tijdschriftenzaak. 

Door de steeds hogere eisen die consumenten stellen aan het winkelbezoek en de steeds sterkere 

trend naar schaalvergroting is er al tientallen jaren een trend waarbij de onderste laag van het 
winkelaanbod wegvalt. De typische huiskamerkruideniers, de kleine supermarktjes van 300 m2 en 
zelfs grotere supermarkten van 600 á 700 m2 kunnen niet meer rendabel opereren omdat ze te 

kleinschalig zijn en consumenten ze eenvoudig voorbij lopen. Er zijn nog wel enkele 
uitzonderingen, maar die worden steeds zeldzamer.  
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Tabel 16: Kenmerken buurt/wijkwinkelcentra en hoofdwinkelcentra 

 Buurt- en wijkwinkelcentra 

 

Stadsdeel- en hoofdwinkelgebieden 

Consumentengedrag/ 
psychologie 

• gemak 

• regelmaat 

• schoon 

• veilig 

• hoge bezoekfrequentie 

• korte verblijfsduur 

• efficiënt winkelgedrag 

• vertrouwdheid 

• comfortabel 

• druk  

• combinatie van gewoon/ongewoon 

• grote stromen mensen 

• anoniem 

• mensen kijken  

• keuze  

• prettige ambiance 

• prettig verblijfsklimaat 

• gezellig 

Lay-out en fysieke 
kwaliteit 

• zichtbaarheid 

• herkenbaarheid 

• eenduidige lay-out 

• eenvoudig en gratis parkeren 

• concentratie van gelijksoortige branches 

• tweezijdig winkelen 

• compact  

• goede verlichting 

• geconditioneerde ruimte 

• centrale pleinen 

• daglicht toetreding 

• parkeerdruk hoog 

Functionele kwaliteit • anchors: één á twee 
supermarkten 

• 3 á 4 foodspeciaalzaken 

• stand alone 

• compleet dagelijks food/ 

• compleet aanbod frequent 
dagelijks aangekocht non-food 

 

• breed en divers assortiment 

• voldoende aanbod per segment, duplicatie 

• interessante winkels 

• anchors: twee á drie grote 
supermarkten/warenhuizen/modische 
grootheden 

• modisch segment voert de boventoon 

• combinatie groot -  klein  

• voldoende aanbod per segment en per 
prijsklasse  

• kwalitatief goede horeca in meerdere 
segmenten 

• terrassen 

• activiteiten 

Omgevingskwaliteit • verzorgingsgebied tussen 6.000 
en 12.000 mensen 

• ligging in wijk 

• Verzorgingsgebied minimaal 30.000 mensen 

• Centrale ligging tussen wijken 
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5.1 Mogelijkheden per buurt/wijkwinkelcentrum 

In Krimpen aan den IJssel doet zich een lastig dilemma voor. Uit de berekeningen in de 
voorgaande hoofdstukken bleek dat er geen mogelijkheden zijn voor uitbreiding van de dagelijkse 

sector, juist de sector die de drager is voor dit soort winkelgebieden. Dit kan niet gecompenseerd 
worden met versterking van de niet-dagelijkse sector. De meeste winkels in de niet-dagelijkse 
sector passen niet in de buurt/wijkwinkelcentra en deze uitbreidingsmogelijkheden gaan dan bij 
voorkeur ook richting Crimpenhof. 

Anderzijds kan ook geconstateerd worden dat er kennelijk een ruim aanbod aan dagelijkse 
artikelen is in Krimpen aan den IJssel en dat consumenten goed bediend worden. De conclusie is 
wel dat de buurt/wijkwinkelcentra de komende jaren niet of nauwelijks uitgebreid kunnen 
worden. 

In de Crimpenhof zal echter ook geen uitbreiding plaats kunnen vinden bij de supermarkten en 

foodspeciaalzaken, er zal dan ook geen extra concurrentie voor de buurt/wijkwinkel-centra 
komen. 

