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Afbeelding 1. Ligging SVREZL-winkelclusters 
gemeente Kerkrade en omgeving1

Afbeelding 1 geeft de geografische ligging van de 
winkelclusters (concentratie- en balansgebieden) weer, 
die in de SVREZL zijn aangeduid. In de gemeente 
Kerkrade betreffen dit Bleijerheide, Eygelshoven, 
Kerkrade Centrum, Hertogenlaan, Roda Boulevard en 
Carboonplein. Tevens zijn de vijf supermarkten aan de 
Duitse zijde van de grens opgenomen.

 

1  Locatus peildatum: 5 september 2018, dit geldt voor alle tabellen waar data 
van Locatus zijn gebruikt.
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*De realisatie van het Centrumplan is in afbeelding 2 nog niet verwerkt, en zal 
in de eerstvolgende update van Locatus worden verwerkt.

Afbeelding 2. Overzicht winkelaanbod gemeente 
Kerkrade (bron: Locatus, bewerking: BRO)

In afbeelding 2 staan de cijfers betreffende de 
zogenaamde publieksgerichte voorzieningen (te weten: 
detailhandel, horeca/recreatie en diensten) opgenomen. 
Er is gekozen voor een viertal kolommen om de 
informatie zo expliciet mogelijk te maken. 
De eerste kolom ‘Ingevulde voorraad functie 
detailhandel’ geeft aan de omvang van de voorraad 
in het betreffende gebied ingevuld met de functie 
detailhandel.

De tweede kolom ‘Ingevulde voorraad overige functies 
(horeca/recreatie en diensten)’ geeft aan de omvang van 
de voorraad in het betreffende gebied ingevuld met deze 
‘overige’ functies.

De derde kolom ‘Leegstaande voorraad publieksgerichte 
voorzieningen’ geeft aan de omvang van leegstaande 
voorraad in het betreffende gebied. Het gaat hierbij om 
zowel detailhandel als horeca/recreatie en diensten.

De vierde kolom ‘Leegstaande voorraad in verhouding 
tot totale voorraad’ geeft aan de relatieve leegstand in 
het betreffende gebied ten opzichte van respectievelijk 
de voorraad in het winkelcluster en de voorraad in de 
gemeente.

Volgorde profielen SVREZL-winkelclusters gemeente 
Kerkrade in deze rapportage:

Bleijerheide (vanaf pagina 5)
Eygelshoven (vanaf pagina 19)
Kerkrade Centrum (vanaf pagina 33)
Hertogenlaan (vanaf pagina 49)
Rodaboulevard (vanaf pagina 63)
Carboonplein (vanaf pagina 75)

Ingevulde voorraad Ingevulde Leegstaande voor- Leegstaande voorraad in ver-
functie detailhandel voorraad raad publiekge- houding tot totale voorraad 

overige richte voorzienin-
functies gen (detailhandel, 
(horeca / horeca/recreatie en 
recreatie diensten) 
en dien-

Kerkrade sten) 

% t.o.v. to-
% t.o.v totale tale omvang 

omvang voor- voorraad pu-
% t.o.v. raad publiekge- bliekgerichte 

% t.o.v. omvang richte voorzie- voorzien in-
m2 omvang ge- ningen winkel- gen ge-

WVO emeente m2 wvo m2 wvo meente cluster meente 

1.806 2% 

1.421 2% 398 360 2% 16,5% 0,3% 

5.960 7% 2.626 5.823 28% 40,4% 5,5% 

1.673 2% 139 95 0% 5,0% 0,1% 

34.527 41% 2.921 6.542 31% 14,9% 6,2% 

6.074 7% 634 919 4% 12,0% 0,9% 

51.461 61% 6.718 13.739 65% 19,1% 13,0% 

32.686 39% 7.407 35% 18,5% 7,0% 

Bleijerheide 

Eygelshoven 

Kerkrade Centrum 

Hertogen laan 

Roda Boulevard 

Carboon plein 
SVREZL
winkelclusters 
Buiten SVREZL win-
kelclusters 
Detailhandel totaal 84.147 100% 21.146 100% 20,1% 20,1% 

*
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A Positie in de SVREZL

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg 
(SVREZL) is het winkelcluster Bleijerheide aangewezen 
als Buurtcentrum in een kern of wijk. Het winkelcluster 
maakt deel uit van de hoofdwinkelstructuur in Parkstad. 
De gebiedsafbakening van dit winkelcluster omvat 
een balansgebied (geel). De kleurcode in de SVREZL-
winkelhiërarchie is geel. Uit deze winkelhiërarchie 
blijkt ook de positie van Bleijerheide ten opzichte van 
de andere winkelclusters in Parkstad. In deel B ‘Huidig 
Functioneren’ wordt de gebiedsafbakening weergegeven 
en nader toegelicht.

BLEIJERHEIDE
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B1 Winkelcluster Bleijerheide2

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Bleijerheide – Voorzieningenstructuur

Het winkelcluster Bleijerheide bestaat op basis van de 
SVREZL-afbakening uit een balansgebied.  Binnen dit 
winkelcluster zijn twee supermarkten gevestigd. Aan 
de Bleijerheidestraat is sprake van een versnipperd 
aanbod van horeca, winkels in de dagelijkse sector en is 
leegstand aan de orde. 

2  Locatus peildatum: 5 september 2018

Dagelijks

Niet-dagelijks

Horeca / Recreatie

Diensten

Leegstand

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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Afbeelding 1b. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Bleijerheide – Bevolkingsdichtheid

In afbeelding 1b zijn verschillende pieken in de 
bevolkingsdichtheid te onderscheiden. Deze 
pieken zijn gelegen aan de Bleijerheidestraat en de 
Pannesheiderstraat.   

Bevolkingsdichtheid

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster

BLEIJERHEIDE
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B2 Ontwikkeling winkelcluster 
Bleijerheide

In Nederland wordt de ontwikkeling van de detailhandel 
structureel gemonitord door Locatus. Voorafgaand 
aan de totstandkoming van de SVREZL hanteerde 
Locatus voor alle winkelclusters in de regio een 
gebiedsafbakening, zo ook voor het winkelcluster 
Bleijerheide. In afbeelding 2a is de Locatus-afbakening 
uit 2010 weergegeven. Deze afbakening vormde het 
uitgangspunt voor de Retailstructuurvisie 2010-2020 
Parkstad Limburg, feitelijk de voorloper van de SVREZL. 
De afbakening van Bleijerheide is in het historisch 
databestand van Locatus aanzienlijk groter dan het in de 
SVREZL aangewezen winkelcluster. 

Afbeelding 2a. Locatus afbakening Bleijerheide 
(Locatus, 2010)

Afbeelding 2b. Ontwikkeling winkelaanbod 
Bleijerheide 2010 – 2014 – 2018  
(bron: Locatus, bewerking: BRO)

In afbeelding 2b is de ontwikkeling van het winkelaanbod 
opgenomen, gebaseerd op de Locatus afbakening uit 
afbeelding 2a. Het winkelaanbod in de dagelijkse sector 
is de afgelopen 8 jaar redelijk stabiel gebleven, zowel 
in het aantal winkels als in het winkelvloeroppervlak. 
In de sector niet-dagelijkse artikelen is een afname van 
zowel het aantal winkels als de winkelvloeroppervlakte 
zichtbaar. De leegstand is sinds het jaar 2014 relatief 
constant gebleven.
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Afbeelding 3. Winkelaanbod in SVREZL-
winkelcluster Bleijerheide, naar hoofdbranche  
(bron: Locatus, bewerking: BRO)
 
In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZL-
winkelcluster Bleijerheide opgenomen, verdeeld naar 
hoofdbranches uit Locatus. Van alle m² wvo detailhandel 
in het winkelcluster betreft 100% dagelijks winkelaanbod 
en 0% niet-dagelijks winkelaanbod. Beide supermarkten 
vormen het volledige winkelaanbod in het winkelcluster 
Bleijerheide.

BLEIJERHEIDE
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B3  Functioneren Bleijerheide

Afbeelding 4. Indicatief verzorgingsgebied 
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster 
Bleijerheide

In afbeelding 4 is het indicatief verzorgingsgebied 
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen in 
het SVREZL-cluster Bleijerheide. Het verzorgingsgebied 
van het SVREZL-winkelcluster Bleijerheide bestaat 
primair uit de woonbuurten Bleijerheide en Nulland.  

Toelichting methodiek
Deze afbakening is tot stand gekomen door enerzijds de analyse van het 
Koopstromenonderzoek uit 2009 – zoals verwerkt in de Retailstructuurvisie 
2010-2020 (uit 2011) – en anderzijds door de positiebepaling van de in 
de SVREZL aangewezen winkelclusters ten opzichte van elkaar. Het 
verzorgingsgebied uit afbeelding 4 zegt nog niets over de feitelijke 
aankoopplaats keuze van de inwoners. Deze afbakening is geprojecteerd op 
een 500x500 (in meter) raster, met als doel de achterliggende CBS-data te 
kunnen afleiden over onder meer inwoners, huishoudenssamenstelling en 
inkomen. Afbeelding 5 omvat een profielschets van de (samenstelling van de) 
bevolking in het indicatief verzorgingsgebied dagelijkse voorzieningen. 

Dagelijks

Niet-dagelijks

Horeca / Recreatie

Diensten

Leegstand

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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Afbeelding 5. Demografische kenmerken 
verzorgingsgebied (bron: CBS) 

N.B. Wegens afrondingen kan het totaal licht afwijken van 100%.

 
Uit afbeelding 5 blijkt dat de leeftijdsopbouw van de 
bevolking in het indicatief verzorgingsgebied van het 
SVREZL-winkelcluster Bleijerheide niet veel afwijkt 
van het Parkstad-gemiddelde. Dat geldt ook voor de 
huishoudenssamenstelling, hoewel er in Bleijerheide 
relatief meer eenpersoonshuishoudens zijn ten opzichte 
van het Parkstad-gemiddelde.

BLEIJERHEIDE
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Afbeelding 6. Bestedingspotentie 
verzorgingsgebied en omzetclaim dagelijks 
winkelaanbod in SVREZL-cluster (bron: Locatus, 
bewerking: BRO)

Binnen het indicatief verzorgingsgebied van 
het SVREZL-cluster Bleijerheide, ligt geen 
supermarktaanbod buiten het SVREZL-cluster. Derhalve 
wordt hier volstaan met enkel de berekeningen 
betreffende het SVERZL-cluster.

 

Toelichting methodiek
De bestedingspotentie in het indicatief verzorgingsgebied volgt uit de 
vermenigvuldiging van het aantal inwoners uit dit verzorgingsgebied met het 
netto inkomen per hoofd van de bevolking in de betreffende gemeente per 
jaar. Het netto inkomen per hoofd wordt afgezet tegen dat van het landelijk 
gemiddelde. Wanneer dit meer dan 5% afwijkt per hoofd van de bevolking, 
wordt er een inkomenscorrectie toegepast. De inkomenselasticiteit is 0,25%, 
wat betekent dat per 1% afwijking een 0,25% correctie wordt toegepast.

De omzetclaim van het dagelijks winkelaanbod in het SVREZL-
winkelcluster is het resultaat van de vermenigvuldiging van het aanwezige 
winkelvloeroppervlak in de dagelijkse sector met de gemiddelde omzet per 
vierkante meter. Uitgaande van de resultaten van het Koopstromenonderzoek 
2011 hebben winkels in de regio Parkstad Limburg gemiddeld een lagere 
vloerproductiviteit (omzet per m2) dan het landelijke gemiddelde. Daarom is 
er voor gekozen om een gemiddelde vloerproductiviteit op te nemen die in lijn 
is met het gemiddelde van de regio Parkstad Limburg.
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Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster 
Bleijerheide

De afbakening van het SVREZL-cluster Bleijerheide 
is in afbeelding 7 nogmaals weergegeven. Een aantal 
kenmerken van het gebied en de directe omgeving zijn 
in de afbeelding opgenomen. Het betreft bijvoorbeeld 
parkeerplaatsen en openbaarvervoer haltes.

