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Samenvatting 
 
 
 
 
Binnen het denkkader van polycentrische ruimtelijke systemen gaan we in dit verkennende onderzoek 
op zoek naar een antwoord op de kwestie van de rol van kleinhandel in het functioneren van centra en 
subcentra als lokale attractiepolen. Deze onderzoeksvraag moet als deel van een ruimere vraag-
stelling gezien worden, waarbij de rol van hiërarchische centrumvorming op de lagere schaalniveaus 
onderzocht wordt in relatie tot korte (en dus wellicht relatief duurzame) verplaatsingspatronen. In dit 
rapport onderscheiden we drie deelvragen, die te maken hebben met leefbaarheid van kernen (1), 
omvang van verzorgingsgebieden en daaraan gekoppelde woon-winkelafstanden (2), en waardering 
van de nabijheid tot kleinhandel (3). We baseren ons daarvoor enerzijds op de studie van internatio-
naal gepubliceerde literatuur, en anderzijds op relevante gegevens die voor Vlaanderen beschikbaar 
zijn.  
 
Met betrekking tot de eerste deelvraag zijn de diverse auteurs het erover eens dat het voorzien van 
een lokaal kleinhandelsaanbod belangrijk is, zelfs al kan niet onmiddellijk verwacht worden dat men-
sen hun verplaatsingsgedrag zullen aanpassen enkel en alleen omdat hun omgeving voetganger- of 
fietsvriendelijker wordt. Waar het om gaat, is dat aan gezinnen die vestigings- en bestemmingskeuzes 
maken de mogelijkheid geboden wordt om te kiezen voor bijvoorbeeld een woning in de buurt van een 
lokale concentratie aan voorzieningen die ook zonder auto kunnen worden bezocht. Nederlands on-
derzoek bevestigt verder dat kleinhandelsbeleid als één van de meest effectieve instrumenten van 
ruimtelijke ordening moet worden beschouwd, wanneer we het hebben over duurzame winkelmobiliteit 
en binnenstedelijke dynamiek. Verder is het duidelijk dat de ontwikkeling van grootschalige randstede-
lijke kleinhandel een permanente bedreiging blijft voor binnenstedelijke winkeldynamiek, zelfs al be-
staan er situaties waarin deze opponenten op een complementaire manier voorkomen en elk een 
eigen (stedelijke versus suburbane) markt bedienen. Dit probleem zal in de nabije toekomst mogelijk 
nog worden versterkt door de snelle groei van de postorderhandel over het internet, waardoor de glo-
bale vraag naar winkeloppervlakte wellicht in dalende lijn is. Het aanbod in sommige traditionele win-
kelstraten kan daardoor degenereren tot laagwaardige dienstverlenende activiteiten of leegstand, met 
alle imago- en leefbaarheidsproblemen van dien. 
 
In verband met de tweede deelvraag, leiden we uit een verkennende analyse af dat dagelijks aange-
kochte goederen best aangeboden worden in een fijnmazig netwerk van relatief kleinschalige vesti-
gingen, terwijl de omvang van de winkel en de fijnmazigheid van het netwerk van veel minder groot 
belang is bij volumineuze, uitzonderlijk aangekochte producten zoals meubelen of witgoed. Echter, als 
dit type goederen centraal in de markt aangeboden wordt, leidt dit tot minder mobiliteit in vergelijking 
met een perifere winkellocatie. Voor niet-volumineuze uitzonderlijke aankopen spelen de binnenste-
den overigens nog steeds een belangrijke rol, en kunnen deze dat ook in de toekomst blijven doen. 
Verder blijkt dat de kleinhandelsstructuur in Vlaanderen ook vandaag nog steeds een Christalleriaans 
patroon vertoont, waarin echter het laagste schaalniveau (dat van de kleine dorpen) grotendeels ver-
dwenen is. De meeste steden, van klein tot groot, zijn behoorlijk zelfvoorzienend op het vlak van 
kleinhandel. Dat is echter niet het geval voor meer landelijke gemeenten, ook niet voor die gemeenten 
die aan zo’n stad grenzen. Verder zijn de verzorgingsgebieden van de grotere steden steeds groter 
(zowel in oppervlakte als in bevolking) in vergelijking met die van de kleinere steden. Opvallend is dat 
sommige gemeenten die als kleinstedelijk gebied werden geselecteerd in de laatste versie van het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen erg zwak scoren als verzorgend centrum. Nog opvallend is de 
impact van Wijnegem Shopping, dat een duidelijke verstoring van het hiërarchisch model met zich 
meebrengt. 
 
De derde deelvraag werd geoperationaliseerd als een verkenning van de mogelijke impact van de 
nabijheid tot concentraties van kleinhandel op de woningprijzen. Hoewel bestaand onderzoek naar de 
verklaring van de ruimtelijke variatie van de marktwaarde van het vastgoed in België nog steeds vrij 
summier is, worden dergelijke prijseffecten in bestaande studies wel degelijk erkend. Wanneer we 
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kaarten met de ruimtelijke variatie van de vastgoedprijzen in de periferie van het Vlaamse Gewest 
combineren met de locatie van clusters van kleinhandel, dan zien we dat concentratie inderdaad vaak 
hogere prijzen met zich meebrengt. Maar om te kunnen stellen dat dit effect inderdaad ten dele aan 
de aanwezigheid van kleinhandel te danken is, is diepgaander onderzoek nodig. 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat het voorliggend rapport meer inzicht geeft in de rol van klein-
handel in het functioneren van de ruimtelijke structuur, maar dat meer onderzoek nodig is om een 
heldere visie op de wenselijke toekomst van de kleinhandelsstructuur te ontwikkelen. Daarbij is het 
van belang te weten dat lokale kleinhandel bijdraagt tot de dynamiek van centra en subcentra, tot 
leefbaarheid en een relatief laag niveau van autoafhankelijkheid, en dat kleinhandelsbeleid dus als 
ondubbelzinnig onderdeel van ruimtelijk beleid moet worden gezien. 
 
 
 

Trefwoorden 
 
centrumvorming 
kleinhandel 
verzorgingsgebieden 
locatiebeleid 
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1. Inleiding 
 
In quasi alle bekende subdomeinen van het dagelijkse verplaatsingsgedrag, met als best gedocumen-
teerde types het woon-werkverkeer en het woon-schoolverkeer, zijn de gemiddelde afstanden sinds 
de eerste observaties bijna onafgebroken blijven toenemen. De groeiende welvaart heeft er via tal van 
terugkoppelingseffecten toe geleid dat de mobiliteit onafgebroken is blijven groeien, behoudens de 
oliecrisissen in de jaren zeventig, en de meest recente periode die vooralsnog beschouwd wordt als 
het tijdperk van de financieel-economische crisis, maar waarin door sommigen ook een structurele 
afvlakking van de groei van de automobiliteit wordt gezien (Goodwin, 2012). 
 
Binnen deze groei kunnen we twee fasen onderscheiden. In een eerste fase, waarvan we het hoogte-
punt in België in de tweede helft van de jaren zestig kunnen situeren, was het voornamelijk de snel 
toenemende beschikbaarheid van verkeersinfrastructuur en de betere betaalbaarheid van de gezins-
auto die de verplaatsingsmogelijkheden explosief deden toenemen. Van deze mogelijkheden werd 
dan ook gretig gebruik gemaakt, niet in het minst omdat wegen en auto’s de individuele bereikbaar-
heid naar een hoger plan tilden. De toegang tot bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, maar ook tot tal van 
voorzieningen, waaronder winkels en hoger onderwijs, verbeterde op die manier, wat een extra stimu-
lans betekende voor de economische groei. 
 