Onderstaand volgt een beschouwing per winkelgebied in Krimpen aan den IJssel. 

De Korf 

Dit centrum van ca. 4.500 m2 w.v.o. (waarvan 2.000 m2 supermarktruimte) is het tweede 
winkelgebied van Krimpen aan den IJssel en heeft een belangrijke rol voor de ca. 12.500 inwoners 

van Boveneind en Langeland. Er is een sterke supermarktbezetting van Super de Boer en Lidl, die 
elk in een ander segment zitten. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod aan versspeciaalzaken en 
frequent niet-dagelijks.  

 

Dit centrum slaagt erin om ruim een kwart van alle bestedingen in de foodsector aan zich te 

binden en 9% van de non-foodbestedingen. Door de ligging ten opzichte van de Crimpenhof, de 
oppervlakte en het aanbod zal dit centrum zijn aantrekkelijkheid blijven behouden voor de 
bewoners in Boveneind en Langeland. Het is niet te verwachten dat de uitbreiding van de 

Crimpenhof een negatief effect zal hebben op de Korf, omdat voor de dagelijkse boodschappen 
de verhouding niet substantieel zal veranderen. 

 

De Olm 

De Olm is een echt buurtwinkelcentrum in de vorm van een strip en een pleintje, waarbij de C-
1000- de belangrijkste trekker is en er enkele ondersteunende winkels zijn. De oppervlakte is 

zeer beperkt met ca. 1.400 m2 w.v.o. winkels, waarvan  bijna ¾ voor de supermarkt. Het 
primaire verzorgingsgebied voor De Olm is de wijk Langeland met ca. 8.000 inwoners. Door de 
ligging aan de rand  van Kortland-Zuid (6.300 inwoners) en de uitbreidingswijk Lansingh-zuid  (op 

termijn ca. 3.000 inwoners) is er veel toevloeiing van buiten het primaire verzorgingsgebied. Dit 
blijkt uit de zeer hoge vloerproductiviteit van de C-1000. Hier blijkt dat de conclusie dat er geen 
marktruimte is voor de dagelijkse sector zoals die uit het DPO naar voren komt niet opgaat voor 

de C-1000 in De Olm. Door de specifieke omstandigheden is hier op deze locatie juist behoefte 
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aan vergroting van de supermarkt. Daarmee wordt de druk van de ketel gehaald ten aanzien van 
de te hoge vloerproductiviteit.  

 

Geadviseerd wordt om deze supermarkt met ca. 300 m2 w.v.o. (400 m2 bruto) te vergroten. 
Weliswaar zal dit tot nog iets meer “overschot” leiden (1.930 m2 i.p.v. 1.630 m2) voor totaal 
Krimpen aan den IJssel, maar het knelpunt in dit deel van de gemeente wordt wel opgelost. Dit 

zal geen negatieve consequenties hebben voor de Korf en de Crimpenhof en kan de nieuwe vraag 
vanuit Lansingh-zuid opvangen. Voor het overige wordt geadviseerd om op termijn een 
revitalisatie voor dit centrum uit te voeren, omdat de fysieke structuur (strip, pleintje, open 
lucht) snel kan leiden tot achteruitgang. 

De Brink 

Dit is feitelijk al geen winkelgebied meer en bestaat enkel bij de gratie van een recent 
gevestigde discounter, die in staat is autonoom klanten te trekken. De overige winkels 

functioneren zeer matig of staan al leeg. Deze trend is nauwelijks meer te keren en zal de 
komende jaren leiden tot meer branchevervaging en andere problemen. Gezien de ligging en 
afstand tot De Korf (800 meter) en de Olm (1.000 meter) heeft dit gebied geen bestaansrecht 

meer. Zelfs de uniciteit van een discounter, zoals elders in Nederland, gaat hier niet op, want in 
de Korf bevindt zich ook een Lidl.  