Supermarkt

Parkeren

Cultuur

Zorg

Bushalte

BLEIJERHEIDE
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B4 Achtergrond   

Het winkelcluster Bleijerheide bestaat met name uit 
een krachtige combinatie van twee supermarkten en 
beperkt aanvullend aanbod. Direct aan dit winkelcluster 
is de Bleijerheidestraat gelegen waarin veelal verspreide 
winkels zijn gehuisvest. Hier ontstaat steeds meer 
leegstand, met bijbehorende gevolgen als verpaupering. 

Gezien de ligging van Bleijerheide (+/- 7.200 inwoners) 
stroomt een deel van de koopkracht af naar Duitsland. 
Dit hangt ook samen met de samenstelling van de 
bevolking in dit gebied, aangezien zo’n 25% van de 
inwoners Duits is. Daarnaast spelen hier de uitdagingen 
rondom leefbaarheid een belangrijke rol. Dit heeft 
gevolgen voor met name het beeld over, en de kansen 
voor dit gebied. 

Essentieel voor de toekomst van dit winkelcluster is 
het overeind blijven van de supermarkt(en) en het 
aanpakken van de leegstand in het omliggende gebied 
en met name het vooroorlogs bebouwingslint van de 
Bleijerheiderstraat en de Pannesheiderstraat. Tevens is 
het de uitdaging om te kijken hoe de grensligging verder 
als een kracht van dit gebied kan worden ingezet.

In Bleijerheide is een ondernemerscollectief actief, te 
weten: Ondernemersvereniging Bleijerheide Nulland.

Er zijn geen stimuleringsregelingen of andere 
instrumenten die worden ingezet in dit gebied.

B5 SWOT-analyse

STERKTEN ZWAKTEN

KANSEN BEDREIGINGEN
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C  Programma

In de SVREZL is het winkelcluster Bleijerheide 
aangewezen als buurtcentrum in een kern of wijk. 
Het indicatieve verzorgingsgebied voor het dagelijkse 
winkelaanbod in dit cluster heeft een totale omvang 
van 6.605 inwoners. De bevolkingskenmerken in 
het verzorgingsgebied als het gaat over leeftijd en 
huishoudenssamenstelling zijn ongeveer gelijk aan het 
Parkstad-gemiddelde, wel valt op dat er relatief veel 
eenpersoonshuishoudens in het verzorgingsgebied 
woonachtig zijn. 

Uit de economische analyse (afbeelding 6) blijkt dat 
het bestedingspotentieel van dit verzorgingsgebied 
(uitgaande van het dagelijks winkelaanbod) iets hoger 
is dan de omzetclaim in de dagelijkse sector in het 
winkelcluster: bij ongewijzigde omstandigheden is 
er beperkte marktruimte voor uitbreiding van het 
dagelijkse winkelareaal. 

Van oudsher is er sprake van diverse economische 
functies aan de vooroorlogse bebouwingslinten in 
het verzorgingsgebied: de Bleijerheidestraat en 
de Pannesheiderstraat. Hier ontstaat steeds meer 
leegstand, met bijbehorende negatieve gevolgen voor 
de leefbaarheid. Het is reëel om aan te nemen dat 
inwoners uit het verzorgingsgebied hun dagelijkse 
inkopen  naast het winkelcluster aan het Maria 
Gorettiplein – ook doen in het nabijgelegen winkelcluster 
Kerkrade-Centrum en in Duitsland (zie ook afbeelding 
1). Dit zet het functioneren van het winkelcluster onder 
druk. Dat geldt ook voor de transformatie van de 
woningvoorraad in Bleijerheide, dat ertoe zal leiden dat 
het inwoneraantal in het verzorgingsgebied geleidelijk 
afneemt en daarmee ook het economisch draagvlak 
voor de winkelvoorzieningen. 

Om het functioneren van het winkelcluster Bleijerheide 
te versterken wordt een aantal speerpunten benoemd 
en hiermee samenhangende specifieke acties en 
maatregelen uitgevoerd, die hierna zijn opgesomd. 
Aanvullend hierop wordt op de regionale schaal van 
Parkstad Limburg generiek instrumentarium ingezet3. 

3  Hiervoor wordt verwezen naar Pijler II. Instrumentarium in het document 
‘Uitvoeringsprogramma Retail 2019-2025’.

1. Concentratie bestaande en nieuwe winkels in het 
winkelcluster  
Het concentreren van bestaande en nieuwe winkels in en 
direct rondom het winkelcluster c.q. de supermarkten is 
een speerpunt, ook om de leefbaarheid (‘ontmoeting’) 
te versterken. Het behoud van beide supermarkten is 
cruciaal voor de toekomstvastheid van het winkelcluster; 
in dat kader wordt onderzocht of een beperkte 
uitbreiding haalbaar is. 

2. Transformatie (voormalige) winkelpanden buiten 
winkelcluster  
Met name aan de Bleijerheidestraat en de 
Pannesheiderstraat ontstaat leegstand, met 
negatieve gevolgen voor de leefbaarheid. Deze 
complexe lintenproblematiek vergt een integrale en 
uitvoeringsgerichte aanpak, voorafgegaan door een 
gedragen visie over Bleijerheide waarbij in ieder geval 
aandacht is voor de voorzieningen in relatie tot de 
grensligging. Vooruitlopend op deze visie, wordt de 
verkleuring en herbestemming/transformatie (van 
winkels naar bijvoorbeeld dienstverlening en/of wonen) 
via omgevingsvergunningen of wijziging van het 
bestemmingsplan gefaciliteerd. 

3. Samenwerking Ondernemersvereniging Bleijerheide 
Nulland 
De gemeente faciliteert en ondersteunt de 
samenwerking van de Ondernemersvereniging 
Bleijerheide Nulland, onder meer als het gaat om 
concrete initiatieven die het collectief in het gebied 
versterken. 

BLEIJERHEIDE
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A Positie in de SVREZL

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg 
(SVREZL) is het winkelcluster Eygelshoven aangewezen 
als Buurtcentrum in een kern of wijk. Het winkelcluster 
maakt deel uit van de hoofdwinkelstructuur in Parkstad. 
De gebiedsafbakening van dit winkelcluster omvat 
een balansgebied (geel). De kleurcode in de SVREZL-
winkelhiërarchie is geel. Uit deze winkelhiërarchie blijkt 
ook de positie van Eygelshoven ten opzichte van de 
andere winkelclusters in Parkstad. In deel B ‘Huidig 
Functioneren’ wordt de gebiedsafbakening weergegeven 
en nader toegelicht.

21
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B1 Winkelcluster Eygelshoven4

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Eygelshoven – Voorzieningenstructuur

Het winkelcluster Eygelshoven bestaat op basis van de 
SVREZL-afbakening uit een balansgebied.  Binnen dit 
winkelcluster is één supermarkt gevestigd. In de kern 
Eygelshoven is daarnaast een aantal verspreid gelegen 
horecavestigingen gelegen, alsook een aantal winkels in 
de niet-dagelijkse sector. 

4  Locatus peildatum: 5 september 2018

Dagelijks

Niet-dagelijks

Horeca / Recreatie

Diensten

Leegstand

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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Afbeelding 1b. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Eygelshoven – Bevolkingsdichtheid

Uit afbeelding 1b blijkt dat de bevolkingsdichtheid 
relatief hoog is aan de westzijde van het winkelcluster, 
nabij de Laurastraat. Het winkelcluster neemt, 
geografisch gezien, een vrij centrale positie in binnen de 
kern Eygelshoven. 

Bevolkingsdichtheid

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster

EYGELSHOVEN
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B2 Ontwikkeling winkelcluster 
Eygelshoven

In Nederland wordt de ontwikkeling van de detailhandel 
structureel gemonitord door Locatus. Voorafgaand 
aan de totstandkoming van de SVREZL hanteerde 
Locatus voor alle winkelclusters in de regio een 
gebiedsafbakening, zo ook voor het winkelcluster 
Eygelshoven. In afbeelding 2a is de Locatus-afbakening 
uit 2010 weergegeven. Deze afbakening vormde het 
uitgangspunt voor de Retailstructuurvisie 2010-2020 
Parkstad Limburg, feitelijk de voorloper van de SVREZL. 
De afbakening van Eygelshoven is in het historisch 
databestand van Locatus veel ruimer dan het in de 
SVREZL aangewezen winkelcluster. 

 
Afbeelding 2a. Locatus afbakening Eygelshoven 
(Locatus, 2010)

Afbeelding 2b. Ontwikkeling winkelaanbod 
Eygelshoven 2010 – 2014 – 2018 
(bron: Locatus, bewerking: BRO)

In afbeelding 2b is de ontwikkeling van het 
winkelaanbod opgenomen, gebaseerd op de Locatus 
afbakening uit afbeelding 2a. Het winkelaanbod in 
de dagelijkse sector is de afgelopen 8 jaar vrijwel 
gelijk gebleven in winkelvloeroppervlak. In de sector 
niet-dagelijkse artikelen is het aantal winkels en het 
winkelvloeroppervlak licht afgenomen. De leegstand 
is sinds het jaar 2014 relatief constant geble-ven wat 
betreft winkelvloeroppervlakte
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Afbeelding 3. Winkelaanbod in SVREZL-
winkelcluster Eygelshoven, naar hoofdbranche  
(bron: Locatus, bewerking: BRO)

In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZL-
winkelcluster Eygelshoven opgenomen, verdeeld naar 
hoofdbranches uit Locatus. Van alle m² wvo detailhandel 
in het winkelcluster betreft 88% dagelijks winkelaanbod 
en 12% niet-dagelijks winkelaanbod.  

EYGELSHOVEN
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B3  Functioneren Eygelshoven

Afbeelding 4. Indicatief verzorgingsgebied 
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster 
Eygelshoven

In afbeelding 4 is het indicatief verzorgingsgebied 
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen in 
het SVREZL-cluster Eygelshoven. Het verzorgingsgebied 
van het SVREZL-winkelcluster Eygelshoven omvat 
primair de kern Eygelshoven inclusief de buurten 
Eygelshoven-Kom, Hopel, Waubacherveld, Vink en een 
deel van Haanrade. 

Toelichting methodiek
Deze afbakening is tot stand gekomen door enerzijds de analyse van het 
Koopstromenonderzoek uit 2009 – zoals verwerkt in de Retailstructuurvisie 
2010-2020 (uit 2011) – en anderzijds door de positiebepaling van de in 
de SVREZL aangewezen winkelclusters ten opzichte van elkaar. Het 
verzorgingsgebied uit afbeelding 4 zegt nog niets over de feitelijke 
aankoopplaats keuze van de inwoners. Deze afbakening is geprojecteerd op 
een 500x500 (in meter) raster, met als doel de achterliggende CBS-data te 
kunnen afleiden over onder meer inwoners, huishoudenssamenstelling en 
inkomen. Afbeelding 5 omvat een profielschets van de (samenstelling van de) 
bevolking in het indicatief verzorgingsgebied dagelijkse voorzieningen. 
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Afbeelding 5. Demografische kenmerken 
verzorgingsgebied (bron: CBS) 

N.B. Wegens afrondingen kan het totaal licht afwijken van 100%.

