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Peter ter Hark
• Adviseur retailvastgoed/supermarkten (Retail Prospect)
• Docent projectontwikkeling & vastgoedmanagement 
• Sr. onderzoeker Lectoraat “ondernemende binnenstad”
• Lid werkplaats detailhandel Metropoolregio Eindhoven
• RvT Retail Platform Brabant
• Lid Retailadviescommissie Metropoolregio Eindhoven
• Docent Masterclass detailhandel 





What’s going on?
• Technologie zorgt voor hele snelle wijzigingen (apps, artificial intelligence, 

blockchains, augmented reality, robots) die nog sneller weer worden 
vervangen door nieuwe techniek;

• Gedrag van mensen en maatschappij veranderen mede daardoor in steeds 
sneller tempo;

• Retail is alweer door de zoveelste slag heen, de volgende slagen blijven komen;
• Winkelgebieden kampen meestal een erfenis uit het (verre) verleden en zijn 

(vaak) saai en lelijk;
• Corona werkt als een katalysator op nog meer veranderingen in het

winkellandschap.



Waar moeten we naar toe?
Winkelcentra en binnensteden zijn de afgelopen decennia gegroeid naar 

monofunctionele gebieden. Voor de “nieuwe” gebruiker moet het 

stadscentrum een plek worden waar je ook zonder koopmotief naar toe 

wilt gaan en waar alle groepen op hun eigen moment iets kunnen 

beleven dat voor hun de moeite waard is.

Multi-functionaliteit is derhalve het uitgangspunt voor de toekomst!



Opzet van het onderzoek
• De lessen en leerpunten achterhalen die naar voren zijn gekomen bij het 

transformatieproces van vergelijkbare kernen en situaties;

• Beschrijven van de rol die de stakeholders kunnen krijgen in dit proces;

• In kaart brengen welke acties op korte en langere termijn ondernomen kunnen 

worden.

Onderzoeksteam:
C.J . Pen (Lector)
Peter ter Hark (Sr. Onderzoeker)
Bernadette van Rooij (student assistent)
Malou Geraets (Student assistent)



Selectie kernen
• Beverwijk (Inge Reijmer)
• Bilthoven (Henriette den Hertog)
• Sittard-Geleen (Maurice Rutten)
• Rijswijk
• Hengelo (René Vierkant)
• Roosendaal (Marcella Goorden)
• Delfzijl (Dick Janssen)
• Alphen aan den Rijn (Carel van Rosmalen)
• Nieuwegein (Wieger Apperloo)
• Oosterhout (Eric Duffhuis)
• Rotterdam Hillegersberg

























Hoofdlijnen uit het onderzoek
• Visie gemeente
• Rol gemeente
• Rol eigenaren
• Participatie
• Financiële middelen
• Transformatie
• Inzet deskundigen
• Communicatietraject 



Vragen?


