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Inleiding
Winkelcentrum Biggelaar is in de jaren ’90 gebouwd op de grond van een voormalige tabaks- en koffiefabriek,
genaamd De Biggelaar. Het winkelcentrum bevindt zich in het kernwinkelgebied van Roosendaal. Het winkel
centrum is in de laatste jaren in het slop geraakt, met name veroorzaakt door leegstand en daardoor een
alsmaar verslechterend imago. In augustus 2013 heeft Biggelaar Shopping B.V. het winkelcentrum
overgenomen van Syntrus Achmea.

Ligging

Ondernemende stad

In het zuidwesten van de provincie Noord-Brabant
ligt de gemeente Roosendaal. De gemeente
Roosendaal heeft circa 77.500 inwoners en bestaat
uit de stad Roosendaal en de omliggende dorpen
Nispen, Wouw, Heerle, Moerstraten en Wouwse
Plantage. De stad Roosendaal is de zesde stad van
Brabant, telt ruim 67.500 inwoners en heeft een
verzorgingsgebied van ruim 125.000 inwoners binnen
een straal van 10 kilometer. Door de gunstige ligging
ten opzichte van België trekt Roosendaal jaarlijks
230.000 Belgische bezoeker. Roosendaal is daarmee
de grootse ‘Belgenstad’ van Nederland.

Onder leiding van binnenstaddeskundige prof.
Riek Bakker wordt onder de noemer ‘Hart voor de
Binnenstad’ gewerkt aan het herstructureren van de
binnenstad. Met diverse participatiegroepen worden
plannen ontwikkeld voor een nog aantrekkelijker en
compacter binnenstadshart waar het goed toeven is
voor consumenten en ondernemers.

Centrum
De overdekte winkelcentra De Roselaar, de Passage
en Biggelaar Shopping vormen in het centrum de
winkelas. In het centrum is ruim 65.000 m2
winkelvloeroppervlakte aanwezig, verdeeld over circa
500 winkels. Het winkelaanbod in Roosendaal heeft
een sterke aantrekkingskracht. Vergeleken met
vergelijkbare winkelgebieden heeft het centrum van
Roosendaal een zeer hoog bindingspercentage.
Biggelaar Shopping is gelegen in het kernwinkel
gebied van Roosendaal met de hoofdentree aan de
Raadhuisstraat en een tweede toegang aan het
historische Tongerloplein, dat in 2013 compleet nieuw
is ingericht en aangelegd. Er is in totaal een
verhuurbaar vloeroppervlak van 4.500 m² verdeeld
over 2 levels.

Presentatie_Biggelaar_op_A3_Formaat.indd 2

Een van de nieuwe, unieke, impulsen is het digitaal
aantrekkelijk maken van Roosendaal. De binnenstad
zal proeftuin worden voor de integratie van online en
offline winkelen. Onder de titel Smart Retail City gaat
Roosendaal experimenten met onder andere
QR-codes, interactieve etalages en mobiel betalen.
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Make over
De nieuwe eigenaren van Biggelaar Shopping
voeren in 2014 een complete ‘make over’ uit.
Er worden nieuwe gevelelementen toegevoegd, de
entree wordt hoger en het aangezicht wordt
aangepast. Alle algemene ruimtes worden opgeknapt
en er komt een uniformiteit in kleuren, materiaal
gebruik en ontwerp. Er wordt o.a. overgeschakeld
naar led-verlichting en er is en sterke focus op
servicekosten-reductie zonder te raken aan de prijs/
prestatie verhouding.
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Er is een actief winkelcentrum management belast
met o.a. de organisatie van diverse evenementen
gedurende het jaar en tevens is er een huismeester.
Biggelaar Shopping is momenteel de enige
aanbieder van winkelruimte in het centrumgebied met
een dergelijk groot winkelvloeroppervlak en een zeer
concurrerende prijsstelling.
Tevens is Biggelaar door het gemeentebestuur
aangeduid als de enige plek in de binnenstad waar
nog een supermarkt mag komen.
Door het ontbreken van een op zondagen geopende
supermarkt in het stadscentrum is er een grote
behoefte bij met name bewoners van de binnenstad
aan een voedingswinkel in het centrum van
Roosendaal.

Projectteam
In augustus/september heeft het bestuur van
Biggelaar Shopping B.V. een projectteam/shopping
centre management team samengesteld, bestaande
uit een winkelcentrumbeheerder, verhuurmakelaar,
architect, interieurarchitect, grafisch vormgever,
secretariaat en een communicatiemanager.
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Marketing, communicatie en events
Door de inzet van actieve marketingcommunicatie, persbenadering en het organiseren van events heeft
Biggelaar in relatief korte tijd een betere reputatie opgebouwd. Dit is te herleiden aan de hoeveelheid
(positieve) free publicity, de activiteiten op social media en het aantal bezoekers in het winkelcentrum.

Publiciteit
Naar aanleiding van de overname door Biggelaar
Shopping is er veel belangstelling van de lokale
media geweest.
Vanaf oktober 2013 is er actief persbeleid gevoerd
met als resultaat een aantal grote artikelen.
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Social media en website
Vanaf september 2013 heeft Biggelaar Shopping een
Facebook pagina die met name door de organisatie
van publieksgerichte events in korte tijd een vrij groot
publiek heeft opgebouwd.
In december 2013 is de tijdelijke website omgebouwd
naar een volledige website: www.biggelaarshopping.nl
Daarnaast is Twitter ingezet om traffic naar website
en Facebook te genereren.
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Twitter

Pinterest
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Website
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Events
Ter verhoging van de betrokkenheid van zowel het winkelend publiek
als de zittende huurders en het imago van het winkelcentrum, is in
2013 en 2014 een aantal events georganiseerd.