 
56% van de bevolking in het indicatief verzorgingsgebied 
van het SVREZL-winkelcluster Eygelshoven is ouder dan 
45. Eenpersoonshuishoudens en huishoudens zonder 
kinderen vormen samen 69% van de bevolking. De 
huishoudenssamenstelling in het verzorgingsgebied 
wijkt niet veel af van het Parkstad-gemiddelde. 

EYGELSHOVEN
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Afbeelding 6. Bestedingspotentie 
verzorgingsgebied en omzetclaim dagelijks 
winkelaanbod in SVREZL-cluster (bron: Locatus, 
bewerking: BRO)

Binnen het indicatief verzorgingsgebied van 
het SVREZL-cluster Eygelshoven, ligt geen 
supermarktaanbod buiten het SVREZL-cluster. Derhalve 
wordt hier volstaan met enkel de berekeningen 
betreffende het SVERZL-cluster.

 

Toelichting methodiek
De bestedingspotentie in het indicatief verzorgingsgebied volgt uit de 
vermenigvuldiging van het aantal inwoners uit dit verzorgingsgebied met het 
netto inkomen per hoofd van de bevolking in de betreffende gemeente per 
jaar. Het netto inkomen per hoofd wordt afgezet tegen dat van het landelijk 
gemiddelde. Wanneer dit meer dan 5% afwijkt per hoofd van de bevolking, 
wordt er een inkomenscorrectie toegepast. De inkomenselasticiteit is 0,25%, 
wat betekent dat per 1% afwijking een 0,25% correctie wordt toegepast.

De omzetclaim van het dagelijks winkelaanbod in het SVREZL-
winkelcluster is het resultaat van de vermenigvuldiging van het aanwezige 
winkelvloeroppervlak in de dagelijkse sector met de gemiddelde omzet per 
vierkante meter. Uitgaande van de resultaten van het Koopstromenonderzoek 
2011 hebben winkels in de regio Parkstad Limburg gemiddeld een lagere 
vloerproductiviteit (omzet per m2) dan het landelijke gemiddelde. Daarom is 
er voor gekozen om een gemiddelde vloerproductiviteit op te nemen die in lijn 
is met het gemiddelde van de regio Parkstad Limburg.
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Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster 
Eygelshoven

De afbakening van het SVREZL-cluster Eygelshoven 
is in afbeelding 7 nogmaals weergegeven. Een aantal 
kenmerken van het gebied en de directe omgeving zijn 
in de afbeelding opgenomen, dit betreft bijvoorbeeld 
parkeerplaatsen en openbaarvervoer haltes.

Supermarkt

Parkeren

Markt

Zorg

Recreatie

Kerk

Treinstation

Bushalte
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B4 Achtergrond  

Het winkelcluster Eygelshoven is van oudsher gegroeid 
naar de huidige vorm. Niet heel compact, maar ook niet 
te ver verspreid met veel leegstand. Het functioneert 
goed en in het bijzonder de weekmarkt op zaterdag 
zorgt voor grote dynamiek. In deze hoedanigheid trekt 
het ook veel bezoekers van over de grens.

Eygelshoven (+/- 7.900 inwoners) doet het in brede 
zin goed, kent een dorps karakter en is sociaal 
economisch stabiel. Er is de afgelopen periode 
geïnvesteerd in de openbare ruimte rondom het Socio-
Project en veel energie gestoken in het verbeteren 
van de woningvoorraad en dat werpt vruchten af. 
Aandachtspunt is wel de nabijheid van concurrerende 
winkelvoorzieningen over de grens (zoals Kaufland in 
Herzogenrath).

De verkeersstructuur is niet optimaal, echter historisch 
zo gegroeid en niet te wijzigen gezien de fysieke 
omgeving. Dit maakt dat er geen oplossing voorhanden 
is voor de parkeerproblematiek. 

Essentieel voor de toekomst van dit winkelgebied is het 
overeind blijven van de supermarkt en de omliggende 
voorzieningen (zoals MFA, school, zorgcentrum en 
sportvoorzieningen). Dit versterkt de kracht van de 
‘centrumfunctie’. Het blijft wel een uitdaging om naar 
de toekomst te bekijken of de grensligging ook tot een 
kracht kan worden gemaakt. 

In Eygelshoven is een ondernemerscollectief actief, te 
weten: Ondernemend Eygelshoven.
Er zijn geen stimuleringsregelingen of andere 
instrumenten die worden ingezet in dit gebied.

B5 SWOT-analyse

STERKTEN ZWAKTEN

KANSEN BEDREIGINGEN
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C  Programma

In de SVREZL is het winkelcluster Eygelshoven 
aangewezen als buurtcentrum in een kern of wijk. 
Het indicatieve verzorgingsgebied heeft een totale 
omvang van 7.635 inwoners. De bevolkingskenmerken 
in het verzorgingsgebied als het gaat over leeftijd en 
huishoudenssamenstelling zijn ongeveer gelijk aan het 
Parkstad-gemiddelde. 

Het winkelaanbod in het cluster bestaat met name 
uit winkels met dagelijkse artikelen, waaronder één 
supermarkt. Het leegstandspercentage bedraagt 16,5%; 
één pand van 360m² winkelvloeroppervlakte staat leeg. 
In het winkelcluster Eygelshoven zijn, naast de winkels, 
ook een aantal belangrijke sociaal-maatschappelijke 
functies gelegen zoals de MFA, de school en het 
zorgcentrum. Ook zijn er diverse horecaondernemingen 
aanwezig. Vooral de weekmarkt op zaterdag zorgt voor 
een grote dynamiek in Eygelshoven: ook veel inwoners 
uit Duitsland bezoeken deze markt.  

Uit de economische analyse (afbeelding 6) blijkt dat het 
bestedingspotentieel van dit verzorgingsgebied voor wat 
betreft het dagelijkse winkelaanbod bijna het dubbele is 
ten opzichte van de omzetclaim in het winkelcluster. Dit 
betekent dat er ruim voldoende economisch draagvlak 
is voor de bestaande winkels, en er in theoretische zin 
zelfs marktruimte is. Het is reëel om aan te nemen 
dat inwoners uit het verzorgingsgebied hun dagelijkse 
inkopen – naast het winkelcluster in Eygelshoven – ook 
doen in nabijgelegen, meer complete winkelclusters en 
in Duitsland (zie ook afbeelding 1).

De toekomstvastheid van het winkelcluster Eygelshoven 
wordt in grote mate bepaald door de aanwezigheid 
van de supermarkt; met de supermarktexploitant 
vindt structureel overleg plaats. Er is geen aanvullend, 
specifiek actieprogramma voor winkelcluster 
Eygelshoven voorzien behalve dat het up-to-date 
houden van de ruimtelijke randvoorwaarden zoals 
parkeren een continue aandachtspunt is. Ten slotte 
wordt op de regionale schaal van Parkstad Limburg 
generiek retail-instrumentarium ingezet5, dat ook 
in Eygelshoven tot positieve effecten zal sorteren 
bijvoorbeeld als het gaat om het reduceren van de 
plancapaciteit. 

5  Hiervoor wordt verwezen naar Pijler II. Instrumentarium in het document 
‘Uitvoeringsprogramma Retail 2019-2025’.
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A Positie in de SVREZL

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg 
(SVREZL) is het winkelcluster Kerkrade-Centrum 
aangewezen als Stadsdeelcentrum. Het winkelcluster 
maakt deel uit van de hoofdwinkelstructuur in Parkstad. 
De gebiedsafbakening van dit winkelcluster omvat 
een concentratie- (groen) en een balansgebied (geel). 
De primaire kleurcode in de SVREZL-winkelhiërarchie 
is groen. Uit deze winkelhiërarchie blijkt ook de 
positie van Kerkrade-Centrum ten opzichte van de 
andere winkelclusters in Parkstad. In deel B ‘Huidig 
Functioneren’ wordt de gebiedsafbakening weergegeven 
en nader toegelicht.

35
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B1 Winkelcluster Kerkrade Centrum6

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Kerkrade Centrum – Voorzieningenstructuur

Het winkelcluster Kerkrade Centrum bestaat op basis 
van de SVREZL-afbakening uit een concentratiegebied 
(Passage, Niersprinkstraat, Markt (oost)) en een 
balansgebied Markt (west).  Binnen dit winkelcluster 
is géén supermarkt gevestigd. Beide supermarkten 
direct aan de rand van Kerkrade Centrum (Lidl, Jumbo) 
functioneren wel als centrumsupermarkten. Binnen het 
winkelgebied is een vrij hoge concentratie leegstand 
zichtbaar. Aan de Hoofdstraat is sprake van verspreid 
aanbod van winkels, dienstverlening en horeca.

6  Locatus peildatum: 5 september 2018

Dagelijks

Niet-dagelijks

Horeca / Recreatie

Diensten

Leegstand

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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Afbeelding 1b. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Kerkrade Centrum – Bevolkingsdichtheid

In afbeelding 1b wordt zichtbaar dat de 
bevolkingsdichtheid in en rond het centrum van 
Kerkrade geen pieken vertoont. Verder afgelegen 
van het centrum is de bevolkingsdichtheid hoger, 
bijvoorbeeld nabij het winkelcluster Hertogenlaan. 

Bevolkingsdichtheid

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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B2 Ontwikkeling winkelcluster 
Kerkrade Centrum 

In Nederland wordt de ontwikkeling van de detailhandel 
structureel gemonitord door Locatus. Voorafgaand 
aan de totstandkoming van de SVREZL hanteerde 
Locatus voor alle winkelclusters in de regio een 
gebiedsafbakening, zo ook voor het winkelcluster 
Kerkrade Centrum. In afbeelding 2a is de Locatus-
afbakening uit 2010 weergegeven. Deze afbakening 
vormde het uitgangspunt voor de Retailstructuurvisie 
2010-2020 Parkstad Limburg, feitelijk de voorloper van 
de SVREZL. De afbakening van Kerkrade Centrum is in 
het historisch databestand van Locatus groter dan het in 
de SVREZL aangewezen winkelcluster. 

Afbeelding 2a. Locatus afbakening Centrum 
Kerkrade (Locatus, 2010)

Afbeelding 2b. Ontwikkeling winkelaanbod 
Centrum Kerkrade 2010 – 2014 – 2018  
(bron: Locatus, bewerking: BRO)

In afbeelding 2b is de ontwikkeling van het winkelaanbod 
opgenomen, gebaseerd op de Locatus afbakening 
uit afbeelding 2a. Het winkelaanbod in de dagelijkse 
sector is de afgelopen 8 jaar afgenomen, zowel in het 
aantal winkels als in winkelvloeroppervlak. In de sector 
niet-dagelijkse artikelen is dezelfde ontwikkeling te 
zien. De leegstand is over de afgelopen 8 jaar is in 
winkeloppervlak toegenomen en in aantal panden juist 
afgenomen. 
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Afbeelding 3. Winkelaanbod in SVREZL-
winkelcluster Kerkrade Centrum, naar 
hoofdbranche 
(bron: Locatus, bewerking: BRO)

In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZL-
winkelcluster Kerkrade Centrum opgenomen, verdeeld 
naar hoofdbranches uit Locatus. Van alle m² wvo 
detailhandel in het winkelcluster betreft 17% dagelijks 
winkelaanbod en 83% niet-dagelijks winkelaanbod. Wat 
betreft de niet-dagelijks sector, valt het ruime winkel-
vloeroppervlak in de branche ‘kleding en mode’ op.