In een tweede fase leidden dergelijke terugkoppelingseffecten tot een gewijzigde ruimtelijke ontwikke-
ling. Het nieuwe tijdperk van automobiliteit maakte het mogelijk om ver van het werk en andere dage-
lijkse bestemmingen te gaan wonen, bijvoorbeeld in een nieuwbouwwoning op het platteland. Het 
eersteorde-effecten van de door automobiliteit gedreven suburbanisatie van het wonen bracht een 
tweedeorde-effect met zich mee, waarbij de zich in snel tempo ontwikkelende suburbane woonstruc-
tuur een nieuwe golf van mobiliteitsgroei met zich meebracht. 
 
Waar de eerste golf van mobiliteitsgroei voornamelijk gericht was op de economische valorisatie van 
de toegenomen bereikbaarheid, had de tweede voornamelijk betrekking op het verbeteren van de 
individuele woonomstandigheden. De suburbanisatie van het wonen betekende eerst en vooral dat 
nogal wat gezinnen in grotere woningen en een groenere omgeving konden gaan wonen (De Corte et 
al., 2003). 
 
Naarmate de woonmarkt suburbaniseerde, begonnen ook bedrijven, organisaties en dienstverleners 
oog te krijgen voor de genoemde ruimtelijke verschuivingen en de impact daarvan op het bereikbaar-
heidsprofiel van de binnenstedelijke locaties. De suburbanisatie van industriële en andere ruimtevra-
gende activiteiten volgde een gelijkaardige logica als die van het wonen: een combinatie van behoefte 
aan meer ruimte en de mogelijkheden die de toegenomen bereikbaarheid van buitenstedelijke locaties 
bood. In het bijzonder de nieuwe ringwegen die sinds het werk van Buchanan (1964) rondom alle 
grotere steden werden gebouwd, vormden de perfecte vestigingslocatie voor bedrijven die geografi-
sche centraliteit konden waarderen, maar deze wilden combineren met een goede autobereikbaarheid. 
 
Voor relatief kleinschalige, publieksgerichte voorzieningen, zoals scholen en winkels, is echter een 
andere logica van toepassing. Alvorens aan de vestigingsvoorwaarden voor een dergelijke voorzie-
ning voldaan kan zijn, moet het omliggende verzorgingsgebied voldoende dicht bevolkt zijn. De speci-
alisatiegraad van de voorziening bepaalt de noodzakelijke minimale omvang van het verzorgingsge-
bied, uitgedrukt in aantal inwoners. De met dit verzorgingsgebied geassocieerde oppervlakte hangt 
echter af van de mate waarin de voorziening op (snel) autoverkeer gericht is. Een sterk op de auto 
gerichte voorziening kan het zich bij wijze van spreken permitteren om zich op een dunbevolkte plek 
te vestigen, in tegenstelling tot voorzieningen die eerst en vooral op voetgangers, fietsers en open-
baar-vervoergebruikers gericht zijn. 
 
Aangezien de suburbanisatie van het wonen zich doorgaans slechts geleidelijk voltrekt, of heeft vol-
trokken, is het logisch dat kleinschalige publieksgerichte voorzieningen later gesuburbaniseerd zijn 
dan de woonfunctie zelf. In heel wat gevallen heeft suburbanisatie van het wonen er in de Belgische 
context toe geleid dat de kernen van relatief kleine, in de rand gelegen dorpen, hun verzorgingsgebied 
zagen uitbreiden, waardoor deze voormalige perifere centra zich konden herontwikkelen tot subcentra 
binnen de nieuwe agglomeratie. Daar waar suburbanisatie de vorm aannam van grootschalige verka-
velingen bleek subcentrumvorming echter heel wat moeilijker realiseerbaar, en werd de rol van het 
lokale centrum vaak overgenomen door een grootschalig perifeer winkelcentrum, dat doorgaans te 
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veraf gelegen is om een rol van betekenis te kunnen spelen in de dynamiek van de wijk. In meer afge-
legen gemeenten, of in zeer kleine dorpen die in de praktijk geen deel uitmaakten van de suburbani-
satiebeweging, zien we echter dat de centrumfunctie in de recente decennia is afgekalfd. Vandaag 
zijn er in Vlaanderen vele tientallen dorpen waar geen bakker of buurtsupermarkt meer te vinden is. 
Dit fenomeen werd ook in andere West-Europese landen vastgesteld, en wordt door Borchert (1998) 
omschreven als het verdwijnen van het laagste schaalniveau in de hiërarchie van de kleinhandel. Dat 
betekent niet noodzakelijk dat alle voorzieningen verdwenen zijn. In kleine nederzettingen komen vaak 
nog steeds individuele vestigingen voor van bijvoorbeeld een basisschool, apotheek, restaurant, ben-
zinestation, of kapsalon. 
 
In de literatuur wordt de aanwezigheid van een concentratie van activiteiten, met kleinhandel als be-
langrijkste element, vaak vermeld als cruciaal voor de leefbaarheid van een buurt. Bovendien wordt de 
aanwezigheid van een voetgangersvriendelijk centrum beschouwd als een belangrijke  bijdrage tot de 
aantrekkingskracht van de omgeving. Het is niet denkbeeldig dat de aanwezigheid van een cluster 
van voorzieningen op die manier een meerwaarde biedt, en de levensvatbaarheid van de individuele 
voorzieningen binnen de cluster verhoogt. 
 
Daarnaast kan de aanwezigheid van lokale voorzieningen ook een rol spelen in de verplaatsingspa-
tronen van de lokale bevolking. Een lokaal aanbod maakt het mogelijk om voorzieningen dicht bij huis 
te gaan bezoeken, en dus niet noodzakelijk verre verplaatsingen te maken naar bijvoorbeeld een veraf 
gelegen supermarkt. Korte verplaatsingspatronen zijn doorgaans minder milieubelastend, niet alleen 
omdat een belangrijk deel van de overlast rechtstreeks gecorreleerd is met de afgelegde afstand, 
maar ook omdat korte verplaatsingen vaker te voet of met de fiets worden afgelegd (Stead en Mar-
shall, 2001). 
 
In wat volgt willen we nader ingaan op de volgende deelvragen binnen de geschetste problematiek: 
1. In welke mate kunnen clusters van voorzieningen, waaronder kleinhandel, in randstedelijke 

wijken bijdragen tot de leefbaarheid van de wijk in kwestie? 
2. In welke mate varieert de omvang van de verzorgingsgebieden van de bestaande kleinhan-

delsvestigingen en -centra, en dragen deze centra bijgevolg al of niet bij tot het functioneren 
van de omgeving op basis van korte verplaatsingen? 

3. Op welke manier wordt de aanwezigheid van en nabijheid tot concentraties van kleinhandel 
in Vlaanderen gewaardeerd? 

 
Voor het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag zijn we aangewezen op literatuurstudie, aan-
gezien hierover geen gegevens beschikbaar zijn in Vlaanderen. Naar een antwoord op de tweede 
vraag gaan we enerzijds op zoek in de literatuur, en anderzijds in voor Vlaanderen beschikbare gege-
vens over winkelverplaatsingen. Het woon-winkelonderzoek van het Vlaams Verkeerscentrum, alsook 
het onderzoek naar Detailhandel in Vlaanderen levert daartoe interessante informatie. Voor het be-
antwoorden van de derde vraag gaan we op zoek naar regionale variatie in de waardering van de 
vastgoedmarkten die hypothetisch verklaard kan worden door de aan- of afwezigheid van kleinhan-
delsconcentraties. In de conclusies geven we een aantal voorwaardelijke beleidsaanbevelingen, als-
ook, gezien de slechts zeer beperkte beschikbaarheid van nuttige gegevens om antwoorden te kun-
nen formuleren op de gestelde onderzoeksvragen, een aantal richtlijnen voor verder onderzoek. 
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2. Literatuur 
 
Zowel in de wetenschappelijke als in de beleidsvoorbereidende literatuur wordt er ruim aandacht be-
steed aan de effecten van locatie, schaal, specialisatie en architectuur van kleinhandelsvestigingen op 
het functioneren van steden en buurten, en op het winkelverplaatsingsgedrag van haar bezoekers. 
Impliciete bezorgdheden die vaak aan de basis liggen van dergelijk onderzoek zijn (1) de impact van 
de kleinhandelsstructuur op het verplaatsingsgedrag van de klanten, (2) de impact van het aanbod 
aan voorzieningen op de leefbaarheid van dorpen en nieuwe woonbuurten, en (3) de mogelijke scha-
de die de binnenstedelijke dynamiek kan ondervinden van de ontwikkeling van concurrerende, peri-
feer gelegen grootschalige kleinhandel. Zonder het belang van het derde aspect te willen minimalise-
ren, richten we ons tot de eerste twee thema’s, die nauw aansluiten bij het oorspronkelijke onder-
zoeksthema van polycentriciteit op het lokale schaalniveau. 

