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Inleiding
Deze presentatie geeft op beknopte wijze de bevindingen weer vanuit de opdracht 
die ik in de maand juli heb gedaan voor Gemeente Leiden. Tijdens deze opdracht 
heb ik kennis overgedragen t.a.v. de ontwikkelingen op retail gebied, de manier van 
werken en denken van de verschillende marktpartijen (ontwikkelaars, beleggers, 
retailers). Bovendien heb ik een analyse van het kernwinkelgebied van Leiden 
gedaan. De bevindingen in deze presentatie zijn tot stand gekomen tijdens de 
gesprekken en bijeenkomsten in de afgelopen periode. Het is de bedoeling dat deze 
visie bijdraagt aan de totstandkoming van het Programma Binnenstad en de 
discussie over de verschillende onderdelen daarvan.
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Bevindingen huidige situatie
Haarlemmerstraat erg lang met “aflopende” uiteinden
V&D acentrisch, geen onderdeel van “rondje”
Aalmarkt project heeft te weinig retailmassa om substantieel andere 
passantenstromen op gang te brengen.
Breestraat wordt steeds meer een straat van “bestemmingswinkels”
Te weinig aanbod grotere units voor retailers (> 1000 m2)
Kwantiteit en kwaliteit parkeren is matig
Entree vanuit station is aandachtspunt
Beestenmarkt heeft nog te weinig identiteit en gezelligheid.
De mooie historische binnenstad, goede musea, maar ook leuke 
winkeltjes in het “zwerfmilieu” in Leiden is erg sterk.

Haarlemmerstraat

Beestenmarkt

V&D Aalmarkt

Morspoort

Hooglandse Kerkgracht

Burcht
Bibliotheek



Druktebeeld kernwinkelgebied

Drukste punt!



Vraag retailers en consumenten
Doordat er een gebrek aan panden is met een grotere oppervlakte zijn er een aantal 
retailers nog niet in Leiden aanwezig of hebben een “niet ideale” winkel. Dit heeft tot 
gevolg dat het basisaanbod retail (formules en assortiment) niet aanwezig is. Dit leidt tot 
teleurstelling bij de consumenten met als gevolg dat zij in omliggende steden gaan 
winkelen. Wanneer die basisbehoefte in balans is met de verwachting van consumenten 
heeft de binnenstad juist veel extra’s te bieden t.ov. Omliggende steden (mooie 
historische binnenstad met ook leuke kleine winkeltjes).



Nieuwe retail mogelijkheden in de 
Leidse binnenstad

A1/A2 – retail
Aalmarkt (mits 
voldoende massa)
Haarlemmerstraat 
(diverse locaties 
optimalisaties)
Beestenmarkt 
(“bioscoopwand” mits 
voldoende massa)

Grootschalige retail 
(binnenstad gerelateerd)

Morspoort locatie (icm 
parkeren, wonen)
Garenmarkt (icm 
parkeren, minder massa 
mogelijk, meer stand-
alone)
Stationsgebied
Lammermarkt

Kleinschalige retailconcepten
Kaasmarkt / AH locatie / 
Haarlemmerstraat
Bibliotheeklocatie



Aalmarkt
Locatie in de binnenstad heeft de potentie 
om, mits met de juiste massa en de juiste 
winkels, samen met het V&D blok een 
belangrijke anchor te worden.
Er ontstaat een interessant spanningsveld 
met de Haarlemmerstraat, waarbij het 
“waterplein” voor de V&D het middelpunt 
zal zijn.

Alternatieven
Het Aalmarktproject ligt op een prominente locatie in 
de stad en redelijk goed aansluitend op het A1-gebied 
(mits met de juiste massa en routing). Bovendien is het 
ook een zichtlocatie die als totaal (incl V&D pand) 
samen met het “waterplein” beeldbepalend zou kunnen 
zijn als middelpunt van het kernwinkelgebied. 
Bovendien biedt het de kans om een betere verbinding 
naar de Breestraat te maken.
Direct aansluitend op het A1-gebied lijken geen directe 
alternatieven voorhanden (met de juiste massa), maar 
hier is nog verder onderzoek nodig. Beestenmarkt zou 
nog een mogelijke locatie kunnen zijn. Fysieke 
mogelijkheden zou onderzocht moeten worden.
Morspoortlocatie, Garenmarkt, Kaasmarkt, 
Langegracht, Lammermarkt zijn niet voldoende 
aangesloten voor “A1-retail”.