KERKRADE CENTRUM
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B3 Functioneren Kerkrade Centrum 

Afbeelding 4a. Indicatief verzorgingsgebied 
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster  
Kerkrade Centrum

In afbeelding 4a is het indicatief verzorgingsgebied 
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen in 
het SVREZL-cluster Kerkrade Centrum, inclusief de beide 
aan de rand gelegen supermarkten. 

Dagelijks

Niet-dagelijks

Horeca / Recreatie

Diensten

Leegstand

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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Afbeelding 4b. Indicatief verzorgingsgebied niet-
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster 
Kerkrade Centrum

In afbeelding 4b is het indicatief verzorgingsgebied 
weergegeven voor de niet-dagelijkse 
winkelvoorzieningen in het SVREZL-winkelcluster 
Kerkrade Centrum. Wat betreft niet-dagelijkse 
voorzieningen vervult Kerkrade Centrum vooral een 
verzorgende functie voor de mensen in de eigen 
gemeente.

Toelichting methodiek
Deze afbakeningen zijn tot stand gekomen door enerzijds de analyse van het 
Koopstromenonderzoek uit 2009 – zoals verwerkt in de Retailstructuurvisie 
2010-2020 (uit 2011) – en anderzijds door de positiebepaling van de 
in de SVREZL aangewezen winkelclusters ten opzichte van elkaar. De 
verzorgingsgebieden uit de afbeeldingen 4a en 4b zeggen nog niets over 
de feitelijke aankoopplaats keuze van de inwoners. Deze afbakeningen 
zijn geprojecteerd op een 500x500 (in meter) raster, met als doel de 
achterliggende CBS-data te kunnen afleiden over onder meer inwoners, 
huishoudenssamenstelling en inkomen. Afbeelding 5 omvat een profielschets 
van de (samenstelling van de) bevolking in het indicatief verzorgingsgebied 
dagelijkse voorzieningen. 

KERKRADE CENTRUM
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Afbeelding 5a. Demografische kenmerken 
dagelijks verzorgingsgebied (bron: CBS) 

N.B. Wegens afrondingen kan het totaal licht afwijken van 100%.

De bevolking in het indicatief verzorgingsgebied 
(dagelijks aanbod) van het SVREZL-winkelcluster 
Kerkrade Centrum bestaat voor 62% uit 45+’ers. De 
eenpersoonshuishoudens en huishoudens zonder 
kinderen vormen samen 77% van de bevolking. Met 
name de groep eenpersoonshuishoudens is relatief groot 
in het centrum van Kerkrade, in vergelijking met het 
Parkstad-gemiddelde.
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Afbeelding 6. Bestedingspotentie 
verzorgingsgebied en omzetclaim dagelijks 
winkelaanbod in SVREZL-cluster (bron: Locatus, 
bewerking: BRO)

Toelichting methodiek
De bestedingspotentie in het indicatief verzorgingsgebied volgt uit de 
vermenigvuldiging van het aantal inwoners uit dit verzorgingsgebied met het 
netto inkomen per hoofd van de bevolking in de betreffende gemeente per 
jaar. Het netto inkomen per hoofd wordt afgezet tegen dat van het landelijk 
gemiddelde. Wanneer dit meer dan 5% afwijkt per hoofd van de bevolking, 
wordt er een inkomenscorrectie toegepast. De inkomenselasticiteit is 0,25%, 
wat betekent dat per 1% afwijking een 0,25% correctie wordt toegepast.

De omzetclaim van het winkelaanbod in het SVREZL-winkelcluster en 
buiten het SVREZL-cluster (alleen supermarktaanbod) is het resultaat van 
de vermenigvuldiging van het aanwezige winkelvloeroppervlak met de 
gemiddelde omzet per vierkante meter. Uitgaande van de resultaten van 
het Koopstromenonderzoek 2011 hebben winkels in de regio Parkstad 
Limburg gemiddeld een lagere vloerproductiviteit (omzet per m2) dan 
het landelijke gemiddelde. Daarom is ervoor gekozen om een gemiddelde 
vloerproductiviteit op te nemen die in lijn is met het gemiddelde van de regio 
Parkstad Limburg.
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Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster 
Kerkrade Centrum
 
De afbakening van het SVREZL-cluster Kerkrade 
Centrum is in afbeelding 7 nogmaals weergegeven. 
Een aantal kenmerken van het gebied en de directe 
omgeving zijn in de afbeelding opgenomen. Het betreft 
bijvoorbeeld parkeerplaatsen en openbaarvervoer 
haltes.
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B4 Achtergrond  

In het voorjaar van 2018 is het Centrumplan opgeleverd 
wat ervoor zorgt dat de winkelroute in het centrum 
logisch en ‘af’ is. Samen met reeds bestaande 
winkelgebied (o.a. Orlandopassage) en de horeca aan de 
Markt zorgt dit voor een sterk hart van het centrum van 
Kerkrade. In de aanloopstraten naar het centrum wordt 
steeds meer getransformeerd naar dienstverlening, wat 
een gewenste positieve ontwikkeling is.

Het centrum voorziet naast de winkel- en 
horecavoorzieningen ook in een theater, bibliotheek, 
de Hub, muziekschool, musea (in nabijheid) en diverse 
evenementen. Dit maakt dat dit gebied aantrekkelijk is 
voor beleving en verblijven en niet alleen om aankopen 
te doen. Hiermee wordt de functie van het centrum 
optimaal ingezet en wordt dynamiek in het gebied 
gegenereerd.

In het centrum zijn geen supermarkten gevestigd, deze 
zijn wel in de nabijheid gesitueerd. Een wijziging hiervan 
is gezien de fysieke inrichting en de bereikbaarheid van 
het gebied niet te verwachten. Wel wordt verkend of er 
in de toekomst nieuwe concepten met betrekking tot 
dagelijkse artikelen mogelijk zijn. 

Zowel de bestaande als de nieuwe winkelvoorraad 
kent leegstand. Invulling hiervan is met name 
gelegen in (lokale) onderscheidende concepten. Het 
stimuleren van ondernemerschap is een belangrijk 
punt voor het centrum. Hiertoe heeft de gemeente een 
stimuleringsregeling ingesteld. Dit is een instrument om 
de leegstand terug te dringen en nieuwe initiatieven van 
ondernemers te bevorderen. Met deze regeling wenst de 
gemeente ondernemers te stimuleren om leegstaande 
panden in te vullen. Daarnaast heeft de subsidieregeling 
tot doel om de winkelgebieden verder te versterken en 
winkelvoorzieningen te concentreren. De regeling is 
vervat in een gemeentelijke verordening en bijbehorend 
kaartmateriaal waarop de SVREZL-clusters en de 
aanloopgebieden zijn aangegeven. De regeling valt 
uiteen in twee onderdelen, namelijk: 

A. 
Stimuleringsregeling Kerkrade-Centrum: op deze 
subsidie kan aanspraak worden gemaakt indien 
leegstaande winkelpanden in Kerkrade-Centrum 
worden ingevuld. Ondernemers die voldoen aan de 
voorwaarden, kunnen in aanmerking komen voor een 
eenmalige financiële bijdrage van maximaal € 10.000,- 
voor verhuis-, vestigings-, verbouwings- en huurkosten. 

B. 
Stimuleringsregeling Aanloopstraten: op deze subsidie 
kan aanspraak worden gemaakt indien sprake door 
ondernemers die in bepaalde delen van de Einderstraat 
of Markstraat een zaak willen beginnen. Hier wordt 
ingezet op ondernemingen met functies als zakelijke 
dienstverlening , media, entertainment, zorg, 
maatschappelijke doeleinden en onderwijs (om niet 
te concurreren met het centrum). Ondernemers die 
voldoen aan de voorwaarden, kunnen in aanmerking 
komen voor een eenmalige financiële bijdrage van 
maximaal € 7.500,- voor verhuis-, verbouwings- en 
vestigingskosten. Bij verhuizing binnen Kerkrade kan 
daarnaast nog aanspraak worden gemaakt op bijdrage 
van maximaal € 2.500,- voor huurkosten. 
 
In het Centrum is eveneens Stichting Streetwise 
ingezet ten behoeve van de begeleiding van 
duurzaam ondernemerschap. In Kerkrade-Centrum 
is een ondernemerscollectief actief, te weten: 
Winkeliersvereniging Kerkrade-Centrum. Er zijn geen 
stimuleringsregelingen of andere instrumenten die 
worden ingezet in dit gebied.
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B5 SWOT-analyse

STERKTEN ZWAKTEN

KANSEN BEDREIGINGEN
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C   Programma

Het winkelcluster Kerkrade-Centrum is in de SVREZL 
aangewezen als stadsdeelcentrum. Het indicatieve 
verzorgingsgebied voor het dagelijkse winkelaanbod in 
dit cluster heeft een totale omvang van 7.540 inwoners. 
Wat betreft de bevolkingskenmerken als het gaat over 
leeftijd en huishoudenssamenstelling, valt op dat de 
bevolkingsgroep van 45+ relatief ruim vertegenwoordigd 
is en er veel eenpersoonshuishoudens woonachtig zijn 
ten opzichte van het Parkstad-gemiddelde. Het niet-
dagelijkse winkelaanbod in Kerkrade-Centrum heeft 
een ruimer verzorgingsgebied en omvat de gehele 
gemeente.

In het voorjaar van 2018 is het Centrumplan opgeleverd 
dat er voor zorgt dat de winkelroute in het centrum 
logisch en ‘af’ is (zie ook onder B4. Achtergrond). Het is 
nu vooral de opgave om enerzijds de winkelruimten in 
het winkelcluster in te vullen en de randvoorwaarden te 
creëren zodat het winkelhart in ruimtelijk-economische 
zin gaat functioneren. In Kerkrade-Centrum wordt, 
naast de winkelfunctie, ook sterk ingezet op de functies 
wonen, horeca, dienstverlening, zorg en cultuur met als 
doel de vitaliteit en attractiviteit van het centrum in de 
volle breedte te versterken. 

De opgaven in Kerkrade-Centrum reiken dus verder dan 
alleen de winkelopgave. In dit Uitvoeringsprogramma 
Retail wordt ten aanzien van Kerkrade-Centrum 
alleen de focus gelegd op de winkels. Zo blijkt uit 
de economische analyse (afbeelding 6) dat het 
bestedingspotentieel van dit verzorgingsgebied 
(uitgaande van het dagelijks winkelaanbod) fors hoger 
is dan de omzetclaim in de dagelijkse sector in het 
winkelcluster: in theoretische zin is er marktruimte 
voor de toevoeging van nieuw aanbod in het dagelijkse 
segment. Echter buiten het winkelcluster, maar binnen 
het verzorgingsgebied, zijn onder meer twee solitaire 
supermarkten gevestigd die deze marktruimte teniet 
doen. 

Om het functioneren van het winkelcluster Kerkrade-
Centrum te versterken wordt een aantal speerpunten 
benoemd en hiermee samenhangende specifieke acties 
en maatregelen uitgevoerd, die hierna zijn opgesomd. 
Aanvullend hierop wordt op de regionale schaal van 
Parkstad Limburg generiek instrumentarium ingezet7. 