 

Geadviseerd wordt om hier een herontwikkelingscenario op te stellen, bijvoorbeeld met 
woningen. Het sluiten van dit winkelgebied zal geen negatieve consequenties hebben voor het 

directe verzorgingsgebied. De huidige supermarkt zou op termijn verplaatst kunnen worden 
richting de Crimpenhof, daar is het een goede aanvulling. Eventuele verzoeken voor uitbreiding 
op De Brink kunnen gezien het overschot aan supermarktmeters in Krimpen aan den IJssel beter 

niet gehonoreerd worden, omdat daar in tegenstelling tot de Olm geen dringende noodzaak toe 
is. Bovendien zorgt het voor een extra claim aan supermarktmeters in de toekomst. 

Stad en Landschap 

Als buurtwinkelcentrum is het al over de houdbaarheidsdatum heen, alleen een kleine Spar 

supermarkt heeft dagelijks aanbod voor de buurtbewoners, de rest van het aanbod bestaat uit 
horeca, diensten of niet-dagelijks non-food. Feitelijk hebben de markt en maatschappelijke 
veranderingen hier al hun werk gedaan en verschiet het centrum van kleur. Dit proces doet zich 

voor in veel Nederlandse steden. De sterke positie van De Olm laat zien dat Stad en Landschap de 
strijd als boodschappencentrum definitief verloren heeft. De afstand tot De Crimpenhof met drie 
supermarkten, De Korf en De Olm is slechts 800 meter. 
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Gezien deze situatie is het (geleidelijk)afbouwen van de functie als buurtcentrum voor de 

dagelijkse boodschappen raadzaam. Zo lang de zittende winkeliers een rendabele zaak hebben is 
er geen noodzaak om actief in te grijpen. Over Stad en Landschap is al veel discussie geweest 
over het al dan niet handhaven ervan en de zaak ligt gecompliceerd met eigendommen en andere 
belangen. De komende jaren zal het herontwikkelingstraject verder uitgewerkt moeten worden.  

Parkzoom  

Hier bevindt zich nog een echte winkelstrip op 800 meter van de Crimpenhof. Belangrijkste 
trekker is de versmarkt, aangevuld met een cafetaria, slager en een kapper. Van oudsher heeft 
dit gebied een belangrijke buurtfunctie voor de inwoners in Kortland en door hun klantentrouw is 

er nog steeds voldoende omzet voor deze winkels. Er is een sterke parallel met Stad en 
Landschap, waar zich ook een kleine supermarkt bevindt met een trouwe klantenkring. 

 

Ook hier is helaas weinig perspectief op langere termijn voor deze winkelstrip. Ondersteunende 
overheidsmaatregelen om de winkelfunctie te behouden zullen weinig effect hebben, omdat door 

een combinatie van economische en maatschappelijke veranderingen het draagvlak langzaam 
verdwijnt. Zo lang de zittende winkeliers een rendabele zaak hebben is er geen noodzaak om 
actief in te grijpen, maar bij afglijden naar ongewenste toestanden als leegstand, 
branchevervaging etc. zal er een herontwikkelingstraject uitgewerkt moeten worden. 

Verspreide bewinkeling 

Bij elkaar opgeteld is het aantal verspreide winkels in Krimpen aan den IJssel vrij gering. De 
belangrijkste is Van Genderen, een exclusieve modezaak in Oud Krimpen aan den IJssel. Verder 

bevinden zich aan de IJsseldijk enkele winkels. Deze zaken hebben vaak een lange historie en 
eigen onroerend goed, waardoor de overstap naar een regulier winkelcentrum soms groot is.  

