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1.

Samenvatting en conclusies

Inventarisatie marktruimte detailhandel centrum Volendam
De fungerende detailhandelsstructuurvisie van de gemeente Edam-Volendam
dateert uit 2007. Momenteel zijn er plannen om het gebied rond het Europaplein
aan te pakken, op basis waarvan de gemeente behoefte heeft aan een rapport dat
inzicht geeft in de mogelijkheden voor de deelgebied.
De winkelstructuur van Edam-Volendam
De winkelstructuur in de gemeente kan als volgt worden gekenmerkt:
•
•
•

•

•
•
•
•

•

Edam en Volendam als dubbelkern met sterke identiteit / bekendheid;
Het centrum van Volendam is het hoofdwinkelgebied;
De Stient en de Burgemeester Van Baarstraat en het centrum van Edam zijn
de ondersteunende centra (op wijk- en buurtniveau) en het bedrijventerrein
Julianaweg de grootschalige detailhandelslocatie;
Relatief beperkt dagelijks aanbod, ruim niet-dagelijks aanbod. De niet-dagelijkse sector is alleen sterk vertegenwoordigd in de branchegroep ‘in en om
het huis’ door de grootschalige detailhandelslocatie aan de Julianaweg. De
overige branchegroepen zijn sterk ondervertegenwoordigd;
Relatief veel aanbod in de wijken met uitzondering van het centrum van
Edam;
Een beperkte omvang van het centrum van Volendam;
Sterke spreiding supermarkten over de gemeente, met een sterke ondervertegenwoordiging in het centrum;
Opvallende supermarktstructuur: ondervertegenwoordiging verzorgingsniveau
per hoofd op supermarktgebied, relatief kleinschalige supermarkten en
eenzijdig aanbod aan kwaliteit, marktsegment en supermarktformule;
Verschillende ontwikkelingsplannen met detailhandel, zoals: de Vomar supermarkt in de nieuwbouwwijk Broeckgouw, mogelijke invulling Julianaweg met
supermarkt, mogelijke invulling Korsnästerrein met winkels en mogelijke
uitbreiding Europaplein en omgeving met winkels. Onder het Europaplein en
omgeving wordt verstaan het gebied tussen de Haven en de Julianaweg, waaronder de Zeestraat, het Europaplein en Havenhof.

Het centrum van Volendam heeft de volgende kenmerken:
•
•
•
•
•

Relatief beperkt metrage in vrijwel alle retailcategorieën;
Het aantal winkels ligt op een gemiddeld niveau; in relatie tot de beperkte
omvang is dus sprake van een kleinschalig winkelaanbod;
Relatief beperkt aantal trekkers;
Sterk toeristische recreatieve karakter van een deel van het centrum;
Matige ruimtelijke kwaliteit centrum, namelijk hoog tot zeer hoge parkeerdruk, te sterke concentratie bronpunten, trekkers liggen te veel geclusterd in
één deelgebied, een versnipperde structuur, zwakke routing, wisselende
ruimtelijke kwaliteit.

De verzorgingsfunctie
De volgende kenmerken kunnen worden onderscheiden op het gebied van de verzorgingsfunctie van de gemeente Edam-Volendam:
•
•
•

•

Een huidig inwonertal van circa 28.500 dat de komende jaren toeneemt met
2 tot 10%;
Circa 1 miljoen toeristen per jaar waar de winkels van kunnen profiteren;
Circa 38% van de totale detailhandelsomzet in het centrum van Volendam is
afkomstig van bezoekers van buiten de kern Volendam, namelijk 7% uit Edam,
8% uit de rest van de regio en het resterende deel van toeristen (23%);
Edam-Volendam heeft geen centrale verzorgingsfunctie in de regio;
Purmerend, Hoorn en winkelcentrum Boven ’t IJ in Amsterdam hebben deze
functie wel.

De positionering van de retailstructuur
Op basis van het voorgaande is voor de retailstructuur in de gemeente de volgende ambitie geformuleerd:
a) Dagelijkse boodschappen als fundament;
b) Versterking van de modisch-recreatieve functie;
c) Beter benutten van de toeristische potentie.
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Deze ambitie kan worden gerealiseerd met de volgende insteek:
1. Versterking supermarktstructuur in de volgende prioriteitslijn:
a) Komst Vomar in Broeckgouw;
b) Focus op het centrum met een verdere uitbreiding en verbreding van
		
het supermarktaanbod, waarbij het streven is het realiseren van ten
		
minste één moderne servicesupermarkt als trekker, te weten de huidige
		
Deen supermarkt. Indien een tweede supermarkt wordt toegevoegd dan
bij voorkeur een supermarkt met een prijsvriendelijk marktsegment;
c) Overige initiatieven binnen de dagelijkse sector alleen honoreren op het
moment dat ze versterkend zijn voor de bestaande structuur;
d) Behoud huidige ondersteunende detailhandelsstructuur op wijk- en
buurtniveau met ten minste één supermarkt;
e) Tegengaan (nieuwe) solitaire supermarktpunten.
2. Completering koopfunctie:
Versterken van de koopfunctie door het ontwikkelen van voldoende massa
en trekkracht. De recreatieve functies moeten worden versterkt. De toeristische potentie moet daarbij worden benut.
3. Concentratie in plaats van versnippering:
Clustering en completering van het niet-dagelijkse aanbod.
Concrete actiepunten
De volgende concrete actiepunten ondersteunen het realiseren van de ambitie
voor het centrum:
•
•
•
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Creatie bronpunt in het deelgebied Europaplein en omgeving;
Parkeerverwijssysteem vanaf de aanrijroute;
Aanwenden marktruimte in de dagelijkse sector (1.300 – 2.200 m² winkelvloeroppervlakte1 (wvo)/ 1.600 – 2.700 m² brutovloeroppervlakte2 (bvo)). Na
de toevoeging van de Vomar in de Broeckgouw (1.430 m² wvo / 1.800 m² bvo),
resteert in de minimale variant geen uitbreidingsruimte meer en in de maximale variant circa 770 m² wvo / 900 m2 bvo.  

De winkelvloeroppervlakte (wvo) is de ruimte die voor de consument toegankelijk is 			
inclusief de ruimte achter de toonbank.
De brutovloeroppervlakte (bvo) van een winkel is de winkelvloeroppervlakte inclusief het
magazijn, de kantine en overige toegankelijke ruimten die afgesloten zijn voor de consument.

Met deze uitbreidingsmeters focussen op:
Versterking / vergroting huidige supermarkt in het centrum;  
Eventueel toevoeging tweede supermarkt met een prijsvriendelijk markt		
segment, eventueel via een verplaatsing vanuit een van de wijkwinkelgebieden;
• Versterken van het dagelijks aanbod met een moderne drogisterij (vooral in
omvang);
• Aanwenden marktruimte in de niet-dagelijkse sector (3.000 – 4.100 m² wvo /
3.800 – 5.100 m² bvo). Focus op aanbod dat de lokale bevolking aan het
eigen centrum bindt:
2.000 tot 3.000 m² wvo reserveren voor het versterken van de modische
		
sector door uitbreidingsmogelijkheden te bieden aan bestaande winke		
liers en het toevoegen van krachtige zelfstandigen en ontbrekende
formules;
Circa 1.000 m² wvo reserveren voor het versterken van de vrijetijdssector, namelijk door het toevoegen van ontbrekende formules;
Door toevoeging van formules en krachtige zelfstandigen het aanbod
		
verbreden. Toevoeging van vooral het hogere segment versterkt de
		
kwaliteit van het aanbod.
• Toevoegen daghoreca in het deelgebied Europaplein en omgeving;
• Behoud warenmarkt in het centrum, waarbij de warenmarkt verhuist naar het
Europaplein;
• Versterking van de centrumfunctie van Europaplein en omgeving door de uitbreidingsmeters vooral hier te positioneren. Hiermee kan worden gekomen
tot een versterking van het aanbod voor de lokale bevolking;
• Beter aan elkaar verbinden van de deelgebieden binnen het hoofdwinkelgebied van het centrum van Volendam: de Haven, de Julianaweg bij de aansluiting op de Zeestraat en het Europaplein en omgeving.
Tabel: Overzicht uitbreidingsruimte centrum Volendam in 2020 (afgerond)
Branchegroep

Dagelijkse sector

Niet dagelijkse sector

Minimumvariant Maximumvariant Minimumvariant Maximumvariant
In m² wvo

0

770

3.000

4.100

In m² bvo

0

900

3.800

5.100
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2.

