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Perspectief voor de detailhandels- 

markt in Nederland 

Volgens de cijfers van het Centraal  

Planbureau van september 2010 groeit 

de Nederlandse economie in 2010 naar 

verwachting met 1,75%. Voor 2011 wordt een 

groei van 1,50% voorzien. De toename van 

het bruto binnenlands product (bbp) komt 

bijna volledig voor rekening van de uitvoer.  

De werkloosheid loopt in 2010 verder op tot 

gemiddeld 5,5% van de beroepsbevolking en 

blijft in 2011 op dit zelfde niveau. De inflatie 

komt uit op 1,25% in 2010 en loopt volgend 

jaar licht op tot 1,5%. Bij ongewijzigd beleid 

loopt het begrotingstekort volgens de  

prognose terug van 5,8% bbp dit jaar tot 

3,9% bbp komend jaar. 

De consumptieve bestedingen van Neder-

landse huishoudens nemen dit  jaar naar 

verwachting toe met 0,25% en in 2011 met 

0,75%. Het reëel beschikbaar loon- en uit-

keringsinkomen neemt in de ramingsjaren 

naar verwachting af, voornamelijk als gevolg 

van de lage contractloonstijging in 2010 en 

de afnemende werkgelegenheid.  

Gebruikers- en beleggingsmarkt

In vergelijking met het eerste half jaar van 

2010 zijn er minder partijen actief op zoek 

naar winkelruimte. Op goede locaties  

dienen zich echter gegadigden aan van  

hogere kwaliteit dan voorheen. Goede  

kandidaten zijn meer transactiegerichte 

landelijke filiaalbedrijven, komen uit diverse 

branches en zijn sterk expansiegericht.  

Hierdoor blijven de huurniveaus gelijk en 

stijgen incidenteel zelf enigszins. 

Op basis van cijfers van DTZ Zadelhoff is  

de bodem in de beleggingsmarkt bereikt.  

Uitgaande van conservatieve inschattingen 

zal er in 2010 voor circa € 4,6 miljard com-

mercieel onroerend van eigenaar wisselen,  

een stijging van 15% ten opzichte van 2009.  

Historisch gezien is er echter een duidelijke 

verandering waarneembaar, waarbij het  

aandeel retailbeleggingen sterk stijgt ten  

opzichte van de overige beleggings- 

categorieën.  

Een prominente plaats binnen deze retail-

categorie wordt ingenomen door de  

zogenaamde supermarktcentra. Dit zijn  

winkelcentra met één of twee complemen-

taire supermarkten met daar omheen een 

aantal winkels voor de dagelijkse boodschap-

pen. De aantrekkelijkheid van deze centra 

wordt gevormd door de lage risicoperceptie, 

in de overtuiging dat mensen immer bood-

schappen blijven doen. Daarnaast spreekt 

het investeringsvolume zowel CV bouwers, 

Team Sectie5  
versterkt met  
Property Manager

Met ingang van 1 september heeft Sectie5 

Investments zich versterkt met een Property 

Manager. Deze functie wordt vervuld door 

Harold IJmker (44). Harold is een zeer 

ervaren vastgoedmanager, die het technisch 

beheer van de onroerendgoedportefeuille ter 

hand zal nemen. Daarnaast zal hij het eerste-

lijns contact onderhouden met de huurders. 

Sectie5 werkte al enkele jaren met Harold 

samen, waarbij hij naar volle tevredenheid 

het beheer voerde over zeven gebouwen.  

Hij heeft de afgelopen tien jaar bij Actys  

bog gewerkt en daarvoor vijf jaar als tech-

nisch manager 

bij Snelder-

Zijlstra 

Vastgoed-

beheer. Harold 

is getrouwd 

en heeft twee 

kinderen.  

vermogende particulieren als institutionele 

partijen aan, waardoor er een groot aantal 

kopers beschikbaar is. Deze koopbereidheid 

is ook terug te vinden in de stijgende prijzen 

voor goede winkelbeleggingen.
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Rendement

Het betaalgedrag van de huurders is 

over het algemeen goed. Een beperkte 

groep huurders heeft een achterstand 

van maximaal één maand. Geen enkele 

huurder heeft een achterstand van meer 

dan één maand. De reorganisatie van Shoe 

Repair heeft geleid tot een verbeterde 

betaalmoraal. Deze huurder heeft inmiddels 

geen achterstanden meer. Met Fortis Bank 

wordt gesproken over de overname van de 

(opgezegde) huurovereenkomst door een 

alternatieve bankinstelling. Deze zal mogelijk 

de pinautomaatlocatie overnemen. Huurders 

Ahold Vastgoed BV, Blokker BV, L.E. van 

Rijn, Last Haarmode 2000 BV, Juwelier  

Den Houter, Fortis Bank NV, R.J.C. Korver, 

Shoe-Repair BV, Lapaje vof, Nederlof Mode 

voor mannen vof, Van Leeuwen en van 

Egmond vof en W.K. Law zijn de afgelopen 

periode geïndexeerd. De kwartaaluitkering 

is medio oktober 2010 aan de deelnemers 

overgemaakt. De cijfers tot en met het  

derde kwartaal zijn gereed en aan de 

deelnemers ter beschikking gesteld.  

Het gerealiseerde rendement bedraagt  

7,1% op jaarbasis. Dat is 0,3% hoger dan het 

informatiememorandumrendement dat  

per heden 6,8% zou moeten bedragen. 

Gebouw

Het projectteam dat is samengesteld 

om onderzoek te doen naar een 

uitbreidingstraject heeft inmiddels 

gesprekken gehad met de beoogde 

‘anchor tenants’ in de nieuwe situatie.  

De gesprekken zijn vertrouwelijk zodat er 

geen onrust onder de overige winkeliers 

ontstaat over mogelijke wijzigingen. Deze 

ronde zijn er verkennende gesprekken 

geweest met bestaande huurders Ahold 

Vastgoed, Blokker en de C1000-ondernemer 

en met nieuwe kandidaattoetreders zoals 

HEMA, Etos (ook Ahold Vastgoed) en  

AS Watson (Kruidvat/Trekpleister). Zonder 

uitzondering zijn de reacties zeer positief. 

Allen willen toetreden cq. uitbreiden 

en de eerste herverkavelingideeën zijn 

uitstekend ontvangen. Momenteel wordt 

gewerkt aan een vervolg middels de 

ondertekening van intentieverklaringen 

met deze partijen. Daarnaast worden 

de financieringmogelijkheden van de 

uitbreiding bij een bank onderzocht en 

zijn  enkele architecten, constructeurs en 

werktuigbouwkundigen geraadpleegd.

Een vernieuwingsprogramma van de 

droge blusleidingen is in gang gezet en de 

werkzaamheden voor 2010 zijn inmiddels 

afgerond. De testfase is goed verlopen en 

binnenkort wordt de installatie door de 

brandweer gecontroleerd. Voorts is het 

onderhoudsprogramma 2010 goeddeels 

uitgevoerd. De contacten met de huurders 

verlopen positief en constructief. 

Enkele weken geleden organiseerde de  

winkeliersvereniging een evenement  

onder de naam ‘De smaak van Rokkeveen’.  

De winkeliers organiseerde smaakkramen, 

er waren modeshows en andere activiteiten. 

Meerstede Vastgoed CV heeft een kleine 

financiële bijdrage toegezegd. De reacties 

op het evenement waren van zowel de 

bezoekers als van de winkeliers goed.

Meerstede Vastgoed CV