7  Hiervoor wordt verwezen naar Pijler II. Instrumentarium in het document 
‘Uitvoeringsprogramma Retail 2019-2025’.

1. Concentratie bestaande en nieuwe winkels in het 
winkelcluster 
 a. Een speerpunt is het concentreren 

van het winkelaanbod in, primair, het 
concentratiegebied in Kerkrade-Centrum. 
Daarbij wordt geprobeerd om meer dagelijks 
winkelaanbod in het concentratiegebied te 
realiseren, bijvoorbeeld een (kleine) supermarkt 
voor met name de centrumbewoners. Ook 
wordt geacquireerd op trekkers, zowel formules 
die niet in Kerkrade aanwezig zijn dan wel 
regionale/lokale verplaatsingen. 

 b. Om de aanwas van nieuw kwalitatief 
ondernemerschap in het concentratiegebied 
Kerkrade-Centrum te stimuleren zet de 
gemeente de Stichting Streetwise in. Bovendien 
is in het concentratiegebied de gemeentelijke 
‘stimuleringsregeling winkelconcentratiegebied 
Kerkrade-Centrum 2019’ van kracht, waarmee 
nieuwvestiging in en/of verplaatsing naar het 
concentratiegebied wordt gestimuleerd via een 
eenmalige financiële bijdrage.

 c. Er is structurele aandacht voor een aantal 
ruimtelijk-economische randvoorwaarden, 
zoals een gedifferentieerd parkeerregime 
en het verbeteren van de kwaliteit van de 
openbare ruimte (verblijfskwaliteit). 

 d. Aanhaking op het Programma Stad. 

2. Transformatie (voormalige) winkelpanden buiten 
winkelcluster 
In het winkelcluster Kerkrade-Centrum is de opgave 
om de nieuwe en bestaande winkels te clusteren in 
het aangewezen concentratiegebied. Parallel hieraan 
wordt getracht de transformatie van (voormalige) 
winkelpanden aan de randen van het winkelcluster te 
stimuleren. Er is een gemeentelijke ‘stimuleringsregeling 
aanloopstraten winkelconcentratiegebied Kerkrade-
Centrum 2017’ van kracht, waarbij initiatieven tot 
vestiging van een nieuwe onderneming – niet zijnde 
met een winkelfunctie – in bepaalde delen van de 
Einderstraat of de Marktstraat met een eenmalige 
financiële bijdrage worden ondersteund. 

3. Samenwerking Winkeliersvereniging Kerkrade-
Centrum 
De gemeente faciliteert en ondersteunt de 
samenwerking van de Winkeliersvereniging Kerkrade-
Centrum, onder meer als het gaat om concrete 
initiatieven die het collectief in het gebied versterken. 

KERKRADE CENTRUM
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A Positie in de SVREZL

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg 
(SVREZL) is het winkelcluster Hertogenlaan aangewezen 
als Buurtcentrum in een kern of wijk. Het winkelcluster 
maakt deel uit van de hoofdwinkelstructuur in Parkstad. 
De gebiedsafbakening van dit winkelcluster omvat 
een balansgebied (geel). De kleurcode in de SVREZL-
winkelhiërarchie is geel. Uit deze winkelhiërarchie blijkt 
ook de positie van de Hertogenlaan ten opzichte van 
de andere winkelclusters in Parkstad. In deel B ‘Huidig 
Functioneren’ wordt de gebiedsafbakening weergegeven 
en nader toegelicht.
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B1 Winkelcluster Hertogenlaan8

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Hertogenlaan – Voorzieningenstructuur

Het winkelgebied Hertogenlaan bestaat op basis van de 
SVREZL-afbakening uit een balansgebied. Binnen dit 
winkelcluster is één supermarkt gelegen. Aansluitend 
aan het winkelcluster bevindt zich een historisch lint via 
de Zonstraat naar de Sint Pieterstraat, waar sprake is van 
veel versnipperd aanbod en leegstand. Ten zuidwesten 
van het winkelcluster Hertogenlaan ligt het winkelcluster 
Kerkrade Centrum.

8   Locatus peildatum: 5 september 2018

Dagelijks

Niet-dagelijks

Horeca / Recreatie

Diensten

Leegstand

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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Afbeelding 1b. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Hertogenlaan – Bevolkingsdichtheid

In afbeelding 1b wordt zichtbaar dat, vanwege de 
hoogbouw, de bevolkingsdichtheid ten noorden van 
het SVREZL-winkelcluster relatief hoog is. Ook aan 
de oostzijde van het winkelcluster is er een piek in de 
bevolkingsdichtheid waar te nemen.  

Bevolkingsdichtheid

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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B2 Ontwikkeling winkelcluster 
Hertogenlaan 

In Nederland wordt de ontwikkeling van de detailhandel 
structureel gemonitord door Locatus. Voorafgaand 
aan de totstandkoming van de SVREZL hanteerde 
Locatus voor alle winkelclusters in de regio een 
gebiedsafbakening, zo ook voor het winkelcluster 
Hertogenlaan. In afbeelding 2a is de Locatus-afbakening 
uit 2010 weergegeven, waarbij tevens een winkelcluster 
Chevremont was opgenomen. Deze afbakening vormde 
het uitgangspunt voor de Retailstructuurvisie 2010-2020 
Parkstad Limburg, feitelijk de voorloper van de SVREZL. 
De afbakening van Hertogenlaan is in het historisch 
databestand van Locatus iets ruimer, maar in grote 
mate vergelijkbaar met het in de SVREZL aangewezen 
winkelcluster. Echter het winkelcluster Chevremont is in 
de SVREZL niet meer als dusdanig aangeduid.
 
Afbeelding 2a. Locatus afbakening Hertogenlaan 
(Locatus, 2010)

Afbeelding 2b. Ontwikkeling winkelaanbod 
Hertogenlaan 2010 – 2014 – 2018  
(bron: Locatus, bewerking: BRO)

 
In afbeelding 2b is de ontwikkeling van het winkelaanbod 
opgenomen, gebaseerd op de Locatus afbakening uit 
afbeelding 2a. Dit betreft alleen de Locatus afbakening 
van Hertogenlaan, dus exclusief Chevremont. In het 
winkelcluster Hertogenlaan is het winkelaanbod in de 
dagelijkse sector licht toegenomen. Voor het aantal 
winkels in de niet-dagelijkse sector is in de periode 
2014-2018 een afname zichtbaar. De leegstand is in de 
loop van de jaren afgenomen. Uit het jaar 2010 zijn geen 
gegevens.
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Afbeelding 3. Winkelaanbod in SVREZL-
winkelcluster Hertogenlaan, naar hoofdbranche  
(bron: Locatus, bewerking: BRO)
 
In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZL-
winkelcluster Hertogenlaan opgenomen, verdeeld naar 
hoofdbranches uit Locatus. Van alle m² wvo detailhandel in het 
winkelcluster betreft 100% dagelijks winkelaanbod en 0% niet-
dagelijks winkelaanbod.  

HERTOGENLAAN
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B3Functioneren Hertogenlaan  

Afbeelding 4. Indicatief verzorgingsgebied 
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster 
Hertogenlaan

In afbeelding 4 is het indicatief verzorgingsgebied 
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen 
in het SVREZL-cluster Hertogenlaan. Het 
verzorgingsgebied van het SVREZL-winkelcluster 
Hertogenlaan beslaat primair Kerkrade-Oost, bestaande 
uit de buurten Chevremont, Erenstein, Rolduckerveld en 
een deel van Haanrade. 

Toelichting methodiek
Deze afbakening is tot stand gekomen door enerzijds de analyse van het 
Koopstromenonderzoek uit 2009 – zoals verwerkt in de Retailstructuurvisie 
2010-2020 (uit 2011) – en anderzijds door de positiebepaling van de in 
de SVREZL aangewezen winkelclusters ten opzichte van elkaar. Het 
verzorgingsgebied uit afbeelding 4 zegt nog niets over de feitelijke 
aankoopplaats keuze van de inwoners. Deze afbakening is geprojecteerd op 
een 500x500 (in meter) raster, met als doel de achterliggende CBS-data te 
kunnen afleiden over onder meer inwoners, huishoudenssamenstelling en 
inkomen. Afbeelding 5 omvat een profielschets van de (samenstelling van de) 
bevolking in het indicatief verzorgingsgebied dagelijkse voorzieningen. 

Dagelijks

Niet-dagelijks

Horeca / Recreatie

Diensten

Leegstand

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster

BIJLAGEBOEK UITVOERINGSPROGRAMMA RETAIL



57

Afbeelding 5. Demografische kenmerken 
verzorgingsgebied (bron CBS)
 
N.B. Wegens afrondingen kan het totaal licht afwijken van 100%.

57% van de bevolking in het indicatief verzorgingsgebied 
van het SVREZL-winkelcluster is 45 jaar of ouder. 
De leeftijdsopbouw in het verzorgingsgebied is 
vergelijkbaar met het Parkstad-gemiddelde. Dat geldt 
ook voor de huishoudenssamenstelling, waarbij de 
eenpersoonshuishoudens in het verzorgingsgebied ruim 
vertegenwoordigd zijn. 
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Afbeelding 6. Bestedingspotentie 
verzorgingsgebied en omzetclaim dagelijks 
winkelaanbod in SVREZL-cluster (bron: Locatus, 
bewerking: BRO)

Binnen het indicatief verzorgingsgebied van 
het SVREZL-cluster Hertogenlaan, ligt geen 
supermarktaanbod buiten het SVREZL-cluster. Derhalve 
wordt hier volstaan met enkel de berekeningen 
betreffende het SVERZL-cluster.
 

Toelichting methodiek
De bestedingspotentie in het indicatief verzorgingsgebied volgt uit de 
vermenigvuldiging van het aantal inwoners uit dit verzorgingsgebied met het 
netto inkomen per hoofd van de bevolking in de betreffende gemeente per 
jaar. Het netto inkomen per hoofd wordt afgezet tegen dat van het landelijk 
gemiddelde. Wanneer dit meer dan 5% afwijkt per hoofd van de bevolking, 
wordt er een inkomenscorrectie toegepast. Het inkomenselasticiteit is 0,25%, 
wat betekent dat per 1% afwijking een 0,25% correctie wordt toegepast.

De omzetclaim van het dagelijks winkelaanbod in het SVREZL-
winkelcluster is het resultaat van de vermenigvuldiging van het aanwezige 
winkelvloeroppervlak in de dagelijkse sector met de gemiddelde omzet per 
vierkante meter. Uitgaande van de resultaten van het Koopstromenonderzoek 
2011 hebben winkels in de regio Parkstad Limburg gemiddeld een lagere 
vloerproductiviteit (omzet per m2) dan het landelijke gemiddelde. Daarom is 
er voor gekozen om een gemiddelde vloerproductiviteit op te nemen die in lijn 
is met het gemiddelde van de regio Parkstad Limburg.
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Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster 
Hertogenlaan 

De afbakening van het SVREZL-cluster is in afbeelding 
7 nogmaals weergegeven. Een aantal kenmerken van 
het gebied en de directe omgeving zijn in de afbeelding 
opgenomen het betreft bijvoorbeeld parkeerplaatsen en 
openbaarvervoer haltes.

Supermarkt

Parkeren

Bushalte
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B4 Achtergrond   

Het winkelaanbod in Kerkrade-Oost is zeer verspreid 
gelegen. Enerzijds is er een supermarktvoorziening 
incl. bakkerij, slagerij en slijterij aan de Hertogenlaan 
en anderzijds zijn er diverse winkels gelegen aan de 
Zonstraat en de Sint Pieterstraat. Er is hierdoor geen 
sprake van één sterk toekomstbestendig en compact 
winkelcluster. 

In Kerkrade-Oost (+/- 9.400 inwoners) is voldoende 
marktruimte en draagvlak voor een goed, compleet en 
compact winkelcluster, mits dit cluster goed toegankelijk 
is vanuit het gehele gebied. Er loopt momenteel een 
verkenning naar mogelijke locaties voor een dergelijk 
winkelcluster. Aangezien in de buurt Rolduckerveld 
vanuit het thema wonen diverse ontwikkelingen lopen, 
wordt gewerkt aan een integrale verkenning van de 
mogelijkheden (wonen en retail) in deze buurt. Het 
ambitieniveau is om in Rolduckerveld als geheel een 
toekomstbestendige leefomgeving te realiseren.

