
WINSCHOTER WERELDBAZAR 
PAPIERBAAN 80 

 

Geen bedreiging voor koopcentrum Winschoten 

 Nieuw bloed voor de Winschoter bloedsomloop 



WINSCHOTER WERELDBAZAR 

Overdekte markt 

550 units inpandig van 30, 40 en 50m2  

Alleen in het weekend geopend (9.00 uur tot 17.00 uur) 

 

980 Parkeerplaatsen begane grond 

Back-up parkeerplaats voor 1500 auto’s 

Georganiseerd pendelbus-vervoer & Tour-bus 

organisaties 

 

Cultuur en streekgebonden producten 

Geen factory outlet 



HER LOCATIE NAAR WINSCHOTEN 
 

H & N verzoekt in 2010 tot verplaatsing naar Winschoten          

 

Past binnen gemeentelijke visie 
 In 2010 besluit College van B&W tot samenwerking  

 

 Gemeentelijk en provinciaal  beleid 
 Eind 2010 gaat provincie akkoord met her-locatie 

 

  Dichtbij het centrum 

  33.000m2  

  Unieke ligging aan het water  
 

 Bedrijventerrein 
  Randstedelijke ligging vgl. IKEA en Beverwijkse Bazaar 

 Voldoende parkeer ruimte  



 



 



GEMEENTELIJKE VISIE 
“DE RECREATIEVE WINKEL EN WATER STAD” 

• Verhogen recreatie en toerisme 
 Winschoten krijgt een toeristische trekpleister langs het water  

 Toeristisch recreatief combinatie bezoek 

 

• Positief imago  
 Boven regionale naambekendheid 

 Innovatief, modern en duurzaam gebouw 

 

• Verhogen waterbeleving in Winschoten 
 Rondvaart arrangementen 

 Mooi entree waterzijde Winschoten 

 

• Werkgelegenheid * 
 550 directe nieuwe banen en 500 indirect 

 Bouw van het project 

 

• Leefbaarheid 
 Versterken van  bestaande detailhandel 

 Aan trekken nieuwe ondernemers 



BOVEN REGIONALE NAAMSBEKENDHEID 
POSITIEF IMAGO 

 

Duurzaam: 

• Grootse zonnepanelen dak  

     van Nederland 

• Meervoudig ruimte gebruik 

• Georganiseerd collectief vervoer 

• Bodem energie installatie 

• Co2 neutraal klimaat 

• Regenwater voor  toiletten 

Modern 

Attractief 

Innovatief 



VERZORGINGSGEBIED WINSCHOTEN 

• Straal van 20 tot 30 KM 

Bron: Winkelstad Winschoten rug 2011  
Verzorgingsgebied dagelijkse en niet-dagelijkse goederen 



VERZORGINGSGEBIED  WERELDBAZAR 
Toevloei van buiten de regio 

Wereldbazar 

Straal 100 km 

Winschoter centrum 

Straal 30 km 



TOERISTISCH-RECREATIEF COMBINATIEBEZOEK 

MET WINSCHOTER CENTRUM 
ACTIEF IN ZETTEN OP DEELARRANGEMENTEN: DAGDEEL WINSCHOTEN 

Uitstapplaatsen 

tourbussen 

De Wereldbazar 
Uitstaplaatsen 

pendelbussen 



HUIDIGE SITUATIE OLDAMBT 

• Hoge mate van leegstand kantoor en winkel 
panden 

• Hoge werkloosheid  
geen uitzicht op nieuwe banen 

Leidt tot sociaal maatschappelijk problematiek 

• Leegloop naast de krimp door vergrijzing  
Ondernemers en jongeren trekken weg uit de regio 

• Nieuwe trends in de economie dienen zich aan: 
E-commerce 

Schaalvergroting 

Branche vervaging 

Leisure 



Ander marktsegment 

 

 

 

Doelgerichte aankopen 

Niet-dagelijkse goederen 

Extensieve leisure 
 

 

Bezoekmotief  

Aankopen als afgeleide  

van recreatief winkelen 

Intensieve leisure 

 

De Wereldbazar 

Doelgerichte aankopen 

Dagelijkse goederen 

Zorg en gemak 

 Centrum  

Winschoten 

FOC  
factory outlet center 



UNIEKE OPZET 



Centrum  

Winschoten 

Ander aankoopmotief 

 

 

 

Doelgerichte aankopen 

Niet-dagelijkse goederen 

Extensieve leisure 
 

 

Bezoekmotief  

Aankopen als afgeleide  

van recreatief winkelen 

Intensieve leisure 

 

De Wereldbazar 
FOC 

Doelgerichte aankopen 

Dagelijkse goederen 

Zorg en gemak 

 



Ander aankoopmoment 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Zaterdag 

Zaterdag 

Zondag 



D) NAUWELIJKS VERDRINGING  

Nieuwe potentiële consumenten 
 14.000 nieuwe consumenten per weekend van buiten de regio  

 Ander bezoek moment 

 Ander bezoek motief 

 

Unieke producten 
 Culturele en streekgebonden producten. 