Concept
Toevoegen van “A1-winkels” op een prominente locatie 
midden in het kernwinkelgebied.
Realiseren “winkelrondje” Haarlemmerstraat-
Watersteeg-Aalmarkt-Donkersteeg
Focus op eigentijdse fashion
Samenhangend winkelcentrum met V&D
Imposant, transparant, modern, maar met gevoel voor 
historie
Volwaardige entrees aan Aalmarkt en Breestraat
Mbv horeca en plein ook verblijfsgebied creëren
Wonen op verdiepingen

Musiskwartier Arnhem Grote Markt Groningen

Piazza center Eindhoven Entre Deux Maastricht



Aalmarkt
Mogelijke retailers



Morspoortlocatie
Locatie is zeer geschikt om als bronpunt te 
dienen voor een bezoek aan het 
kernwinkelgebied van Leiden (parkeren).
De route via Morsstraat-Beestenmarkt 
naar de Haarlemmerstraat is goed en 
aantrekkelijk beloopbaar.
Locatie is niet geschikt voor “A1-winkels”, 
maar wel voor grootschalige winkels die 
aanvullend zijn op het kernwinkelgebied 
(dus geen woonboulevard).

Alternatieven
De Morspoortlocatie is goed, omdat de bereikbaarheid 
goed is en het een goede aansluiting heeft op het 
kernwinkelgebied. Hierdoor versterkt een grootschalig 
concept het bezoek aan de binnenstad. Een dergelijk 
concept kan ook aan de rand van de stad worden 
gebouwd, maar dan zal het meer solitair functioneren.
Alternatieven rond de binnenstad zou onderzocht 
moeten worden. Kaasmarkt / AH locatie lijkt fysiek 
moeilijk. Lammermarkt heeft als locatie te beperkte 
meerwaarde voor aansluiting op kernwinkelgebied. 
Garenmarkt biedt mogelijk te weinig ruimte, zou wel 
locatie kunnen zijn van solitaire Media Markt en 
parkeren.



Morspoortlocatie
Concept

Toevoegen van grootschalige 
winkels, parkeren en woningen op 
een belangrijk bronpunt voor het 
kernwinkelgebied.
Focus op grootschalige winkels 
die vanuit zichzelf voldoende 
trekkracht genereren (geen 
noodzaak hebben om op A1-stand 
te zijn) en aanvullend zijn op het 
kernwinkelgebied.
Grootschalig, modern, 
beeldbepalend, veilig.
Goede loopverbindingen richting 
Beestenmarkt-Haarlemmerstraat 
en Centraal station.
Goede bereikbaarheid met de auto 
vanuit de regio.
Geen woonboulevard

Westerhaven Groningen

Maagjes Bolwerk Zwolle

Alexandrium II RotterdamWestermaat Hengelo



Morspoortlocatie
Mogelijke retailers



Kaasmarkt
De Kaasmarkt ligt weliswaar vlakbij de 
Haarlemmerstraat, maar op grote afstand 
van het “A1-gebied”. De locatie biedt wel 
mogelijkheden voor retail, maar dan moet 
de aansluiting op de Haarlemmerstraat 
goed zijn.
Trekkers op “A1-niveau” zal moeilijk 
haalbaar zijn, maar ook niet wenselijk ivm 
“het uit elkaar trekken” van het 
winkelgebied.
Een mogelijke samenhang met de “AH-
locatie” is het onderzoeken waard.
Geschikt om als bronpunt met parkeren te 
functioneren.
Mogelijk zeer aantrekkelijke woonlocatie 
(dichtbij stad, veel kwaliteit door 
historische omgeving en water)

