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teden en gemeenten moeten
ernstig beginnen na te denken
over hun commerciële functie,
vindt Jan Boots, de zaakvoer-
der van CityD. “Het winkel-

aanbod en de basisvoorzieningen zijn in
veel kernen gelijkaardig of zelfs inwis-
selbaar. We willen besturen helpen hun
handelscentrum op een ambitieuze, maar
realistische manier te onderscheiden van
dat van de anderen.”

CityD bundelt de expertise van drie
partners: de Antwerpse vastgoedgroep
Quares, het onderzoeksbureau wes
research & strategy en BRO België, een
bureau dat advies geeft over centrum-
management. CityD is eigenlijk de nieuwe
naam voor BRO België, dat de banden
met BRO Nederland heeft doorgeknipt
(zie Nederland kent geen baanwinkels).
Met wes research & strategy heeft CityD
een directe link naar onderzoek, strate-

gievorming en benchmarks over regio-
nale economie. De input van Quares is
tweeërlei, legt Boots uit. “Als belangrijke
eigenaar van winkelvastgoed kent 
Quares het winkellandschap in Vlaan-
deren door en door. Maar ook zijn exper-
tise in parkmanagement is waardevol.
Quares weet hoe je een bedrijventerrein
duurzamer, efficiënter en voordeliger
kunt beheren. De structuren die het daar-
voor heeft opgezet, zijn ook inzetbaar bij
het beheer van winkelgebieden.”

Centrummanagement
Jan Boots was eind jaren negentig een

van de eerste centrummanagers van het
land. In Genk zette hij met middelen van
het Mercuriusfonds een overlegplatform
tussen handelaars en de overheid op
touw. “Toen ging het ook al over  posi -
tionering”, blikt Boots terug. “Want de
Genkse binnenstad moest concurreren
met Hasselt en Maastricht, twee kanon-
nen van winkelgebieden.”

Het Mercuriusfonds, een initiatief van
Eric Van Rompuy (CD&V), was een reac-
tie op de achteruitgang van de stadsker-
nen. De vestiging van megabioscopen,
shoppingcenters en baanwinkels aan de
rand van de steden knaagde aan de aan-
trekkingskracht van de binnensteden.
Gemeentebesturen die een visie ont-

‘Winkelstraten 
moeten een mix bieden’
Hebben kleinere winkelstraten nog een toekomst in tijden van e-commerce?
“Jazeker”, zegt Jan Boots van het adviesbureau CityD. “Maar als het winkelarse-
naal krimpt, zullen winkelgebieden ook moeten inzetten op andere functies.”
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wikkelden om het uiteenrafelen van hun
binnenstedelijk weefsel te stoppen, kon-
den een beroep doen op projectsubsi-
dies. 

Vandaag zien steden en gemeenten
zich opnieuw geconfronteerd met belang-
rijke uitdagingen, stelt Jan Boots: “De
bevolkingssamenstelling verandert, de
economische context is gewijzigd, er is
de opmars van de e-commerce. Dat zijn
evoluties die een impact hebben op win-
kelgebieden. De voorbije jaren hebben
we het aantal winkelpunten zien ver-
minderen. Dat werd nog grotendeels
gecompenseerd door de toename van het
aantal vierkante meters per winkelpand.
Maar vorig jaar stagneerde ook voor het
eerst het aantal vierkante meters. Het
ziet ernaar uit dat het fysieke winkelar-
senaal niet echt meer zal toenemen.”

Realistische ambities
CityD staat steden en gemeenten bij

met advies, centrum- en procesma-

nagement en detachering. “Onze exper-
tise is onmiddellijk inzetbaar”, stelt Boots.
“Wij depanneren gemeentebesturen als
een van hun mensen tijdelijk niet
beschikbaar is of plots vertrekt. Ook in
een opstartfase kan de gemeentelijke
overheid baat hebben bij externe exper-
tise.” 

Maar Boots verwacht ook dat overhe-
den voor structureel advies vaker een
beroep doen op externe expertise.
“Gemeentebesturen staan onder bud-
gettaire druk en zullen daarom anders
moeten omgaan met hun bevoegd heden”,
verklaart hij. “Is het zinvol dat ze uni-
versitair opgeleide mensen aanwerven
voor knowhow die ze eigenlijk niet het
hele jaar nodig hebben?”