 
 

2.1 Duurzame winkelverplaatsingen 
 
Jabareen (2006) gaat in zijn overzichtsartikel op zoek naar een typologie van duurzame stedelijke 
ruimtes. Volgens Jabareen staan dichtheid en compactheid daarin centraal, maar hij ziet eveneens 
een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke vermenging van functies. Functiemenging staat te-
genover ruimtelijke scheiding, en heeft dus ook betrekking op de korrelgrootte van de betrokken func-
ties. De belangrijkste reden om functiemenging na te streven is de reductie van de noodzaak om zich 
per auto over grote afstanden te verplaatsen. De aanwezigheid van kleinschalige kleinhandel, zoals 
buurtwinkels, in verweving met woonwijken, wordt hier als typisch voorbeeld gegeven. Dat is logisch, 
want winkelverplaatsingen vinden klassiek dichter bij huis plaats dan bijvoorbeeld woon-
werkverplaatsingen of recreatieve bezoeken (Zwerts en Nuyts, 2004). Impliciet verwijst Jabareens 
benadering naar de stereotiepe tegenstelling tussen de grootschalige perifere hypermarkt, en de 
buurtsupermarkt (voor dagelijkse aankopen), en tussen het binnenstedelijke winkelgebied en het 
randstedelijke shoppingcenter (voor niet-dagelijkse aankopen). Daarbij is niet alleen de ligging, maar 
ook de schaal van belang. Hoe groter de winkel of het winkelcentrum, hoe groter ook het daarmee 
geassocieerde verzorgingsgebied is, en hoe minder ruimte er op de lokale markt is voor kleinschalige 
concurrenten. Dat heeft als gevolg dat een inwoner van een stad of regio waar het kleinhandelsappa-
raat gedomineerd wordt door grote winkels, gemiddeld genomen verder van huis zal moeten winkelen. 
Anderzijds mag niet aangenomen worden dat consumenten hun gedrag zomaar aanpassen aan de 
ruimtelijke structuur. Wie in een omgeving met veel winkels woont, kan nog steeds met de auto naar 
de hypermarkt rijden, of kan zo dikwijls naar de winkel gaan dat de potentiële besparing teniet gedaan 
wordt. Wie echter in een monofunctionele woonwijk of een afgelegen woning woont, heeft die keuze 
niet, en is verplicht om ver weg en met de auto te gaan winkelen. De impact van ruimtelijke vermen-
ging op de verplaatsingsafstand en de vervoerswijzekeuze moet dus voornamelijk in termen van po-
tentieel gezien worden. 
 
Handy en Clifton (2001) bestudeerden het potentieel van de lokale kleinhandel voor voeding als stra-
tegie om autoafhankelijkheid van omwonenden te reduceren. Het onderzoek waarop zij hun conclu-
sies en aanbevelingen baseren werd gevoerd in Austin (Texas), een stad met een dichtheid die een 
stuk lager ligt dan die van de meeste Europese steden, en waar de fiets en het openbaar vervoer niet 
als volwaardige alternatieven worden beschouwd. Daardoor is generalisatie niet vanzelfsprekend. Uit 
hun onderzoek blijkt dat inwoners van dichter bevolkte, stedelijke woonwijken met een aanbod aan 
winkels op korte afstand bij het winkelen inderdaad minder grote afstanden afleggen, en vaker te voet 
gaan. Onder meer doordat inwoners heel vaak niet voor de dichtstbijzijnde winkel kiezen, zijn de ver-
schillen echter klein. De onderzoekers besluiten dan ook dat winkellocatiebeleid op zich geen effectief 
instrument is om het autogebruik te reduceren, maar dat het wel kan bijdragen tot de aantrekkelijkheid 
en leefbaarheid van een wijk. De aanwezigheid van meerdere keuzemogelijkheden en de mogelijk-
heid om af en toe te voet naar de winkel te gaan werd door vele ondervraagden als een belangrijke 
kwaliteit van hun buurt gezien. 
 
In een artikel over de Nederlandse ruimtelijke planning is dan weer een heel ander geluid te horen. 
Schwanen et al. (2004) evalueren de effectiviteit van vier planningsstrategieën in termen van het be-
perken van de autoafhankelijkheid: de gebundelde deconcentratie, het compacte-stadbeleid, het ABC-
bedrijvenlocatiebeleid, en het ruimtelijk kleinhandelsbeleid. In 1973 anticipeerde het Nederlandse 
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kleinhandelsbeleid op de waargenomen neiging van winkelketens om te investeren in randstedelijke, 
grootschalige winkelcentra. De Nederlandse regelgeving vertrekt vanuit de vrees dat een dergelijke 
opschaling en decentralisatie van de kleinhandel op termijn zou leiden tot een verschraling van het 
winkelaanbod in de binnensteden en de vitaliteit van de traditionele centra zou ondermijnen (Evers, 
2002). Schwanen et al. (2004) evalueren het ruimtelijk kleinhandelsbeleid als de meest effectieve van 
de vier genoemde strategieën in termen van het beperken van het autogebruik en het stimuleren van 
fietsen en wandelen. Dit succes moet echter gezien worden als het resultaat van enerzijds het klein-
handelsbeleid, en anderzijds het compacte-stadbeleid voor woonontwikkeling, waardoor nieuwe wo-
ningen steeds op relatief korte afstand van een lokaal winkelcentrum werden (en worden) ontwikkeld. 
 
Anderzijds melden Evers et al. (2005) dat het restrictieve kleinhandelsbeleid in toenemende mate 
onder druk staat, waarbij de perceptie heerst dat het strikte beleid een rem is op de competitiviteit 
binnen de kleinhandelssector, zelfs al staan de Nederlandse supermarkten als goedkoop bekend in 
vergelijking met hun Belgische concurrenten (Fockedey, 2014). Sinds de jaren negentig zien we een 
de-facto versoepeling van het ruimtelijk kleinhandelsbeleid in Nederland, met als symptomen de ope-
ning van een tiental geïsoleerde IKEA-woonwarenhuizen, enkele randstedelijke “factory-outlet stores”, 
alsook enkele grootschalige nieuwe stedelijke winkelcentra. 
 
Maar ondanks de voortschrijdende liberalisering van het kleinhandelsbeleid in Nederland, blijft winke-
len in Nederland een grotendeels stedelijke aangelegenheid, waarbij de inbedding in het stedelijke 
weefsel, de bediening met bus, tram en trein en de toegankelijkheid met de fiets belangrijke elemen-
ten zijn in de locatiekeuze. De buitenlandse case-studies van Evers et al. (2005), in het bijzonder in de 
Verenigde Staten, maar ook in Frankrijk en Duitsland, maken duidelijk dat de ontwikkeling van groot-
schalige randstedelijke winkelprojecten vernietigend kan zijn voor de bestaande, voornamelijk binnen-
stedelijke, kleinhandelsactiviteit. Voor Eugene (Oregon) bijvoorbeeld rapporteren zij dat het voormali-
ge binnenstedelijke handelscentrum opgehouden is te bestaan sinds de ontwikkeling van het perifere 
Oakway Center sinds de jaren tachtig. 
 
