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Vraagtekens bij Topshelf, nu de onderneming elders in het land warenhuizen sluit

Wat komt er in pand V&D?
Paul van der Kooij

p.van.der.kooij@hollandmediacombinatie.nl

Hoofddorp Q Komt er nog een warenhuis van Topshelf in het voormalige V&D-pand in Hoofddorp, nu
het bedrijf drie van de vier net geopende filialen sluit en alleen Alkmaar open houdt? Het bedrijf zelf
wil er niets over zeggen. Een ingehuurde woordvoerder houdt het bij
algemeenheden als ’We sluiten niet
uit dat we in de toekomst nog een
nieuw warenhuis openen’.
Van die onzekerheid baalt Jan-Leo
Oostman, vice-voorzitter van de
Stichting
Ondernemersfonds
Hoofddorp-centrum. „Het prominente pand staat al een kleine twee
jaar leeg. En voor de leefbaarheid
van het centrum is het van groot belang dat er snel wat mee gebeurt.
Net als met die twee panden naast
de ABN Amro aan de Kruisweg.’’
Toen er plannen werden gepresenteerd voor nieuwe winkelruimtes
met woningen erboven, waren centrumondernemers dan ook enthousiast. Niet alleen bood dat ruimte
voor winkelruimte met hogere plafonds, ook zou de woonruimte het
centrum levendiger maken.
„Al snel werd het angstvallig stil”,
merkte hij. „Alleen in de wandelgangen hoorde je nog dingen, bijvoorbeeld dat eigenaar Wereldhave
er tegenaan hikte dat de gemeente
flink wat parkeerplaatsen eiste.”
Dat uiteindelijk werd afgezien van
nieuwbouw, is hem nooit officieel
meegedeeld. Het was iets dat via de
wandelgangen en een enkel bericht
in de krant tot hem kwam. Zo ideaal
als een totaal nieuwe winkel leek het
hem niet. Bovendien zou het, anders dan in andere warenhuizen van
Topshelf, een vestiging worden zonder sport- en sportmode. Die onderdelen zouden op de Meubelboulevard in Cruquius blijven, zij het onder en andere naam.
„Maar goed, met zesduizend vierkante meter winkeloppervlak leek

De Hoofddorpse Angelique van Beek ziet graag een warenhuis als Hudson’s Bay in het voormalige pand van V & D trekken

het nog altijd een trekker. En zo’n
trekker kan deze kant van het centrum goed gebruiken.” Zulke geluiden klinken ook bij Febo, Ecco en
Doppio. ,,Je merkt duidelijk dat de
V&D dicht is gegaan. Ook de Primark is niet meer zo druk als in de
tijd dat het nog iets nieuws was’’,
meldt Febo-eigenaar Richard Laarman.

Alleen: met de verbouwing van het
voormalige V&D-pand liep het niet
zo hard. Overburen als Ecco en Doppio zagen op zeker moment hoe
dakdekkers aan de slag gingen,
maar verder bleef het stil. „Als je
naar binnen keek, wat ik laatst nog
deed, zag het er nog steeds uit als
een vervallen V&D”, meldt Margreet
Swager van Ecco.

Omdat ze er zo dicht bovenop zit,
vroegen klanten haar regelmatig
wanneer de Topshelf open gaat. Een
tijdlang hield ze het op 7 oktober, later hoorde ze iets over maart 2018.
,,En vorige week begreep ik via via
nog dat men hier echt gaat zitten.
En nu? Nu weet ik het niet.” Ook
passanten blijken deze woensdag in
het duister te tasten. ,,We zien het
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wel’’, meldt de Hoofddorpse Angelique van Beek. ,,Een warenhuis als
Hudson’s Bay lijkt me wel wat. Dat
trekt ook een breed publiek.’’ Ook
Hans van Tellingen, directeur van
winkelcentrumonderzoeker Strabo,
denkt dat de formule ’hier goed zou
kunnen slagen’.
Regio 2: ’Ik denk dat ze het
zelf ook niet weten’

’Dance- en technofestivals naar Park 21’
Hein Flach

Halfweg Q De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede &
Spaarnwoude zijn tegen de ontwikkeling van een dance- en technofestivalterrein op kavel N1 in het Westelijke Havengebied van Amsterdam,
vlak naast de A5. In een brief aan het
gemeentebestuur van Amsterdam
bieden de burgemeesters Weterings
en Heiliegers van de toekomstige
fusiegemeente een alternatief: organiseer die festivals in Park21 tussen
Hoofddorp en Nieuw-Vennep.

Dat bleek dinsdagavond bij een
raadscommissievergadering
in
Halfweg, gemeente Haarlemmerliede. Daar gaf burgemeester Pieter
Heiliegers een korte toelichting op
de zienswijze (een vorm van bezwaar) die Haarlemmerliede &
Spaarnwoude voor 22 september
gaat indienen tegen de plannen die
Amsterdam heeft met de N1-kavel
aan de Wethouder van Essenweg, in
de hoek van de Westrandweg. Op
het 110.000 m2 grote terrein, dat
naast en onder de benzineterminals
en windmolens ligt, wil Amsterdam

Heiliegers en
Weterings slaan
handen ineen
jaarlijks tientallen grootschalige
muziekevenementen organiseren
omdat daar in de hoofdstad geen
plek meer voor zou zijn. Daarover is
grote onrust ontstaan bij bewoners

van woonarken aan Zijkanaal F,
Tuinpark de Groote Braak, Droompark Spaarnwoude, Halfweg-Noord
en Zwanenburg.
Haarlemmerliede, dat ervaring
heeft met grote festivals als Awakenings en Wooferland, vreest geluidsoverlast en kent de problematiek die komt kijken bij de verkeersafwikkeling in dat gebied. ,,We beseffen dat wij als overheid ook
meerdere belangen moeten dienen er zijn mensen die wel festivals willen. Laten we het regionaal oppakken. Daarom is Weterings van Haar-

lemmermeer erbij betrokken. Daar
is een gebied tussen Hoofddorp en
Nieuw-Vennep - Park 21- aangewezen om grotere festivals te organiseren. Dat aspect willen we voorleggen aan Amsterdam.’’, aldus Heiliegers. Tot nu toe het is door ziekte en
wisselingen van portefeuilles in de
hoofdstad niet gelukt ambtelijk of
bestuurlijk te overleggen met Amsterdam. Daarom gaat het college
van B en W nog voor de 22e bezwaar
indienen tegen het N1-voornemen.
De partijen in Haarlemmerliede
steunen dat initiatief.