Inleiding

2.1	Aanleiding
In 2007 heeft de gemeente Edam-Volendam een detailhandelsstructuurvisie vastgesteld. De huidige detailhandelsvisie biedt het kader en is vastgesteld beleid.
Hoofdpunten uit het beleid zijn:
• De huidige winkelstructuur als uitgangspunt nemen voor het detailhandelsbeleid;
• Versterking en uitbreidingsmogelijkheden zoveel mogelijk concentreren in
het centrum van Volendam;
• Consolideren en behoud van de overige winkelclusters, inclusief twee
solitaire supermarkten.
Op dit moment speelt een aantal winkelontwikkelingen binnen de gemeente. De
voornaamste en meest complexe opgave speelt in het centrum van Volendam,
namelijk de ontwikkelingen in het deelgebied Europaplein en omgeving. Op basis
van deze ontwikkeling heeft de gemeente behoefte aan een inventarisatie van
de mogelijkheden voor de versterking van het centrum van Volendam en de programmatische uitgangspunten voor detailhandel in dit gebied. Vragen als welke
detailhandel moet of kan er komen, in welke omvang en in welke branches liggen
de specifieke versterkingsmogelijkheden voor het centrum komen aan de orde.
Voor deze inventarisatie en programmatische uitgangspunten wordt aangesloten
bij het beleid zoals dat is zoals verwerkt in de detailhandelsstructuurvisie uit
2007. Waar nodig en voor zover relevant voor de centrumontwikkeling van Volendam, worden de uitgangspunten van deze structuurvisie 2007 geactualiseerd aan
de recente ontwikkelingen in Edam-Volendam.

2.2	Opbouw rapport
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de winkelstructuur van de
gehele gemeente. De kenmerken en de verschillende winkelgebieden komen hierbij aan de orde. Hoofdstuk 4 gaat in op de verzorgingsfunctie van de gemeente.
De verzorgingsfunctie van het deelgebied Europaplein en omgeving kan hiervan
worden afgeleid. De positionering van het centrum waar het deelgebied onderdeel van uitmaakt is uitgewerkt in hoofdstuk 5. In het laatste hoofdstuk zijn de
concrete actiepunten uitgewerkt.
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Figuur 2.1: Winkel-structuur Volendam (WPM)

Winkelstructuur Edam - Volendam

EDAM CENTRUM
Vomar

Supermarkt W. Pontstraat

Deen

Burgemeester van Baarstraat
De Stient

Deen

Supermarkt Broelkgouw
(toekomstig)

Julianaweg
Dirk van den Broek

Deen

VOLENDAM CENTRUM
Deen

BRON: Google Maps

Centrumgebieden
Ondersteunende winkelcluster
Supermarkt
Grootschalig cluster
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3.

Winkelstructuur Edam-Volendam

Dit hoofdstuk geeft een beeld van de huidige retailstructuur van de gemeente
Edam-Volendam. Allereerst wordt ingegaan op de kenmerken van de structuur
van de gehele gemeente in paragraaf 3.1. Daarbij wordt vooral stilgestaan bij
de verdeling van het dagelijkse aanbod over de gemeente. Vervolgens wordt
een beeld geschetst van het centrum van Volendam als hoofdwinkelgebied van
de gemeente.

230

m² wvo supermarkt per 1.000 inw.

220
210

200

Edam-Volendam

190

Landelijk

180
170
160
150

3.1.	Algemene kenmerken retailstructuur hele gemeente

2005

2010

Edam en Volendam vormen een dubbelkern met een sterke identiteit. Zowel Volendam als Edam genieten bekendheid als karakteristieke haven- en handelssteden. De toeristische aantrekkingskracht is groot. Volendam wordt van oudsher gekenmerkt door een sterke gemeenschapszin. De gemeente vertoont in economisch
opzicht een sterke dynamiek. Met meer dan 2.000 bedrijven en instellingen scoort
de gemeente ruim boven het landelijk gemiddelde. De detailhandel heeft hierin
een belangrijk aandeel. In vergelijking met soortgelijke steden in Nederland (zie
bijlage 2) is het totaal aantal meters winkelaanbod in Edam-Volendam redelijk in
verhouding. Het dagelijks aanbod is wat beperkter, het niet-dagelijks aanbod wat
ruimer.

in de wijken (zie figuur 2.1). Daarnaast biedt ook het centrum van Edam diverse
boodschappenvoorzieningen. In de nieuwe uitbreidingswijk Broeckgouw komt
straks een nieuwe supermarkt (Vomar).

Vergelijking winkelaanbod (wvo)

Schaalvergroting
De dynamiek in foodretail wordt sterk gedreven door supermarkten en hun schaalvergroting. De supermarkten in Edam-Volendam hebben een beperkte omvang,
namelijk tussen de 900 en 1.200 m² wvo. Om een supermarktconcept goed neer
te kunnen zetten hebben moderne full-service supermarkten een omvang nodig
van tenminste 1.500 m² wvo. Afhankelijk van de locatie en functie kan de omvang
van supermarkten in Volendam toenemen tot circa 1.200 a 1.600 m² wvo. In visie
en beleid moet deze dynamiek een aandachtspunt zijn.

Volendam

niet-dagelijks
dagelijks

Referentie
20.000 30.000
0

20.000

40.000

60.000

3.1.1 De dagelijkse sector
De boodschappenstructuur van Edam-Volendam is redelijk fijnmazig opgebouwd.
De supermarkten, als voornaamste trekkers van dagelijkse aankopen, zijn verspreid over vier verschillende locaties, zowel in het centrum van Volendam als

Supermarktaanbod beperkt
In de foodretail treedt al jaren een verschuiving op. Supermarkten winnen
positie ten koste van specialisten. Het aanbod aan supermarkten neemt toe. Het
verzorgingsniveau per hoofd ligt in Edam-Volendam onder het Nederlands gemiddelde. De achterstand wordt aanzienlijk ingelopen door de nieuwe Vomar in De
Broeckgouw.

Weinig variatie in supermarktformules
In de gemeente Edam-Volendam is een vrij eenzijdig aanbod aan supermarktformules. Er zijn 4 vestigingen van Deen en 1 Dirk van den Broek (nabij de Burg. van
Baarstraat). Vomar die zich vestigt in De Broeckgouw wordt de derde supermarktformule in de gemeente. In het verleden zijn er meer formules geweest; Edah aan
de Zeestraat is Deen geworden en de Coop in het centrum van Edam is verdwenen.
De sterke vertegenwoordiging van slechts een marktsegment is opvallend.
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In de meeste gemeenten zijn verschillende supermarktorganisaties gevestigd en
heeft de consument keuze uit verschillende marktsegmenten. Een harddiscountformule ontbreekt bijvoorbeeld in de gemeente. Gemiddeld is één harddiscounter
op iets meer dan 20.000 inwoners in Nederland aanwezig. In de vorm van Dirk van
den Broek heeft de gemeente wel een prijsgunstige aanbieder.

3.1.2 De niet-dagelijkse sector
Binnen de niet-dagelijkse sector is het modisch-recreatieve aanbod in de gemeente vrij gering. Het aanbod in de categorie ‘vrije tijd’ (sport, spel, hobby, etc.)
loopt zeer sterk achter; het aanbod in Edam-Volendam is minder dan de helft van
referentiegemeenten.
Aanbod dat in de regel perifeer en grootschalig is gevestigd (‘in en om het huis’)
is in Edam-Volendam ruim vertegenwoordigd. Datzelfde geldt voor de categorie
‘overig’, waaronder vooral de souvenirwinkels vallen.

