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Zijn bureau houdt nauwlettend de
passantenstromen in de grote win-
kelstraten in tal van steden in de ga-
ten. En legde zo de afgelopen weken
de dramatische terugval van het
winkelbezoek als gevolg van de co-
ronacrisis in harde cijfers vast. De
Grote Houtstraat biedt nog steeds
een lege aanblik en veel winkels zijn
daar nog gesloten, stelt hij ter plek-
ke vast, ook al is het dieptepunt vol-
gens de tellingen van zijn bureau in-
middels gepasseerd. Het wordt al
weer een beetje drukker.

Versnellen
,,Wat deze crisis vooral doet, is het
versnellen van een aantal ontwikke-
lingen op winkelgebied die de afge-
lopen jaren al waren ingezet’’, signa-
leert Lubbers. ,,De vraag naar vier-
kante meters detailhandel neemt af.
Er is sprake van twintig tot dertig
procent teveel aan vierkante meters.
Een op de vier winkels moet ver-
dwijnen. Vanwege de crisis moeten
winkels nu versneld hun deuren de-
finitief sluiten, ook grote ketens. Er
gaan banen verloren. Maar dat bete-
kent dus wel een versnelling van een
gewenst proces, de crisis zorgt voor
een passender aanbod.’’ Temeer
daar de consument nu noodge-
dwongen gewend raakt aan online
winkelen. ,,Die gewenning zal
straks doorzetten’’, voorziet hij.

Voor het lange Haarlemse winkel-
lint geldt wat Lubbers betreft dat
het compacter moet worden en dus
ingekort aan de uiteinden. De vrij-
komende ruimte kan dan worden
ingenomen door andersoortige be-
drijvigheid, zoals horeca, dienstver-
lening, cultuur, supermarkten voor

dagelijkse boodschappen of moge-
lijk wonen, want er wordt steeds
meer gewoond in binnensteden. ,,Er
zullen ook nieuwe concepten ont-
staan waar we nu het bestaan nog
niet van kunnen bedenken. Steden
moeten in deze uitdagende tijden
juist inzetten op die nieuwe functie
van winkelstraten.’’

Die verkleuring van winkelstra-
ten draagt er aan bij dat het winkel-
gebied steeds meer een ontmoe-
tingsplek wordt en een sociale func-
tie krijgt. ,,Het wordt van een ’place
to buy’ een ’place to be’, een plek
waar je graag langer verblijft dan
vooraf gedacht. Ook al is dat op dit
moment vanwege de anderhalveme-
tersamenleving lastig in te vullen.

Ik verwacht ook dat de consumen-
ten de gezelligheid en beleving van
fysiek winkelen missen in deze som-
bere tijden en dat ze straks juist die
winkelstraat weer opzoeken om
mensen te ontmoeten.’’

Lokaal
Positief aan de crisis is volgens Lub-
bers in ieder geval dat lokaal kopen
populair is geworden. ,,De ketens
hebben nu vrijwillig massaal hun
deuren gesloten, maar de lokale
middenstander blijft tijdens de
lockdown gewoon doorgaan en
trouw aan zijn klanten. Die heeft
ons niet in de steek gelaten, dat
heeft die de afgelopen weken wel la-
ten zien.’’

,, Zijn of haar klantenkring is ook
hechter’’, vervolgt Lubbers. ,,De
trend is nu: ’support your local’, uit
solidariteit. Er komt ook een tegen-
beweging op gang van de steeds ver-
der gaande globalisering. Een steeds
grotere groep hecht waarde aan lo-
kale contacten en producten. Lokaal
is dichtbij, bereikbaar en veilig. De
lokale ondernemer staat voor hoge
kwaliteit, authenticiteit, betrouw-
baarheid, transparantie en milieu-
vriendelijkheid. De coronacrisis kan
de loyaliteit van consumenten aan
de ’local heroes’ vergroten. Ook al
weten we dat de consumenten een
kort geheugen hebben en waar-
schijnlijk snel terugvallen in hun
gebruikelijke patronen. Die local

heroes maken de winkelgebieden
ook nog eens uniek en onderschei-
dend. Die hebben een meerwaarde.’’

V&D
Nu hij toch bij het lege V&D-waren-
huis voor de deur staat, wil hij daar-
over ook wel wat kwijt. ,,Welke re-
tailer wil nog zoveel vierkante me-
ters? Ik kan ze niet opnoemen. Als
nieuwe invulling kun je denken aan
wonen op de bovenste verdiepingen
en dan daar beneden een mix van
andere functies waarmee je het ver-
schil kunt maken: sport, horeca,
toch nog wat winkelruimte, een su-
permarkt of een soort markthal. Het
lijkt mij onafwendbaar om het ge-
bouw op te splitsen.’’

Winkelstraat verschiet van kleur

Huib Lubbers bij het pand van V&D in de Grote Houtstraat. FOTO UNITED PHOTOS/ROB VAN WIERINGEN

Bloemendaler Huib Lubbers van Bureau RMC voorspelt gevolgen coronacrisis voor winkels

Haarlem De coronacrisis heeft
grote gevolgen voor winkelge-
bieden. Lege winkelstraten, veel
minder omzet en winkels die
failliet gaan. Maar er dienen zich
zeker ook kansen aan, stelt Bloe-
mendaler Huib Lubbers, direc-
teur van het onderzoeksbureau
Bureau RMC.

Henk Geist
h.geist@mediahuis.nl

Muller was eigenaar van Brasserie
De Houttuin in het hart van het
dorp. De geboren en getogen Hille-
gommer was eerder ook eigenaar
van café Puntje Puntje in de Molen-

straat, maar die zaak had hij juist
vorig jaar overgedaan aan zijn be-
drijfsleider, omdat hij zich volledig
op De Houttuin wilde richten. Ook
is Muller mede-eigenaar van café
Murphy’s Law geweest.

Hij was een ondernemer die sfeer
wist te scheppen. Het is voor een
groot deel aan hem te danken dat
het Hillegoms Muziekfeest en het
feest rond bloemencorso zo groot
werden.

Muller was een geliefde onderne-

mer. Heel veel Hillegommers ken-
den hem. „De Houttuin is dé aan-
landplek van het dorp; een sociale
ontmoetingsplek. Jeroen paste daar
helemaal bij en had voor iedereen
een praatje en een glimlach”, zegt
burgemeester Arie van Erk, die net
als veel dorpsgenoten geschokt is
door het nieuws van zijn overlijden.
„Ik sprak hem regelmatig over aller-
lei zaken. Het is niet te bevatten dat
hij er niet meer is.”

Muller was tot eind vorig jaar lid

van de vrijwillige brandweer van
Hillegom. Omdat het allemaal te
druk werd met zaak en gezin erbij,
nam hij daar eind vorig jaar af-
scheid. Ook in de kazerne, waar zijn
oud-collega’s gisteren na het bekend
worden van het nieuws bij elkaar
kwamen, is de verslagenheid groot.

Jeroen Muller overleed aan hartfa-
len nadat hij in zijn zaak plotseling
onwel werd. Reanimatie mocht niet
meer baten. Hij laat een vrouw en
twee zoontjes (3 en 4 jaar) achter. Jeroen Muller. FOTO AC MEDIA

Hillegomse horecaman Jeroen Muller overleden
Paul de Vlieger

Hillegom Een van Hillegoms be-
kendste horecaondernemers, Jeroen
Muller, is zondagmorgen volkomen
onverwacht overleden. Hij is maar
49 jaar geworden. 