De uitdaging voor de toekomst is gelegen in het kunnen 
aanwijzen en realiseren van een geschikte en passende 
locatie voor de winkelvoorzieningen en een passende 
transformatie van met name de Sint Pieterstraat naar 
andere functies.

In Chevremont is een ondernemerscollectief actief, 
te weten: Stichting Samenwerkende Ondernemers 
Chevremont.

Er zijn geen stimuleringsregelingen of andere 
instrumenten die worden ingezet in dit gebied.

B5 SWOT-analyse

STERKTEN ZWAKTEN

KANSEN BEDREIGINGEN
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C  Programma

In de SVREZL is het winkelcluster Hertogenlaan 
aangewezen als buurtcentrum in een kern of wijk. 
Het indicatieve verzorgingsgebied voor het dagelijkse 
winkelaanbod in dit cluster bestaat uit de buurten 
Chevremont, Erenstein, Rolduckerveld en een deel van 
Haanrade, met een totale omvang van 9.460 inwoners. 
De bevolkingskenmerken in het verzorgingsgebied als 
het gaat over leeftijd en huishoudenssamenstelling 
zijn nagenoeg gelijk aan het Parkstad-gemiddelde. 
In de nabijgelegen St. Pieterstraat en Zonstraat is 
in hoge mate een concentratie van winkels, horeca, 
dienstverlening en leegstand waarneembaar. De 
leegstand in het winkelcluster Hertogenlaan is beperkt: 
5%. De toekomstvastheid van het winkelcluster 
Hertogenlaan wordt in belangrijke mate bepaald door de 
aanwezige supermarkt.

Uit de economische analyse (afbeelding 6) blijkt dat het 
bestedingspotentieel van dit verzorgingsgebied voor wat 
betreft het dagelijkse winkelaanbod bijna het dubbele is 
ten opzichte van de omzetclaim in het winkelcluster. Dit 
betekent dat er ruim voldoende economisch draagvlak 
is voor de bestaande winkels, en er in theoretische zin 
zelfs marktruimte is in het dagelijkse segment. Wel 
lijkt het reëel te zijn om aan te nemen dat een deel van 
de inwoners uit het verzorgingsgebied hun dagelijkse 
inkopen – naast het winkelcluster Hertogenlaan – ook 
doen in nabijgelegen, meer complete winkelclusters 
zoals Kerkrade-Centrum en in Duitsland (zie ook 
afbeelding 1). Als dit in werkelijkheid zo is, leidt dit tot 
een beperking van de marktruimte in het dagelijkse 
segment. Bovendien vindt in de directe nabijheid van 
het winkelcluster Hertogenlaan, de komende jaren een 
grootschalige transformatie van de woningvoorraad 
plaats. Dit zal enerzijds leiden tot minder woningen en 
minder inwoners dan in de huidige situatie, anderzijds 
wordt in de directe nabijheid van het winkelcluster een 
nieuw kwalitatief woonmilieu gerealiseerd. 

Om het functioneren van het winkelcluster Hertogenlaan 
– en in algemene zin de winkelvoorzieningen in het 
stadsdeel Kerkrade-Oost – te versterken, is het van 
belang om een visie te ontwikkelen over de toekomstige 
winkelstructuur in het stadsdeel Kerkrade-Oost. 
Aanvullend hierop wordt op de regionale schaal van 
Parkstad Limburg generiek instrumentarium ingezet9. 

Een visie op de toekomstige winkelstructuur in Kerkrade-
Oost 
Bij de vaststelling van de SVREZL is ten aanzien van het 
winkelcluster Hertogenlaan een voetnoot opgenomen, 
omdat bij de uitwerking van de SVREZL vraagtekens 
rezen over de levensvatbaarheid van het winkelcluster 
Hertogenlaan. Deze twijfel is nog steeds actueel. 

Er zijn marktontwikkelingen die bevestigen dat er, wat 
betreft het dagelijkse winkelaanbod, marktruimte is in 
het stadsdeel Kerkrade-Oost. Het is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de overheid en de markt 
om te bezien in hoeverre het maatschappelijk en 
bedrijfseconomisch belang kunnen worden verenigd 
in een zogenaamde win-win-situatie. De versterking 
van het winkelcluster Hertogenlaan is daarbij het 
uitgangspunt (“van binnen naar buiten”). Tegelijkertijd 
is er in Kerkrade-Oost sprake van een versnipperd 
winkelaanbod zonder ruimtelijk-economische 
samenhang: zowel in de St. Pieterstraat, de Zonstraat 
als de Hertogenlaan zijn winkels gevestigd. Landelijke 
retailspecialisten pleiten echter voor een clustering van 
winkels zodat deze van elkaars nabijheid profiteren 
en daardoor de levensvatbaarheid van de individuele 
winkels en daarmee het voorzieningenniveau in 
het verzorgingsgebied positief wordt beïnvloed. 
De ruimtelijke en financiële haalbaarheid van een 
clustering van de winkels in Kerkrade-Oost wordt nader 
onderzocht, waarbij er aandacht is voor de grensligging 
en het op voorhand zeker is te stellen dat de uiteindelijke 
keuze voor de winkellocatie directe gevolgen zal hebben 
voor de opgaven in de gebieden waar nu winkels zijn 
gevestigd. 

9  Hiervoor wordt verwezen naar Pijler II. Instrumentarium in het document 
‘Uitvoeringsprogramma Retail 2019-2025’.
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A Positie in de SVREZL

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-
Limburg (SVREZL) is het winkelcluster Rodaboulevard 
aangewezen als Perifere thematische concentratie 
(bovenregionaal). Het winkelcluster maakt deel 
uit van de hoofdwinkelstructuur in Parkstad. 
De gebiedsafbakening van dit winkelcluster 
omvat een concentratiegebied (groen) en een 
potentiële uitbreidingslocatie (groen gearceerd). 
De kleurcode in de SVREZL-winkelhiërarchie is 
groen. Uit deze winkelhiërarchie blijkt ook de 
positie van de Rodaboulevard ten opzichte van de 
andere winkelclusters in Parkstad. In deel B ‘Huidig 
Functioneren’ wordt de gebiedsafbakening weergegeven 
en nader toegelicht.
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B1 Winkelcluster Rodaboulevard10

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Rodaboulevard - Voorzieningenstructuur

Het winkelcluster Rodaboulevard bestaat op basis van de 
SVREZL-afbakening uit een concentratiegebied met het 
thema sport en leisure. De Rodaboulevard vervult een 
regionale functie op het gebied van sport en leisure (niet-
dagelijkse artikelen). 

Binnen dit winkelcluster is één supermarkt gevestigd 
(Albert Heijn XL). In de nabijheid van dit winkelcluster 
is sprake van verspreid gelegen supermarkten (aan 
Heerlerbaan en de Locht). 

10  Locatus peildatum: 5 september 2018

Dagelijks

Niet-dagelijks

Horeca / Recreatie

Diensten

Leegstand

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-concentratiegebied 
(potentiële uitbreidingslocatie thema 
sport en leisure)

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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Afbeelding 1b. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Rodaboulevard – Bevolkingsdichtheid 
 
Afbeelding 1b toont aan dat de Rodaboulevard een 
winkelgebied is dat buiten een dichtbevolkte woonwijk 
ligt. De dichtstbijzijnde dichtbevolkte gebieden liggen 
in de richting van winkelgebied Carboonplein en ten 
noorden van de Rodaboulevard in de gemeente Heerlen. 

Bevolkingsdichtheid

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-concentratiegebied 
(potentiële uitbreidingslocatie) 

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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B2 Ontwikkeling winkelcluster 
Rodaboulevard 

In Nederland wordt de ontwikkeling van de detailhandel 
structureel gemonitord door Locatus. Voorafgaand 
aan de totstandkoming van de SVREZL hanteerde 
Locatus voor alle winkelclusters in de regio een 
gebiedsafbakening, zo ook voor het winkelcluster 
Rodaboulevard. In afbeelding 2a is de Locatus-
afbakening uit 2010 weergegeven. Deze afbakening 
vormde het uitgangspunt voor de Retailstructuurvisie 
2010-2020 Parkstad Limburg, feitelijk de voorloper van 
de SVREZL. De afbakening van Rodaboulevard is in 
het historisch databestand van Locatus vergelijkbaar 
met het in de SVREZL aangewezen winkelcluster, 
zij het dat in de SVREZL afbakening een potentiële 
uitbreidingslocatie (met thema sport en leisure) is 
opgenomen.

Afbeelding 2a. Locatus afbakening Rodaboulevard

Afbeelding 2b. Ontwikkeling winkelaanbod 
Rodaboulevard 2010 – 2014 – 2018 

In afbeelding 2b is de ontwikkeling van het winkelaanbod 
opgenomen, gebaseerd op de Locatus afbakening 
uit afbeelding 2a. De Rodaboulevard omvat met 
name winkels in de niet-dagelijkse sector, waarbij 
in de periode 2010-2018 sprake is van een stijging 
van het aantal winkels en een lichte afname van het 
winkelvloeroppervlak. Met de vestiging van Albert 
Heijn XL op de Rodaboulevard is er ook sprake van 
dagelijks winkelaanbod.  De leegstand is sinds 2014 sterk 
afgenomen.
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Afbeelding 3. Winkelaanbod in SVREZL-
winkelcluster Rodaboulevard, naar hoofdbranche  
(bron: Locatus, bewerking: BRO)

In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZL-
winkelcluster Rodaboulevard opgenomen, verdeeld naar 
hoofdbranches uit Locatus. Met name de branches ‘doe-
het-zelf’ en ‘sport en spel’ zijn sterk vertegenwoordigd. 

RODABOULEVARD
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B3 Functioneren Rodaboulevard 

Afbeelding 4. Indicatief verzorgingsgebied 
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster 
Rodaboulevard

De Rodaboulevard heeft wat betreft het dagelijkse 
aanbod geen primair verzorgingsgebied, in plaats 
daarvan trekken de dagelijkse voorzieningen op 
de Rodaboulevard bezoekers uit alle omliggende 
gemeenten zoals aangegeven op afbeelding 4. Binnen 
dit verzorgingsgebied liggen meerdere andere SVREZL 
winkelclusters, die wel hun eigen verzorgingsgebied 
hebben. De dagelijkse voorzieningen op de 
Rodaboulevard zijn daarnaast ook erg groot, de Albert 
Heijn XL-supermarkt is bijna 50% groter dan de tweede 
grootste supermarkt in de regio (3.875 m2 wvo ten 
opzichte van Jumbo XL in Maankwartier in Heerlen met 
een omvang van 2.560 m2 wvo) en vervult daarmee een 
bijzondere rol voor de regio.

Dagelijks

Niet-dagelijks

Horeca / Recreatie

Diensten

Leegstand

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-concentratiegebied 
(potentiële uitbreidingslocatie thema 
sport en leisure)

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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Toelichting methodiek
Deze afbakening is tot stand gekomen door enerzijds de analyse van het 
Koopstromenonderzoek uit 2009 – zoals verwerkt in de Retailstructuurvisie 
2010-2020 (uit 2011) – en anderzijds door de positiebepaling van de in 
de SVREZL aangewezen winkelclusters ten opzichte van elkaar. Het 
verzorgingsgebied uit afbeelding 4 zegt nog niets over de feitelijke 
aankoopplaats keuze van de inwoners. De afbakening is geprojecteerd op een 
500x500 (in meter) raster.

