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1 Context
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1.1 Aanleiding en vraagstelling

Aanleiding

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in het 
centrum van Groesbeek. Door de oplevering 
van de projecten Bellevue en ‘Spoorlaan 1 - 
ZOMA’ is de omvang van het winkelaanbod in 
het centrum flink vergroot. Ook de leegstand is 
de laatste jaren flink toegenomen, zowel in het 
kernwinkelgebied als in de aanloopstraten. 

Doel

Om de leegstand in het centrum te verkleinen 
hebben gemeente Berg en Dal en provincie 
Gelderland behoefte aan inzicht in de verplaat-
singsmogelijkheden van ondernemers naar het 
centrum en de transformatie-mogelijkheden van 
panden in de aanloopgebieden. Tevens is er 
behoefte aan een analyse van de ruimtelijke en 
functionele kwaliteiten van het centrum. Met de 
uitkomsten kunnen gemeente en provincie 
nadere besluiten nemen over het vervolgproces 
en de benodigde middelen om het centrum te 
versterken en (structurele) leegstand weg te 
werken.

Proces

Tijdens het onderzoekstraject hebben wij 
gesprekken gevoerd met diverse ondernemers 
en eigenaren in het kernwinkelgebied en in de 

aanloopstraten. Het onderzoeksproces is 
begeleid door de werkgroep ‘versterking 
centrum Groesbeek’, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de gemeente, de 
Groesbeekse Ondernemersvereniging (GOV) 
en de Bedrijven-investeringszone (BIZ). 

Leeswijzer

Het verdere hoofdstuk 1 gaat in op de relevante 
landelijke trends in centrumgebieden en de 
positie van Groesbeek in de omgeving. In 
hoofdstuk 2 volgt de analyse van het winkel, 
horeca- en dienstenprogramma in Groesbeek, 
de mogelijkheden van ondernemers en 
eigenaren buiten het centrum, en de analyse 
van de ruimtelijk-functionele opzet van het 
centrum. Hoofdstuk 3 zet voor Groesbeek de 
opgave neer die uit de analyse naar voren is 
gekomen. 

Leegstaand winkelvastgoed in Groesbeek

Grote veranderingen in Groesbeek-Centrum

Centrum belangrijk voor levendig dorpsleven
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1.2 Trends centrumgebieden

Consumentengedrag

Door de toename van inter net winkelen en de 
daaropvolgen de faillissements golf onder veel 
landelijke winkelketens in de niet-dagelijkse sector 
is de totale behoefte aan winkels afgenomen. 
Winkels in centra van dorpen en middelgrote 
steden worden steeds doelgerichter bezocht. De 
boodschappenfunctie neemt daardoor in belang 
toe, terwijl het bezoek aan niet-dagelijkse winkels 
(waaronder kledingzaken) afneemt. Recreatief 
winkelen vindt voornamelijk plaats in de grote 
stadscentra (> 75.000 m² winkelvloeroppervlak 
(wvo)). Daarentegen hechten bewoners in 
toenemende mate aan de lokale ontmoetings-
functie van hun centrum, ook in dorpen. De vraag 
naar horeca neemt hierdoor toe. 

Boodschappen

Voor kleine en middelgrote centrumgebie den zijn 
super markten van groot belang. Met ± 80% 
markt aan deel in de dagelijkse sector zijn su per -
markten de basis bij het bood schap  pen doen en 
bepalen zij de keuze van een consument voor 
een winkel gebied. Een eigen tijdse super markt 
van 1.200 tot 1.500 m² wvo trekt minimaal 10.000 
bezoe   kers per week. Overige voorzieningen 
kun nen van deze publieks trekkers pro fi teren, mits 
ruimtelijk goed ingepast (goede zichtrelatie en 

geringe afstand tot andere voorzieningen, zie 
bijlage) en met een goede bereikbaarheid en 
parkeer gelegen heid.

De schaalvergroting van supermarkten blijft 
doorgaan, ook bij discountsupermarkten. 
Klein scha  lige supermarkten verdwijnen uit de 
struc tuur (doelgroepcon cepten zoals Ekoplaza, 
stations- en stads supers daargelaten). Vooral 
het aantal supermark ten van 1.200 tot 2.000 m² 
wvo groeit. Hierdoor wordt het benodigde 
ver zor  gings gebied per supermarkt groter. De 
laatste jaren neemt ook het internetaandeel in 
de foodsector toe. Dit alles zet het bestaande 
supermarktaanbod onder druk.

