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Food is hot 
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Wereldhave 



Wereldhave 

Finland Belgium Netherlands France 
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Natuurlijk 

dichtbij 



Natuurlijk dichtbij 

 Visiedocument icm positionering winkelcentra →  strategie voor centra in de 
portefeuille 

 Van winkelclusters naar inspirerende verblijfsplekken 
 



Domeinen 



Structuren 



Food als hoeksteen 

Food speelt hierbij een belangrijke rol:  
 zowel supermarkten; 
 een versstraat;  
 als een goede verblijfsruimte met horeca en ondersteunende faciliteiten. 
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Knelpunten consument 
Consumentenonderzoek 2012 door ACTM 
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Kwantiteit (lunchroom / restaurant) en kwaliteit 
horeca (uitstraling en ontbreken centraal punt) 

Gebrek aan en kwaliteit ondersteunende 
faciliteiten 

Sfeer en uitstraling centrum 

Behoefte aan clustering 



Kwaliteit entrees Uitstraling plafond en niveau verlichting Enorme verscheidenheid aan puien met 
gedateerde uitstraling 

Rommelige passages met oude uitstraling Achterstallig technisch onderhoud en 
beperkingen bestaand centrum 

Pleinen zonder functie en goed horeca-
aanbod 

Knelpunten fysiek 



Realisatie versstraat 



Realisatie versstraat 



Pleinen met horeca en voorzieningen 







Ondersteunende faciliteiten 



Plafond en puien 



Dragers 

• Businessmodel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gevonden meters commercieel maken 
• Samenwerking met techniek inzake MJOB en centermanager inzake 

servicekosten 
• Subsidies (bv zonnepanelen) 
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- Bezoekers aantallen +  
- Verblijfsduur +  
- Bezoekerswaardering + 
- Aantrekking nieuwe huurders + 
- Bezettingsgraad + 
- Omzet huurders + 
- Taxatie + 
 

Resultaten 
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Toekomst 
 

• Studie naar verdere optimalisatie supermarktaanbod 
• Verbetering (avond)horeca- aanbod en functie tweede plein 
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Lessons 

learned 
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- Communicatie naar huurders 
- Durf te beginnen om 

verwachtingen te managen / 
bewijs te laten zien naar 
consumenten / huurders / 
gemeente (quick wins) 

- Keuzes afwerking winkelpui niet  
bij huurder neerleggen  

- Opzet project team en 
samenwerkingsvorm realisatie 
partij niet traditioneel  

- Doordraaien winkels tijdens 
renovatie 

- Standaardiseren 
- Sociaal media gebruik 
- Voorbereidingstijd, schuifplan 

 
 
 

 
 

- Voorzieningen in stand houden 
[toiletten/speeltuin/zit 
elementen/wifi/telsystemen] 

- Durf afscheid te nemen van 
huurders 

- Wat goed is houden [vloer] 
- Synergie onderhoud/ 

herontwikkeling 
- Afstemming met overige 

stakeholders (omwonenden / 
gemeente) 

 
 
 
 
 
 

Lessons learned 
 