Vanwege de sterke thematische invulling als sport 
en leisure boulevard, kan gesteld worden dat de 
Rodaboulevard niet alleen een functie vervult voor 
de regio Parkstad maar zelfs een bovenregionale 
rol vervult. Deze reikwijdte beperkt zich niet tot de 
Nederlandse landsgrenzen; in een onderzoek uit 2015 
is aangetoond dat minimaal 15% van alle bezoekers 
op de Rodaboulevard uit het buitenland afkomstig is. 
Wat betreft de branchering heeft de Rodaboulevard 
een complementair aanbod ten opzichte van de 
Woonboulevard Heerlen. Vanwege de bovenregionale 
functie van de Rodaboulevard is het niet mogelijk om, 
op basis van de beschikbare gegevens (met name 
het Koopstromenonderzoek uit 2011), een duidelijk 
indicatief verzorgingsgebied aan te wijzen. 

Noot: Afbeeldingen 5 en 6 zijn niet opgenomen aangezien deze gezien de 
functie van de Rodaboulevard niet relevant zijn, dan wel geen realistische 
benadering van de werkelijkheid kunnen geven.  

RODABOULEVARD
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Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster 
Rodaboulevard
 
De afbakening van het SVREZL-cluster Rodaboulevard 
is in afbeelding 6 nogmaals weergegeven. Een aantal 
kenmerken van het gebied en de directe omgeving zijn 
in de afbeelding opgenomen. Het betreft bijvoorbeeld 
parkeerplaatsen en openbaarvervoer haltes.

Supermarkt binnen winkelcluster

Supermarkt buiten winkelcluster

Parkeren

Sport

Zorg

Recreatie

Bushalte
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B4 Achtergrond  

De Rodaboulevard functioneert als een bovenregionaal 
cluster voor leisure. In de SVREZL is de Rodaboulevard 
aangewezen als concentratiegebied voor 
detailhandel binnen het thema Sport en Leisure. Op 
de Rodaboulevard zijn diverse bouwmarkten en de 
Albert Heijn XL gevestigd wat tot grote dynamiek in 
dit gebied leidt. De leisure-functie heeft met name 
vorm gekregen door de realisatie van de Leisure Dome, 
welke naar verwachting binnen afzienbare tijd wordt 
uitgebreid. Een aandachtspunt voor het functioneren 
en doorontwikkelen van het gebied is de parkeerbalans 
en verkeersafwikkeling. Daarnaast is aandacht voor de 
algehele kwaliteit van het gebied nodig.
 
In het kader van het Uitvoeringsprogramma Retail is in 
november 2017 het Convenant ‘Retail in Heerlen-Zuid / 
Kerkrade-West’ ondertekend door de gemeente Heerlen, 
gemeente Kerkrade en de Stadsregio Parkstad met 
als doel afspraken te maken over hoe om te gaan met 
nieuwe retail-initiatieven en te komen tot een integrale, 

gemeentegrens overstijgende visie op de toekomstige 
retailstructuur in het gebied. 

Belangrijk voor de toekomst van de Rodaboulevard is 
het versterken van het thema Sport en Leisure en het 
oplossen van de parkeerdruk op enkele locaties en de 
verkeersafwikkeling. Tevens is het voorzien in een goede 
structuur voor de GDV/PDV-functie aan de rand van dit 
gebied van belang.

Op de Rodaboulevard is een ondernemerscollectief 
actief, te weten: Ondernemersvereniging Rodaboulevard 
Kerkrade. Daarnaast is Bedrijventerreinmanagement 
Parkstad (BTM) zeer actief in dit gebied. Er zijn geen 
stimuleringsregelingen of andere instrumenten die 
worden ingezet in dit gebied.

B5 SWOT-analyse
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C  Programma

De Rodaboulevard is in de SVREZL aangewezen als 
perifere thematische concentratie (bovenregionaal) 
en vervult zowel in de regio als daarbuiten een 
prominente functie als aankooplocatie voor artikelen 
binnen het thema sport en leisure. Dit thema is expliciet 
in de SVREZL aan de Rodaboulevard verbonden. 
De Rodaboulevard heeft een huidige omvang van 
ca. 38.000m² winkelvloeroppervlakte. Naast de 
voorzieningen passend binnen het thema sport en 
leisure, zoals Decathlon en Leisure Dome, is op de 
Rodaboulevard de Albert Heijn-XL supermarkt gelegen. 
Deze supermarkt is bijna 50% groter dan de tweede 
grootste supermarkt in de regio en vervult daarmee een 
bijzondere rol in Parkstad.

In de SVREZL is de Rodaboulevard afgebakend als 
concentratiegebied; in dit gebied dienen nieuwe 
winkels binnen het thema sport en leisure te worden 
gerealiseerd. Ook is er, aan de oostzijde van de 
Rodaboulevard, een potentiële uitbreidingszone 
aangeduid. 

Voor de doorontwikkeling van de Rodaboulevard zijn de 
volgende programmalijnen te onderscheiden:

1. Concentratie van winkels binnen het thema sport en 
leisure 
Primair wordt ingezet op een verdere concentratie van 
winkels in het SVREZL-concentratiegebied, mits deze 
passen binnen het thema sport en leisure.

2. Randvoorwaarden op orde
Op de Rodaboulevard zijn, in de huidige situatie, een 
aantal belangrijke vraagstukken aan de orde die het 
ruimtelijk-economische functioneren beïnvloeden. 
Dit betreft onder meer de parkeerbalans, de 
verkeersafwikkeling en de ruimtelijke kwaliteit. Op deze 
aspecten is verbetering en optimalisatie nodig. 

3. Convenant ‘Retail in Heerlen-Zuid / Kerkrade-West’
Om te komen tot een toekomstbestendige 
winkelstructuur in het gebied Heerlen-Zuid / Kerkrade-
West, waartoe ook de Rodaboulevard behoort, 
moeten duurzame keuzes worden gemaakt. Keuzes 
over de winkelvoorzieningen in Heerlerbaan zullen 
effect sorteren op de winkelvoorzieningen aan het 
Carboonplein en de Rodaboulevard, en vice versa. 
Vandaar dat de gemeente Heerlen, gemeente Kerkrade 
en Stadsregio Parkstad samen een Convenant ‘Retail 
in Heerlen-Zuid / Kerkrade-West’ zijn aangegaan 
om in gezamenlijkheid te komen tot één visie op de 
winkelstructuur in het gehele gebied. 

4. Mogelijke toekomstige uitbreiding door 
nieuwvestiging en/of verplaatsing
Indien één of meer nieuwvestigingen op, of 
verplaatsingen naar de Rodaboulevard aan de orde 
zijn, deze passen binnen het thema sport en leisure 
maar er geen fysieke ruimte beschikbaar is in het 
concentratiegebied, wordt verkend – mede in relatie 
tot het convenant, zie onder 3. – of de potentiële 
uitbreidingszone hiervoor kan worden ingezet. Indien 
het verplaatsingen vanuit de regio betreft is maatwerk 
aan de orde waarbij de eigendomssituatie, de fysieke 
ruimte op de Rodaboulevard en het perspectief voor de 
achter te laten locatie relevante aspecten zijn. 
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A Positie in de SVREZL

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg 
(SVREZL) is het winkelcluster Carboonplein aangewezen 
als Boodschappencentrum in een wijk. Het winkelcluster 
maakt deel uit van de hoofdwinkelstructuur in Parkstad. 
De gebiedsafbakening van dit winkelcluster omvat 
een balansgebied (geel). De kleurcode in de SVREZL-
winkelhiërarchie is geel. Uit deze winkelhiërarchie blijkt 
ook de positie van Carboonplein ten opzichte van de 
andere winkelclusters in Parkstad. In deel B ‘Huidig 
Functioneren’ wordt de gebiedsafbakening weergegeven 
en nader toegelicht.

77
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B1 Winkelcluster Carboonplein11

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Carboonplein – Voorzieningenstructuur

Het winkelcluster Carboonplein bestaat op basis van 
de SVREZL-afbakening uit een balansgebied.  Binnen 
dit winkelcluster zijn drie supermarkten gevestigd. 
Binnen het winkelgebied is tevens een vrij hoge 
concentratie van leegstand zichtbaar. Dat geldt ook 
voor de aanloopstraten ten noorden (Akerstraat) en 
ten zuiden van het winkelgebied (Drievogelstraat / 
Industriestraat). Het winkelcluster bevindt zich in een 
sterk concurrentieveld met de Albert Heijn XL aan de 
Rodaboulevard, de solitaire Lidl aan de Locht en het 
dagelijks winkelaanbod aan de Heerlerbaan. 

11  Locatus peildatum: 5 september 2018

Dagelijks

Niet-dagelijks

Horeca / Recreatie
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Leegstand

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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Afbeelding 1b. Ligging SVREZL-winkelcluster 
Carboonplein – Bevolkingsdichtheid

In afbeelding 1b wordt zichtbaar dat de 
bevolkingsdichtheid rond het Carboonplein geen pieken 
vertoont en evenredig is verspreid. De enige piek die 
zichtbaar is op de kaart en waar de bevolkingsdichtheid 
dus relatief hoog is, betreft de hoogbouwflats in de 
gemeente Heerlen. 

Bevolkingsdichtheid

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster

Supermarkten buiten winkelcluster
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B2 Ontwikkeling winkelcluster 
Carboonplein

In Nederland wordt de ontwikkeling van de detailhandel 
structureel gemonitord door Locatus. Voorafgaand aan de 
totstandkoming van de SVREZL hanteerde Locatus voor 
alle winkelclusters in de regio een gebiedsafbakening, zo 
ook voor het winkelcluster Carboonplein. In afbeelding 
2a is de Locatus-afbakening uit 2010 weergegeven, 
waarbij de naam Spekholzerheide door Locatus werd 
gehanteerd. Deze afbakening vormde het uitgangspunt 
voor de Retailstructuurvisie 2010-2020 Parkstad Limburg, 
feitelijk de voorloper van de SVREZL. De afbakening 
van Spekholzerheide is in het historisch databestand 
van Locatus aanzienlijk groter dan het in de SVREZL 
aangewezen winkelcluster Carboonplein. 

Afbeelding 2a. Ontwikkeling winkelcluster 
Spekholzerheide (Locatus, 2010)

Afbeelding 2b. Ontwikkeling aanbod 
Spekholzerheide 2010 – 2014 – 2018 
(bron: Locatus, bewerking: BRO)
 
In afbeelding 2b is de ontwikkeling van het winkelaanbod 
opgenomen, gebaseerd op de Locatus afbakening 
uit afbeelding 2a. Het aantal winkels in de dagelijkse 
sector is sinds 2014 licht toegenomen, terwijl het 
winkelvloeroppervlakte in deze sector relatief fors is 
toegenomen. Ook in de niet-dagelijkse sector is een 
toename in winkelvloeroppervlak zichtbaar, met 5 
nieuwe winkels en een toename van 1.000m2 wvo. De 
leegstand is in winkelvloeroppervlak afgenomen. 
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Afbeelding 3. Winkelaanbod in SVREZL-
winkelcluster Carboonplein, naar hoofdbranche  
(bron: Locatus, bewerking: BRO)
 
In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZL-
winkelcluster Carboonplein opgenomen, verdeeld naar 
hoofdbranches uit Locatus. Van alle m² wvo detailhandel 
in het winkelcluster betreft 67% dagelijks winkelaanbod 
en 33% niet-dagelijks winkelaanbod.  

CARBOONPLEIN
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B3 Functioneren Carboonplein

Afbeelding 4. Indicatief verzorgingsgebied 
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster 
Carboonplein

In afbeelding 4 is het indicatief verzorgingsgebied 
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen 
in het SVREZL-cluster Carboonplein. Het 
verzorgingsgebied van het SVREZL-winkelcluster 
Carboonplein zijn primair de buurten in Kerkrade-West: 
Gracht, Spekholzerheide, Heilust, Terwinselen en 
Kaalheide. 

