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VISIE

D van deze artikelreeks is het nega-

-
-

de ‘betere’ regionale winkelgebieden met een dominante 
eigenaar) is er zelfs sprake van (forse) uitbreidingsruimte. 

een dergelijke winkel een ‘omzetplus’ voor nabijgelegen 

onderdeel van het menselijk DNA -

wat tuttig vormgegeven dorpjes. Met een vestingmuur-

-
-

-

-
-

onderbouwde mening. De plannen voor nieuwe outlets zijn 

DE GESCHIEDENIS VAN FOC’S IN NEDERLAND
Nederland was relatief laat met FOC
vanuit de USA -
pese vasteland. FOC
middel om van restpartijen af te komen. Maar je zou ook 

althans) de mogelijkheid zagen om buiten het ‘PDV- /GDV-
-

-

-

gekoppeld en weten door te voeren.  

de binnenstad aan. Herontwikkeling met 
PDV/GDV’-

over een alternatieve bestemming. DOC 

geboren!

initiatiefnemers en politiek ‘geluk’ hebben uiteindelijk tot 
de opening geleid.

DOOR HANS VAN TELLINGEN, RONALD VAN VELZEN EN PAUL RODENBURG (*)  

De zonnige toekomst van het 
fysieke winkelen, deel 5

Outletcentra: 
waarom iets 
verbieden wat 
een succes is? 

Ook hoogopgeleide 
tweeverdieners met 

een heel aardig budget 
bezoeken de outlets
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-

. 

WEL OF GEEN SUCCES? 

door het aantal inwoners dat rondom een FOC woont. 

Nederlandse FOC’s hebben dan een verzorgingsgebied van 

miljoen).

-
deld uit zo’n drie personen bestaat. De jaaromzet zal dan 

FOC
FOC -

FOC’s besteden per bezoek dus relatief 
-

extra opbrengst mooi meegenomen. Hiermee kunnen 

en nieuwe doelgroepen (met wat minder geld maar wel 
groeiend merkbewustzijn) aanboren. Én tegelijkertijd ook 

oosten.

SUCCESVOORWAARDEN

-

-

-

Daarnaast bezit de ‘lage prijssuggestie’ voor merkartikelen 

niet perse laag hoeft te zijn. De bestedingen lijken erg 
-

lijkse bezoekers (weinig voor een gewoon 

EFFECTEN OP DE BESTAANDE 
WINKELSTRUCTUUR

-

Niet alleen de prijs 
en het product zijn 
attractiefactoren, 

zie Roermond

FOTO: SCNBezoekers in Batavia Stad Fashion Outlet
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-
teren van de komst van het DOC DOC-

BRO en DHV

-

-
daalse binnenstad) moet vermoed worden dat er ook hier 

‘geen’). 

INPASSING NIEUWE INITIATIEVEN

-

-

-

-

wel een andere mogelijke plek te vinden in het Noorden. 
-

MEER CENTRA OF ANDERE CENTRA?

FOC zal deels in dezelfde 
vijver moeten vissen als de bestaande FOC’s. Die ieder voor 

dat er juist in deze tijd ruimte is om het fenomeen outlet-
-

-

FOC

FOTO'S: SCN Designer Outlet 
Roermond

Outlet center Roosendaal



THEMA
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-

die bovendien moet aansluiten op de 
(koop)emotie van de FOC-bezoeker. 

Het wordt tijd om te gaan experi-
-

) in binnensteden (met 

Dat zal weliswaar weer de nodige bezwaren van bestaande 

een kans om tot gewenste vernieuwing van de binnenste-

plek te geven. 

relatief grote moeilijk invulbare leegstand ken-
nen en aan een herontwikkeling en moderni-

-

zijn en ‘hun beste tijd hebben gehad’. Deze kun-

BFFO
 groot. Met een standplaats 

in de op dit moment meest bedreigde middel-

zijn er voor initiatieven die komen van partijen 
met bewezen ervaring op FOC-gebied en/of 
partijen die de markt van fabrikanten kennen 
(vaak zijn dat overigens dezelfde partijen). 

UITBREIDINGEN BESTAANDE DRIE CENTRA?

van DOC

kleiner de ruimte voor nieuwe outlets die aan dezelfde 

CONCLUSIES

nog veel bij moeten komen. Maar dat deze aan de wensen 
van bepaalde doelgroepen tegemoet komen lijkt wel zeker. 

geldt dat met passen en meten er nog enkele mogelijk-

van andere winkelgebieden. Maar vlak ook niet uit dat 

OVER DE AUTEURS

Drs. Hans P. van Tellingen is algemeen direc-
teur en 50% eigenaar  van Strabo bv. Strabo 
representeert onder andere het bedrijf 
Experian-FootFall in Nederland en is Neder-
lands marktleider op het gebied van passan-
tenonderzoeken voor winkelcentra. Reac-
ties?: vantellingen@strabo.nl / 020-6260817 
/ Twitter: @hansvtellingen. Dit is deel 5 van 
Hans’ reeks over de zonnige toekomst van 
het fysieke winkelen. In totaal staan er acht 
delen op de rol. In 2015 verschijnt het boek 
waarin de artikelreeks gebundeld wordt.

(*) Drs. Ronald van Velzen is eigenaar van 
CityWorks en staat gemeenten, retailers en 
vastgoedpartijen terzijde bij het realiseren 
van hun winkelplannen en het veranderen 
van winkelgebieden.

(*) Drs. Paul Rodenburg is met B@S Consul-
tants | Brood@Spelen www.broodenspelen.
nl actief in onderzoek, ontwikkeling en 
organisatie van winkels, horeca en vermaak 
in winkelcentra en binnensteden.

zin is het FOC

de FOC

-

groot belang. 

namelijk niet met je gezin een dagje uit op het internet. 

winkelgebieden (waar er wél sprake is van een dominante 

Daarover gaat een volgend deel van deze reeks over de 
-

een dominante en goede eigenaar. Het gaat dan ook over 
sterke winkelketens. Én over zelfstandige winkeliers met 

-
nisme is de retail niet vreemd.  ←

Wij zouden kiezen 
voor de herontwikkeling 

van projecten van twintig 
tot dertig jaar oud in  

de binnenstad