Jan Boots benadrukt dat de verster-
king van stedelijke en gemeentelijke ker-
nen maatwerk is, omdat de context altijd
anders is. Toch heeft hij ook een alge-
meen advies. “Als het winkelarsenaal
echt blijvend onder druk staat, dan heeft
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GENK
De stad moet concurreren
met Hasselt en Maastricht.

NEDERLAND KENT 
GEEN BAANWINKELS 
Het winkellandschap in België en
Nederland vertoont grote verschillen.
Dat heeft volgens Jan Boots
meegespeeld in de afweging om BRO
België een zelfstandige koers te laten
varen. “We hebben altijd goed samen-
gewerkt met BRO Nederland”, zegt hij.
“En er zijn heel wat grensoverschrij-
dende evoluties, waar we gezamenlijk
mee aan de slag konden. Maar als het
over beleidsvertaling gaat, merk je toch
dat België en Nederland heel verschil-
lende landen zijn. De politieke besluit-
vorming verloopt anders, het
middenveld steekt anders in elkaar en
er zijn culturele verschillen. Het begrip
baanwinkel kennen ze bijvoorbeeld
niet in Nederland. Die verschillen
maakten de communicatie met
Nederland niet altijd eenvoudig.” 
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het weinig zin je vast te bijten in die win-
kelfunctie alleen. De winkelstraten van
de toekomst zullen minder monofunc-
tioneel zijn. Ze moeten een mix van func-
ties bieden: een dokterspraktijk, een crè-
che, gemeentelijke diensten, enzovoort.
Steden en gemeenten bieden mensen het
beste zo veel mogelijk redenen om de
afgebakende handelskernen te bezoe-
ken. Dat bevrucht de detailhandel en
omgekeerd. Ik heb dan niet over top-
winkelstraten zoal de Meir in Antwer-
pen, maar over de winkelgebieden in
kleinere steden en gemeenten. Daar zijn
de uitdagingen toch het grootst.”

Boots pleit ook voor realistische ambi-
ties. Hij geeft de gemeente Lanaken als
voorbeeld. “Lanaken heeft geoordeeld
dat het liever top is in een provinciale
reeks, dan een meeloper in derde natio-
nale. De concurrentie in de regio is zeer
groot. Maasmechelen Village is erbij
gekomen. Maastricht is gegroeid, zodat
Lanaken nu eigenlijk grenst aan het ste-

delijke weefsel van Maastricht. De
Genkse binnenstad is ook versterkt. In
plaats van de strijd aan te binden met die
winkelgebieden, kiest Lanaken voor een

compact en gezellig centrum dat zich in
de eerste plaats op de lokale bevolking
richt. Komen er toch mensen van buiten
Lanaken, dan is dat de kers op de taart.”

Vergeten vastgoedeigenaars
Tot slot wijst Jan Boots ook op een vaak

vergeten partij in kernversterking: de
vastgoedeigenaars. “Ze kunnen een nut-
tige partner zijn in de dynamisering van
stadkernen. Vastgoedeigenaar hebben
daar een enorm belang bij. Als hun win-
kelpand leegstaat, voelen ze dat onmid-
dellijk in hun portefeuille. Als de bin-
nenstad floreert, vertaalt zich dat in
hogere vastgoedprijzen en dus in een stij-
ging van de waarde van hun pand.” 

Boots vindt het dan ook vreemd dat
vastgoedeigenaars zelden worden betrok-
ken in het overleg tussen steden en han-
delaars. Als opdrachthouder van het Plat-
form Centrummanagement in de
Vlaamse Vereniging van Steden en
Gemeenten wil CityD daar verandering
in brengen. “De eigenaars zijn niet echt
verenigd in ons land, maar ik voel wel dat
ze vragende partij zijn om meer betrok-
ken te worden bij het centrummanage-
ment.” z
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“Het ziet ernaar 
uit dat het fysieke
winkelarsenaal 
niet echt meer 
zal toenemen”
Jan Boots
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De instapklare appartementen met 1, 
2 of 3 slaapkamers zijn ruim, licht én 
functioneel ingedeeld. De prachtige 
leefterrassen en de gezellige tuinen 
alsook de piekfijne afwerking zorgen 
voor een eindeloos wooncomfort.

Nu met tijdelijke verhuurgarantie:
informeer bij onze makelaars!

LAGE-ENERGIEAPPARTEMENTEN IN VEURNE

BERKENHOF

www.dcbelgium.be
een realisatie van

1. BETAAL UW VOORSCHOT PAS BIJ AKTE

2. MET VERHUURGARANTIE

3. GEEN VERDERE AFWERKINGSKOSTEN
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