Toelichting methodiek
Deze afbakening is tot stand gekomen door enerzijds de analyse van het 
Koopstromenonderzoek uit 2009 – zoals verwerkt in de Retailstructuurvisie 
2010-2020 (uit 2011) – en anderzijds door de positiebepaling van de in 
de SVREZL aangewezen winkelclusters ten opzichte van elkaar. Het 
verzorgingsgebied uit afbeelding 4 zegt nog niets over de feitelijke 
aankoopplaats keuze van de inwoners. Deze afbakening is geprojecteerd op 
een 500x500 (in meter) raster, met als doel de achterliggende CBS-data te 
kunnen afleiden over onder meer inwoners, huishoudenssamenstelling en 
inkomen. Afbeelding 5 omvat een profielschets van de (samenstelling van de) 
bevolking in het indicatief verzorgingsgebied dagelijkse voorzieningen. 
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Leegstand

SVREZL-concentratiegebied

SVREZL-balansgebied

Supermarkten binnen winkelcluster
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 Afbeelding 5. Demografische kenmerken 
verzorgingsgebied (bron: CBS) 

N.B. Wegens afrondingen kan het totaal licht afwijken van 100%.

 
Circa 56% van de bevolking in het indicatief 
verzorgingsgebied van het SVREZL-
winkelcluster Carboonplein is 45 jaar of ouder. De 
eenpersoonshuishoudens en huishoudens zonder 
kinderen vormen samen ruim 70% van de bevolking. De 
huishoudenssamenstelling in het verzorgingsgebied is 
vrijwel identiek aan het Parkstad-gemiddelde.

CARBOONPLEIN
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Afbeelding 6. Bestedingspotentie 
verzorgingsgebied en omzetclaim dagelijks 
winkelaanbod in SVREZL-cluster (bron: Locatus, 
bewerking: BRO)

Toelichting methodiek
De bestedingspotentie in het indicatief verzorgingsgebied volgt uit de 
vermenigvuldiging van het aantal inwoners uit dit verzorgingsgebied met het 
netto inkomen per hoofd van de bevolking in de betreffende gemeente per 
jaar. Het netto inkomen per hoofd wordt afgezet tegen dat van het landelijk 
gemiddelde. Wanneer dit meer dan 5% afwijkt per hoofd van de bevolking, 
wordt er een inkomenscorrectie toegepast. Het inkomenselasticiteit is 0,25%, 
wat betekent dat per 1% afwijking een 0,25% correctie wordt toegepast.

De omzetclaim van het dagelijks winkelaanbod in het SVREZL-winkelcluster 
en buiten het SVREZL-cluster (alleen supermarktaanbod) is het resultaat 
van de vermenigvuldiging van het aanwezige winkelvloeroppervlak in de 
dagelijkse sector met de gemiddelde omzet per vierkante meter. Uitgaande 
van de resultaten van het Koopstromenonderzoek 2011 hebben winkels in 
de regio Parkstad Limburg gemiddeld een lagere vloerproductiviteit (omzet 
per m2) dan het landelijke gemiddelde. Daarom is er voor gekozen om een 
gemiddelde vloerproductiviteit op te nemen die in lijn is met het gemiddelde 
van de regio Parkstad Limburg.

BIJLAGEBOEK UITVOERINGSPROGRAMMA RETAIL



85

Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster 
Carboonplein

De afbakening van het SVREZL-cluster Carboonplein 
is in afbeelding 7 nogmaals weergegeven. Een aantal 
kenmerken van het gebied en de directe omgeving zijn 
in de afbeelding opgenomen. Dit betreft bijvoorbeeld 
parkeerplaatsen en openbaarvervoer haltes. 

Supermarkt binnen winkelcluster

Parkeren

Cultuur

Zorg

Kerk

Bushalte
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B4 Achtergrond  

Het winkelcluster Carboonplein is relatief recent 
vernieuwd (+/- 10 jaar). De concentratie aan het 
Carboonplein is als het ware vanzelf verlopen. Gevolg is 
(veel) leegstand aan de Akerstraat. Parkeren (auto) en 
bereikbaarheid (met name fiets en openbaar vervoer) 
zijn aandachtspunten die sterk van invloed zijn op het 
(toekomstig) kunnen functioneren van het winkelcluster. 
Er liggen drie supermarkten en diverse winkels met 
aanvullend aanbod. 
 
Gezien de ligging van Carboonplein (+/- 14.425 inwoners) 
stroomt een deel van de koopkracht af naar Heerlerbaan, 
(omgeving) Rodaboulevard en de solitaire supermarkt 
aan de Locht. De verwachting is dat het aantal 
supermarkten aan Carboonplein in de toekomst mogelijk 
terug zal gaan naar twee. Dit zal geen onoverkomelijke 
ontwikkeling zijn, mits er voldoende passend aanvullend 
aanbod blijft bestaan. Wel dient de leegstand en 
parkeerproblematiek te worden aangepakt. 

Dit winkelcluster is gelegen nabij de buurt Heilust waar 
de afgelopen jaren investeringen zijn gedaan en een 
transformatie heeft plaatsgevonden. Dit heeft zichtbaar 
vruchten afgeworpen wat betreft de kwaliteit van de 
buurt. Een ontwikkeling die eveneens een stevige impuls 
voor het gebied kan/zal betekenen, betreft de realisatie 
van het treinstation/transferium Kerkrade-West. 
Uitsluitsel hierover is nog niet bekend. Een onverwachte 
ontwikkeling nabij het winkelcluster is de toegenomen 
aantrekkelijkheid om te willen wonen in Gracht nu een 
nieuwe basisschool is gehuisvest op de ‘grens’ tussen 
Gracht en omgeving Carboonplein (aan het ‘Plein’).   

Essentieel voor de toekomst van dit winkelcluster is 
het overeind blijven van het dagelijks aanbod, het 
aanpakken van de leegstand in met name de Akerstraat, 
de kwaliteit van de openbare ruimte en het oplossen van 
de parkeer- en bereikbaarheidsproblematiek. 

In het kader van het Uitvoeringsprogramma Retail is in 
november 2017 het Convenant ‘Retail in Heerlen-Zuid / 
Kerkrade-West’ ondertekend door de gemeente Heerlen, 
gemeente Kerkrade en de Stadsregio Parkstad met 
als doel afspraken te maken over hoe om te gaan met 
nieuwe retail-initiatieven en te komen tot een integrale, 
gemeentegrens overstijgende visie op de toekomstige 
retailstructuur in het gebied. 

Rond Carboonplein is een ondernemerscollectief 
actief, te weten: Ondernemersstichting Akerstraat-
Carboonplein. Er is weliswaar geen stimuleringsregeling 
in dit gebied, maar wel flankerend beleid. 
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B5 SWOT-analyse
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C  Programma

In de SVREZL is het winkelcluster Carboonplein 
aangewezen als boodschappencentrum in een wijk. 
Het indicatieve verzorgingsgebied voor het dagelijkse 
winkelaanbod in dit cluster omvat de buurten Gracht, 
Spekholzerheide, Heilust, Terwinselen en Kaalheide, 
met een totale omvang van 14.540 inwoners. De 
bevolkingskenmerken in het verzorgingsgebied als het 
gaat over leeftijd en huishoudenssamenstelling zijn 
nagenoeg gelijk aan het Parkstad-gemiddelde. 

Het winkelaanbod aan het Carboonplein wordt 
gekenmerkt door een mix van winkels in zowel 
het dagelijkse als niet-dagelijkse segment. In het 
winkelcluster zijn drie supermarkten gevestigd. Met 
name aan de Akerstraat is er van oudsher sprake van 
diverse economische functies. Hier is een concentratie 
van leegstand waarneembaar, verspreid over een aantal 
relatief kleine panden. 

Uit de economische analyse (afbeelding 6) blijkt dat 
het bestedingspotentieel van dit verzorgingsgebied 
(uitgaande van het dagelijks winkelaanbod) iets hoger 
is dan de omzetclaim in de dagelijkse sector in het 
winkelcluster: bij ongewijzigde omstandigheden is 
er in theoretische zin beperkte marktruimte voor 
uitbreiding van het dagelijkse winkelareaal. Echter in 
het verzorgingsgebied zijn andere, verspreid gelegen 
winkels in het dagelijkse segment aanwezig die deze 
marktruimte volledig teniet doen. Dit leidt ertoe dat 
het economisch functioneren van het winkelcluster 
Carboonplein onder druk staat. Bovendien is de 
verwachting dat inwoners uit het verzorgingsgebied hun 
dagelijkse inkopen ook doen op de Rodaboulevard, in 
Kerkrade-Centrum en/of langs de Heerlerbaan. 

Om het functioneren van het winkelcluster Carboonplein 
te versterken wordt een aantal speerpunten benoemd 
en hiermee samenhangende specifieke acties en 
maatregelen uitgevoerd, die hierna zijn opgesomd. 
Aanvullend hierop wordt op de regionale schaal van 
Parkstad Limburg generiek instrumentarium ingezet12. 

12  Hiervoor wordt verwezen naar Pijler II. Instrumentarium in het document 
‘Uitvoeringsprogramma Retail 2019-2025’.

1. Concentratie bestaande en nieuwe winkels in het 
winkelcluster  
Het concentreren van bestaande en nieuwe winkels in 
en direct rondom het winkelcluster is een speerpunt, 
ook om de leefbaarheid (‘ontmoeting’) te versterken. 
Het behoud van de supermarktvoorziening is cruciaal 
voor de toekomstvastheid van het winkelcluster. 
Ingezet wordt op een concentratie van economische 
functies, waaronder winkels, in de zone tussen het 
Carboonplein en het toekomstig transferium Kerkrade-
West. De parkeerbalans in en rondom het winkelcluster 
Carboonplein is een structureel aandachtspunt. 

2. Transformatie (voormalige) winkelpanden buiten 
winkelcluster  
Met name aan de Akerstraat is sprake van leegstand, 
met negatieve gevolgen voor de leefbaarheid. 
Deze complexe lintenproblematiek vergt een 
integrale en uitvoeringsgerichte aanpak, waarbij 
de verkleuring en transformatie (van winkels 
naar bijvoorbeeld dienstverlening en/of wonen) 
via omgevingsvergunningen of wijziging van het 
bestemmingsplan wordt gefaciliteerd.  

3. Convenant ‘Retail in Heerlen-Zuid / Kerkrade-West’
Om te komen tot een toekomstbestendige 
winkelstructuur in het gebied Heerlen-Zuid / Kerkrade-
West, waartoe ook het Carboonplein behoort, 
moeten duurzame keuzes worden gemaakt. Keuzes 
over de winkelvoorzieningen in Heerlerbaan zullen 
effect sorteren op de winkelvoorzieningen aan het 
Carboonplein en de Rodaboulevard, en vice versa. 
Vandaar dat de gemeente Heerlen, gemeente Kerkrade 
en Stadsregio Parkstad samen een Convenant ‘Retail in 
Heerlen-Zuid / Kerkrade-West’ hebben gesloten, om in 
gezamenlijkheid tot één visie op de winkelstructuur in 
het gehele gebied te komen. 

4. Samenwerking Ondernemersstichting Akerstraat-
Carboonplein
De gemeente faciliteert en ondersteunt de 
samenwerking van de Ondernemersstichting Akerstraat-
Carboonplein, onder meer als het gaat om concrete 
initiatieven die het collectief in het gebied versterken. 
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