Vrijetijdsfunctie centrum

Sinds de komst van smart phones en sociale 
media hebben zowel het zelfbeeld als het 
groeps gevoel in toenemende mate invloed op 
onze vrijetijdsbesteding en de daarmee samen-
hangende consumptie. Traditionele ontmoe-
tings plekken en uitgaans gelegenheden ver-
dwijnen of verande ren onder invloed van 
nieuwe keuzes. Culturele, leisure- en horeca-
functies vormen als ontmoe tings- en belevings-
locatie steeds vaker het vi si te kaartje van een 
centrum. In veel facetten van het leven is er 
minder sprake van routine. Dat is onder andere 
terug te zien in de toename van eetmomenten 

buiten de deur en de populariteit van 
evenementen. 

Relevantie voor het dorp

Het Groesbeekse centrum heeft een (boven-)
lokale verzorgingsfunctie, vooral op het 
gebied van boodschappen. In Groesbeek 
is de betrokkenheid van de inwoners bij het 
eigen dorp groot. Er is een hoge mate van 
‘ons kent ons’. Dit is terug te zien in de vele 
horecagelegenheden en evenementen. 
Veel van de lokale evenementen worden in 
het centrum gehouden. Die binding met het 
centrum als dé centrale plek in het sociale leven 
van Groesbeek is een sterke uitgangspositie 
om het centrum in de toekomst in de volle 
breedte relevant te houden. Desondanks staat 
ook in Groesbeek het functioneren van de niet-
dagelijkse sector onder druk. De concurrentie 
met Nijmegen en internet is groot.

Hevige concurrentie supermarkten 
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1.3 Positie Groesbeek

Ligging en concurrentie

• Groesbeek ligt op een kwartier rijden van het 
grote stadscentrum van Nijmegen, met 433 
winkels van samen 94.000 m² winkelvloer-
oppervlak. 

• Aan weerszijden van Groesbeek liggen sterke 
boodschappencentra van Malden en Kranen-
burg. In het overdekte winkelcentrum van 
Malden is o.a. een AH supermarkt van 2.600 
m² wvo en een Action te vinden*. Kranen burg 
heeft een concentratie met drie supermarkten 
en andere grote winkels voor frequente 
benodigdheden. Hier geldt ook de 
aantrekkingskracht van Duitse prijzen. 

Verzorgingsfunctie

• Groesbeek telt circa 12.860 inwoners. Dit 
inwonertal is al een paar jaar redelijk stabiel. 
Inclusief Breedeweg (2.630) en De Horst 
(1.225) is het primaire verzorgings gebied 
circa 17.000 inwoners groot*. 

• De toevloeiing is beperkt. Inwoners uit 
bijvoorbeeld Mook en Middelaar hebben in 
Malden en Gennep goede alternatieven. 

* Distrifood (2018), Dynamics in Detail

• Groesbeek is bovengemiddeld vergrijsd, 
24% van de bevolking is 65 jaar of ouder  
tegenover 19% gemiddeld in Nederland.** 
De bevolking van het gebied zal verder 
vergrijzen en ontgroenen. Het aantal 
inwoners blijft redelijk stabiel, wel met 
eerder krimp dan groei.***

• De aanwezigheid van bezoekers uit de 
Duitse grensregio is niet merkbaar in het 
centrum. Er is wel sprake van wandel- en 
fietsrecreatie in het gebied, evenals van 
verblijfstoerisme met een keuze aan 
campings, bungalowparken, hotels en 
B&B’s. Vooral deze laatste groep is relevant 
voor het winkelaanbod in Groesbeek. 

** CBS Statline (2018), Kerncijfers wijken en buurten 
2015 en 2018.

*** Provincie Gelderland (2016), Monitor Wonen-Zorg, 
gemeente Berg en Dal Populair gebied voor fiets- en wandelrecreatie

Overdekt boodschappencentrum Malden

Groot stadscentrum Nijmegen nabij



2 Analyse
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2.1 Aanbod

Ontwikkeling van Spoorlaan en Bellevue

• Ten opzichte van 2010 is het winkelaanbod 
in Groesbeek meer geconcentreerd in het 
centrum. Door de ontwikkelingen van 
ZOMA/Spoorlaan en Bellevue is het winkel-
aanbod in het centrum sinds 2010 
toegenomen met ruim 5.000 m² wvo.* 

• De verspreide bewinkeling is in dezelfde 
periode afgenomen, met circa 4.000 m² 
wvo, mede door de verplaatsing van winkels 
naar het centrum. 