Alternatieven
De Kaasmarkt ligt op een locatie dichtbij de 
Haarlemmerstraat. Doordat dit het rustige deel is van 
de Haarlemmerstraat en een verbinding waarschijnlijk 
niet geheel “natuurlijk” is is een passend retailconcept 
niet eenvoudig. Trekkracht forceren door massa te 
maken en “A1”-retailers toe te voegen is bijna 
onmogelijk te realiseren en ook niet wenselijk omdat je 
dan de logische samenhang uit de winkelstructuur 
haalt. Een kleinschalig thematisch concept lijkt de 
oplossing, maar er zijn nauwelijks goed geslaagde 
voorbeelden te noemen. Wellicht is de beste oplossing 
dat de Kaasmarkt een plek wordt voor kwalitatief mooi 
wonen in de stad en een parkeerbronpunt. Evt. 
kleinschalige retail en horeca zijn ondersteunend.



Kaasmarkt
Concept

Toevoegen van aantrekkelijk 
woongebied en parkeergarage in 
de historische binnenstad nabij het 
winkelgebied. Ook behoort 
(kleinschalige, thematische) retail 
tot de mogelijkheden.
Focus op kleinschalige retail die 
gezamenlijk samenhang vertonen 
(thema). Bijv. winkels gericht op 
wonen, lifestyle.
Kleinschalig, historisch karakter, 
aantrekkelijk, goede verbindingen, 
water, identiteit
Goede loopverbindingen richting 
Haarlemmerstraat
Mogelijke samenhang biedt 
verdere retailkansen.

‘t Sas Breda



Beestenmarkt
De Beestenmarkt ligt zeer strategisch op 
het “scharnierpunt” tussen Leiden Centraal 
Station, Haarlemmerstraat en een mogelijk 
bronpunt Morspoort. Dit plein zou eigenlijk 
een visitekaartje voor de stad moeten zijn. 
Levendig, gezellig en het moet duidelijk 
zijn dat hier je “dagje (winkelen in) Leiden” 
al begint.
Op dit moment is het een groot plein met 
kwalitatief onvoldoende horeca en 
terrassen. Veel drukte door bussen en 
geen interessante winkels. Het plein is te 
ongezellig voor een verblijfsplein.

Concept
Ambitie zou moeten zijn hier een prettig verblijfsplein te 
maken, waar horeca / terrassen domineren.
Gezelligheid en levendigheid (fontein?) is belangrijk. Fysieke 
maatregelen moeten worden genomen om het plein knusser te 
maken (“wanden” + oplossing voor bussen).
Gebruik maken van het sterke punt, nl het water
Goede horeca met gezellige, eenduidige terrassen.
Beeldbepalende retail (boekhandel?) zou meerwaarde kunnen 
zijn.
Herkenbare verbindingen (Haarlemmerstraat- Station)

Grote Markt Groningen

Fonteinen



Bioscoop
Of een winkelgebied en een bioscoop 
daadwerkelijk elkaar versterken is al jaren 
een discussie. Uit onderzoek blijkt dat een 
combinatiebezoek winkelen en daarna 
naar de film niet erg veel voorkomt. Toch 
vind je bij veel winkelcentra vaak ook een 
bioscoop. Blijkbaar spreekt het wel 
dezelfde doelgroep aan.
Zeker is wel dat filmbezoek en winkelen 
meestal op verschillende tijdstippen 
plaatsvindt (overdag vs ‘s avonds). 
Hierdoor wordt bijv. wel multifunctioneel 
gebruik van parkeergarages 
bewerkstelligd.
Voor een bioscoop is veiligheid en 
zichtbaarheid zeer belangrijk. Net als bijv. 
Een schouwburg levert een bioscoop 
slechts een beperkte bijdrage aan de 
levendigheid op straat, immers bezoekers 
gaan naar binnen, blijven daar 2 uur en 
vertrekken weer. Dit kan doorbroken 
worden door de aanwezigheid van 
restaurants en café’s, die vooraf en 
achteraf bezocht kunnen worden.

