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Dagelijkse winkel meer waard
Waarde van winkelpanden per gebied, geïndexeerd (2016 = 100)
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D E TA I L H A N D E L

Vastgoedbeleggers azeno

Richard Smit
Amsterdam

Vastgoedbeleggers laten de grote win-
kelstratenvoorwatzezijnenstappenin
buurtwinkelcentraensupermarkten.De
prijzenvanhetvastgoedzijndaartiental-
len procenten omhooggegaan. De prij-
zenvanwinkelpandenindebinnenstad
dalen juist hard.
Het aantal transacties inwinkelvast-

goed is in 2020 door de coronapande-
mie flink gedaald,maar de trend is dui-
delijk, zegtdirecteurJeroenLokersevan
vastgoedadviseurCushman&Wakefield.
‘Voorbuurtwinkelcentrawordtmeerbe-
taalddanooit.’Hij verwachtdatdieprij-
zenblijvenstijgen. ‘Zekerhettypewinkel-
centrumvanzo’nachtduizendvierkante
meter,met tweesupermarkten.Dieblij-
venzelfs indecoronatijdgoed lopen.’

Voorwinkelpanden inbinnensteden
wordt nogwel hetmeest betaald,maar
het gatmet winkels elders slinkt hard.
Dat blijkt uit cijfers van de vastgoedad-
viseur, die dewaarde berekent op basis
van huurprijs en rendement voor be-
leggers. De waarde van supermarkten
en panden in buurtwinkelcentra is vol-
gensdezerekenmethodesinds2016met
28% gestegen. Kleine wijkwinkelcentra
werden10%meerwaard.Dewaardevan
winkelpanden in de zeventien grootste
winkelstedenging juist 22%omlaag.

VolgensLokersekopenpensioenfond-
sen en vastgoedbeleggers vooral super-
markten enwijkcentramet een slager,
eendrogist enanderewinkels voor pro-
ductendiemensendagelijkskopen.De
verkoopvanvastgoedindegrotewinkel-
straten ligt daarentegen vrijwel stil.
Andere vastgoedbeleggers onder-

schrijvenhetbeelddat Lokerse schetst.
‘Wijzijnal tweejaargeledengestoptmet
die A1-winkelstraten’, zegt directeur
Huib Boissevain van Annexum, dat be-
leggers demogelijkheid biedt om te in-
vestereninondermeersupermarktvast-
goed. ‘Diezijnpermeteracht totvijftien

$ Interesse in grotewinkel-
straten daalt bij belegger

$Wijkwinkelcentra en super-
markten zijn juist in trek

$ Verschraling dreigt
daardoor voor binnensteden

opsupermarktenenbuurtwinkels

Investeerders switchen
Verandering waarde van winkelpanden per gebied,
2020 t.o.v. 2016
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keer zo duur als dagwinkels in de wijk.’ 
Bovendien ishet risico een stuk groterbij 
grote winkelstraten, die meer last heb-
ben van internetconcurrentie.

Annexum probeert nu supermarkten 
en de winkels eromheen te kopen, maar 
ziet daarbijmeer kapers opdekust. ‘De 
belangstelling voor dagwinkels is fors 
toegenomen. Tegenwoordig worden we 
erregelmatiguitgeconcurreerddooreen 
partij die een zeer hoog bod doet.’ Dat 
drijft de prijzen op. Dat merkte Boisse-
vainbij de recente aankoopvan 62 super-
marktpandenvan Jumbo voor €325 mln, 
oftewel zeventien keer dehuur.

OokvastgoedadviseurColliersconsta-
teerde vrijdag in een rapport dat de inte-
resse van beleggers voor binnensteden 
afneemt,metuitzonderingvandegroot-
stevijfsteden.Daarzounogsteedsvraag 
zijn naar winkelpanden.

‘Onze portefeuille daalde afgelopen

‘We zien heel veel interesse in echte 
winkels voor dagelijkse benodigdhe-
den, zoals voeding’, zegt ook Ruud van 
Maanen van Wereldhave, dat veel inves-
teert in grotere winkelcentra. ‘Het is las-
tiger als het aanbod minder dagelijks is. 
Hoe meer mode, hoe lager de prijs.’

Door de crisis in de grote winkelstra-
ten zullen die nog meer dan nu gevuld 
worden door winkels van de grotemer-
ken, voorspelt Lokerse van Cushman & 
Wakefield. Maar ook die sluiten 
winkels. 
ParfumerieketenDouglas gaat vijfhon-
derd winkels sluiten en cosmeticamerk 
Yves Rocher neemt afscheid van alle 
Nederlandsewinkels.

Dieontwikkelinghangtsamenmeteen 
transitiediealgaandewas,maardiedoor 
coronavleugelskrijgt:consumentenwin-
kelen steedsmeer online. ‘Die transitie 
gaat veel snellerdan wij dachten.’

Volgens Lokerse worden de gevolgen 
daarvan onderschat. ‘We dreigen iets 
typisch Nederlands kwijt te raken. Een 
fijnmazige structuur van winkels zorgt 
ervoordatstedenendorpenleefbaarblij-
ven. In slaapsteden wordt de nabijheid 
van winkels echt gemist. Daarom is het 
wel degelijk een probleem als een H&M 
uit een kleine stad verdwijnt.’
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jaar 5%’, zegt Remco Vergeer van Vast-
ned, dat veel panden heeft in de histori-
sche binnensteden van Amsterdam en 
Utrecht. ‘Dat is gezien de omstandigheden 
relatief beperkt. We passen wel onze 
strategie aan. We willen minder afhanke-
lijk worden van mode en van toeristen en 
juist meer vastgoed met een groter aandeel 
in de lokale economie. Een goed voorbeeld 
is de Amsterdamse Ferdinand Bolstraat. 
Daar hebben we een cluster van winkels 
met appartementen daar boven.’

Vastgoedbelegger Alain Rosenbaum, 
directeur van RJB Groep, ziet de huren 
dalen in de Amsterdamse Kalverstraat en 
andere A1-locaties. ‘Er is weinig vraag naar 
die meters. Veel pensioenfondsen kopen 
geen A1-retailvastgoed meer. Partijen als 
Dela, Altera en Syntrus Achmea verkopen 
zulk winkelvastgoed. Wij hebben al vijf jaar 
geleden de keuze gemaakt geen 
winkelvastgoed meer te kopen. We 
investeren nu meer in woningen, kantoren 
en in supermarkten.’




