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Winkelmarkt

• Fashion onder druk

• Groei online 

• Rol winkels van point of sale naar point of interest (advies & beleving)

• Maatwerk branchering

• Compact winkelgebied

Woningmarkt

• Groot tekort aan woningen

• Mismatch vraag en aanbod

• Huishoudensverdunning & vergrijzing

• Wonen in stedelijke gebieden populair

• Nieuwe generatie stedelingen: jonge huishoudens, babyboomers

Markttrends



De positie van Bogaard als 
winkelcentrum

• Stadscentrum

• Stadsdeelcentrum

• Wijkcentrum

• Buurtcentrum

Fijnmazige structuur van winkelvoorzieningen staat onder 

druk vanwege: 

• Schaalvergroting

• Verandering in mobiliteit 

• Internet 

Nadrukkelijk geregistreerde positie en rol van winkelcentra 
in Nederland

Christaller; functionele hiërarchie van winkelconcentraties



Aanpak van stadsdeelcentra 

• De sprong voorwaarts -> Mall of the Netherlands 

• Intensivering en herpositionering -> Amsterdamse Poort

• Verbreding en transformatie -> stadscentrum Bogaard 

Verschillende strategieën mogelijk: 



Strategie “De sprong voorwaarts”

Van Leidschenhage naar Mall of the Netherlands  

Oude situatie

Middel: forse uitbreiding winkeloppervlak
Doel    : hogere positie winkelconcentratie 

Nieuwe situatie



Strategie “Intensivering en herpositionering”

Middel: investeren in structuur en uitstraling, toevoegen woningen en andere functies 

Doel    : positioneren van Poort als centrum Amsterdam Zuidoost  

Winkelcentrum Amsterdamse Poort naar Amsterdamse Poort als stedelijk centrum

Oude situatie
Nieuwe situatie



Strategie “Verbreding en transformatie”

Winkelcentrum In de Bogaard naar Bogaard Stadscentrum

Middel : transformatie winkels naar wonen, 
meer openbare ruimte en vergroening. 

Doel     :  creëren van aantrekkelijk centrum voor Rijswijk, 
grote woningvraag Haagse regio. 



• Geopend in 1963

• Eén van de eerste moderne winkelcentra in NL

• Uitbreiding met De Terp in 1999

• Faillissement V&D in 2015 

• Centrum met de hoogste leegstand in NL 

In de Bogaard, Rijswijk 



Overzicht en 
Sterpassage



Analyse 3W: levendigheid

Levendigheid
Merendeel van de activiteit  vindt plaats tussen 9:00u tot 18:00u. Na 
sluitingstijd ligt, op enkele woontorens na, het gebied er verlaten bij. 
Voor het noordelijke deel geldt dit, vanwege de leegstand, ook overdag.

ANALYSE
Eigendom
Leegstand

Morfologie
Verbinding met de wijk

Bereikbaarheid
Gebruik

Levendigheid



• Ontsluiten naar de wijken (open knippen, slopen)

• Vriendelijker maken voor voetgangers en fietsers

• Volume toevoegen met woonfuncties

• Concentreren resterende winkelfuncties

• Toevoegen horeca

• Toevoegen sociaal maatschappelijk

• 16-uurs beleving

• Duurzaamheid 

Voorstel 3W 2016



2019



• 10.500 m² bvo retail

• Overdekt winkelgebied

• Twee-laags winkelen

• Veel leegstand

• Gedateerde uitstraling

Huidige situatie Sterpassage 



Nieuwe situatie

• Ca. 3.500 m² retail

• Ca. 500 woningen

• Ca. 225 parkeerplaatsen

Transformatie Sterpassage 

• Forse reductie retail

• Impuls woningbouw

• De Zwarte hond

• Barcode Architects 



Versterking verblijfskwaliteit

Versterking retailstructuur

Bijdrage woningaanbod

Klimaatadaptatie

Duurzaamheid

Mobiliteit

Financiële haalbaarheid

Kernthema’s transformatie



Barcode Architects







De Zwarte hond



Slim ontwerpen

De Zwarte hond



















Bedankt voor uw aandacht!