• Het winkelaanbod in het centrum is zowel 
gegroeid met niet-dagelijkse winkels als met 
supermarkten. AH, Jan Linders en Aldi zijn 
belangrijke trekkers voor het centrum. 

• Ook de leegstand is flink toegenomen. 
Inmiddels staat in het centrum bijna 2.000 
m² wvo leeg en daar buiten (overig Groes-
beek, Breedeweg en De Horst) nog circa 
1.000 m² wvo. 

• De toename van het beschikbare winkel-
vastgoed is groter dan de marktbehoefte.

Analyse winkelaanbod

• Het winkelaanbod in het centrum is circa 
14.000 m² wvo groot. Dat is een groter 

* Locatus (2018), Online winkelgebiedverkenner 2010 
en 2018

Ontwikkeling winkelvloeroppervlak in Groesbeek-Centrum en daar buiten naar branchering

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Supermarkten Overige dagelijkse winkels Niet-dagelijkse winkels Leegstand

2010

2018

Verspreid 

 2010
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Centrum

Bron: Locatus 2018; bewerking DTNP

Benchmark wvo met centrumgebieden in dorpen met vergelijkbare inwonertallen 
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aanbod dan van een centrum in een dorp 
van circa 13.000 inwoners te verwachten is 
(zie figuur benchmark). De omvang van het  
winkelaanbod in het centrum van Groes-
beek is vergelijkbaar met het gemiddelde 
centrum in dorpen van circa 17.000 
inwoners (Groesbeek + De Horst en 
Breedeweg). 

• In Groesbeek is het supermarkt aanbod een 
stuk groter en het niet-dagelijkse aanbod 
iets kleiner dan in de centra van dorpen van 
deze omvang.

• Het dagelijkse winkelaanbod in het centrum 
is compleet. Naast de supermarkten bestaat 
het aanbod uit o.a twee drogisten, twee 
bakkers, groenten en fruit, kaas, vis, etc. 
Alleen een slager ontbreekt. 

• Ook in de niet-dagelijkse branches is sprake 
van een compleet aanbod. Er is een ruime 
keuze aan winkels voor huishoudelijke 
artikelen en andersoortige frequente 
benodigdheden. Het overige niet-dagelijkse 
winkelaanbod bestaat onder andere uit 
meerdere modische winkels. 

• Buiten het centrum bestaat het aanbod in 
de niet-dagelijkse sector in belangrijke mate 
uit (grootschalige) bouwmarkten en 
woonwinkels. In 2018 is er buiten het 
centrum nog weinig kleinschalig niet-
dagelijks winkelaanbod dat in aanmerking 

komt voor verplaatsing naar het centrum te 
vinden (zie 2.2). 

• Door de ligging nabij Nijmegen (grote 
concurrentie niet-dagelijks), de omliggende 
boodschappencentra (Malden en Kranen-
burg) en de trends in het consumenten-
gedrag is verdere groei van het winkelaan-
bod niet te verwachten. 

Analyse horeca

• Groesbeek beschikt over een ruim vrijetijds-
aanbod (horeca, cultuur, ontspanning). 

• In het centrum bestaat het vrijetijdsaanbod 
(circa 22 bedrijven) vooral uit horeca.  

• Het horeca-aanbod in het centrum is 
behoorlijk divers en eigentijds (cafetaria, 
lunch, café, ijssalon, brouwerij, koffiebar, 
etc.).  Een groeiend aantal zaken is ook 
overdag geopend.

• Horeca wordt steeds belangrijker voor het 
functioneren van centrumgebieden. Ook in 
Groesbeek levert de horeca een belangrijke 
bijdrage aan de sociale binding (‘ons kent 
ons’) en de recreatieve/ontmoetingsfunctie 
van het centrum. 

• Het aantal horecabedrijven in het centrum is 
de afgelopen jaren reeds flink gegroeid. 
Verdere substantiële groei ligt niet voor de 
hand.  