Hoewel verschillende case studies uit Evers et al. (2005) suggereren dat het verdwijnen van lokale 
kleinhandel ten gevolge van opschaling en suburbanisatie inderdaad bijkomende autokilometers ge-
nereert en de leefbaarheid van de traditionele kernen aantast, is het aantal studies waarin gepoogd 
wordt deze effecten te meten schaars. 
 
Eén van de uitzonderingen is een Tsjechische case, waarin gepeild werd naar het winkelgedrag van 
bezoekers van een aantal winkelcentra die aan het eind van de jaren negentig werden geopend op 
een reeks van perifere snelweglocaties in de omgeving van Praag (Newmark et al., 2004). Zoals ver-
wacht werd een sterke toename van de autoafhankelijkheid waargenomen, waarbij de verschraling 
van het lokale aanbod er tevens voor zorgde dat men niet alleen minder vaak te voet, maar gewoon 
ook minder keren per maand ging winkelen. Voornamelijk voor ouderen, mensen met een laag inko-
men, en inwoners zonder auto werd dit als problematisch ervaren. 
 
Het onderzoek van Lovejoy et al. (2013) naar de effecten van de opening van de eerste hypermarkt in 
de 65000 inwoners grote stad Davis (Californië) kwam dan weer tot andere conclusies. De ruimtelijke 
ordening van Davis, die naar Noord-Amerikaanse normen vrij strikt is, liet oorspronkelijk geen groot-
schalige kleinhandel toe. Aan het wijzigen van het bestemmingsplan ging een referendum vooraf, met 
als resultaat een nipte meerderheid voor de nieuwe winkel. Tegenstanders maakten zich zorgen over 
de lokale kleinhandel, over de mogelijke aantasting van het authentieke karakter van de stad, en over 
het verkeer. Voorstanders stelden dat inwoners van Davis sowieso al in dergelijke hypermarkten win-
kelden, ook al moesten ze daarvoor telkens twintig kilometer verder rijden tot in de agglomeratie van 
het naburige Sacramento. De resultaten van het onderzoek geven, enigszins onverwacht, aan dat de 
komst van de hypermarkt leidde tot een belangrijke reductie van het aantal afgelegde autokilometers 
voor winkelverplaatsingen bij de inwoners van Davis. Hoewel de afstand die afgelegd werd om de 
nieuwe hypermarkt te bezoeken enkele kilometers hoger lag in vergelijking met de winkelverplaatsin-
gen naar lokale handelszaken, werd dit effect ruimschoots gecompenseerd door een reductie van het 
aantal verplaatsingen naar de hypermarkten van Sacramento. Hoewel het een bijzonder geval betreft, 
ondersteunt deze studie wel de hypothese dat nabijheid van winkelaanbod een rol kan spelen in het 
reduceren van winkel-autoverkeer. De studie ging echter niet in op de effecten van de komst van de 
nieuwe hypermarkt voor de binnenstedelijke kleinhandel, al wordt er bijna terloops melding gemaakt 
van een speelgoedwinkel die kort na de opening zijn deuren moest sluiten. 
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Een Israëlische studie (Shiftan en Newmark, 2002) toonde aan dat het ontwikkelen van binnenstede-
lijke, zelfs grootschalige  winkelcentra, kan leiden tot een reductie van het autogebruik, tenminste als 
de binnenstad er op die manier in slaagt klanten aan te trekken die vroeger randstedelijk gingen win-
kelen. Er moet echter rekening gehouden worden met het ontstaan van bijkomend verkeer door nieu-
we klanten die van buiten de stad komen, een effect dat door Lovejoy et al. (2013) voor Davis bijvoor-
beeld niet onderzocht werd. 
 
 

2.2 Stads- en buurtdynamiek 
 
Hoewel de aanwezigheid van lokale kleinhandel in woonbuurten deel uitmaakt van de discoursen rond 
het compacte-stadbeleid, ecowijken en “smart growth”, is er vrij weinig kennis beschikbaar over de 
manier waarop deze lokale kleinhandel mee bepalend is voor de aantrekkelijkheid van een woonom-
geving. Een manier om de impact van kleinhandel op de waardering van een woonbuurt te bepalen is 
het isoleren van deze invloed in de verkoopswaarde van woningen. Des Rosiers et al. (1996) stelden 
bijvoorbeeld vast dat variatie in de woningprijzen in de buurt van winkelcentra inderdaad op een waar-
dering van nabijheid tot deze winkels wijst, zolang de woning tenminste niet onmiddellijk paalt aan het 
winkelcentrum. Des Rosiers et al. (1996) slaagden er voor hun case study in Québec zelfs in om de 
“ideale afstand” te modelleren, die voor een buurtcentrum 200 meter bedroeg, voor een gemeentecen-
trum 300 meter en voor een regionaal winkelcentrum 500 meter. 
 
Voor Vlaanderen zijn dergelijke micromodelleringen van vastgoedwaardering niet bekend. Op macro-
schaal wordt de variantie in de vastgoedprijzen overigens minder duidelijk bepaald door de nabijheid 
van kleinhandel, maar eerder door meer algemene agglomeratie-effecten, door de bereikbaarheid van 
de arbeidsmarkt, de toegang tot het verkeersnetwerk en het imago van de buurt. Het isoleren van het 
effect van de aanwezigheid van lokale kleinhandel op de waardering van woningen wordt bovendien 
gecompliceerd door interfererende effecten op diverse schaalniveaus. Zo is het best mogelijk dat een 
buurt met veel kleinschalige kleinhandel tegelijkertijd ook als een migrantenbuurt wordt gepericipieerd, 
waardoor het vastgoed lokaal minder gewaardeerd wordt ten opzichte van een naburige, etnisch min-
der diverse wijk. Op regionaal niveau kan zo’n wijk, die in België typisch voorkomt in de negentiende-
eeuwse gordels van de grotere steden, toch relatief hoog scoren in termen van vastgoedprijzen, net 
omdat de nabijheid tot allerhande voorzieningen en de arbeidsmarkt bovengemiddeld goed is ten op-
zichte van een afgelegen woonwijk of gemeente. 
 
In een verkennende studie identificeert Balsas (2004) een reeks indicatoren die bijdragen tot de aan-
trekkelijkheid en vitaliteit van stedelijke centra. Hij vertrekt daarbij van de intuïtieve benadering van 
Kevin Lynch (1981) die stelt dat een “goede” stad vitaal is, een identiteit bezit, en aangepast is aan de 
maat van de mens. Balsas (2004) voegt daaraan toe dat de ideale stad ook levenskrachtig moet zijn, 
waarmee in deze context bedoeld wordt dat ze er moet in slagen om een permanente stroom van 
investeringen aan te trekken. Hij stelt dat kleinhandel wellicht de belangrijkste component van een 
vitaal stadscentrum is. In surveys is de aanwezigheid en de diversiteit van winkels in stads- en dorps-
centra dan ook een populaire indicator. Cox et al. (2000) voegen hieraan toe dat kwantitatief onder-
zoek niet noodzakelijk een goed beeld geeft van de aantrekkelijkheid, en dus best aangevuld wordt 
met kwalitatief onderzoek. Kenmerkend hiervoor is het onderzoek van Townshend (2014) die het heeft 
over de “toxic high street”, waarmee hij verwijst naar voormalige bloeiende handelsstraten die van-
daag gekenmerkt worden door een disproportioneel aanbod aan fastfoodzaken, gok- en nachtwinkels. 
 