160
140
120
100
80
60
40
20
0

3.2. Kenmerken retailstructuur naar locatietype
Kijken we naar de verdeling per locatietype, dan wijkt deze in de gemeente EdamVolendam nogal af van vergelijkbare kernen. De opbouw van de winkelstructuur
heeft bepaald geen doorsnee samenstelling. Relatief veel aanbod ligt ‘in de wijk’.
Het aanbod aan grootschalige en verspreid gelegen ondernemingen heeft een gemiddelde vertegenwoordiging. Het aandeel grootschalige detailhandelsvestigingen is fors vertegenwoordigd.

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

Verdeling naar locatie (wvo)
Volendam
Referentie
20.000 - 30.000

Index samenstelling winkelaanbod

Volendam
Referenties

Centrum Volendam: relatief klein
Het centrum van Volendam heeft de hoofdwinkelfunctie voor de dubbelkern EdamVolendam, met een substantieel ruimer winkelaanbod dan de andere winkelgebieden in de gemeente. Afgezet tegen hoofdwinkelcentra in plaatsen van dezelfde
omvang heeft Volendam een beperkt winkelaanbod. Een reden hiervoor is dat de
kleinschalige structuur met kleine (historische) panden vaak niet aansluit bij de
ruimtebehoefte van winkels, die zich daardoor of niet vestigen, of zich buiten het
centrum vestigen. Ook de perifere ligging van het centrum van Volendam binnen
de gemeente kan hierin een rol spelen. Daarnaast bevindt zich relatief veel winkelaanbod buiten het centrum van en veel grootschalig aanbod op bijvoorbeeld
industrieterrein Julianaweg.
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Onderstaand is het centrumgebied te zien, zoals dat is afgebakend in de detailhandelsnota uit 2007.
Figuur 3.2: Centrumgebied Volendam Detailhandelsstructuurvisie 2007

De positionering van de Burgemeester Van Baarstraat is daarentegen minder eenduidig. Het profiel van het winkelgebied sluit het best aan bij dat van een wijkwinkelcentrum. Het winkelcentrum bestaat uit een Deen supermarkt, aangevuld met
enkele andere branches, waarbij de samenstelling van het aanbod nogal afwijkt
van een regulier wijkwinkelcentrum. Ten opzichte van andere wijkwinkelcentra is
er relatief veel modisch aanbod.

Winkelaanbod naar locatie (vkp)
Referentie
20.000 30.000

Centraal
Ondersteunend
Overig

Volendam

0%

20%

40%

60%

80%
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Bovendien ligt het winkelgebied relatief dicht bij het centrum van Volendam. Op
korte afstand van het winkelcentrum aan de Van Baarstraat ligt een tweede supermarkt, een Dirk van den Broek. Deze supermarkt ligt in feite solitair.


'URRJK7URPPHOHQHQ3DUWQHUV

Wijk- en buurtwinkelcentra: ruim opgebouwd
De ondersteunende wijk- en buurtcentra lijken te profiteren van een minder sterk
centrum. Op wijkniveau is er relatief veel aanbod aanwezig aan mode en overig
semi-recreatief aanbod. Bovendien is het supermarktaanbod in de wijken sterker
dan in het centrum.

Winkelaanbod naar type locatie
(wvo)
Referentie 20.000 30.000

Centraal
Ondersteunend

Overig
Volendam

0%

20% 40% 60% 80% 100%

Edam: beperkte winkelvoorzieningen
Edam heeft een beperkte winkelfunctie. Op het gebied van dagelijks aanbod beschikt Edam over een supermarkt, een groenteboer, een slager en drie (banket-)
bakkers. Daarbij ligt het aanbod verspreid over de kern. Het winkelaanbod in het
centrum van Edam is in belangrijke mate gericht op toeristische bezoekers. Dat
blijkt onder meer uit het ruime aanbod aan kaaswinkels, antiek en andere specifieke branches.
Grootschaligheid: cluster op industrieterrein Volendam
Op het industrieterrein in Volendam is een behoorlijk aantal grootschalige aanbieders ontstaan, bestaande uit veelal lokale aanbieders. Het aanbod richt zich
hoofdzakelijk op de traditionele pdv-aanbieders (wonen, tuin en doe-het-zelf)
maar ook fietsen. Deels zitten ze geclusterd in het zelfde complex (Interieur Volendam Totaal met onder andere Veerman Wonen, Koning tweewielers, GBM of
Carre Wonen met Kex)).
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Ontwikkeling per branchegroep

Andere zitten om meer versnipperde locaties op het bedrijventerrein of direct
langs de Julianaweg (zoals Tase, MF-design, Snoek).

Dagelijks
Supermarkt

Recente en toekomstige ontwikkelingen
Sinds de vaststelling van de detailhandelsnota in 2007 is het winkelmetrage in
Edam-Volendam toegenomen. Het aantal winkels is in dezelfde periode gelijk gebleven, wat duidt op schaalvergroting. De groei van het winkelaanbod heeft vooral
beslag gekregen op perifere locaties met grootschalige invulling. Op andere locaties in de gemeente is het aanbod beperkt uitgebreid danwel gelijk gebleven.

Aantallen winkels
0
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Op het bedrijventerrein aan de Julianaweg zijn enkele specifieke ondernemers,
te weten Veerman Wooncentrum, GBM Sanitair en Ton Koning toegevoegd dan wel
uitgebreid. De toename is vooral te zien in het segment ‘wonen’. De toename in
‘mode en luxe’ is relatief groot en is het gevolg van een aantal nieuwe modische
formules die zich hebben gevestigd in de Zeestraat, namelijk Vero Moda, Didi,
SPS, een nieuwe Action en enkele nieuwe lokale ondernemers.

Mode&Luxe
Vrije Tijd

% verandering
2007-2010

In en om het huis
Detailhandel overig
Leegstand
Eindtotaal
-60%
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Binnen de gehele gemeente is de leegstand in winkelruimte in de periode 2007 2010 afgenomen.
Momenteel spelen de volgende plannen in de gemeente op retailgebied:
• Komst Vomar supermarkt in de nieuwbouwwijk Broeckgouw. Vomar opent in
2013 in de wijk een voordeelmarkt met een full-service karakter. De beoogde
omvang bedraagt 1.427 m² wvo, oftewel 1.796 m² bvo;
• Korsnästerrein in Edam. Op deze locatie komen 89 woningen, 150 parkeerplaatsen en ruimte voor winkels en daghoreca. De invulling met winkels en
daghoreca is nog onduidelijk;
• Europaplein en omgeving. Gedacht wordt om een eventuele uitbreiding van
het centrum van Volendam in het deelgebied Europaplein en omgeving tot
stand te brengen. Tot dit gebied wordt gerekend, het gebied tussen de
Haven en de Julianaweg, waaronder de Zeestraat, het Europaplein en Havenhof. De plannen zijn nog niet concreet.

3.3.	Het centrum van Volendam nader belicht
Het centrum van Volendam heeft door de enorme toeristenstroom een bijzondere
positie. Ook de winkelopbouw heeft specifieke kenmerken.

3.3.1

Winkelfunctie

Afgezet tegen vergelijkbare centrumgebieden is het metrage winkelaanbod in het
centrum van Volendam aan de kleine kant. Normaliter is het hoofdwinkelcentrum
van dit type kernen ruimer en breder gesorteerd.
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Toeristisch-recreatieve oriëntatie
Het centrum van Volendam onderscheidt zich door een sterk toeristisch-recreatief
karakter. Dit komt tot uitdrukking in de relatief ruime vertegenwoordiging van
modische aanbieders en horeca. Wat betreft het modische segment is het landelijk filiaalbedrijf beperkt aanwezig. De afgelopen jaren is er een aantal formules
bijgekomen, maar ten opzichte van vergelijkbare centra heeft Volendam duidelijk
minder filialen.
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Vrijwel alle categorieën (modisch, vrije tijd, etcetera) van het aanbod in het centrum van Volendam zijn relatief beperkt aanwezig. Het aantal winkels ligt wel op
een gemiddeld niveau. Een en ander duidt op een kleinschalig aanbod.

