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 ‘Leegstand opLossen vraagt
om een totaaLpLaatje’

Toen Arne Zimmerman een jaar geleden de vraag kreeg om mee te denken over het 
invullen van de leegstand in de net gerenoveerde Muntpassage in Weert, dacht hij: 
‘Dit moet ik niet alleen doen.’ Het idee Jan Peter Stuurstraat van JPS Retail Services 
te bellen was vervolgens snel geboren. Hun gezamenlijke expertise in winkelvastgoed 

zorgt voor een hoge succesratio. ‘Samen hebben we meer dan 50 jaar ervaring!’

Arne Zimmerman is als bedrijfsmakelaar gespecialiseerd 
in winkelvastgoed en houdt zich voornamelijk bezig 
met verhuur, expansiebegeleiding en beleggingen. 
Eerder werkte hij als projectmanager bij WPM 
Winkelcentrummanagement en leerde hij het vak van 
commercieel beheerder. Na een aantal jaren bij SCM 
(Shopping Center Management) begon hij in 2007 voor 
zichzelf. 

In zijn tijd bij WPM had Zimmerman Jan Peter 
Stuurstraat leren kennen. Stuurstraat hield zich daar 
bezig met onder andere planmatig (her)ontwikkelen van 
winkelcentra en projectverhuur. Nadat Colliers WPM had 
overgenomen waagde drie jaar geleden ook hij de sprong 
en begon hij voor zichzelf. Met JPS Retail Services richt 
Stuurstraat zich op de verhuur van winkels, winkelcentra 
advisering en is als samenwerkingspartner bij Vierders o.a. 
betrokken bij transformatie van binnensteden. 

Toen de vraag kwam om de Muntpassage aan te 
pakken, besloot Arne Zimmerman zijn oude collega erbij 
te halen. ‘De Muntpassage was een stevige uitdaging’, 
verklaart hij. ‘Er waren flink wat meters te verhuren 
en die moesten ook nog eens snel worden ingevuld. 
Het leek me goed om dat samen met Jan Peter te 
doen, omdat we elkaar perfect aanvullen met onze 
verschillende expertises. Door de krachten te bundelen, 
creëer je synergie en wordt 1 plus 1 3.’

In de muntpassage moest 3000 meter gevuLd worden. 
Hoe pak je zoIets aan?
Jan Peter Stuurstraat: ‘Door niet de traditionele 
makelaar uit te hangen, maar breed en oplossingsgericht 
te denken. Wat hebben partijen nodig om het voor hen 
interessant te maken en tot een deal te komen? Of je 
een pand verhuurt, heeft naast goede marketing o.a. 
te maken met de juiste verhuurvoorwaarden. Door 
flexibiliteit in te bouwen, maak je het voor huurders 

behapbaar en kun je partijen tot elkaar brengen. Dankzij 
die aanpak hebben we inmiddels tweederde van de 
ruimte ingevuld en zijn nu bezig met het invullen van de 
laatste meters. Dat is in deze markt een prima resultaat!’

Hoe verkLaren juLLIe dat succes?
Arne Zimmerman: ‘Uit de meerwaarde van onze 
samenwerking. Wij zijn één met twee spelers. Doordat we 
alles zelf doen, zijn we maximaal betrokken en hebben we 
volledig overzicht over alles wat er gebeurt. Zo kunnen 
er geen gaten vallen. Verder hebben we allebei een groot 
netwerk en geloven we in een persoonlijke benadering. We 
zijn oplossingsgericht en kunnen snel schakelen. We weten 
wat retailers willen en wat er nodig is voor het runnen van 
een succesvolle business. Leegstand opvullen is niet alleen 
een kwestie van een pand verhuren, maar alles doen wat 
nodig is om tot een goede exploitatie te komen. Het gaat 
echt om het totaalpakket. We zoeken voor elke retailer 
die plek waar hij maximaal tot zijn recht komt en vullen 
het plaatje op zo’n manier in dat het ook een positief 
effect heeft op de consumentenstroom en de andere 
ondernemers in het centrum.’

waar HaLen juLLIe je voLdoenIng uIt?
Arne Zimmerman: ‘Ons werk gaat niet alleen om het 
vullen van panden. Het gaat om het hele concept en alles 
wat eromheen hangt, wat het succes uitmaakt van een 
winkel. Zeker voor kleine ondernemers kunnen wij veel 
betekenen met tips en adviezen. Als ik dan zie dat zo’n 
ondernemer slaagt, geeft me dat echt een kick.’ 