Rotem-Mindali (2012) bestudeert de ruimtelijke structuur van de kleinhandel in een stedelijk gebied 
vanuit sociaal-ecologisch perspectief, waarbij hij ervan uitgaat dat sprawl van perifere kleinhandel, en 
de daarmee vaak gepaard gaande versnippering van de ruimtelijke winkelstructuur, negatieve gevol-
gen heeft voor de dynamiek van de stad. Merkwaardig genoeg gaat deze evolutie volgens de auteur 
samen met een transitie van ongeplande naar geplande kleinhandel. De locatiekeuze en omvang van 
een gepland winkelcentrum is doorgaans gekoppeld aan een gewenst verzorgingsgebied, waardoor 
dergelijke ontwikkelingen relatief kwetsbaar zijn voor onvoorziene omstandigheden, zoals bijkomende 
concurrentie of onverwachte innovaties. Uit een casestudy voor Jeruzalem besluit de auteur dat de 
meest recente commerciële ontwikkelingen de autoafhankelijkheid van de agglomeratie hebben ver-
groot en dynamieken die zich richten op andere vervoermiddelen hebben ondermijnd. 
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Thomas en Bromley (2003) focussen niet op agglomeraties, maar wel op kleinere steden en dorpen. 
Zij stellen dat de traditionele winkelstraten in de grotere steden de schaalvergroting, suburbanisatie en 
perifere ontwikkeling van de laatste decennia in vele gevallen relatief onbeschadigd hebben doorstaan. 
Dat is echter veel minder vaak het geval voor kleinere nederzettingen, waar de komst van een rand-
stedelijke hypermarkt vaak heeft geleid tot het verdwijnen van de centrale winkelstraat, en daarmee 
onmiskenbaar een tijdperk van stedelijk verval heeft ingezet. De auteurs zien met name het al of niet 
aanwezig blijven van voedingszaken als cruciaal voor de dynamiek van het centrum. Op basis van 
hun onderzoek in Zuid-Wales concluderen zij dat herwaarderingsstrategieën een potentieel tegen-
wicht kunnen bieden tegen verval, maar dat de effectiviteit in sterke mate afhangt van de schaal, kwa-
liteit en locatie van de ontwikkelingen, en in het bijzonder van voedingszaken. In kleine steden zien zij 
potentiële synergieën tussen nieuwe en bestaande ontwikkelingen op basis van interne connectiviteit. 
In de praktijk betekent dit dat een goede verbinding, doorgaans op een wandelafstand van niet meer 
dan 200 tot 300 meter, tussen het traditionele centrum en de nieuwe commerciële vestiging kan ver-
mijden dat het oude centrum leeggezogen wordt. 
 
Een recentere ontwikkeling is de explosieve groei van de postorderhandel of e-commerce, waarbij op 
het internet bestelde goederen rechtstreeks aan huis geleverd worden. Hoewel Comeos (2013) schat 
dat e-commerce in waarde niet meer dan 3% van de Belgische kleinhandelsmarkt vertegenwoordigt, 
betekent dit voor bepaalde marktsegmenten van gespecialiseerde producten toch een significante 
krimp van de potentiële klantenbasis voor fysieke winkels. Een belangrijke commerciële troef van e-
commerce is dat de kosten (waaronder personeel en huur) voor het openhouden van een winkel weg-
vallen. Daar staan de leverkosten aan huis tegenover, die hoger liggen dan leveringen in een winkel-
pand. Hoewel e-commerce op het eerste zicht een mogelijke besparing in termen van mobiliteit kan 
realiseren, aangezien het transport van en naar de winkel wordt overgeslagen, zijn leveringen aan 
huis vaak bijzonder inefficiënt georganiseerd. Diverse koerierbedrijven opereren onafhankelijk van 
elkaar en bedienen daardoor overlappende routes, waarbij leveringen vaak spaak lopen op de afwe-
zigheid van de klant. Hoewel Gonzalez-Feliu et al. (2010) duidelijk aantonen dat het leveren van goe-
deren op wijkafhaalpunten op wandelafstand van de bestemming de meest efficiënte en minst milieu-
belastende oplossing is voor leveringen in stedelijke gebieden, zijn er voorlopig weinig gevallen be-
kend waarin leveringen aan huis door de overheid gecoördineerd worden. Nochtans werd dit al vaker 
gesuggereerd, onder andere in OECD (2003) waar gesteld wordt dat overheden de ontwikkeling van 
dit soort faciliteit zouden moeten sturen. Eén en ander betekent wellicht dat de toename van postor-
derhandel, ondanks het potentieel, vandaag geen bijdrage levert aan een versterking van de stedelijke 
leefbaarheid. In die context waarschuwt Grimsey (2012) voor het verdwijnen van de “high street” in 
haar huidige vorm, en beveelt aan om actief op zoek te gaan naar nieuwe functies om winkelpanden 
die met leegstand bedreigd worden in te vullen. 
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3. Onderzoek in België en Vlaanderen 
 
Binnen het bestek van de voorliggende rapportage was geen ruimte om zelf gegevens te verzamelen. 
Gegevens over winkelverplaatsingen in België worden in de meeste gevallen door commerciële be-
drijven verzameld, hetzij door de winkelketens zelf (bijvoorbeeld op basis van klantenkaarten), hetzij 
door adviesbureaus (met als belangrijkste speler de firma Locatus) die zulke gegevens al dan niet in 
verwerkte vorm aan winkelketenbedrijven te koop aanbieden. Gezien het om commercieel gevoelige 
informatie gaat, worden deze gegevens hetzij in het geheel niet vrijgegeven, hetzij tegen betaling 
aangeleverd, hetzij in geaggregeerde vorm gepubliceerd. 
 
Dat neemt niet weg dat er van tijd tot tijd, doorgaans relatief kleinschalige, onderzoeken opgezet wor-
den door diverse overheden, waaronder gemeenten, provincies en gewestelijke instanties zoals het 
Vlaams Verkeerscentrum of het CPDT (Wallonië). In wat volgt gaan we op zoek naar de relevantie 
van de beschikbare gegevens of gerapporteerde onderzoeken voor de twee laatste van de drie on-
derzoeksvragen die we in de inleiding hebben geformuleerd. 
 
 

3.1 Verkennende analyse op basis van het woon-winkelonderzoek 
van het Vlaams Verkeerscentrum 
 
Gegevens 
 
Een interessante dataset werd in 2006 opgebouwd in opdracht van het Vlaams Verkeerscentrum. De 
bedoeling van het onderzoek was eerst en vooral om bijkomende informatie met betrekking tot winkel-
verplaatsingen te gebruiken voor de verdere ontwikkeling en kalibratie van het Multimodaal Model 
Vlaanderen, een macroscopisch verkeersmodel dat onder meer in verkeersplanologische studies ge-
bruikt wordt. Op basis van enquêtes werd getracht om meer inzicht te verschaffen in de met winkelen 
geassocieerde verplaatsingen in Vlaanderen. De studie werd opgesplitst in twee onderdelen: enerzijds 
een bevraging van klanten bij een reeks geselecteerde kleinhandelsvestigingen, en anderzijds een 
online-enquêtering van het winkelgedrag van een aantal leden van een panel. Beide onderzoeken 
werden uitgevoerd in november 2006. In functie van ons onderzoek naar de impact van ruimtelijke 
winkelstructuren op verzorgingsgebieden en verplaatsingen van klanten, beperken we ons in dit rap-
port tot een bespreking en gerichte analyse van het eerste deel van het onderzoek. 
 
Er werden op voorhand 43 winkellocaties geselecteerd (Tabel 1). Het gaat zowel om individuele vesti-
gingen, als om winkelgebieden en –centra, zowel in stadscentra, als op randstedelijke locaties (perife-
re winkelcentra en baanwinkels). Zowel de Gentse Veldstraat, als vestigingen van Delhaize, Ikea, 
Brantano, alsook een dorpsbakker werden in het bestand opgenomen. Afhankelijk van de winkel wer-
den tussen de 13 en 415 klanten ondervraagd. De meeste ondervraagden vermeldden de postcode 
van hun woonplaats. Locaties bevinden zich zowel in grootstedelijke, regionaalstedelijke en kleinste-
delijke gebieden en soms zelfs in het buitengebied. Ook het type winkels is erg divers: zowel dagelijk-
se, periodieke als uitzonderlijke goederen zijn vertegenwoordigd. Dit betekent dat de steekproef een 
grote diversiteit aan waarnemingen bevat, die het moeilijker maken om algemeen geldige conclusies 
te trekken met betrekking tot de impact van bijvoorbeeld de ligging van de winkel op de omvang van 
het verzorgingsgebied. Dit betekent dat onze analyse noodgedwongen verkennend zal blijven, aange-
zien de omvang van de gegevensbasis een grondige kwantitatieve analyse niet toelaat. 
 