50%

Kleinschalig karakter
De kleinschaligheid in het aanbod lijkt het gevolg te zijn van de historiciteit van
het centrum samen met de relatief kleine panden die niet altijd geschikt zijn voor
winkels met een wat groter oppervlak. Hierdoor kan vernieuwing moeizaam tot
stand worden gebracht. Voor de aantrekkelijkheid is het echter belangrijk dat de
noodzakelijke schaalvergroting kan plaatsvinden. Landelijk is een duidelijke groei
van grotere formules en ondernemers. Deze formules fungeren vaak als trekkers
van een winkelgebied en zijn belangrijk voor andere ondernemers. Doordat de
units in het centrum van Volendam relatief kleinschalig zijn, heeft het landelijk filiaalbedrijf maar in beperkte mate z’n intrede gedaan in het centrum van
Volendam.
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Daghoreca

•

Trekkerbeeld: De trekkers en subtrekkers zijn voor een groot deel geconcentreerd in en rond de Havenhof. Deen, Hema, Blokker en Action liggen allen in
de Havenhof. Kruidvat, door zijn geringe oppervlak niet echt de trekker die
het zou kunnen zijn, ligt daar net buiten. De trekkracht wordt daarmee sterk
geclusterd, maar is niet gespreid over het winkelgebied. De ligging van de
trekkers in een introvert overdekt winkelcentrum beperkt de kracht van de
trekkers nog eens extra. Voorts ontbreekt een aantal winkels in Volendam die
de functie van subtrekker kunnen vervullen;

•

Versnipperde structuur: Het centrum heeft meerdere deelgebieden. De
samenhang tussen de Haven, de Zeestraat, Havenhof en overige winkelstraten
(Edammerweg, Meerzijde, Havenstraat) is niet sterk. De uitstraling van de
winkelplinten van de winkels aan de voornaamste winkelstraat (Zeestraat)
is beperkt. Voorts is nog een behoorlijk deel van de winkels aan de Julianaweg
gelegen, dat weinig samenhang vertoont met de rest van het centrum. Om de
versnippering binnen het centrum te onderstrepen: Langs de Haven, de
Zeestraat en de Havenhof, min of meer de hoofdstraten in het centrum, is
slechts de helft van het gehele winkelmetrage in het centrum gelegen;

•

Routing: Door de matige samenhang tussen deelgebieden is de routing voor
bezoekers van het centrum niet bepaald sterk. Vooral in een winkelgebied
waarin veel incidentele bezoekers komen, is een logische routing met duidelijke zicht- en looplijnen een voordeel;

•

Commerciële kwaliteit: In het deelgebied Europaplein en omgeving is de
commerciële kwaliteit vrij matig en niet ingericht op verblijf. Het Plein voegt
momenteel niks toe aan het winkelklimaat. Ook de Zeestraat heeft weinig
verblijfswaarde. De wervingskracht vanaf de Haven richting Zeestraat ontbreekt verder en De Havenhof is sterk naar binnen gekeerd. Alleen de Haven
is aantrekkelijk qua openbaar gebied en uitstraling. De beperking en indamming van (excessieve) uitbreiding van de horeca- en terrasfuncties vanuit het
horecabeleid, hebben hierbij een rol van betekenis gespeeld.
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3.3.2
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Ruimtelijke kwaliteit

Het centrum van Volendam heeft een aantal onderscheidende kwaliteiten, maar
kent ook behoorlijke knelpunten. Vooral is de ruimtelijke samenhang matig, terwijl dit een belangrijke voorwaarde is voor optimaal functioneren van winkel- en
verblijfsgebieden.
•

Parkeren en bereikbaarheid: De bereikbaarheid van de Havenhof is goed door
een directe verbinding met de Julianaweg als voornaamste aanrijroute. De
parkeerdruk in het centrum is hoog tot zeer hoog (tellingen parkeernota).
De relatie tussen garage (betaald) en straat/plein (blauwe zone) is niet
ideaal. Daarnaast is er voor autoverkeer maar een bronpunt, namelijk het
Europaplein en omgeving. Het centrum wordt daardoor slechts van een kant
gevoed;
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4.

De verzorgingsfunctie van de gemeente

De winkelgebieden in de gemeente Edam-Volendam hebben in de eerste plaats
een lokale dan wel wijkfunctie. Daarnaast wordt de gemeente jaarlijks door
vele duizenden toeristen bezocht. Dit hoofdstuk gaat in op de doelgroepen van
de winkelgebieden en de concurrentiepositie van Volendam.

4.1.2 Groei en ontwikkeling
Uitbreiding woonwijken
De groei van Volendam moet voor een groot deel gestalte krijgen in twee nieuwbouwwijken: De Broeckgouw (1.100 woningen) en de Lange Weeren (740 woningen).enDaarnaast
zijn er kleinere inbreidingsplannen, onder andere in de centra 32
Programma
visie voor deelgebieden
van Volendam en Edam:

4.1. Draagvlakontwikkeling
4.1.1

Groeiend draagvlak

Momenteel heeft de gemeente Edam-Volendam een inwonertal van circa 28.500.
Het merendeel van het inwonertal woont in de kern Volendam, namelijk bijna
21.000 mensen. Het overige deel is woonachtig in de kern Edam en buitengebied.
Naar verwachting neemt het inwonertal de komende jaren toe. Prognoses variëren van 10% tot 2/3%. De prognose van de Provincie gaat uit van zo’n 700 inwoners
extra in 2020 (vergelijkbaar aan het CBS), de gemeente3 en Primos 2007 gaan
uit van een groei van ruim 3.000. In het eerste geval komt het inwonertal uit op
29.200, in het laatste op 31.600.

Bevolkingsontwikkeling

34.000

•
•

32.000
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138.13022.00
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3

89 woningen op de Kornäslocatie (Edam);
84 appartementen Julianaweg/Kielstraat (Volendam) in plaats van 39 eengezinswoningen.

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

30.000

Bron: Companen 2009, Analyse vraag en aanbod zorgvoorzieningen Edam-Volendam. 			
Het jaar 2011 is vervolgens als uitgangspunt genomen.

4.1.3

Toerisme

Naast de eigen inwoners worden de winkels bezocht door toeristen. De bijzondere
karakteristiek en historische kwaliteiten van zowel Edam als Volendam zijn alom
bekend. De twee kernen zijn (inter)nationale trekpleisters met jaarlijks ruim 1
miljoen toeristen, een aantal dat nog steeds in de lift zit.
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Herkomst omzet Volendam Centrum
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Hoewel veruit de meeste toeristen in Edam-Volendam dagjesmensen zijn, heeft
het verblijfstoerisme een impuls gehad door de ontwikkeling van Marinapark. Het
recreatiepark telt 250 vakantiewoningen, een jachthaven, café en restaurant en
kleinschalige detailhandel (supermarkt, watersportartikelen). Veel toeristen gaan
vanuit Volendam naar Marken; de veerboot trekt 135.000 bezoekers.
Een peiling onder ondernemers in het kader van de Detailhandelsstructuurvisie
2007, wees destijds uit dat circa 40% van de detailhandelsomzet in het centrum
van Volendam van bezoekers van buiten de kern komt. 7% is afkomstig uit de kern
Edam, 8% uit de rest van de regio en het overige deel (23%) van toeristen.