Jan Peter Stuurstraat: ‘Bijna 20 jaar geleden heb ik 
meegewerkt aan de herontwikkeling van winkelcentrum 
In den Bogaard in Rijswijk. Als ik daar nu rondloop en 
zie dat er nog steeds winkels zitten die ik destijds heb 
verhuurd, vind ik dat hartstikke leuk, want dat betekent 
dat je het goed gedaan hebt!’ ■

Zimmerman retail
ARne ZiMMeRMAn, eigenaar

JPS retail ServiceS
JAn PeTeR STuuRSTRAAT, eigenaar

Wat is je favoriete 

retailmerk?

Arne: Hema 

Jan Peter: Tommy 

Hilfiger 

Gaat amazon het 

Winkellandschap 

veranderen?

Arne: nee

Jan Peter: nee!

Welk retailmerk 

heeft de beste 

strateGie online en 

offline?

Arne: Van Tilburg 

mode heeft een 

leuk online concept 

de “Modebox op 

maat”

Jan Peter: Omoda

Wat is jouW top 3 

Winkelsteden?

Arne: Voor mij is 

dat Den Bosch. 

Hier kwam ik als 

kleine jongen 

al regelmatig, 

Arne Zimmerman (l) en Jan Peter Stuurstraat 

Het is een hele 

mooie historische 

binnenstad waar 

ik ook boven 

de winkels 

gewoond heb. 

De combinatie 

winkels, horeca, 

bourgondische 

sferen en cultuur 

maakt het een 

volledig plaatje

Jan Peter: 

Maastricht, 

eindhoven en 

Rotterdam

Wat is jouW top 3 

Winkelcentra? 

Arne: Galleria 

Vittorio emanuele 

Milaan, Wijnegem, 

De Haagse 

Passage

Jan Peter: nieuw 

Hoog Catharijne 

/ Centre O /

Wijnegem

Wat is jouW top 

3 favoriete f&b-

concept in een 

WinkelGebied?

Arne: Bufkes, La 

Place, Beagel & 

Beans

Jan Peter: 

Buitenlandse 

keuken/ gezonde 

keuken/ zelf 

samenstellen

Wie of Welke partij 

is de retail belofte 

van het jaar?

Arne: Change 

hairstyling. een 

lokale kapperszaak 

met 3 vestigingen 

die een eigen iT 

afdeling heeft die 

zich bezighoudt 

met big data en 

automatisering.

Jan Peter: Sluit me 

aan bij jouw kapper

Wat zijn de 3 beste 

lokale helden?

Arne: Van Tilburg 

mode nistelrode 

Jan Peter: 

Keurslager Tabak, 

Tuincentrum 

Coppelmans, De 

Spil ( Groesbeek)

Welk nieuW 

retailconcept Wil je 

GraaG zien landen in 

nederland?

Arne: Rosmann 

Duitse 

drogisterijketen van 

As Watson, maar 

dan net even een 

stukje degelijker en 

netter dan Kruidvat 

en Trekpleister.

Jan Peter: Arket 

(H&M)

passie voor:

Arne: Kunst en 

Design

Jan Peter: Hoge 

gebouwen 

mijn verborGen 

talent:

Arne: Creatief 

denken in 

oplossingen

Jan Peter: 3d 

tekenen

Wat Wil ik noG 

bijleren: 

Arne: Photoshop

Jan Peter: 

Handigheidjes op 

computergebied

missie voor 2020:

Arne: Proberen 

succesvol te zijn 

waarbij plezier 

in het werk altijd 

voorop blijft staan

Jan Peter: Bijdrage 

leveren aan een 

betere beleving van 

winkelcentra en 

daarmee ook de 

fysieke winkel

mijn inspiratiebron:

Arne: Mijn opa. 

Hij was net als 

ik ondernemer 

en heeft tot op 

hoge leeftijd 

altijd waardevolle 

adviezen gegeven

Jan Peter: Mijn 

vader, hij werkte bij 

Philips Pensioen 

fonds en heeft 

mij enthousiast 

gemaakt voor het 

vak

de ultieme 

ontspanninG:

Arne: Leuk concert 

bezoeken

Jan Peter: een 

leuke comedy serie 

kijken

leukste stedentrip:

Arne: Hamburg

Jan Peter: Londen

beste koffie: 

Arne: Cappuccino

Jan Peter: 

Cappuccino
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