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Functies en voorzieningen

Uit het participatietraject komt naar voren dat de functies en voorzieningen bepalend zijn voor de beleving en 
het gebruik van het centrum. Ook bestaat er een behoefte aan meer voorzieningen in het kernwinkelgebied. Zo 
is aangegeven dat een discounter en een zorgcentrum het centrum kunnen versterken, maar bijvoorbeeld ook 
een multifunctioneel centrum. Door de deskundigen is aangegeven dat het concentreren van functies en 
voorzieningen tot een compact winkelcentrum met meer gemengde functies, de toekomst zijn. Zuidlaren heeft al 
veel winkels en horeca maar in het centrum zijn er op dit moment weinig culturele en sociaal, maatschappelijke 
functies. Kenmerkend voor Zuidlaren is de gespreide ligging van voorzieningen en functies. Dit komt doordat 
het centrum van Zuidlaren zeer uitgerekt is. Het centrale deel ligt langs de Stationsweg en De Millystraat maar 
er is geen duidelijke omkadering en geen duidelijk begin- en eindpunt. 

Gekeken naar landelijke trends is de verwachting dat het aantal winkels ook in Zuidlaren zal afnemen. Dit 
veroorzaakt leegstand met gaten in het winkellint. Door de langgerekte Stationsweg zal incidentele leegstand 
snel voelbaar worden. Het winkelbestand wordt minder aantrekkelijk met als mogelijk gevolg dat er minder 
inwoners en toeristen naar het centrum komen. Deze ontwikkeling is reeds enkele jaren geleden langzaam
gestart. Het is moeilijk om leegstand te voorkomen maar er kan wel op verschillende manieren geanticipeerd 
worden op de snelle veranderingen in de detailhandel, de demografische situatie en het toerisme. 

Aanbevelingen

Een vitaal, toekomstbestendig winkelgebied bestaat uit een compact winkelgebied met gemengde 
voorzieningen en functies. Hierbij is aandacht voor een goede verspreiding van de verschillende functies in het 
winkelgebied. Een kernwinkelgebied door multifunctioneel concentreren.

Doel: het compacter maken van het winkelgebied en het combineren van het winkelgebied met andere functies
en voorzieningen.

Welke functies uit de regio kunnen een versterking zijn voor het gebruik, de sfeer, het karakter en de beleving 
van het centrum van Zuidlaren

Concentreren

Om de kwaliteit van het centrumgebied op peil te houden en zo mogelijk te versterken, helpt het om het
winkelgebied compacter en multifunctioneler in te richten. Een gemêleerde hoeveelheid functies die elkaar 
versterken en dicht bij elkaar liggen. Dit kan door de detailhandel, horeca en andere voorzieningen te 
concentreren in een kleiner winkelgebied. Een compacter winkelgebied stimuleert de combinatieverkopen. Dit 
kernwinkelgebied begint in de omgeving van de Zuiderstraat en loopt via de Stationsweg en De Millystraat tot 
aan de Dorpskerk inclusief de grote brink, de kleine brink en de Brink O.Z. Het begin en het eind van dit 
kernwinkelgebied wordt geaccentueerd door drie sterke entrees. Het heeft de voorkeur om economische 
functies die buiten dit kernwinkelgebied vallen, te verplaatsen naar het nieuwe centrum. De lege plekken die
hierdoor buiten het kernwinkelgebied ontstaan kunnen worden ingevuld met woonfuncties.

Multifunctioneel

Het winkelgebied krijgt bij voorkeur een meer gemengde samenstelling. Naast winkels, horecagelegenheden en 
wonen kunnen andere economische en/of sociale, maatschappelijke en culturele functies een belangrijke 
bijdrage leveren aan een toekomstbestendig, levendig kernwinkelgebied. Juist door de mix van functies behoudt 
het winkelgebied in de toekomst haar vitaliteit. Multifunctioneel is ook van toepassing op de individuele 
winkelformules. Steeds vaker zien we winkels met dubbele concepten, het zg. blurring. V

eek in de supermarkt of een slager die streekproducten 
verkoopt.  
Het combineren van functies heeft vooral meerwaarde als het om nieuwe functies gaat, wanneer de 

n kleiner winkelgebied. Een compacter winkelgebied stimuleert de combinatieverkopen. Dit 
kernwinkelgebied begint in de omgeving van de Zuiderstraat en loopt via de Stationsweg en De Millystraat tot 
aan de Dorpskerk inclusief de grote brink, de kleine brink en de Brink O.Z.