Onderzoekshypothese 
 
Onze hypothese luidt dat de omvang van het verzorgingsgebied van een kleinhandelsvestiging repre-
sentatief is voor de centraliteit die met deze voorziening geassocieerd kan worden. De oppervlakte die 
door het verzorgingsgebied wordt bestreken, en dus de afstand die klanten bereid zijn af te leggen, 
wordt onder meer bepaald door: 
1. de ligging ten opzichte van een nabije agglomeratie; de oppervlakte van het verzorgingsge-

bied is wellicht kleiner in een omgeving waar de bevolkingsdichtheid bovengemiddeld is 
2. bereikbaarheid in termen van connectiviteit van het verkeersnet; als de connectiviteit groter 

is en klanten gemiddeld dus sneller ter plaatse zijn, zal het verzorgingsgebied groter zijn 
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3. al of niet deel uitmakend van een cluster van winkels; daarbij veronderstellen we dat klan-
ten bereid zijn om grotere afstanden af te leggen als ze een winkelcentrum bezoeken, dan 
als ze zich slechts voor één bestemming moeten verplaatsen 

4. mate van specialisatie van aangeboden goederen; waar enkel dagelijks betrokken goe-
deren aangeboden worden zal het verzorgingsgebied wellicht kleiner zijn dan in zaken waar 
periodiek of uitzonderlijk betrokken goederen worden verkocht 

 
Met betrekking tot de gegevens aangeleverd door het Vlaams Verkeerscentrum gebruiken we de me-
diane woon-werkafstand, berekend tussen het thuisadres van de respondent en de locatie van de 
winkel over het wegennet, als indicator voor de omvang van het verzorgingsgebied van de winkel in 
kwestie. 
 
Methode 
 
Elke winkel in de dataset werd gegeorefereerd en op die manier geregistreerd in een GIS-omgeving. 
Hetzelfde werd gedaan met de woonplaats van de klanten, waarbij elke klant werd toegewezen aan 
het zwaartepunt van de postcodezone die deze als woonplaats vermeldde. In het bijzonder voor klan-
ten die van dichtbij komen, moet rekening gehouden worden met een fout op de woon-winkelafstand, 
die te wijten is aan de onbekende afstand tussen de woning van de klant en het zwaartepunt van de 
postcodezone. Bovendien was het ook niet mogelijk om te corrigeren voor ketenverplaatsingen. In het 
bijzonder voor klanten die ver van de bezochte winkel wonen, is het best mogelijk dat zij het winkelbe-
zoek hebben gecombineerd met een andere verplaatsing, zoals bijvoorbeeld naar het werk. 
 
Voor elke respondent werd de afstand tussen de woning en de winkel berekend op basis van een 
kortstepadanalyse over het wegennet. De resultaten werden geaggregeerd en leveren bijgevolg per 
winkel een minimum, maximum, mediaan, gemiddelde en standaardafwijking van de reeks waarge-
nomen afstanden. 
 
Resultaten 
 
In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de bekomen waarden, die vervolgens visueel voorgesteld 
worden in Fig. 1. Zoals gezegd is het niet mogelijk om algemeen geldende conclusies af te leiden uit 
deze relatief kleine dataset. Anderzijds vallen de volgende zaken wel op: 
 
1. De kleinste mediane woon-winkelafstanden (< 2,5 km) komen voor bij minder gespeciali-

seerde winkelstraten in de kleinere steden (Sint-Truiden, Haacht, Genk, Sint-Niklaas, Leu-
ven en Mechelen) of bij de bakker-om-de-hoek (in dit geval in Lochristi). 

2. De grootste mediane woon-winkelafstanden (> 9 km) zien we bij winkels of winkelcentra die 
gespecialiseerde goederen verkopen. Het gaat zowel om randstedelijk gelegen winkels die 
volumineuze goederen verkopen (in het bijzonder meubels), als om typisch binnenstedelijke 
winkelstraten, zoals de Gentse Veldstraat, de Lippenslaan in Knokke of de Demerstraat in 
Hasselt die vaak ook dagjestoeristen onder hun klanten tellen. Ook enkele ketenwinkels 
waarvan er in België slechts een handvol vestigingen zijn (Ikea, Makro en Decathlon) trek-
ken klanten aan die van ver komen. Meubelplein De Piramiden spant de kroon en moet met 
een mediane woon-winkelafstand van ruim 24 kilometer als een uitbijter beschouwd worden. 
Deze winkel combineert een aantal factoren die alle bijdragen tot een groot verzorgingsge-
bied: gespecialiseerde, volumineuze goederen, een landelijke en afgelegen locatie, en ge-
legen langs een snelle autowegverbinding. Voor de verkoop van volumineuze, uitzonderlijk 
aangekochte en dus per definitie ook gespecialiseerde goederen zoals meubels, zien we 
dat de woon-winkelafstand dus wellicht ook door de nabijheid tot een stedelijke agglomera-
tie bepaald wordt. Ikea-woonwarenhuizen bevinden zich doorgaans in stedelijke agglomera-
ties, maar voor het genoemde Meubelplein is dat niet het geval. 

3. Het is opvallend dat een binnenstedelijke locatie niet noodzakelijk een lokaal voorzienin-
genapparaat herbergt. Of dat het geval is, hangt af van de lokale context en de hiërarchi-
sche positie die het stadscentrum in kwestie inneemt. De Gentse agglomeratie, die binnen 
het onderzoek door zowel binnenstedelijke als randstedelijke winkels is vertegenwoordigd, 
biedt een interessant perspectief. De klanten die in de Veldstraat, pal in het historische cen-
trum, komen winkelen, komen van verderaf (mediane afstand: 9,8 km) dan de klanten die in 
de baanwinkelconcentratie te Oostakker-Lochristi gaan winkelen (gewogen mediane af-
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stand: 5,8 km). Het winkelcentrum Gent-Zuid, dat ook zeer centraal ligt, zij het met een gro-
tere concentratie aan omwonenden, ziet haar klanten dan weer van minder veraf komen 
(mediane afstand: 3,2 km). Hoewel de beschikbare gegevens het niet toelaten om hier ge-
gronde uitspraken over te doen, lijkt het alsof de toeristische aantrekkingskracht in het geval 
Veldstraat zwaarder doorweegt in de gerapporteerde afstand dan de inbedding in het 
woonweefsel. De baanwinkels in Oostakker-Lochristi zijn mogelijk relatief goed ingebed in 
het suburbane woonweefsel, wat gezien de lage woondichtheid in de streek toch nog rela-
tief grote woon-winkelafstanden met zich meebrengt. 

