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Strabo bv
Marktonderzoek en Vastgoedinformatie

Leegstand, passantenstromen en de 
toekomst van het winkelonderzoek

Hans van Tellingen
algemeen directeur &
eigenaar

Strabo in het kort
projectplaatsen en enkele opdrachtgevers (van de in totaal  >200)
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Strabo bv

• Opgericht 1982

• Volledig onafhankelijk, twee private eigenaren

• Wonen, werken & winkelen

• Drie kernproducten:

- Onderzoeken (passantentellingen, -enquêtes,

koopstromen, et cetera) winkelcentra (>70%)

- Bewonersonderzoeken (>10%)

- Vastgoedtransactiedatabases (>10%)

• Nederlands marktleider passantenonderzoeken

• Koopstromen-, ondernemers- & parkeeronderzoeken

• Dé telspecialist (Hans van de Passantentellingen)

• 440 Nederlandse winkelcentra geteld en geënquêteerd

Wie ben ik?

• Economisch geograaf RUG: specialisaties vastgoed, 
detailhandel, marketing, marktonderzoek en communicatie

• 1990-1993: 

- onderzoeker Bouw Goed Marketing

- accountmanager reclamebureaus ‘Zwiers Partners’ en 

- ‘Partners’ (communicatievraagstukken vastgoed)

• Sinds 1993: directeur Stichting Strabo

• Sinds 1995: directeur/firmant Strabo bv (23%)

• Sinds 2000: DGA Strabo bv (50%)

• Publiceer geregeld (visie op binnen- en buitenlandse 
winkelcentra in SCN en VastGoedMarkt)

• Binnenkort boek ‘Waardering winkelcentra’ met Jorine de 
Soet
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Trends, ontwikkelingen, 
overaanbod en vragen

• Belangrijkste trend voor onze branche is demografisch: 

- vergrijzing

- krimp

- slinkende beroepsbevolking

• Is/komt er een winkeloverschot?

- te veel gebouwd? 

- overaanbod? 

- en wat is de invloed van internet/webwinkelen?

- is er nog ontwikkelingsruimte?

Vergrijzing

• Volgens CBS: huidige ‘grijze druk’ 22, na 2040 40 à 45 

• Structureel oudere bevolking

• Wel: fitter, beter opgeleid en rijker (niet: het type 
hangouderen)

• Langer doorwerken

• Veel tijd om te winkelen

• Misschien minder koopdwang

• Krimp met name in bepaalde regio’s (Zuid-Limburg, 
Oost-Groningen)
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Internet

• Revolutie of evolutie?

• 1995 -2010: graduele groei tot 8 miljard

• 9% totale retailbestedingen

• Na correctie reizen: 4%

• Na correctie elektro en media 3%

• In 2020 dus maar 5 à 7%?

• In 2030 7 à 10%?

• Anderen zeggen 20 à 40% (CBW, JLL) in 2020 tot 2030

• Niemand weet het. Ikzelf verwacht < 10% in 2030

Leegstand
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Leegstand naar 
standplaatskwaliteit

(A1: 75-100%, A2: 50-75%, B1:25-50%, B2: 10-25%, C: tot 10%)
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30 miljoen m² WVO

Situatie 2011:

• Totaal aantal m² WVO gaat richting 30 miljoen

• 17 miljoen m² aan ketens

• 11 miljoen m² aan zelfstandigen

• < 2 miljoen m² aan leegstand

• Zelfstandige winkelier verdwijnt steeds meer

• Totale leegstand 6% (3% Noord-Holland, 9% Limburg)

• Leegstand zet door

• Met name aanloopstraten, niet in A-1-gebieden

bron: Locatus
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Passantenstromen

• Betreft gemiddelde alle telpunten (inclusief B- en C-locaties)

• Handmatige telling: kritiek op momentopname

• Verschil groot/klein/historisch/toeristisch , et cetera 

• Gemiddeld wel dalende trend, in sommige steden echter juist groei, met name 
A-locaties

• Groei zien wij ook in behoorlijk aantal Strabo-metingen (ook continumetingen)

• Dus: hoe gaan we in de toekomst meten?
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Toekomstbeeld
winnaars en verliezers

• Wijkcentra: 

- grote solitaire supermarkten?

• Stadsdeelcentra & centra satellietsteden:

- diffuus beeld, kansen bij onderscheidende 

branchering en bij goede bereikbaarheid / 

parkeergelegenheid

- goede toekomst, bijvoorbeeld voor Zuidplein,  

Alexandrium I, A’veen en Z’meer

• Binnensteden:

- groot, middel en klein, van kansrijk tot hopeloos

- aanloopstraten leger

- A1-straten blijven vol

• Hard saneren in aanloopstraten? Maar wie neemt het 
verlies?
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Hoe moet je meten?