November: schilderwedstrijd voor
kinderen.
Concept:
De Biggelaar Kleurt Blauw!
Invulling:
kinderen schilderen zelfportretjes op tegeltjes in
Delfts Blauw. De tegeltjes zijn beoordeeld door een
vakjury (o.a. een kunstenaar), geëxposeerd in het
winkelcentrum en krijgen een permanente plek op
tableaus in het winkelcentrum. In december vond een
grote prijsuitreiking plaats met Sint en Pieten.

Opbrengst:
hoge opkomst, veel traffic op social media,
free publicity.

December: kerstevenement

Februari: carnavalsevenement

Concept:
De Biggelaar Kleurt Kerst!

Concept:
De Biggelaar Kleurt Tullepetaone!

Invulling:

Invulling:

nostalgische kerstmarkt met medewerking van
ondernemers uit de gehele binnenstad (dankzij
goede samenwerking met Ondernemerscollectief
Roosendaal en VVV), een Kinder Kerst Kook Café
(kookworkshop) o.l.v. Roosendaalse tv-kok Jeremy
Vermolen, workshop kerstballen schilderen o.l.v. een
lokale kunstenaar, een Charles Dickens verhalenverteller en diverse artiesten. Door het samenbrengen
van diverse activiteiten geconcentreerd in en nabij het
winkelcentrum is de opkomst boven verwachting
geweest.

111 unieke veldtekens schilderen met
Prins Carnaval en zijn gevolg.

Communicatiemiddelen:

Opbrengst:

poster en flyer, online communicatie op
Facebook en Twitter.

zeer hoge opkomst, heel veel positieve reacties op
o.a. social media, veel traffic op social media, free
publicity, omzetboost bij winkeliers, positieve attitude
winkeliers.

Opbrengst:
zeer hoge opkomst, betrokkenheid inwoners
Roosendaal (carnaval is groot in Roosendaal), mediaaandacht (krant en radio), heel veel positieve reacties
op o.a. social media, veel traffic op social media,
positieve attitude winkeliers.

Communicatiemiddelen:
flyer, posters, online communicatie op
Facebook en Twitter.

Communicatiemiddelen:
flyer, posters, online communicatie op
Facebook en Twitter.
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City Marketing

Interne communicatie

Biggelaar is actief betrokken bij de city marketing en
city promotie van Roosendaal door
vertegenwoordiging in diverse werk- en
stuurgroepen: Collectief Roosendaal, Hart voor de
Binnenstad, werkgroep City Marketing, werkgroep
binnenstadsactiviteiten en werkgroep stadspromotie
Roosendaal. Daarnaast zijn er intensieve contacten
met het gemeentebestuur en het plaatselijke VVV.

Ter verhoging van de betrokkenheid en tevredenheid
van huidige winkeliers is er intensieve interne
communicatie met de huurders. Er is een
maandelijkse nieuwsbrief en de ondernemers worden
uitgenodigd actief mee te denken over de invulling
van website, social media et cetera.

Met de meeste Belgische bezoekers van Nederland
(Roosendaal staat op nummer 1 met 230.000
Belgische bezoekers) wordt een actief promotiebeleid
richting Belgische markt gevoerd.
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Huisstijl
In lijn met de nieuwe Art Deco uitstraling van het
winkelcentrum, is er een huisstijl en logo ontwikkeld.
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Level -1
Toelichting bij plattegronden
Biggelaar Shopping is een split-level winkelcentrum
dat bestaat uit twee niveaus.
Level -1 kan via twee ruime liften -met een totale
capaciteit van 28 personen- vanuit de inpandige
parkeergarage Biggelaar en de trap/roltrap vanaf de
entree aan de zijde van de Raadhuisstraat en de
entree aan de zijde van het Tongerloplein worden
bereikt. De liften beschikken over voldoende ruimte
voor winkelwagens. Vanwege het grote atrium heeft
Level -1 een grote zichtbaarheid vanuit de entree
Raadhuisstraat.
De infrastructuur van winkelcentrum Biggelaar is
voorzien op de aanwezigheid van een grote
supermarkt. De laadfaciliteiten aan de zijde van het
Tongerloplein (berekend op maximale
vrachtwagengrootte) beschikt over loading docks en
uiteraard een ruime goederenlift (capaciteit 3000 kg).
De vrije hoogtes bieden ruimte voor het aanbrengen
van alle technieken.
Op Level -1 bevindt zich een parkeerautomaat.
De installatie van nieuwe parkeerautomaten in 2014 in
de parkeergarage laat eenvoudig toe dat er kortingen
(tot 100 %) kunnen worden toegekend aan klanten.

Beschikbare ruimten
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Level +1

Russian
Gifts

65.00m2

Tomaoki

200.00m2

+ Toilettengroep

Beschikbare ruimten
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Facts & Figures
• Revitalisatie in 2014
• Centrumlocatie gelegen tussen Raadhuisstraat en Tongerloplein
• Twee entrees
• Inpandige parkeergarage (24 uur geopend, capaciteit ca. 375 plaatsen
en liften die uitkomen in het winkelcentrum)
• Roltrappen en liften
• Toegankelijk voor minder validen
• Luxe toilettengroep
• Horecavoorziening
• Totale oppervlakte: 6.000 m2
• Facility management

Huren in Biggelaar Shopping? Kijk op:
www.biggelaarshopping.nl/infocontact.php
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BIGGELAAR SHOPPING

www.biggelaarshopping.nl
/biggelaarshop
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