 
Samenvattend kunnen we zeggen dat er aanwijzingen zijn dat het aanbieden van dagelijks en perio-
diek aangekochte goederen in een fijnmazig netwerk van relatief kleinschalige winkels bijdraagt tot de 
centraliteit van het (sub)centrum waar deze voorzieningen aangeboden worden. Voor goederen die 
slechts uitzonderlijk aangekocht worden is de omvang van de winkel wellicht van minder groot belang, 
zeker als het om volumineuze goederen gaat die sowieso per auto of bestelwagen naar huis moeten 
worden gebracht. Voor uitzonderlijk aangekochte goederen geldt echter wel dat een ligging in een 
stedelijke agglomeratie doorgaans betekent dat de winkel zich ook centraler in de markt bevindt, 
waardoor de door de klanten (en leveranciers) afgelegde afstanden wellicht ook minder groot zullen 
zijn. 
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Tabel 1: Overzicht van de winkels opgenomen in het woon-winkelonderzoek 
 

 
 

Ligging Frequentie winkelverplaatsing Isolement

Naam winkel/centrum Gemeente grootstedelijk regionaal stedelijk kleinstedelijk buitengebied >1/week <1/week & >1/maand <1/maand geïsoleerd gegroepeerd

Provincie Antwerpen

Meir Antwerpen x x x

Shopping Centrum Wijnegem x x x

Ikea - A12 Aartselaar x x x

SKM - A12 Aartselaar x x x

Vandeborre - A12 Aartselaar x x x

Statielei Mortsel x x x

Bruul Mechelen x x x

bakker om de hoek Mechelen x x x

Delhaize Mechelen x x x

Rechtestraat Lier x x x

Aldi Lier x x x

Provincie Limburg

Demerstraat Hasselt x x x

Primo - Genkersteenweg Hasselt x x x

Krëfel - Hasseltweg Genk x x x

Blokker - Hasseltweg Genk x x x

Leenbakker - Hasseltweg Genk x x x

Brantano - Hasseltweg Genk x x x

markt Sint-Truiden x x x

Provincie Oost-Vlaanderen

Veldstraat Gent x x x

Shoppingcentrum Zuid Gent x x x

Carrefour (Antwerpsesteenweg) Sint-Amandsberg x x x

Overstock Lochristi x x x

JBC Lochristi x x x

bakker om de hoek Lochristi x x x

Waasland Shoppingcentrum Sint-Niklaas x x x

stationsplein Sint-Niklaas Sint-Niklaas x x x

Provincie Vlaams-Brabant

Ikea + AS Adventure Zaventem x x x

Carrefour Leuven (Korbeek-Lo) x x x

Brico Leuven (Korbeek-Lo) x x x

Bondgenotenlaan+Diestesteenweg Leuven x x x

Gouden Kruispunt Sint-Joris-Winge x x x

Leuvensestraat Vilvoorde x x x

Makro Machelen x x x

centrum Haacht Haacht x x x

Basiliekstraat+Markt Halle x x x

Colruyt Halle x x x

Provincie West-Vlaanderen

Kapellestraat-A.Buylstraat Oostende x x x

Decathlon Kortrijk x x x

Lange Steenstraat Kortrijk x x x

Hubo Knokke x x x

Colruyt Knokke x x x x
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Tabel 2: Eigenschappen van de berekende woon-schoolafstanden (in meter) en aantal respondenten 
(n) 
 

 
 

NAAM GEMEENTE min max median avg stdev n

A.S. Adventure Zaventem 2331 65185 8180 11475 9262 79

Autostad Wilrijk 2368 57263 10939 17333 15371 20

Baby 2000 Zaventem 2919 42323 11241 12202 7199 42

Bakker De Waele Lochristi 1780 31473 1780 3144 5078 59

Bondgenotenlaan Leuven 673 117687 3403 12020 20469 83

Brantano Genk 1507 38559 1507 6576 7880 49

Brico Korbeek-Lo 3197 92210 9766 29859 32577 152

Brico Oostakker 1792 66695 6119 11720 16561 14

Brusselsestraat Leuven 1253 157015 1253 10728 21210 189

Bruul Mechelen 2053 104806 2053 7886 12808 243

Carrefour Korbeek-Lo 3362 103837 4942 8725 9577 254

Carrefour Oostakker 1593 44097 5158 6683 7665 74

Centrum Halle 592 47502 3389 5609 6639 183

Centrum Haacht 1498 21941 1498 4387 3848 138

centrum Sint-Truiden 2426 62016 2426 7459 8510 157

Colruyt Halle 1961 126078 4005 9644 13841 121

Corluyt Knokke 3524 95748 3524 9108 18850 52

Decathlon Kortrijk 1976 69176 9488 14630 16298 96

Delhaize Mechelen 1718 74841 1718 5179 7374 415

Demerstraat Hasselt 800 172636 12681 20094 28174 301

Diestsestraat Leuven 722 136931 11032 16076 19506 144

Gouden Kruispunt Gouden Kruispunt, Sint-Joris-Winge 3935 142709 10340 13527 13916 159

Hoogstraat Mechelen 1814 60040 1814 5161 8861 56

Hubo Knokke 3512 154352 4122 19504 35722 22

Ikea Zaventem 2135 146976 15614 24541 24103 198

Ikea Wilrijk 1101 83995 10422 18356 18671 45

JBC Genk 1371 34342 8909 8069 7747 89

JBC Lochristi 2399 67885 4240 8167 11131 36

Lange Steenstraat Kortrijk 1695 116550 6048 10997 15571 129

Leenbakker Genk 1522 36751 1522 7911 7884 94

Leuvensestraat Vilvoorde 509 41570 6240 9079 9112 102

Lippenslaan Knokke 3518 251428 12935 36755 49329 169

Makro Machelen 1011 73754 13588 16392 14260 34

Media Markt Oostakker 1731 35061 7544 11003 8273 56

Meir Antwerpen 988 187606 7426 19483 25820 298

Meubelplein De Piramiden Sint-Gillis-Waas 1131 98959 24277 24058 15369 132

Santana Genk 2886 86069 15417 20994 21302 13

Shoppingcentrum Zuid Gent 1918 80531 3180 12057 16123 137

SKM Aartselaar 805 110126 9545 18400 22573 56

Sleepy Genk 2134 38190 11682 12953 11198 18

Stationsplein Sint-Niklaas 1400 23087 1400 4221 5007 61

Trendhopper Zaventem 2131 54663 9360 12727 10420 63

Veldstraat Gent 1021 145731 9847 19183 23900 369
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Fig. 1: Cartografische voorstelling van de mediane woon-winkelafstand per winkel opgenomen in de steekproef, met illustratie van de baanwinkelconcentratie 
te Lochristi (randstedelijk) en de Veldstraat te Gent (binnenstedelijk)
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3.2 Detailhandel in Vlaanderen 
 
In functie van het voeren van een kernversterkend beleid werd in de loop van 2013 door het Kennis-
netwerk Detailhandel een onderzoek uitgevoerd naar de detailhandel in Vlaanderen. Het Kennisnet-
werk is een gezamenlijk initiatief van de vijf provincies en het Agentschap Ondernemen (Vlaamse 
Overheid) en wordt ondersteund door Vlaanderen-in-Actie en het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling. Er werd onderzoek verricht naar de evolutie van de verkoopoppervlakte voor drie cate-
gorieën van producten, te weten dagelijkse goederen, periodieke goederen, en uitzonderlijke goe-
deren. Naast de ontwikkelingen met betrekking tot verkoopoppervlakte en leegstand werden ook de 
verzorgingsgebieden (geaggregeerd binnen gemeentegrenzen) in kaart gebracht. 
 
De gebruikte basisgegevens zijn enerzijds afkomstig van Locatus, een bedrijf dat gespecialiseerd is in 
het verzamelen van gegevens over kleinhandelsvestigingen, en anderzijds van enquêtes die uitge-
voerd werden door het onderzoeksbureau MAS. Op basis van de Locatusgegevens werd voor elke 
gemeente een profielschets van de kleinhandelsstructuur opgemaakt. Deze omvat een inventarisatie 
van het bestaande winkelaanbod in 2008 en in 2013, alsook een overzicht van de koopstromen. Het 
koopstromenonderzoek is gebaseerd op een consumentenbevraging in 2013 bij 30000 huishoudens, 
verspreid over heel Vlaanderen. De karakteristieken van de met een gemeente geassocieerde koop-
stromen kunnen uitgedrukt worden door middel van de koopbinding, de koopvlucht, en de koopattrac-
tie. Koopbinding wordt gedefinieerd als de mate waarin inwoners hun aankopen in de eigen gemeente 
doen, uitgedrukt in procent per categorie van aankopen. Koopvlucht is het complement van koopbin-
ding, namelijk het percentage aankopen dat buiten de eigen gemeente (of meer gedetailleerd: in elke 
andere gemeente) wordt gedaan. Koopattractie is de mate waarin inwoners uit elke andere gemeente 
inkopen doen in de gemeente in kwestie. Deze cijfers zijn enkel beschikbaar voor 2013, en zijn geag-
gregeerd volgens gemeente, waardoor het doorgaans moeilijk is conclusies te trekken voor specifieke 
dorps- of stadskernen. Verder zijn de gegevens uitgesplitst in drie categorieën van goederen, namelijk 
dagelijks aangekochte goederen, periodiek aangekochte goederen, en uitzonderlijk aangekochte goe-
deren. Verse levensmiddelen zijn typisch producten die onder de eerste categorie ressorteren. De 
tweede categorie wordt gekenmerkt door aankopen van onder meer kledij, schoenen, boeken of klei-
ne huishoudartikelen. De derde categorie, die het minst frequent wordt aangekocht, omvat onder an-
dere meubelen, huishoudapparaten, of juwelen. 
 