4.2. Concurrentiepositie
4.2.1

Lokale en toeristische functie

Edam-Volendam heeft geen centrale ligging binnen de regio, die overigens niet
dicht bevolkt is. Het dichtbij gelegen Purmerend heeft dat wel, maar is vanuit
Volendam niet gemakkelijk bereikbaar. Monnickendam en Zeevang zijn de enige
plaatsen in de nabijheid van Edam-Volendam, maar liggen net zo dicht bij grotere plaatsen met meer winkelaanbod, zoals Purmerend en Hoorn. Deze plaatsen
hebben dan ook een veel sterkere regionale uitgangspositie dan Edam-Volendam.
De binnensteden van Purmerend en Hoorn, maar ook winkelcentrum Boven ’t IJ
in Amsterdam hebben allen een regionale verzorgingsfunctie. Boven ’t IJ wordt
bovendien versterkt met 26.000 m² aan winkels en horeca, terwijl ook op de

Kop van West in de binnenstad van Purmerend initiatieven zijn voor uitbreiding:.
Hierbij gaat het om een toevoeging van circa 10.000 m² wvo aan grootschalige
detailhandel.
Ondanks de beperkte regionale functie trekt Edam-Volendam jaarlijks enorm veel
toeristen, waardoor de toevloeiing van buiten hoger dan gemiddeld is.
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5.

Positionering

Bij het te voeren detailhandelsbeleid is de positionering van de retailstructuur bepalend. Dit hoofdstuk beschrijft de ambitie voor de structuur in de
gemeente en welke prioriteiten daarbij gelden.

5.1.	Ambitie
5.1.1	Ambitie Detailhandelsstructuurvisie 2007
In de Detailhandelsstructuurvisie van 2007 zijn de uitgangspunten benoemd, die
als leidend worden beschouwd voor het te voeren beleid:
1. Dagelijkse boodschappen als fundament;
2. Versterking van de modisch-recreatieve functie;
3. Beter benutten van de toeristische potentie.

5.1.2

Kwaliteitsslag en functionele impuls

architectonische setting die het centrum van Volendam zo eigen is.
Een volwaardig en compleet aanbod komt tegemoet aan een combinatie van meerdere bezoekmotieven, waarbij een zeker evenwicht bestaat tussen de “boodschappenfunctie”, de “winkelfunctie” (frequente aankopen, recreatief aanbod).
Deze detailhandelsfuncties worden gecombineerd met overige bezoekmotieven
op het vlak van horeca, ambulante handel, dienstverlening, zorg en sociaal-culturele functies.
Bij het realiseren van een volledig aanbod is van belang dat allereerst de basis
goed op orde wordt gebracht. Dat wil zeggen het basispakket aan food en nonfood in combinatie met een groot deel van de aanvullende winkels en de locationele en ruimtelijke eisen. Alleen dan is het mogelijk om de eigen bevolking zo
veel mogelijk te binden aan de eigen gemeente. Wanneer dat is gerealiseerd kan
worden gewerkt aan het realiseren van bijzondere, onderscheidende kwaliteit,
wat veelal vanzelf ontstaat wanneer de condities juist zijn.

5.2. Prioriteiten

Kijkend naar de huidige situatie kan de ambitie uit 2007 voor de retailstructuur
in Edam-Volendam overeind blijven staan. Het ambitieniveau moet gericht zijn
op het versterken van het centrum van Volendam met een functie voor de kernen
Volendam en Edam, gebruikmakend van de toeristische kwaliteit. Het gaat hierbij
om zowel een flinke functionele impuls als om een kwaliteitsslag. Belangrijk is dat
de versterking gericht is op de bevolking van de gemeente Edam-Volendam, met
hun eigen kenmerken en voorkeuren.

De matige staat van de winkelstructuur in het centrum van Volendam vraagt om
een krachtige integrale vernieuwingsslag. Daarin moet kwaliteit het leidend principe zijn, binnen verantwoorde (kwantitatieve) kaders. Vanuit de geformuleerde
ambitie moeten ingrepen die leiden tot een versterking van het centrum van Volendam worden toegejuicht en gestimuleerd. De noodzakelijke dynamiek in de
detailhandel moet een kans worden gegeven. Winkelgebieden vragen continu om
aandacht en vernieuwing, soms kleinschalig maar soms ook structureel. Van belang is die vernieuwing binnen de structuur goed in te bedden, maar ook eventuele sanering of verkleuring van minder perspectiefrijke meters te accepteren.

5.1.3

Om het centrum van Volendam te ontwikkelen tot een krachtig winkelgebied verdienen de volgende aspecten prioriteit:

Leidraad voor de toekomst

Bij de realisatie van de ambitie, de kwaliteitsslag en functionele impuls voor het
centrum van Volendam is het behoud van de eigen karakteristiek van het centrum
uiteraard van belang. Deze eigen karakteristiek bestaat voor de detailhandel uit
een juiste mix tussen de filiaalbedrijven en de locale en regionale zelfstandige
ondernemers. Maar komt ook terug in het aansluiten op de stedenbouwkundige en

1. Versterking supermarktstructuur
Voor een centrumgebied als dat van Volendam vormt de boodschappenfunctie een
belangrijke basis. Dit type centra is in basis te klein om echt uitgebreid recreatief
te winkelen. Aankopen en bezoekmotieven liggen doorgaans in het verlengde van
de dagelijkse of wekelijkse boodschappen. Om die reden is het van belang dat de
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boodschappenfunctie van het centrum voldoende aantrekkelijk is. Een modern
en goed uitgerust supermarktaanbod vormen samen met een compleet vers- en
overig convenience aanbod daarvan de pijlers.

publiek aan en weet veel consumenten aan zich te binden. Overige initiatieven binnen de dagelijkse sector zijn bij voorkeur versterkend voor de
bestaande centrumstructuur en verrijkend ten opzichte van het bestaande
aanbod (nieuwe formules en segmenten). Gelet op de toekomstige spreiding
van de supermarkten is er geen reden voor een verdere spreiding. Initiatieven
zijn bij voorkeur gericht op versterking van de bestaande dagelijkse clusters
(centra en wijkcentra);

Om de boodschappenfunctie daadwerkelijk te versterken is van belang dat het
dagelijks aanbod in het centrum van Volendam wordt gemoderniseerd. Dit vereist
vooral een schaalvergroting van het supermarktaanbod, eventueel aangevuld met
een verdere completering van vers en persoonlijke verzorging.
•

In tegenstelling tot wat in de Detailhandelsstructuurvisie 2007 staat, is de
supermarktcombinatie aan de Burgemeester van Baarstraat niet heilig. Het
behoud van één supermarkt is voldoende om de functie van een buurt-/wijkcluster te waarborgen. Schaalvergroting van de Deen en verplaatsing van de
Dirk van den Broek is een reële optie. Daarbij gaat de voorkeur uit naar het
verplaatsen van de Dirk van den Broek naar het centrum, zodat daar kan
worden gekomen tot een versterking van de boodschappenfunctie. Dirk van
de Broek vertegenwoordigt immers het marktsegment dat nog niet aanwezig
is in het centrum;

•

Het toevoegen van extra solitaire supermarktpunten, oftewel supermarkten
die geen onderdeel uitmaken van een cluster van winkelvoorzieningen, past
niet in bovenstaande lijn. Dergelijke initiatieven staan onderaan de prioritering.

