locatie lijken derhalve hiermee, naast het aangetoonde Schipholeffect, van doorslaggevend belang te zijn voor de waarde van een
kantoorpand op een kantoorlocatie in de Randstad. Voorbeelden
hiervan zijn de WTC’s gelegen op de Zuidas én Schiphol zelf, waar
- in de onderzochte periode - gemiddeld de hoogste huren zijn
gerealiseerd van Nederland.
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De bijzondere
dynamiek van
high traffic
retaillocaties
Het is tegenwoordig al lang niet
meer zo dat je per se naar de winkel
of de stad moet voor de dagelijkse
boodschap, een cadeau voor een jarige
collega of een lekkere lunch met
vrienden.
Waar traditioneel een drukbezochte winkelstraat op een
A1-locatie hét walhalla is voor retailondernemers, zijn er steeds
meer andersoortige gebieden die zich als nieuwe winkellocaties
manifesteren. Het zijn atypische locaties die een steeds verder
gedifferentieerd beeld laten zien. Niet alleen in het commerciële
aanbod bestaande uit winkels, horeca en aanverwante dienstverlening, maar ook ten aanzien van de locaties zelf, de beoogde
doelgroepen, koopbehoeften en bijbehorend koopgedrag.

Differentiatie van winkelgebieden
Deze differentiatie in het retaillandschap is op een overzichtelijke
manier in beeld gebracht in een door WYNE Strategy & Innovation
ontwikkeld model waarin de verschillende gebieden op de
zogenaamde “retailcurve” zijn geplot. Binnen dit model is er sprake
van twee dominante drivers, namelijk de koopbehoefte van de
bezoekers en de verblijfstijd van deze bezoekers binnen de
betreffende winkelgebieden. De op de retailcurve geprojecteerde
winkelgebieden kunnen verder worden onderverdeeld in locaties
waarbij vanuit consumentenperspectief sprake is van targeted
audience enerzijds en locaties waarbij sprake is van captive
audience anderzijds.
Bij winkelgebieden die binnen het targeted audience segment vallen
is de aanwezigheid van bezoekers (traffic) geen vanzelfsprekendheid. Om bezoekers naar deze locaties te trekken moeten er vaak
extra inspanningen worden gedaan. In traditionele gebieden zoals
een binnenstad of een wijkwinkelcentrum, hebben bezoekers als
primair doel winkelen (shoppen en/of boodschappen doen). Echter,
deze bezoekers hebben vaak meer winkelgebieden waar zij uit
kunnen kiezen, zowel fysiek als online. Om bezoekers aan te trekken
moeten afzonderlijke winkelgebieden dus de concurrentie met
elkaar aangaan in het gericht targetten van de potentiële bezoekers.
Naast de ‘natuurlijke’ aantrekkingskracht van de winkellocatie (stad
of dorp) waarbinnen de winkelgebieden zich bevinden speelt ook
het aanwezige aanbod aan voorzieningen (winkels, horeca, cultureel
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aanbod en vermaak), de openbare ruimte,
parkeermogelijkheden en veiligheid een belangrijke
rol. Het aantrekken van bezoekers naar winkelgebieden die zich in het “targeted audience” segment
bevinden is dus geen automatisme. Hoe beter
potentiële bezoekers worden getarget en via gerichte
marketing worden verleid om een bezoek te brengen,
hoe hoger de resulterende traffic in het winkelgebied.
In het captive audience segment daarentegen is het
primaire doel van de bezoekers niet winkelen, maar
andersoortig bezoek dat direct gekoppeld is aan de
betreffende locaties binnen dit segment. Bijvoorbeeld
het volgen van colleges op de universiteit, als
personeelslid werkzaam zijn in een hospitaal, of het
maken van een reis via een luchthaven of treinstation. Binnen deze categorie winkellocaties wordt
de traffic dus ‘automatisch’ gegenereerd door het
primaire bezoekmotief aan deze zogenaamde high
traffic locaties, oftewel plekken waar veel mensen
zijn en/of passeren.

