
 ¾ Interactief rekenprogramma voor duurzame Retail 
transformatie

 ¾ Geen plannen maken maar scenario’s ontwikkelen

 ¾ Alle facetten in één programma: ruimtegebruik, 
parkeren,duurzaamheid en financiën. 

 ¾ Eerst rekenen, dan tekenen

RETAIL



VEEL STAKEHOLDERS EN ADVISEURS

De wereld van RETAIL is  volop in beweging.  Al  t i jden krimpt het aantal  winkels 
gestaag.  Om levensvatbare en aantrekkel i jke winkelgebieden te behouden en te 
creëren zal  een deel  van het Retai l-vastgoed getransformeerd moeten worden. 
Vooral  het toevoegen van woningen in winkelgebieden is  een uitgelezen kans om 
extra inkomsten te creëren die weer kunnen worden geïnvesteerd.  Een gemixt 
programma zorgt ook voor een meer leefbaarder en aantrekkel i jker gebied.  Dit 
komt weer ten goede aan de waarde van een winkelgebied.

Het TRANSFORMEREN van Retai l  is  tegel i jkert i jd een ingewikkelde puzzel .  Het 
slopen van winkeloppervlak kost geld en het toevoegen van woningen vraagt 
weer om extra parkeerplaatsen.  Er z i jn veel  scenario’s  mogel i jk en er z i jn veel 
belangen in het spel  met veel  stakeholders en adviseurs aan tafel .  Voor dat je het 
weet,  wordt er veel  t i jd besteed aan het opstel len van rapporten en het tekenen 
en rekenen aan plannen.  Dat is  een kostbaar en t i jdrovend proces. 

Bi j  gebiedsontwikkel ing kennen we soortgel i jke problemen. Hiervoor hebben 
we een aantal  jaren geleden het INTERACTIEF REKENPROGRAMMA Citymaker 
ontwikkeld.  Citymaker passen we toe om snel  tot het optimale programma 
van een locatie te komen. Citymaker is  zeer succesvol  gebleken om kennis te 
bundelen en onderl inge communicatie te verbeteren,  en hierdoor dus snel ler 
en betere besl issingen te kunnen nemen. De Citymaker methodiek is  volgens 
ons zeer geschikt om ook toe te passen bi j  de transformatie van Retai l .  Daarom 
presenteren we nu met trots Citymaker-Retai l   
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CITYMAKER-RETAIL PROCES

CITYMAKER-RETAIL is  een interactief rekenprogramma voor een duurzame 
transformatie van Retai l .  Al le facetten die komen ki jken bi j  de transformatie van 
vastgoed zi jn samengebracht in één programma. Je kunt interactief rekenen aan 
ruimtegebruik,  parkeren,  duurzaamheid en financiën.

Het klassieke scenario van rekenen en tekenen,  kost veel  t i jd en geld omdat er 
vaak nog onvoldoende inzicht is  in het optimale programma. Door het BUNDELING 
VAN KENNIS in Citymaker-Retai l  kunnen de uitgangspunten,  het programma en 
de haalbaarheid al  aan het begin van het proces worden vastgesteld.  Daarna kan 
al le energie worden gestoken in het ontwerpen van een integraal  plan.

De onderscheidende kracht van Citymaker-Retai l  is  dat ruimtel i jke,  f inanciële, 
en duurzaamheidsuitgangspunten aan elkaar worden gekoppeld en met elkaar 
in verbinding staan.  Hierdoor wordt direct inzichtel i jk wat wi jz igingen in het 
ene aspect voor gevolg hebben voor een ander aspect .  Daarnaast onderscheidt 
Citymaker-Retai l  z ich door de snelheid waarmee de verschi l lende SCENARIO’S 
kunnen worden geformuleerd. 

Om de transformatie scenario’s  ruimtel i jk inzichtel i jk te maken hebben we 
bouwstenen ontwikkeld.  De data van Retai l-Citymaker zi jn gekoppeld aan 
BOUWSTENEN. Hiermee kunnen we op snel le maar ook heel  leuke manier samen 
met de opdrachtgevers ki jken hoe de scenario’s  in 3D werken. 
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WAAROM CITYMAKER-RETAIL?

 ¾ Behoefte aan nieuwe werk wi jze :  s l immer,  sneller,  completer
 ¾ Duur zame gebiedsont wikkel ing inz ichtel i jk
 ¾ Eerst rekenen ,  dan tekenen
 ¾ Transparant

DE KRACHT VAN CITYMAKER-RETAIL

 ¾ In korte t i jd inz icht in verschi l lende var ianten
 ¾ Inz icht in belangen share - en st akeholders
 ¾ Integrale koppel ing
 ¾ Bespar ing van t i jd en kosten



 ¾ Opvullen G aten

 ¾ Creëer Gezonde S chaarste

 ¾ Mix Programma

 ¾ Vraag Gemeente Faci l i teren

 ¾ Leefbaar Gebied 

 ¾ Verduur zaming

 ¾ Goede Woonloc at ies

 ¾ Genereren opbrengsten

 ¾ Ruimte om te investeren

 ¾ Verhogen beleg g ingswaarde

 ¾ Veel belanghebbenden

 ¾ Veel adv iseurs

 ¾ C onf l icterende belangen

 ¾ Veel mogel i jke senar io’s

 ¾ Veel adv iseurs 

 ¾ Logist iek een puz zel

 ¾ Sloop winkels

 ¾ T i jdel i jke huis vest ing

 ¾ Parkeren

 ¾ C omplexe rekensom

VOORDELEN

COMPLEXE PUZZEL

UITDAGINGEN



TRANSFORMATIE RETAIL,  COMMON AFFAIRS



The Sty le  Out lets  A mste rdam,  H a l f we g
Gouweple in ,  Waddinxve e n 
Winke lcentrum De Parade ,  No o tdo rp
Superv is ie  Boven ’ t  IJ ,  A mste rdam
Winkelcentrum De Parade ,  No o tdo rp
Herontwikke l ing  P l e in  194 4 ,  N i j me ge n
Centrumplan  Ooste rhe e m,  Zo e te rme e r
Herontwikke l ing  V&D  l o c at ie ,  Ro o se ndaa l
Transformat ie  w inke l pand ,  Zaandam
Upgrade  winke lpas sage  Ce ntra l  P l az a ,  Ro t te rdam
Transformat ie  w inke l pande n K l e iwe g,  Go uda

 ¾ T 0 2 0 -7 1 9 2 3 5 5
 ¾ info@ cit ymaker. nl
 ¾ w w w.cit ymaker. nl
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