• Betrouwbare automatische telsystemen

• Of anders betrouwbaar handmatig tellen

• Enquêtes (dubbeltellingen, omzet, herkomst, 

profiel, waardering)

Nathalie                 Han Marieke                Saba-Aicha Fieldmanager Jan

Waarom automatisch tellen?

• Continu

• Betrouwbaar (mits juiste techniek) 

• Managementinstrument 
(toename/afname/waarschuwing)

• Researchinstrument (portefeuillevergelijking, 
goede/slechte centra)

• Waarderingsinstrument (huurwaarde, toekomstige 
omzethuren)

• Effect evenementen meten
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Aanbieders 
automatisch tellen 

• Flucon / City Traffic (met RMC)

• Solva

• Easycount (of: Shoppercount/WPM)

• Vele verdwenen partijen (o.a. Actron)

• Door iedereen ten huwelijk gevraagd

• Maar Strabo kiest FootFall

Want:

• Waarheidsvinding. Basistelling in orde 

• NL-situatie (buiten, grote afstanden) vraagt om nieuwe 
technieken die anderen niet hebben of nog niet kunnen 
gebruiken (laser en brickstream)

• Mooie software, ook draadloze technieken

Techniek

• Laser

• Brickstream

• Thermal Camera (TC)

• Niet doen: infrarood, video en bluetooth!
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Lasercamera

• Grote afstanden, kan ook aan de 
zijkant muur tot op 50 meter hoogte

• Basisprincipe: scant lichamen

• Kan tot bijna 30 meter breedte tellen

• > 98% betrouwbaar

Brickstream
• Grotere afstanden, kan ook aan de zijkant muur 

• tot op 15 meter hoogte

• Op afstand in te stellen

• Bewegingsrichting/hoogte (in de diepte kijken)

• Basisprincipe: ‘stereobeeld, analyse videobeelden’

• breedte tot 7 meter per camera (14 meter met 2 camera’s, 
etc.)

• > 95 % betrouwbaar, meestal zelfs > 98%
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Brickstream

Height

Degree Angle of 
Lens

Thermal Camera

• Voor standaardoplossingen, bijvoorbeeld schuifdeuren 

• Basisprincipe: lichaamswarmte 

• Heeft het lastig bij grote temperatuurverschillen

• Maximaal 4,5 meter breed 

• Moet ‘boven hangen’, maximaal 5 meter hoogte

• Kijkt in piramidevorm naar beneden

• Circa 95% betrouwbaar bij simpele indoor-uitgangen 

• Niet betrouwbaar bij grote uitgangen
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Thermal Camera

• Liever NIET zo: 

– camera aan kabel

– afstand te groot 

– wiebelig koord 

– kalibratie vervalt na twee 
dagen 

• Maar WEL zo:

– dus; beperkt aantal 
toepassingen voor TC’s

– nooit midden in straat

Infrarood

Liever niet en helemaal niet zo:

• afstand mag niet groter zijn 
dan 2 meter (hier: 13 en 15)

• let ook op uitstallingen
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Video

• Zijn in feite 
beveiligingscamera’s

• Kunnen ook tellen

• Maar missen veel bezoekers

• Moeten laag hangen om te 
beveiligen, maar tellen dan niet 
goed meer

• Betrouwbaarheid vaak < 70%

Bluetooth

• Bluetoothratio van 4% tot 50% (men claimt 
14% tot 19%)

• Verschilt per locatie

• Per tijdstip

• Per type bezoeker

• Ene telefoon beter traceerbaar dan andere

• Sommige telefoons binnen 50 meter 
detecteerbaar, andere binnen 3 meter

• Veel overlappingen door meerdere 
bluetoothkastjes

• Jaszak, handtas, et cetera

• Een constante rekenfactor is niet te geven

• Een afname van 10% kan dus toename 
betekenen van 20% en vice versa

• Van alle teltechnieken de allerslechtste. Er valt 
NIETS van te maken qua winkelbezoeken.
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Foto’s betrouwbare telcamera’s 
(voorbeelden)

• Amstelveen

• Almere

• (maar hangen nu in zeven 
steden)

Amstelveen (1)
Brickstream
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Amstelveen (2)
TC

Almere (1)
Brickstream
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Almere (2)
Laser

Toekomst in 
Nederland

• Brickstream en Laser benaderen perfectie (mits goed 
geïnstalleerd)

• Lenen zich voor buitentellingen

• Ideaal voor de Nederlandse A1-straten/high streets

• Samenwerking met Locatus en minimaal vier retailers in de 
maak

• Belangrijkste winkelstraten continu betrouwbaar tellen

• Harde data steeds belangrijker (internet, passantenstromen, 
bestedingen, omzet, vloerproductiviteit)

• Alle Nederlandse automatische aanbieders tellen structureel 
te weinig passanten 

• Hogere, betrouwbare tellingen leiden tot een hogere 
verkoopwaarde winkelvastgoed.
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Dank voor uw aandacht