Functioneel versus fun koopgedrag
Een andere dimensie binnen het Retaildifferentiatiemodel (figuur 1) van WYNE Strategy &
Innovation (2015) wordt gevormd door de
koopbehoefte van de bezoekers van de afzonderlijke
winkelgebieden, die varieert tussen functioneel
(transactiegedreven) en fun (attractiegedreven)
koopgedrag. Als voorbeeld voor fun-winkelen kan
een bezoek aan een historische binnenstad worden
genoemd, waarvoor men lekker de tijd neemt (hoge
verblijfstijd) en maximaal geniet (fun) van het
aanbod aan cultuur, winkels en goede horeca.
Hoe aantrekkelijker de stad en hoe meer divers het
aanbod, des te groter de kans dat men veel plezier
beleeft aan het bezoek, er langer verblijft en ook
meer besteedt.
Als voorbeeld voor functioneel winkelen kan de
snelle en makkelijk mee te nemen boodschap (lage
verblijfstijd) in de to-go supermarkt op een
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treinstation of op een luchthaven worden genoemd. Ook het
nuttigen van een lunch in het foodcourt op de universiteitscampus
mag worden gerekend tot de categorie functioneel winkelen. Voor
beide voorbeelden geldt dat de gemakscomponent een belangrijke
rol speelt. De aankoop- en consumptiemomenten vinden namelijk
plaats op de locatie waar men zich toch al bevindt voor het
primaire bezoekdoel (in dit geval reizen en studeren) en het is
dus heel gemakkelijk om ter plekke de boodschappen te doen
of te lunchen.

Voor het afkijken van de kunst van high traffic
retailing is het de moeite waard om iets verder in te
zoomen op een van de atypische winkelomgevingen
die in het Retaildifferentiatiemodel is weergegeven,
namelijk luchthavens.
Eind veertiger jaren kregen luchthavenexploitanten het
inzicht dat er naast het faciliteren van een goedlopend
reisproces voor hun bezoekers nog een andere
interessante commerciële aanwending voor handen
was. Namelijk het aanbieden van winkelwaar aan de
grote aantallen passagiers die hun luchthavens
bezochten. En dat voornamelijk op basis van de
aanpak van de grote warenhuizen uit de traditionele
winkelstraat. Shannon Airport in Ierland was de eerste
luchthaven ter wereld die in 1947 begon met een Duty

Het is daarom niet voor niets dat steeds meer locaties in het
captive audience segment zich prominenter beginnen te
manifesteren als nieuwe ‘winkelomgevingen’. Waarom namelijk
onevenredig veel moeite doen om klanten te verleiden de winkel (in
de targeted audience omgeving) te bezoeken als je andersom de
winkel kan oppakken en die midden tussen de toch al aanwezige
klantgroep (op high traffic locaties) kan planten?

Free shop. Hiermee werd dan ook het startsignaal gegeven voor
de ontwikkeling van de miljardenindustrie die airport retail
anno nu is.
Binnen deze bijzondere categorie van high traffic retail is de
grootste uitdaging het slim inpassen van het retailaanbod in het
operationele luchthavenproces en de aansluiting op de stappen
die reizigers binnen dit proces doorlopen. Stress speelt hierin
een cruciale rol! Het aanbod van winkels, horeca en overige
commerciële voorzieningen is namelijk pas relevant als reizigers de
bekende stressmomenten op een luchthaven hebben doorlopen en
kunnen ontspannen. De kunst is om de stress curve op high traffic
locaties zo laag mogelijk te houden en deze “lage stress momenten”
te benutten voor het aanbieden van commerciële activiteiten. Dit
zijn namelijk de momenten waarop bezoekers in de relax-modus
zijn en open staan voor koopprikkels. In het geval van airport retail
bijvoorbeeld is dit, conform de stress curve van Scholvinck (2000),
aan de orde in de loungeruimte van de luchthaven na het
doorlopen van check-in en paspoortcontrole en voor het
ondergaan van de security-check (zie figuur 2).