Mogelijke locaties
Een goede bereikbaarheid (parkeren en ov- en 
autobereikbaarheid) zijn belangrijk voor een 
bioscoop.
Een locatie moet bij voorkeur goed zichtbaar 
zijn, zodat een bioscoop groots kan “ 
uitpakken” (communicatie).
Een locatie in de directe nabijheid van horeca 
kan een goede toevoeging zijn aan het 
uitgaansleven.
De aanwezigheid van een bioscoop in een 
winkelgebied wordt positief gewaardeerd door 
consumenten.Voorkeurslocaties in Leiden binnenstad

Stationsplein (Hilderslocatie / gat van v/d 
Putte)
Beestenmarkt
Lammermarkt
Trafo locatie / Morspoortlocatie
Garenmarkt
Rijnlandblok



Bioscoop
Bioscoopexploitanten

De 4 grootste exploitanten zijn Pathe (35,0%), 
JT (9,2%), Minerva (7,0%) en Wolff (8,0%).
Het succes van een bioscoop is erg 
afhankelijk van de (commerciële) kwaliteit van 
de films.
Pathe is verreweg nr 1. Zij hebben 
commercieel het meeste slagkracht. Hun 
bioscopen liggen voornamelijk in de grote 
steden, maar een studentenstad als Leiden zal 
mogelijk op hun wensenlijst staan. Zij zullen 
wellicht ook het meeste toegevoegde waarde 
voor de stad als uitgaansstad betekenen.



Bioscoop



Parkeren
Exploitatievormen parkeergarages

1. Management outsourcen

Volledig eigendom Gemeente

Gemeente bepaalt tarieven

Parkeerexploitant ontvangt 
management fee, alle kosten voor 
eigenaar.

Parkeerwachters in dienst 
parkeerexploitant.

Contractduur minimaal 5 jaar

2. Verhuren

Volledig eigendom Gemeente

Gemeente bepaalt tarieven, 
advisering door parkeerexploitant. 
Meestal garantie dat tarieven over 
een periode van x jaar minimaal de 
inflatie bedragen.

Parkeerexploitant betaalt vaste huur + 
variabel afhankelijk van de omzet.

Afspraken over investeringen in 
garages, investeringen in gebouw 
(eigenaarsdeel) voor Gemeente.

Tarieven hebben meestal een 
afgesproken koppeling met 
straatparkeren.

3. Verkopen

Eigendom parkeerexploitant.

Afspraken over tarieven in contract, 
meestal koppeling met 
straatparkeren.

Koopprijs afhankelijk van verwachte 
omzet.

Markt parkeerexploitanten

Drie geschikte parkeerbedrijven voor 
langdurige samenwerking in meerdere 
garages, namelijk Q Park, P1, Interparking.

Q Park heeft een zeer sterk concept dat ook 
tot de verbeelding spreekt van consumenten. 
P1 en Interparking passen hun garages meer 
aan aan de lokale situatie.

Alle partijen streven naar een langdurige 
samenwerking en hebben voorkeur voor 
minimaal huur.

Afspraken over tarieven zijn goed te maken.

In contract heldere afspraken maken over 
investeringen en uitstraling.

Alternatief is start eigen parkeerbedrijf, maar 
besef dat het een apart vak is!



Parkeren (locaties tbv retail binnenstad)
Om een versterkende 
functie te hebben tov het 
winkelen in de 
binnenstad moet een 
garage aan de volgende 
(consumenten) eisen 
voldoen:

Loopafstand tot 
kernwinkelgebied niet te 
groot

De route moet 
herkenbaar zijn (bijv 
geen woonwijk) en het 
liefst met winkels of 
horeca

Goede zichtlijnen in 
looprichting

Kwalitatieve uitstraling 
(veiligheid, ruimte en 
licht). Een dagje winkelen 
in Leiden begint en 
eindigt met een bezoek 
aan de parkeergarage!

Aanrijroute eenvoudig 
met goede PRIS 
aanduidingen.

Voorbeelden

Goede ligging tov 
Kernwinkelgebied

Goede ligging als overloop voor 
drukke momenten in 
kernwinkelgebied