Horeca belangrijke functie Groesbeek-Centrum

Compleet frequent-benodigd aanbod

Overaanbod commerciële ruimte
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Analyse diensten

• Circa een derde van de diensten in Groes-
beek is in het centrum gevestigd. Het 
dien stenaanbod in het centrum (o.a. banken, 
makelaars, reisbureaus, kappers) is sinds 
2010 iets afgenomen. 

• Met name baliefuncties, zoals banken en 
reisbureaus, nemen in aantal af door  
internetontwikkelingen. Ambachten als 
kappers en schoonheidssalons nemen 
daarentegen landelijk in aantal toe. 

• Andere publieksgerichte diensten, zoals 
maatschappelijke, culturele en zorgfuncties, 
zijn in Groesbeek niet of nauwelijks in het 
centrum gevestigd.  

Conclusie aanbod

• Het aanbod in het centrum bestaat 
grotendeels uit een ruim en compleet 
aanbod aan winkels en horeca. Verdere 
groei in deze sectoren is maar beperkt 
denkbaar. 

• Voor de invulling van (structurele) leegstand 
en voor de toekomstige relevantie van het 
centrum is het belangrijk om andere 
publieksgerichte voorzieningen toe te 
voegen aan het centrum. Maatschappelijk-
culturele voorzieningen (bijv. bibliotheek) en 
zorgfuncties kunnen een versterking 
betekenen voor het centrum.

Ontwikkeling aantal verkooppunten in Groesbeek-Centrum en daar buiten naar branchering

0 20 40 60 80 100

Supermarkten
Overige dagelijkse winkels

Niet-dagelijkse winkels
Horeca, cultuur, ontspanning

Dienstverlening
Leegstand

Bron: Locatus 2018; bewerking DTNP
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2.2 Gesprekken

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om 
leegstand in en buiten het centrum te vermin-
deren hebben we gesprekken gevoerd met een 
aantal winkeliers en eigenaren. Doel van deze 
gesprekken was enerzijds bij winkeliers te 
inventariseren of en onder welke voorwaarden zij 
willen verplaatsen naar het centrum. Anderzijds 
hebben we gesprekken gevoerd met eigenaren 
van leegstaande panden in en buiten het centrum 
om te inventariseren wat zij doen/gedaan hebben 
om leegstand weg te werken. Op basis van deze 
gesprekken kunnen een aantal conclusies 
worden getrokken: 

1. Verplaatsing van bestaande winkeliers naar 
het kernwinkelgebied is zeer onwaarschijn-
lijk. Degene die daartoe in staat waren 
hebben dit reeds gedaan. De voordelen van 
een verplaatsing wegen voor winkeliers 
buiten het centrum niet meer op tegen de 
nadelen, omdat:
• Het bedrijf in een eigen pand zit;
• De winkel doelgericht bezocht wordt, en 

traffic niet doorsslaggevend is;
• De winkel geen toekomstperspectief 

meer heeft;
• De ondernemer binnenkort met 

pensioen kan/gaat;
• Er recent is geïnvesteerd of een 

contract getekend.
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2. Eigenaren met leegstand binnen het 
kernwinkelgebied hebben inmiddels van 
alles geprobeerd om nog nieuwe winkeliers 
te acquireren. Zij constateren dat de 
landelijke filiaalbedrijven niet meer 
geïnteresseerd zijn en dat de lokale markt 
van verplaatsers buiten het centrum is 
uitgeput. Zelfs vergaande (financiële) 
ondersteuning werpt geen vruchten meer af. 

Eigenaren buiten het kernwinkelgebied met 
leegstaand winkelvastgoed hebben een 
lastige opgave. Hun panden zijn 
voornamelijk geschikt voor een publieke 
(winkel)functie. Deze eigenaren zijn ad hoc 
bezig om huurders te vinden (‘vliegen 
vangen’), waardoor iedereen met elkaar 
concurreert. Dit resulteert in versnippering 
van publieke functies. 
 
Deze eigenaren zijn zich er van bewust dat 
transformatie naar iets anders op termijn 
nodig is. Hier wordt ook serieus over nage-
dacht en een enkeling is reeds bezig. Een 
toekomstbeeld voor de gebieden buiten het 
centrum ontbreekt (Pannenstraat/Her  wen -
daalseweg, Kloosterstraat en Burgemeester 
Ottenhofstraat). Deze onzekerheid remt 
wenselijke investeringen af. 