FIGUUR 1:

De toekomst van high traffic retail
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Airport retail is inmiddels uitgegroeid tot een zeer
professionele en volwassen markt, waarbij de
zoektocht naar steeds verder geavanceerde
luchthavenconcepten onverkort doorgaat. Een
interessante ontwikkeling binnen airport retail is de
“klim naar rechtsboven” op de retailcurve. Moderne
luchthavens richten zich steeds meer op concepten
die inspelen op het welbevinden van passagiers en
zorgen voor unieke belevenissen met een hoog
onderscheidend vermogen. Niet alleen gericht op sec
retail en horeca, maar ook steeds meer op cultuur,
vermaak en verblijfsconcepten. Als voorbeeld kan
Changi Airport in Singapore worden genoemd die
een levend regenwoud, futuristische waterval en
indoor park realiseert in haar spectaculaire nieuwe
terminal. Luchthavens vormen als zodanig een
geweldige inspiratiebron en leerschool voor zowel
overige high traffic locaties als traditionele
winkelomgevingen.
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Hoe meer inzicht wordt verworven in de behoefte van de reizigers
en het loop- en koopgedrag gedurende hun bezoek op de
luchthaven, hoe specifieker het retailaanbod kan worden gericht op
de ‘retail sweet spot’ van de verschillende doelgroepen. Naast het
grote voordeel van de eerdergenoemde captive audience, speelt ook
slim gebruik van data een belangrijke rol in de winkelmachine op
luchthavens. Vooral het feit dat bijna op real-time basis bekend is
wat de traffic-dynamiek op de luchthaven wordt, biedt ontzettend
veel kansen. Als bijvoorbeeld een Boeing 747 vanaf Schiphol naar
Hong Kong vertrekt, is bekend hoeveel passagiers vanaf welke gate
vertrekken en hoe deze passagiers zich door de terminal zullen
verplaatsen. Het commerciële aanbod kan dan, inclusief het
personeel in de winkels en horeca, worden afgestemd op deze
potentiële klantgroep.

De inzichten uit de airport retail zijn inmiddels
ook doorgedrongen tot andere high traffic locaties
zoals ov-knooppunten, ziekenhuizen, universiteitscampussen en benzinestations. Inzichten waar deze
nieuwe retailomgevingen hun voordeel mee doen
en actief werk maken van de doorontwikkeling van
hun proposities.
Specifiek het zogenaamde petrol retail kanaal, dat
zich links onderaan de retailcurve bevindt, is de
laatste tijd volop in beweging. Als voorbeelden
kunnen worden genoemd supermarktketen SPAR die
samen met Texaco een speciale winkelformule gaat
uitrollen op maar liefst 130 tankstations. Of AH to go
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FIGUUR 4:

QICHI A13 Ruyven (bron: estida.nl)
die naast hun aanwezigheid op treinstations en luchthavens
inmiddels ook is gestart met een aantal winkels bij BP tankstations.
En last but not least petrolretailorganisatie NRGValue die met het
in jjuni 2017 gelanceerde winkelconcept Qichi een nieuwe
standaard zet in de Nederlandse markt van tankstationwinkels.
Maar ook op andere retaillocaties is de markt zich verder aan het
ontwikkelen. Jumbo die als nieuwe toetreder in de stationsretail de
gevestigde markt wil opschudden met hun eerste Jumbo City
concept op station Eindhoven. De NS die een deel van haar retailen horeca-activiteiten afstoot richting gevestigde high traffic retail
marktpartijen, of aan het experimenteren is met “soft retail”
concepten zoals De Stationshuiskamer of Lil’ Amsterdam. Maar ook
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high traffic retail icoon Schiphol die de opbrengsten
uit de voorheen ijzersterke See Buy Fly formule terug
ziet lopen en aan de slag gaat met innovatie in hun
retailaanbod.
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andersom inspireren door high traffic retaillocaties?
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