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Locatus verzamelt zelf informatie over alle winkels en consumentgerichte, dienstverlenende 
bedrijven. Onze buitendienstmedewerkers bezoeken en onderzoeken jaarlijks alle 
winkelgebieden in de Benelux. 

Leegstand per winkelgebied
In deze rapportage zoomen we in op de huidige leegstand binnen één winkelgebied en de 
ontwikkeling hiervan door de jaren heen. De rapportage is in Powerpoint-format, zodat u deze 
informatie makkelijk kunt delen. 

Leegstandscijfers worden veelal gebruikt om een indruk te krijgen van een winkelgebied of om 
een keuze te maken voor een nieuwe locatie. Het is daarom essentieel dat helder is welke 
definitie voor leegstand gebruikt wordt:

Definitie leegstand

Een pand wordt als leegstand geregistreerd indien het redelijkerwijs de verwachting is dat in het 
(leegstaande) pand een verkooppunt in de detailhandel, horeca of consument gerichte 
dienstverlening zal terugkomen.

Daarnaast geldt dat binnen een winkelgebied:

• Het pand was als winkel in gebruik en staat nu daadwerkelijk leeg.

• Of het pand is op dat moment niet meer als winkel of horeca in gebruik, maar op het
pand staat wel aangegeven dat het te koop/te huur is (als verkooppunt).

Buiten winkelgebieden moeten beide criteria gelden:
• Er moet een verkooppunt ingezeten hebben én er moet daadwerkelijk te koop/te huur

of verkocht/verhuurd op het pand staan.

Data winkelleegstand 

De tabellen en grafieken die u aantreft hebben als brondatum steeds januari van het 
desbetreffende jaar en van het huidige jaar de laatste maand. Om een vergelijking met het 
verleden te maken, wordt het percentage leegstand op basis van de 
winkelverkoopvloeroppervlakte (WVO) berekend over de detailhandel. In het verleden werden 
panden buiten de detailhandel niet opgemeten door Locatus. 

Berekening leegstand detailhandel

Binnen de ‘categorie Leegstand’ is de verhouding tussen detailhandel en niet-detailhandel 
ongeveer fiftyfifty (aantal panden). De panden in de detailhandel zijn echter groter dan de 
panden in de niet-detailhandel. Om de leegstandsoppervlakte per groep te berekenen wordt de 
gemiddelde grootte van de leegstaande panden berekend en als factor gebruikt.

Voorbeeld

Op 1 januari 2020 is het aantal vierkante meter leegstand 3.456.889. In de totale detailhandel 
(inclusief leegstand) is dit 31.140.778 vierkante meter. De berekening ziet er als volgt uit:

(2/3 * 3.456.889)/( 31.140.778   – (1/3 * 3.456.889)) = 7,7

Het winkelgebied dat centraal staat in deze rapportage,
is in maart 2020 bezocht en gecontroleerd door de 
Locatus buitendienstmedewerker.

Inleiding



Ontwikkeling leegstand Centrum Woerden (aantal & m²)

Datum Aantal leegstaande  
verkooppunten

WVO m² leegstand

1-1-2010 23 12.063

1-1-2011 24 13.261

1-1-2012 27 13.994

1-1-2013 18 14.235

1-1-2014 19 15.321

1-1-2015 21 16.761

1-1-2016 25 16.571

1-1-2017 18 16.098

1-1-2018 25 15.479

1-1-2019 21 14.786

1-1-2020 18 16.074

1-4-2020 26 16.317



Ontwikkeling leegstand Centrum Woerden (percentage)

Datum % leegstand 
op basis van verkooppunten

% leegstand 
op basis van WVO m²

1-1-2010 7,9% 3,7%

1-1-2011 8,2% 4,1%

1-1-2012 9,3% 4,3%

1-1-2013 6,3% 4,4%

1-1-2014 6,7% 4,7%

1-1-2015 7,2% 5,1%

1-1-2016 8,7% 5,1%

1-1-2017 6,4% 4,9%

1-1-2018 8,9% 4,8%

1-1-2019 7,6% 4,6%

1-1-2020 6,5% 5,0%

1-4-2020 9,4% 5,1%



Ontwikkeling % leegstand Centrum Woerden (obv verkooppunten)



Ontwikkeling % leegstand in Centrum Woerden (obv m² wvo)



Leegstand Centrum Woerden - situatie 2010

23 leegstaande 

verkooppunten

7,9 % van het totaal 
aantal verkooppunten

12.063 m² leegstaande 
meters

3,7% van het totale WVO 
detailhandel (in m²)



Leegstand Centrum Woerden - situatie 2015

21 leegstaande 

verkooppunten

7,2 % van het totaal 
aantal verkooppunten

16.761 m² leegstaande 
meters

5,1% van het totale WVO 
detailhandel (in m²)



Leegstand Centrum Woerden – huidige situatie

26 leegstaande 

verkooppunten

9,4 % van het totaal 
aantal verkooppunten

16.317 m² leegstaande 
meters

5,1% van het totale WVO 
detailhandel (in m²)



Leegstandsduur Centrum Woerden - huidige situatie

17 panden

Aanvang / Frictie
Korter dan éen 
jaar

4 panden
Langdurig
Tussen 1 en 3 jaar

3 panden
Structureel
Langer dan 3 jaar

2 panden
Verbouw
Verbouwing voor 
winkel / retail
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Ontwikkeling leegstand per segment Centrum Woerden

ABC segmentatie
Elk segment is een 
percentage van het totaal 
aantal passanten in dit 
winkelgebied:

• A1 (75-100%)

• A2 (50-75%)

• B1 (25-50%)

• B2 (10-25%)

• C (<10%)



Locatus Databank 

Locatus werkt continu aan een compleet en up-to-
date databestand. Locatus heeft een eigen 
buitendienst, die dag in dag uit alle verkooppunten 
in de Benelux langsloopt, inventariseert en 
controleert. 

Daarnaast wordt de data continu geactualiseerd via 
scraping en deskresearch. 

Locatus hanteert de volgende kwaliteitsnorm: de 
buitendienst controleert de informatie van 
verkooppunten gelegen in een winkelgebied elk 
jaar ter plekke. Ligt een verkooppunt in de 
verspreide bewinkeling dan is deze controle 
minimaal 1x per 3 jaar

www.locatus.com |   +31 (0)348 490 290  |    info@locatus.com



Onze data helpt u om in de juiste 
retail locaties te investeren

Locatus verzamelt informatie over 
winkels, winkelgebieden en 
winkelpassanten. Onze 
professionele buitendienst 
verzamelt dag in dag uit de meest 
actuele data voor úw beslissingen 
over winkellocaties en 
retailvastgoed. 

• Online dataplatform

• Passantentellingen

• Rapportages

• Advies

Over Locatus 

www.locatus.com |   +31 (0)348 490 290  |    info@locatus.com



Vragen? Ik help u graag verder

Arjan Kluin

T: +31 6 2707 5008
E: Arjan.kluin@locatus.com

www.locatus.com