2.3 Ruimtelijke opzet

Originele lint-structuur

Van oudsher heeft Groesbeek-Centrum een 
lineaire ruimtelijke structuur: Burgemeester 
Ottenhofstraat/Dorpsstraat/Pannenstraat. Deze 
structuur wordt onderbroken door de ligging van 
het voormalige spoor. Hierdoor is er al sinds 
jaar en dag sprake van een noord-/zuid-indeling 
van het centrum. 

Recente toevoegingen

Aan beide zijden van de Dorpsstraat hebben 
ontwikkelingen plaatsgevonden: 
• Het Dorpsplein 
• Bellevue 
• ZOMA/Spoorlaan fase 1

Met deze ontwikkelingen is ruimte gemaakt 
voor schaalvergroting in het centrum en is ook 
de concentratie van het winkelaanbod van 
Groesbeek in het centrumgebied toegenomen. 
Op korte termijn staat de laatste ontwikkeling op 
het programma in Spoorlaan fase 2 tussen 
ZOMA en het Marktplein. Ook wordt het 
Marktplein zelf heringericht. De bestaande 
leegstand en het gebrek aan nieuw winkel-
programma is aanleiding om de ruimtelijke 
structuur van het centrum en de rol van het 
Marktplein te analyseren.  

Routing in het centrum

De projecten Dorpsplein, Bellevue en ZOMA 
hebben alledrie een matige relatie met de 
Dorpsstraat-Pannenstraat. 

De winkelwand aan het Dorpsplein ligt op 
behoorlijke afstand van de Dorpsstraat. Het 
gemeentehuis zorgt enerzijds voor een grote 
afstand tussen winkelfronten aan de westzijde 
van de Dorpsstraat en anderzijds voor beperkt 
zicht op het aanbod aan het Dorpsplein. 

Bellevue heeft een interne routing waar de 
meeste units op georiënteerd zijn. Ook de 
AH-supermarkt heeft hier zijn entree. De 
oriëntatie van het project op de Dorpsstraat en 
het Marktplein is beperkt. 

Het project ZOMA bestaat hoofdzakelijk uit 
twee supermarkten (Jan Linders en Aldi). De 
supermarkten liggen met hun rug naar het 
Marktplein. De voordeuren van de 
supermarkten liggen direct aan het 
parkeerterrein. 

Door de stedenbouwkundige opzet van deze 
drie projecten zijn deze deelgebieden in het 
centrum hoofdzakelijk op zichzelf georiënteerd.  
De locaties van de parkeergelegenheid bij deze 
deelgebieden speelt daar een rol in. 
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Groesbeek-Centrum: de Dorpsstraat en meerdere ‘eilandjes’ met de rug naar het lintDe samenhang van de nieuwe ontwikkelingen 
met elkaar en de originele structuur is matig, 
waardoor sprake is van een gebrekkige routing 
in het centrum. Combinatiebezoek tussen 
deel gebieden vindt naar verwachting beperkt 
plaats. 

Trekkersfunctie supermarkten

Het centrum heeft een sterk supermarktaanbod. 
Tezamen hebben deze supermarkten een grote 
trekkracht. De supermarkten vervullen hun rol 
als trekkers voor de rest van het centrum niet 
optimaal. Het combinatiebezoek wordt negatief 
beïnvloed door de afstand tot en zwakke 
zichtrelatie met andere functies (bijlage). Vooral 
de supermarkten op het ZOMA-terrein hebben 
nauwelijks een zichtrelatie met het overige 
aanbod. 

Begrenzing kernwinkelgebied

Door de ontwikkeling van de verschillende 
winkelprojecten is het centrum ‘ingedikt’. In de 
Dorpsstraat-Pannenstraat is leegstand, 
waarvoor geen winkelprogramma meer 
aanwezig is. Met name aan de zuidkant is het 
verstandig om de grens van het kernwinkel-
gebied op te schuiven naar het noorden. 
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Positie Marktplein 

Het Marktplein is een grote pleinruimte met 
maar twee publieks wanden (noordzijde en 
zuidzijde) zonder onderlinge ruimtelijke relatie. 
Spoorlaan fase 2 is een belangrijke ontwikkeling 
om het plein ook aan de oostzijde een aantrek-
kelijke publieksfunctie te geven. Momenteel 
heeft het Marktplein een belangrijke parkeer-
functie. De verblijfsfunctie is beperkt.