 

De trekkracht van de Crimpenhof zal de komende jaren zeker op modisch gebied veel groter gaan 
worden door de toevoeging van ca. 2.000 m2 w.v.o. (ca. 2.500 m2 b.v.o.) aan kledingwinkels. Om 
niet achter te blijven bij de herontwikkeling van het centrum is het daarom raadzaam om in 
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samenspraak met de eigenaar/winkelier te komen tot een relocatie naar de nieuwe Crimpenhof. 
In onderstaande tabel wordt het functioneren en de strategie met betrekking tot de buurt- en 
wijkwinkelcentra overzichtelijk weergegeven. 

Tabel 17: Perspectief en strategie buurt- en wijkwinkelcentra Krimpen aan den 
IJssel  

Winkelgebied Huidig economisch 
functioneren als buurt-

/wijkcentrum 

Toekomst 

perspectief 

Strategie en actie 

Korf  Goed Goed 
Faciliteren en actief ondersteunen. Geen substantiële uitbreiding 
winkeloppervlakte  

De Olm Goed Goed 
Faciliteren en actief ondersteunen. Revitalisatie op termijn. 
Uitbreiding C-1000 met ca. 400 m2 b.v.o.  

Stad en 
Landschap Matig Matig 

Geen actieve ondersteuning om functie als boodschappencentrum 
te handhaven. Op langere termijn herontwikkeling ondersteunen 

Parkzoom  Matig Matig 
Geen actieve ondersteuning om functie als boodschappencentrum 
te handhaven. Op langere termijn herontwikkeling ondersteunen 

Brink Slecht Slecht 

Actief afbouwen winkelfunctie, herontwikkeling stimuleren. 
Verplaatsen Lidl naar Crimpenhof. Uitbreiding supermarktoppervlak 
niet ondersteunen  

Verspreid Matig/goed Matig Indien economisch mogelijk  relocatie naar Crimpenhof 

Momenteel is de maximale afstand tot een volwaardig winkelgebied voor de dagelijkse 

boodschappen voor Krimpenaren in het meest ongunstige geval 1.000 meter. Mocht op langere 
termijn de winkelfunctie van Stad en Landschap, Parkzoom en Brink verdwijnen, dan zal dat voor 
inwoners van de wijken geen negatieve consequenties hebben. Immers, deze centra bieden nu 

ook geen volwaardig pakket aan dagelijkse boodschappen, hiervoor zal toch de Crimpenhof, de 
Korf en mogelijk de Olm bezocht moeten worden.  

Effect uitbreiding Crimpenhof op buurt- en wijkwinkelcentra 

De conclusie uit dit onderzoek is helder: er is veel marktruimte voor uitbreiding van het niet-

dagelijkse aanbod in Krimpen aan den IJssel. Deze ca. 9.000 m2 b.v.o. zal toegevoegd kunnen 
worden aan de Crimpenhof om de functie van shoppingcenter voor recreatief winkelen te 
versterken. Door het toevoegen van een attractiever winkelaanbod en meer daghoreca zullen 

meer consumenten aangetrokken worden en daarmee zal ook de koopkrachtbinding in Krimpen 
aan den IJssel en de regio gemaximaliseerd worden. 

Uitbreiding in de dagelijkse sector (uitgezonderd drogisterijen) is niet of slechts onder 
voorwaarden mogelijk en dat betekent dat het bezoekdoel voor de Crimpenhof nog meer dan nu 
het recreatieve winkelen zal worden. Uiteraard zullen inwoners van Kortland en Oud-Krimpen aan 
den IJssel de Crimpenhof ook als boodschappencentrum blijven gebruiken. 

Het niet substantieel uitbreiden van de supermarkten in de Crimpenhof zorgt ervoor dat de 
functie van De Korf en de Olm als voorziening voor de dagelijkse boodschappen ongemoeid blijft. 
Voor Parkzoom, Stad en Landschap en De Brink geldt dat de economische en maatschappelijke 

trends zorgen voor een (langzame) achteruitgang van het functioneren. Dit is een autonoom 
proces en staat los van een eventuele herontwikkeling en uitbreiding van de Crimpenhof. 




