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3W real estate 

> Core business : (her-) ontwikkeling vastgoed 

> Focus : retail & hospitality 

> Nederland en België 

> Kantoren : Amsterdam & Maastricht 

> Joint Venture België : Value Partners 

> Track record sinds 1970 

> 25 medewerkers 

> Onafhankelijk  



Waarom deze opgave? Oorzaak 

Jaren ‘80 en ‘90 druk op binnenstad: 

> Grote vraag vanuit fashion retailers 

> Concurrentie tussen steden 

> Schaalvergroting 

 



Waarom deze opgave? Gevolg 

Jaren ‘80 en ‘90 ingrepen in stadscentra: 

> Uitbreiding vloeroppervlak 

> Grotere units 

> Beperkte uitbreiding kernwinkelgebied 

> Overdekt: ontstaan binnenstedelijke mall-concept 



De Barones 



Wat is de opgave? 

> Veroudering 

> Niet meer bij de tijd 

> Saai 

> Aansluiting kernwinkelgebied 

> Intern gericht 

> Oppervlakte van de winkelunits 

> Leegstand op etage oplossen 

> Gebrek aan horeca  

 

 



De situatie 



De situatie 

 



Kansen  

> Inbedding kernwinkelgebied 

> Van introvert naar extravert 

> Attentiewaarde entreepartijen 

> Faciliteren schaalvergroting  

> Iconische shop fronts 

> Verrassen en licht 

> Toename horeca concepten in retailomgeving 



 



Horeca in retailomgeving  

> Horeca-aandeel in centrale winkelgebieden: 

 2005: 24%  

 2015:  28% 

> 37% van de consumenten, horeca belangrijk onderdeel 
shopping experience 

> Primair bezoekmotief voor 18% van de consumenten 

> Gemiddelde besteding horeca : ± € 12,20 p.p.p.bezoek 

> Optimaal : 25% vvo invullen met horeca 

 
Bron: CBRE food & Beverage in winkelcentra 2016 

 

 



De aanpak 

> Samenvoegen begane grond en 1e verdieping 

> Exposure bestaande entreepartijen  

> Toevoegen nieuwe entree 

> Creëren van grotere oppervlakten 

> Toevoegen volwaardig horecaconcept 



De ingrepen  : entreegebieden 













De ingrepen: samenvoegen BG en +1 









Toevoegen horecaconcept 

Volwaardig horecaconcept 















Kalvertoren 



Opgave Kalvertoren 

> Behouden van sterke marktpositie in snel 

veranderende retailmarkt 

> Terugdringen leegstand 

> Impuls bezoekersaantallen 

> Optimaliseren huurstromen 



Aanpak Kalvertoren 

> Samenvoegen BG en +1 

> Verbeteren zichtlijnen 

> Entreepartijen benadrukken 

> Creëren grote oppervlakten 





















De Hofpassage 



Opgave De Hofpassage 

> Oplossen leegstand 

> Aantrekkelijkheid vergroten 

> Geen passagestructuur meer 

> Van kleine oppervlakten naar grote 

> Impuls bezoekersaantallen 

> Optimaliseren huurstromen 



Aanpak De Hofpassage 

> Herstel winkelcircuit 

> Ontwerpen aantrekkelijke gevels 

> Creëren grote oppervlakten 

 











Conclusie  

 

> Elke aanpak is maatwerk 

 

> Het is dus meer dan van 2 lagen naar 1 laag! 

 



Meer inspiratie? 

3wrealestate.nl  



Bezoekadressen 

Stationsplein 18E 

6221 BT Maastricht 

 

Apollolaan 171 

1077 AS Amsterdam 

 

Postadres 

Postbus 5049 

6202 WD Maastricht 

 

043 763 03 00 

043 763 03 01 

info@3wrealestate.nl 

www.3wrealestate.nl 