Het Marktplein ligt op de meest centrale locatie 
in het centrum (‘spin in het web’). Deze plek 
leent zich bij uitstek om de verbinding te maken 
tussen de verschillende deelgebieden en een 
centrale postie te vervullen voor de ontmoe-
tings functie van het centrum. Op dit moment 
maakt het plein deze potenties niet waar. 

Ontmoetingsplek

Horeca speelt een belangrijke rol in de vrijetijds- 
en ontmoetingsfunctie van een centrum. In 
Groesbeek is het horeca-aanbod op orde, maar 
ruimtelijk versnipperd. Daghoreca zoals Spil, 
Eigenweijs, Le Monde, De Kroon, etc. zitten 
allemaal in eigen gebiedjes. ‘Zien en gezien 
worden’ wordt zo niet gestimuleerd. Maatschap-
pelijke functies met sociale functies, zoals de 
Mallemolen, zitten buiten het centrum. 
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Bereikbaarheid en parkeren

Het centrum van Groesbeek wordt frequent 
bezocht voor boodschappen en doelgerichte 
aankopen. Een goede bereikbaarheid is 
essentieel, zowel voor auto’s als voor fietsers. 

De grotere parkeerterreinen en -garages liggen 
op strategische locaties, nabij de voorzieningen. 
Aan de doorgaande Dorpsstraat-Pannenstraat 
zijn naast het straatparkeren ook op het 
Marktplein en op het Dorpsplein kortparkeer-
plaatsen aanwezig. De fietsrouting is een 
aandachtspunt, vooral ter hoogte van het 
Marktplein, waar belangrijke fietsaders elkaar 
tegenkomen. 

Groen

Op enkele plaatsen in het centrum wordt de 
groene kwaliteit van Groesbeek getoond. 
Tussen het Dorpsplein en de Kerkstraat ligt een 
‘groen dorpshart’ waar de Groesbeek doorheen 
stroomt. Dit wordt door de Dorpsstraat 
onderbroken en vindt geen vergelijkbare 
doorzetting op het Marktplein. Daar ligt ter 
hoogte van dit groene hart een stenig gebied 
tussen het parkeerterrein en Bellevue.  

Gebrekkige routing, beperkte zichtrelaties

Dorpsstraat is de oude hoofdstructuur

Opzichzelfstaande deelgebieden zonder samenhang

Marktplein nu niet de verbindende schakel

Verschuiving van kernwinkelgebied

Horeca versnipperd door het centrum



3 Opgave
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3.1 Opgave

Conclusies uit analyse

Vanuit de voorgaande analyses kunnen de 
volgende conclusies worden getrokken:
• Het winkel aanbod in Groesbeek is ruim. De 

bestaande leegstand is, ook in het centrum, 
moeilijk met detailhandel in te vullen. 

• Het kernwinkel gebied is inmiddels te groot 
en zal opnieuw moeten worden begrensd.

• Het functie profiel van het centrum moet 
worden verbreed met andere publieks-
gerichte voorzieningen, waaronder sociaal-
culturele. 

• De ruimtelijke structuur van het centrum is 
ongelukkig. De samenhang en routing 
tussen de deelgebieden moet worden 
verbeterd. Hierin ligt een sleutelrol voor het 
Marktplein. 

• Het ontbreekt aan een visie op andere 
invullingen voor leegstaande of leeg-
komende winkelpanden buiten het centrum. 
Hierdoor blijven wenselijke investeringen uit. 

Opgave

De opgave die voorligt heeft daarmee twee 
sporen:
• Versterken van Groesbeek-Centrum door 

het afbakenen van een compacter 
centrumgebied, het verbeteren van de 

routing (uitwerking Marktplein) en  het 
toevoegen van nieuwe (sociaal-culturele) 
functies.

• Bevorderen van transformatie van 
winkelvastgoed buiten het centrum:  
hiervoor is het nodig om perspectief te 
bieden voor kansrijke en wenselijke 
transformatie, waardoor draagvlak ontstaat 
voor gerichte investeringen.