 Geen grootwinkel bedrijven 

 Geen factory-outlet 

 

Versterkende werking bestaande ondernemers 
 Toename bestedingen in koopcentrum Winschoten door toeristisch recreatief 

combinatie bezoek. 

 Ondernemers uit Oldambt wordt plaats aangeboden op dit unieke marktplaats 
concept – huur met voorrang. 

 

 

 



C) VERRIJKING  
BESTAANDE ASSORTIMENT 

• Aanvulling op bestaande assortiment van Winschoten 

 

• Cultuur en streekgebonden producten 

 

• Geen factory outlet 

 

 

 

 





Turks brood 

Brood uit Uzbekistan 

Baklava 

Turks brood 





 

Turkse thee en koffie glazen en 
potten 







TOEKOMSTIGE GEWENSTE 
WINKELSTRUCTUUR BEVERWIJK  

PAGINA 43 PARAGRAAF 4.8: 
 

Hoofdwinkel gebied 

dagelijks en recreatief 

Recreatieve markt (Bazaar) 



GEMEENTE BEVERWIJK NIEUWE 
STRUCTUURVISIE 2015+ 

• Bruisende binnenstad (regionaal winkelcentrum) 
• 40.095 Inwoners (1 nov 2012) 

• Wereldse Bazaar (Nationale attractie) 
• Met 2500 units 

• 60.000 bezoekers per weekend 

• Conclusie: Geen concurrentie en geen overlast 
 

 



 



GEMEENTE BEVERWIJK 

Detailhandels visie Beverwijk pagina 42 Paragraaf 4.7: 

 

Beverwijkse bazaar 
Beverwijkse Bazaar is een belangrijke 

publiekstrekker  

Boven regionale naambekendheid 

Bazaar als attractie en leisure functie 

Economsiche effecten op de regio 

Geen concurrentie met reguliere detailhandel 

 



Bazaar gemeente Beverwijk 

Bovenregionale naamsbekendheid 
 De Beverwijkse Bazaar is een belangrijke publiekstrekker 

 Bezoekers uit heel Nederland komen met specifiek bezoek motief 
naar de markthallen 

Uniciteit zorg voor een publiekstrekker en is niet 
concurrerend.  

 Eigen karakter van “een markt”  

 Door uniek vestigingsklimaat 

 Reguliere winkel ontwikkeling wordt voorkomen 

Economische effecten 
 Als attractie en leisurefunctie draagt de Bazaar bij aan de versterking 

van Beverwijk als geheel.  

 Geen combinatie bezoek wegens lange verblijfsduur (2500 units) 

 



Wereldbazar gemeente Oldambt 

Bovenregionale naamsbekendheid 
 De Wereldbazar is Toeristische trekpleister 

 14.000 bezoekers per weekend komen van buiten de regio met specifiek 
bezoek motief naar de Wereldbazar  

Uniciteit zorg voor een publiekstrekker en is niet concurrerend.  
 Eigen karakter van “een markt” 

 Cultuur en streekgebonden producten (vgl. Oosterse markt) 

 Reguliere ondernemers uit Oldambt mogen zich met voorrang vestigen 
(meeprofiteren) 

Economische effecten 
 Extra werkgelegenheid  (nieuwe banen) 

 Bestedingen (nieuwe koopstromen)  

 Extra omzet bestaande ondernemers 

 Toeleveranciers uit de regio profiteren mee 

 Versterking ‘recreatieve winkel en water stad Winschoten’  

 Mogelijkheden voor  toeristisch recreatief combinatie bezoek 
 Geen lange verblijfsduur in Wereldbazar (550 units)  

 Deel-arrangementen met dagdeel Winschoten centrum (Tourbus-organisaties) 
 



WINSCHOTER WERELDBAZAR 

Boven regionale naamsbekendheid 
 

Toeristische trekpleister 
 Trekt zijn eigen publiek 14.000 per weekend 

 

Nieuwe consumenten 
 Van buiten de regio 

 

Nieuwe koopkracht 
 Meer toeristen 

 Duitse toeristen hebben meer te besteden 
 

Leefbaarheid vergroten 
Ondernemers behouden 
 Inwoners behouden en aantrekken 

 
 

Creatie 550 nieuwe directe banen (500 indirecte) 
 Stevige impuls voor de bouwsector 

 



INLICHTINGEN 

• Meer informatie kunt u vinden op de website: 

www.dewereldbazar.nl 

 

• U kunt met al u vragen, opmerkingen of ideeën ook 

bellen met telefoonummer: 050-2600178 

 

• Schriftelijke vragen kunt u sturen naar 

info@dewereldbazar.nl 



 