Binnen de supermarktbranche spelen meerdere initiatieven. Versterking en uitbreiding van de dagelijkse sector (inclusief supermarkten) heeft vooral betekenis
voor de onderlinge verhoudingen tussen de lokale winkelgebieden; nieuwe initiatieven zullen dus ook goed afgewogen moeten worden in relatie tot de gewenste
boodschappenstructuur.
Met de realisatie van de Vomar in De Broeckgouw is de marktruimte in de dagelijkse sector niet zo groot meer. Uit bijlage 1 blijkt dat in de dagelijkse sector in 2020
een ruimte aanwezig is van 1.300 tot 2.200 m² wvo, oftewel 1.600 – 2.700 m² bvo.
Na de komst van de Vomar is in de minimumvariant geen ruimte over, ervan uitgaande dat de Vomar 1.430 m² wvo / 1.800 m² bvo gaat beslaan. In de maximum
variant blijft circa 770 m² vwo /900 m² bvo aan ruimte in de dagelijkse sector
over. Op grond hiervan zit het aantal supermarkten (inclusief Vomar) in feite aan
het maximum dat mogelijk is. Dit moet echter geen reden zijn om vernieuwing
een halt toe te roepen en initiatieven aan de kant te schuiven. Vernieuwing kan
ook leiden tot wenselijke sanering. Het verdient aanbeveling kritisch om te gaan
met planvorming en hierin een duidelijke lijn te volgen:
•

Gelet op de bepalende rol binnen de dagelijkse aankopen, moet bij de uitbreiding en verbreding van het supermarktaanbod het primaat liggen bij het
centrum van Volendam. Planvorming in de dagelijkse sector komt in eerste
instantie ten goede aan completering en schaalvergroting van de dagelijkse
sector in het centrumgebied. De realisatie van ten minste één moderne
service-supermarkt als trekker is van groot belang, namelijk de huidige Deen
supermarkt. Inspelend op het realiseren van de ambitie biedt het centrum bij
voorkeur twee supermarkten aan, waarbij de tweede supermarkt een prijsagressief marktsegment biedt. Dit segment is sterk ondervertegenwoordigd,
terwijl de service supermarkten oververtegenwoordigd zijn. Een brede segmentering in supermarktaanbod, van service tot discount, spreekt een breed

2. Completing koopfunctie
Naast de boodschappenfunctie onderscheidt het centrum zich als hoofdwinkelgebied door de aanvullende niet-dagelijkse winkelfunctie. Hierin concurreert het
centrum vooral op bovenlokale schaal. Dat wil niet zeggen dat Volendam zich
moet willen meten met Purmerend of Hoorn, maar het kan wel een deel van huidige afvloeiing richting deze steden naar zich toe te trekken.
Uit bijlage 1 blijkt dat in de niet-dagelijkse sector een ruimte aanwezig is van
3.000 – 4.100 m² wvo / 3.800 – 5.100 m² bvo in 2020. De invulling van deze ruimte
vraagt om een afgewogen versterking passend bij de potentiële verzorgingsfunctie. De opgave is om hierin zowel de lokale doelgroep te bedienen als de toeristische bezoekers.
Een aantrekkelijk centrum is in belangrijke mate gebaat bij een zo compleet en
divers mogelijk non-food aanbod (recreatief, vrije tijd en overig). Andersom gedijen de meeste ondernemers in deze branches ook het best in een geconcentreerd
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centrummilieu, waarin ze optimaal van elkaars aanwezigheid kunnen profiteren.
Om de koopfunctie van het centrum de gewenste versterking te geven, adviseren
we in het centrum voldoende massa en trekkracht te ontwikkelen. Alleen dan zal
het centrum haar positie ten opzichte van de regio weten te verbeteren.
3. Concentratie in plaats van versnippering
Ook bij de versterking van de aanvullende koopfunctie wordt geadviseerd om het
belang van het centrum zwaar te laten wegen. Het centrum moet kansen bieden
voor clustering en completering van de non-food. Binnen de Volendamse structuur
zien we dat een aantal branches die normaliter sterk geclusterd zijn in het centrum, behoorlijk versnipperd zijn en verder versnipperd dreigen te raken. Door
uitbreiding of verplaatsing van dit aanbod naar het centrum, neemt het centrum
aan concurrentiekracht toe. Een substantiële versterking van het centrum kan op
andere plekken tot verandering van het profiel leiden, bijvoorbeeld in de wijkcentra. Van belang daarbij is dat de wijkwinkelcentra ook tot een concentratie
van het aanbod komen, waarbij leegkomende panden opnieuw worden gevuld of
worden herbestemd.
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6.

Concrete actiepunten

Het versterken van het centrum van Volendam is een van de belangrijkste
speerpunten vanuit het detailhandelsbeleid van de gemeente Edam-Volendam.
In dit hoofdstuk komt aan de orde op welke wijze dit concreet kan worden
ingestoken. Daarbij wordt ingegaan op de locationele, functionele en ruimtelijke aandachtspunten.

6.1. Locationele aandachtspunten
Om de ambitie te realiseren is van belang dat het centrum goed bereikbaar is
en er goede parkeermogelijkheden worden geboden. De volgende actiepunten
helpen hierbij:
•

Versterking van het bronpunt parkeren rondom deelgebied Europaplein en
omgeving. De consument stelt andere eisen aan parkeren bij het verrichten
van dagelijkse aankopen dan bij recreatief winkelen. Voor de dagelijkse aankopen moeten voldoende parkeerplaatsen direct bij de supermarkt liggen. Bij
recreatief winkelen accepteert de consument wat langere loopafstanden.
Voor toeristen zijn de loopafstanden tussen parkeren en het centrum nog
minder belangrijk. Voor hen is een aangename wandelroute belangrijker en
ook het verblijfsklimaat binnen het centrumgebied. Parkeren direct in het
centrumgebied is voor hen geen must. Het ontwikkelen van een verkeersluw
centrumgebied maakt het bezoek aan het centrum zowel voor de toerist als
de reguliere consument aantrekkelijker.
Spreiding van de parkeervoorzieningen verbetert de doorbloeding van het
centrumgebied. De parkeervoorzieningen zijn nu centraal gelegen op
Europaplein (tot 1 april 2012), onder de Havenhof en op het Amvo-terrein. Op
het Amvo-terrein parkeren ook de bussen voor de toeristen. Deze mogelijkheid gaat in 2012 eveneens verdwijnen.
Gezien de ruimtelijke opbouw van het (toekomstige) centrum van Volendam
lijkt spreiding moeilijk te realiseren. Meerdere in- en voetgangersuitgangen
vanuit parkeergarages op de centrale as Julianaweg – De Haven kunnen voor
een spreiding zorgen, die de traffic en reuring op deze as stimuleert.

wijssysteem helpt hierbij. Momenteel is niet echt duidelijk voor bezoekers van
buitenaf dat zich onder winkelcentrum Havenhof een parkeergarage bevindt. De
bezettingsgraad van de parkeergarage is laag. Het upgraden van de parkeergarage
met een duidelijke verwijzing naar de garage is een mogelijkheid.

6.2. Functionele aandachtspunten
Opvallend is dat het centrum van Volendam relatief weinig dagelijks en niet-dagelijks aanbod heeft (zie ook bijlage 2b). Belangrijk is om het centrum te versterken. Dat kan onder andere door bestaande winkeliers de mogelijkheid te bieden
hun winkel uit te breiden. Daarnaast is het toevoegen van nieuwe retailers van
belang. De mogelijkheden die daartoe aanwezig zijn vormen de kansen voor de
invulling van het deelgebied Europaplein en omgeving.
In het vorige hoofdstuk is de uitbreidingsruimte aangegeven (zie ook bijlage 1).
Een analyse waarbij de vertegenwoordiging van hoofdbranches en formules in Volendam is vergeleken met referentiecentra en rekening houdend met het ambitieniveau, vraagt om de volgende insteek wat betreft de verdeling van de aanwezige
marktruimte (zie ook bijlage 2b):
Dagelijks aanbod
• Behoud dan wel versterking huidige supermarkt. Zoals in het vorige hoofdstuk
aangegeven, is het belangrijk om ten minste één fullservice supermarkt in
het centrum te hebben. De huidige supermarkt is relatief beperkt van
omvang. Aanbevolen wordt om de huidige supermarkt uit te breiden.