Opgave Marktplein

Het Marktplein heeft de potentie om de 
verbindende schakel te worden tussen de 
deelgebieden én om de centrale ontmoetings-
plek van het dorp te zijn. Om dat te zijn moet 
het Marktplein aansluiten bij het gerichte 
centrumbezoek (kort parkeren), de verbinding 
maken met Bellevue en ZOMA én een 
aantrekkelijk verblijfsklimaat hebben ten 
behoeve van de ontmoetingsfunctie. Het vinden 
van de juiste mix hiervoor is de uitdaging. 

Voor de toekomst van het Marktplein geldt het 
volgende programma van eisen:
• Meer verblijfskwaliteit;
• Routing en zichtlijnen versterken;
• Sociaal/culturele functies (bijv. de bieb);
• (Een hoeveelheid) kort parkeren behouden;
• Geschikt voor evenementen;
• Verkeersbewegingen beter inpassen. Gericht bezoek, verbinding én verblijf op Marktplein

Genoeg potentie in Groesbeek-Centrum

Kans functieverbreding bij Spoorlaan fase 2
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Voor een goede inrichting van het Marktplein 
komen veel disciplines bij elkaar: openbare 
ruimte, verkeer, parkeren, economie, ruimtelijke 
ordening/stedenbouw. Een integrale aanpak is 
noodzakelijk. 

Vestigingsbeleid en perspectief buiten het 

centrum

Buiten het centrum is terughoudendheid 
gewenst bij de vestiging van publieksfuncties. 
Het is daarnaast van belang dat een realistisch 
perspectief wordt geboden voor de eigenaren 
met leegstaande commerciële ruimte op die 
locaties. Wat is er wél wenselijk in de straten  
als de Kloosterstraat, Pannenstraat en Burge-
meester Ottenhofstraat? Niet elke straat is 
hetzelfde. Hiervoor is het van belang dat in 
samenspraak met de stakeholders een 
gezamenlijke visie ontwikkeld wordt op de 
gewenste functies in deze gebieden. 

Voor veel panden zal een woonfunctie het 
meest logische en kansrijke perspectief zijn. 
Ook kan gedacht worden aan kleine kantoren 
en andersoortige bedrijven. Het helpt 
handvatten te bieden vanuit de specifieke lokale 
behoefte, zoals levensloop bestendige 
woningen, starters woningen en middenhuur. 

Door in gezamenlijkheid tot deze visie te komen 
ontstaat een grotere kans op draagvlak voor 
gerichte investeringen. De gemeente kan het 
gewenste transformatieproces verder 
ondersteunen door de juiste voorwaarden te 
realiseren in de openbare ruimte (o.a. groen, 
parkeren) en te onderzoeken of gerichte 
subsidies mogelijk zijn, bijvoorbeeld voor 
aanpassing van de gevel.

Burgemeester Ottenhofstraat

Kloosterstraat

Pannenstraat-Herwendaalseweg
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Afstand tot eerste 5 winkels
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Co
m

bi
na

ti
eb

ez
oe

k

> 101 - 9geen

60%

50%

30%

10%

40%

20%

Bron: DTNP (2016), Passantenonderzoek trekkersol supermarkten

supermarkt

3x per week

€ 22,- per bezoek

56% met de fiets of te voet

75% uit eigen dorp of wijk

44% bezoekt ook andere
winkels in het centrum

± 10.000 bezoekers per week

Profiel gemiddelde bezoeker in Nederland

80m
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loopafstandsupermarkt

overige winkels

goede
zichtrelatie

supermarkt

overige winkels

bakkerij bloemist bioslager warenhuis kapsalon

Voorwaarden combinatiebezoek

Bijlage

Onderzoek combinatiebezoek supermarkten

Bij het stimuleren van combinatiebezoek tussen supermarkt en overige 
voorzieningen in het centrum is de juiste ruimtelijke inpassing van de 
supermarkt in het centrumgebied van groot belang*. 

* DTNP (2016) Passantenonderzoek trekkersrol supermarkten onder 3.000 
supermarktbezoekers in 20 dorps- en wijkcentra.

Uit onderzoek bij supermarkten in centrum gebieden blijkt dat gemiddeld 
44% van de respondenten supermarktbezoek met een of meer andere 
voorzieningen in het centrum combineert. Het onderzoek toont aan dat het 
combinatiebezoek hoger is wanneer andere winkels dichterbij de supermarkt 
gelegen zijn én wanneer er meer winkels in het zicht van de in-/uitgang van 
de supermarkt liggen. 
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