6

Aantal supermarkten

5
4
3

VKP_Sup

2

Volendam

1
0

• •
Parkeerverwijssysteem vanaf de aanrijroute. Vanaf de aanrijroute moet
duidelijk zijn waar bezoekers van het centrum kunnen parkeren. Een parkeerver-

15.000

20.000

25.000

30.000
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•

•

Ondanks dat er dpo-technisch waarschijnlijk onvoldoende meters beschikbaar
zijn voor een tweede (nieuwe) supermarkt in het centrum, kan hier om
kwalitatieve redenen toch voor gekozen worden. Als er een tweede supermarkt wordt toegevoegd, dan bij voorkeur met een prijsagressief marktsegment (of harddiscount). Dit vormt immers de meeste versterking voor het
centrum. Dit kan ook worden gerealiseerd door middel van het verplaatsen
van een bestaande aanbieder.
Een moderne drogist in het centrum. Uit de referentie-analyse blijkt dat het
centrum van Volendam op het gebied van dagelijks aanbod weinig drogisterijaanbod heeft. Er zijn drogisten in het centrum, maar die hebben een klein
oppervlak. Het ontbreekt aan een moderne drogist van voldoende omvang.
Zo’n drogist is een (sub-)trekker voor de dagelijkse aankopen. Vergroting van
een bestaande drogisterij of toevoeging van een nieuwe aanbieder wordt aanbevolen om het dagelijkse aanbod aantrekkelijk en compleet te maken.

Niet dagelijks aanbod
• Lokaal aanbod. Kijkend naar het niet-dagelijkse aanbod, heeft Volendam
relatief veel aanbod dat zich richt op toeristen. Buiten dit aanbod om is het
aanbod relatief gezien beperkt. Aanbevolen wordt om de uitbreiding primair
te richten op de lokale doelgroep. Filiaalbedrijven spelen daarbij een rol.
Zij spreken met hun assortiment een breed publiek aan en weten op die
manier een groot deel van de consumenten aan het toekomstige centrum van
Volendam te binden. Maar ook de zelfstandige ondernemers zijn daarbij van
belang, omdat ze zich met hun assortiment kunnen richten op de specifieke
wensen van de lokale consument en op de niches op de markt van de aanbieders. Daarmee wordt het centrum aantrekkelijker voor de eigen bevolking
en wordt meer koopkracht gebonden in plaats van dat het wegvloeit naar
Purmerend, Amsterdam Noord of Hoorn. Uiteraard zijn toeristen ook in
dergelijk aanbod geïnteresseerd, waar de ondernemers alleen maar van
profiteren.
• Versterking modische sector. Het modisch cluster kan behoorlijk worden
versterkt in Volendam. Het huidige modische aanbod is zowel op het gebied
van mode en kleding als schoenen en lederwaren beperkt (zie ook figuur 6.1
en bijlage 2b). Zoals al gezegd, moet de basis in orde zijn. Vervolgens kan het
aanbod kwalitatief verder worden uitgebouwd. Hierbij wordt het aanbod in
de modische sector vaak als beeldbepalend gezien voor de kwaliteit van het
aanbod. Er kan van worden uitgegaan dat een deel van de omzet afkomstig is
van toeristen (23% zie § 4.1).

Om de kwaliteit hoog te houden moet de invulling worden gezocht in krachtige zelfstandigen en bekende formules, oftewel een combinatie van formules
met couleure locale. Extra aantrekkingskracht ontstaat wanneer een groot
deel van het aanbod hoogwaardige aanbieders betreft.

Mode & Luxe (m²)
30.000
25.000
22-Mode &
Luxe
Volendam

20.000
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10.000
5.000
0

20.000

•

22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

Binnen de modische sector liggen ook kansen voor aanvullende huishoudelijke en ‘luxe’ aanbod. Voor de modische sector als geheel kan op basis van
het referentie-onderzoek worden uitgegaan van een uitbreiding van 2.000 tot
3.000 m² wvo.
Versterking vrijetijdssector. De sector vrije tijd (hobby, sport, media, en
dergelijke) is beperkt aanwezig in het centrum. Verbreding van het aanbod is
een kans. Op alle fronten lijken er mogelijkheden om het bestaande aanbod
uit te breiden, door nieuwvestiging dan wel schaalvergroting van huidige
aanbieders.
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Op basis van de referentieanalyse worden mogelijkheden gezien voor een uitbreiding van circa 1.000 m² wvo.
Figuur 6.1: Vertegenwoordiging hoofdbranches Volendam in vergelijking met het
gemiddelde in de referentiecentra, in m² wvo
7.000

7.000

6.000

6.000

5.000

5.000

4.000

4.000

3.000

3.000

2.000

2.000

1.000

1.000
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Overige publieksgerichte voorzieningen
• Toevoeging van daghoreca (winkelgerelateerde horeca) in het deelgebied
Europaplein en omgeving. Diensten en horeca zijn goed vertegenwoordigd
in Volendam. De Haven vormt de belangrijkste concentratie van allerlei
soorten horeca, zeer sterk inspelend op toeristen. In combinatie met de
versterking van het winkelaanbod in het deelgebied Europaplein en omgeving
is het goed om de winkels te versterken met een enkele horecavestiging met
terrassen, als rustpunt in het winkelgebied.
• Behoud en verplaatsing warenmarkt. Op zaterdag wordt het winkelareaal in
het centrum van Volendam uitgebreid met de markt aan de Conijnstraat.
Markten hebben het de laatste jaren moeilijk gehad. Indien mogelijk moet
worden geprobeerd om de markt te behouden, aangezien zij de aantrekkelijkheid van het centrum van Volendam versterkt. De wisselwerking tussen de
markt en de winkels in Volendam wordt versterkt wanneer de markt wordt
verplaatst naar het Europaplein.

6.3. Ruimtelijke aandachtspunten
Van belang is om de structuur van Volendam te verbeteren, namelijk:
Gemiddelde referenties
Volendam

Gemiddelde referenties
Volendam

•

•

Versterking functie deelgebied Europaplein en omgeving. Volendam centrum
moet vooral worden versterkt op het gebied van functies voor de lokale
bevolking. Momenteel voorziet vooral het deelgebied Europaplein en omgeving in de behoefte voor de eigen inwoners. Van belang is dat de versterking
van het centrum vooral op deze locatie wordt gefocust wat betreft de toevoeging van nieuwe winkelmeters.
Beter aan elkaar verbinden van de deelgebieden binnen het centrum van
Volendam. Het deelgebied Europaplein en omgeving sluit momenteel niet
goed aan op het deelgebied voor de toeristen aan de Haven en de Julianaweg
bij de Zeestraat. Van belang is dat de deelgebieden in het centrum optimaal
op elkaar aansluiten en er een zo compact mogelijke structuur ontstaat.
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Bijlage 1: Berekening marktpotentie
Om de marktpotentie voor het centrum te bepalen is een marktberekening opgesteld voor het jaar 2020. Het betreft een zogenaamde distributie planologische
berekening, een standaard berekening om marktruimte te berekenen. De berekening is analoog aan de berekening uit 2007 voor de detailhandelsstructuurvisie. Deze nieuwe berekening is echter wel gebaseerd op de meest recente
beschikbare gegevens.
Marktruimte dagelijkse sector
Om de marktruimte in de dagelijkse sector te berekenen is een berekening opgesteld van de ruimte in de dagelijkse sector in de gehele gemeente; het aanbod ligt
immers sterk verspreid. Uitgegaan van de volgende indicatoren:
•
•

•

•

•

Inwonertal 2020: 29.200 – 31.600. (in de detailhandelsstructuurvisie werd nog
uitgegaan van een bevolkingsomvang van maximaal 30.700 inwoners in 2020)
Bestedingen per hoofd gecorrigeerd voor inkomen (bron: meest recente
cijfers HBD). De bestedingen bedragen per hoofd, gecorrigeerd naar inkomen
momenteel € 2.234,- in de dagelijkse sector. Voorzichtigheidshalve is het bestedingscijfer constant gehouden.
Oriëntatiecijfers. Uit het koopstromenonderzoek van de gemeente EdamVolendam uit 2007 blijkt een koopkrachtbinding van 95%. Ondanks dat de
Vomar als nieuwe supermarkt toegevoegd wordt, is het bindingspercentage
voor de toekomst voorzichtigheidshalve constant gehouden.
In lijn van het rapport van Droogh Trommelen & Partners uit 2007 is uitgegaan
van een koopkrachttoevloeiingscijfer van 15%. Dit is het deel van de omzet
van de ondernemers dat afkomstig is van buiten de gemeente EdamVolendam.
Vloerproductiviteit / omzet per m². De meest recente cijfers van het HBD
geven een omzet per m² in de dagelijkse sector aan van € 6.900,-. Dit cijfer
is constant gehouden.
Aanbod in m². Uit de gegevens van Locatus 2011 blijkt dat de dagelijkse
sector momenteel een omvang heeft van 9.270 m² wvo. De geplande omvang
van de Vomar zit hier niet bij in.

Gemeente 2020

Dagelijks min

Dagelijks max

Inwonertal

29.200

31.600

Besteding per hoofd in €

2.234

2.234

€ 65.241.852

€ 70.604.196

Bestedingspotentieel
Koopkrachtbinding
Gebonden omzet
Toevloeiing

95%
€ 67.073.986

15%

15%

Vreemde omzet

€ 10.937.605

€ 11.836.586

Totaal omzetpotentieel

€ 72.917.364

€ 78.910.572

Aanwezig metrage m² wvo

9.267

9.267

Omzet per m²

7.868

8.515

Vloerproductiviteit

6.900

6.900

Haalbaar metrage m² wvo

10.568

11.436

Haalbaar metrage m² bvo

13.210

14.295

Uitbreidingsruimte m² wvo

1.301

2.169

Uitbreidingsmetrage m² bvo

1.626

2.712

Na de komst van de Vomar is in de minimumvariant geen ruimte over, ervan uitgaande dat de Vomar 1.430 m² wvo – 1.800 m2 bvo gaat beslaan. In de maximum
variant blijft 700 m² wvo – 900 m2 bvo aan ruimte over.
Marktruimte niet-dagelijkse sector
Voor de niet-dagelijkse sector is uitgegaan van de volgende gegevens:
•
•

•
Op basis van bovenstaande indicatoren is in 2020 1.300 tot 2.200 m² wvo / 2.200
- 2.700 m² bvo aan marktruimte aanwezig in de dagelijkse sector.

95%
€ 61.979.759

Inwonertal kern Volendam in 2020: 21.300 – 23.300;
Bestedingen per hoofd, gecorrigeerd voor inkomen. Deze bedragen volgens
het HBD gecorrigeerd voor inkomen € 1.944,-. Dit is exclusief de bestedingen
aan wonen, doe-het-zelf en tuincentra. Voor de toekomst is dit cijfer
constant gehouden;
Oriëntatiecijfers. Voor de koopkrachtbinding wordt op basis van het koopstromenonderzoek uit 2007 uitgegaan van 50% en voor de toevloeiing van
40%.
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•

•

Vloerproductiviteit / omzet per m². Het HBD geeft een omzet per m² in de
niet-dagelijkse sector aan van € 3.000,-. Dit cijfer is voor de toekomst
constant gehouden;
Aanbod in m². Locatus geeft een omvang aan van de niet-dagelijkse sector
van 8.500 m² wvo. Dit metrage is exclusief het aanbod aan wonen, doe-hetzelf en wonen.

Het centrum van Volendam heeft op basis van het bovenstaande in 2020 een
marktruimte van 3.000 – 4.100 m² wvo / 3.800 – 5.100 m² bvo in de niet-dagelijkse
sector.
Centrum 2020

Niet-dagelijks min

Niet-dagelijks max

Inwonertal

21.263

23.280

Besteding per hfd

€ 1.944

€ 1.944

€ 41.328.893

€ 45.249.336

Bestedingspotentieel
Koopkrachtbinding
Gebonden omzet
Toevloeiing

50%

50%

€ 20.664.447

€ 22.624.668

40%

40%

Vreemde omzet

€ 13.776.298

€ 15.083.112

Totaal omzetpotentieel

€ 34.440.744

€ 37.707.780

Aanwezig metrage (Centrum) m² wvo

8.480

8.480

Omzet per m² (berekend)

4.061

4.447

Vloerproductiviteit (normatief)

€ 3.000

€ 3.000

Haalbaar metrage m² wvo

11.480

12.569

Haalbaar metrage m² bvo

14.350

15.712

Uitbreidingsruimte m² wvo

3.000

4.089

Uitbreidingsmetrage m² bvo

3.750

5.112
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Bijlage 2: Referentieanalyse
Een vergelijking van Volendam met centrumgebieden die wat betreft functie
vergelijkbaar zijn, geeft een goed beeld van de toekomstmogelijkheden in
Volendam. De volgende gebieden zijn aangewend als referentiegebieden:
Hardenberg, Woerden, Deurne, Houten, Dronten en Rosmalen. Deze centrumgebieden zijn speciaal als referentiegebied gekozen, doordat zij te maken hebben
gehad met de ontwikkeling van een relatief omvangrijke nieuwe winkelontwikkeling in het centrumgebied.
Tabel 2a: Kenmerken retailaanbod in referentiecentra
Plaats

Project

Metrage van plan

Inwoners gemeente
1997

Inwoners gemeente
2009 en op termijn

31.466 -> 31.500

Ja, vooral in uitlopers waar winkelfunctie minder aaneengesloten is.
Regiofunctie was verloren omdat plan lang is vertraagd en andere
investeringen in het recreatief aanbod uitbleven. Marktpositie moet
herwonnen worden.
Ja, plan lijkt aan vroege kant t.o.v. draagvlakgroei, anticipeert op
verdere groei van Dronten

Leegstand in centrum?

Deurne

Wolfsberg

10.000 m²

31.900
25.000 in kern

Dronten

Suydersee

16.000 m²

31.800
20.000 in kern

39.200 -> 47.000

Markt

8.900 m²

34.830
18.000 in kern

36.200
(excl. herindeling)

Houten

’t Rond Zuid

10.000 m²

31.500

47.200 -> 50.000
(=60% groei)

Nee, niet noemenswaardig. Nieuwe overdekte passage is te eenzijdig
modisch en monofunctioneel.

Woerden

Hoochwoert

9.000 m²

37.100
29.000 in kern

48.900 -> 50.600
(35% groei)

Nee, beperkt. Oude Hema is Vögele geworden na een herontwikkeling.

Rosmalen

Kom Zuid

10.700 m²

23.800

27.750 (2011) ->38.000
(=60% groei t.o.v. 1997

Hardenberg

Beperkt, wel concentratietendens waarbij uitlopers en de randen minder in de loop komen te liggen en verhuurbaarheid lastiger wordt.

--
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Figuur 2a: Referentieprojecten met verbinding naar bestaande centrum

Tabel 2b: Vertegenwoordiging hoofdbranches Volendam in vergelijking met het gemiddelde
in de referentiecentra, in cijfers (m² wvo)
gemiddelde
referenties

Volendam

Afwijking

Kleding & Mode

5.751

3.470

-2.281

Levensmiddelen

4.141

1.873

-2.268

Leegstand

2.580

540

-2.040

Schoenen & Lederwaren

1.762

207

-1.555

Persoonlijke verzorging

1.335

726

-609

Branche

Sport & Spel

929

363

-566

1.074

512

-562

Media

772

237

-535

Warenhuis

951

435

-516

Bruin & Witgoed

huishoudelijke- & Luxe artikelen

1.130

733

-397

Plant & Dier

385

65

-320

Juwelier & Optiek

522

239

-283

Hobby

242

25

-217

Auto & Fiets

314

150

-164

Wonen

678

671

-7

Antiek & Kunst

6

-6

Detailhandel overig

483

2.044

1.561

Doe-het-Zelf

126

2.038

1.912

Bron: Locatus, bewerkt door WPM, 2011