Hieronder visualiseren we de verzorgingsgebieden voor wat betreft periodieke goederen aan de hand 
van vier samenvattende kaarten. We nemen de categorie van periodiek aangekochte goederen als 
referentie, omdat we in deze klasse de grootste verzorgingsgebieden aantreffen. In principe is het 
echter mogelijk om equivalente kaarten op te maken voor de dagelijkse en de uitzonderlijke goederen. 
In Fig. 2 wordt voor elke gemeente de koopbinding aangegeven. In Fig. 3 worden de verzorgingsge-
bieden voor de grote steden (Antwerpen en Gent, zijnde de kerngemeenten van de grootstedelijke 
gebieden behalve Brussel) weergegeven. In Fig. 4 zien we de verzorgingsgebieden voor de regionale 
centrumsteden (zijnde de kerngemeenten van de regionaalstedelijke gebieden). Fig. 5 tenslotte toont 
de verzorgingsgebieden van de kleinstedelijke gemeenten. We definiëren een verzorgingsgebied tel-
kens als de verzameling van gemeenten van waaruit tenminste tien procent van de koopstromen de 
focusgemeente als bestemming hebben. De focusgemeenten zijn steeds gemarkeerd met een stip. 
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Fig. 2. Koopbinding periodieke goederen. Eigen verwerking op basis van gegevens van Detailhandel 
in Vlaanderen 
 
 

 
 
Fig. 3. Verzorgingsgebied periodieke goederen voor Antwerpen en Gent. Eigen verwerking op basis 
van gegevens van Detailhandel in Vlaanderen. 
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Fig. 4. Verzorgingsgebied periodieke goederen voor de centrumsteden behalve Antwerpen en Gent. 
Eigen verwerking op basis van gegevens van Detailhandel in Vlaanderen. 
 

 
 
Fig. 4. Verzorgingsgebied periodieke goederen voor de kleinstedelijke gemeenten (kerngemeenten 
van de kleinstedelijke gebieden). Eigen verwerking op basis van gegevens van Detailhandel in Vlaan-
deren. 
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Hoewel de gemeentelijke aggregatie erg ruw is om conclusies te kunnen trekken over de manier 
waarop koopstromen zich verhouden tot de polycentrische structuur van Vlaanderen, en Brussel bo-
vendien zelfs in het geheel niet in het onderzoek is opgenomen, leveren de samengestelde kaarten 
hieronder toch een aantal interessante bevindingen op. Zo is er duidelijk nog steeds sprake van een 
hiërarchie van de kernen en bijgevolg een verzorgingspatroon dat in belangrijke mate voldoet aan de 
kenmerken van het centrale plaatsensysteem van Christaller (Peek en Van Vechgel, 2011). Zowel de 
koopbinding als de omvang van het verzorgingsgebied zijn hiervoor maatgevend. In Fig. 2 zien we dat 
alle centrumsteden in de hoogste categorie zijn ondergebracht en dus een koopbinding voor periodie-
ke goederen vertonen van tenminste twee derde van de aankopen. Ook de grotere kleinstedelijke 
gebieden, zoals Oudenaarde of Sint-Truiden, vallen in deze categorie. Andere kleinstedelijke gebie-
den, zoals Temse of Leopoldsburg, lijken nauwelijks een centrale functie op te nemen in de distributie 
van periodieke goederen. Fig. 2 toont ook duidelijk het bestaan aan van een hinterland: heel wat ge-
meenten met een duidelijke centrumfunctie zijn centraal gelegen tussen buurgemeenten die in het 
geheel geen centrumfunctie bezitten en voor de aankoop van periodieke goederen dus aangewezen 
zijn op de centrale gemeente. Voorbeelden zijn Zuienkerke en Damme (gericht op Brugge), Worte-
gem-Petegem, Zingem en Maarkedal (gericht op Oudenaarde), of Hoegaarden, Glabbeek en Linter 
(gericht op Tienen). Daar waar de agglomeratie zich over verschillende gemeenten uitstrekt is dit ef-
fect minder duidelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval aan de Westkust of rondom Antwerpen. 
 
Voor periodieke goederen is het verzorgingsgebied van de grootstedelijke gebieden Gent en Antwer-
pen erg groot in vergelijking met dat van de kleinere steden. Het verzorgingsgebied voor periodieke 
goederen van Gent beslaat zowat twee derde van de provincie Oost-Vlaanderen.  Dat van Antwerpen 
omvat bijna de hele provincie Antwerpen en het noordoostelijke deel van de provincie Oost-
Vlaanderen. Interessant in die context zijn de gemeenten Wijnegem en Lochristi, beide randstedelijke 
gemeenten die aansluiten bij grootstedelijke gebieden en beschikken over een regionaal winkelcen-
trum. De aanwezigheid van bovenlokale kleinhandel in deze twee gemeenten is zichtbaar in de ver-
schillende kaarten: in het verzorgingsgebied van Antwerpen is Wijnegem een lichte vlek, net zoals 
Lochristi dat voor Lokeren is. Het verzorgingsgebied van Gent strekt zich vooral zuidwaarts uit, en 
veel minder oostwaarts. 
 
De omvang van de verzorgingsgebieden van de regionale steden vertoont meer variatie. In West-
Vlaanderen zijn de markten van Brugge, Oostende, Roeselare en Kortrijk vrij duidelijk van elkaar ge-
scheiden. Deze ruimtelijke verdeling van de markt lijkt ook van toepassing op een aantal andere regi-
onale steden, zoals Aalst, Sint-Niklaas, Turnhout, Mechelen en Leuven, waarbij het verzorgingsgebied 
van Leuven relatief groot is en zowat samenvalt met het arrondissement (de oostelijke helft van de 
provincie Vlaams-Brabant). In Limburg zien we echter een andere logica opduiken: het verzorgings-
gebied van Hasselt omvat de volledige provincie, en overlapt daarmee in het oosten voor een groot 
stuk met het verzorgingsgebied van Genk.  
 
Kleinstedelijke gebieden bedekken doorgaans een veel kleiner verzorgingsgebied van niet meer dan 
een handvol gemeenten. Dat is zelfs het geval voor sommige afgelegen kleinstedelijke gebieden, zo-
als Diksmuide of Bree, die op het eerste zicht weinig concurrentie te vrezen zouden hebben van een 
naburige grote stad. Iets grotere kleinstedelijke gebieden, zoals Sint-Truiden, Lier of Oudenaarde, 
vertonen doorgaans ook een iets groter verzorgingsgebied. 
 
Gezien de lage resolutie van de gegevens zijn de conclusies die we kunnen trekken met betrekking tot 
de impact van de kleinhandelsconcentraties op woon-winkelverplaatsingen opnieuw vrij beperkt. Uit 
Fig. 2 leren we dat de centrumsteden in sterke mate zelfvoorzienend zijn op vlak van periodieke goe-
deren, en dat dit ook geldt voor enkele van de “grotere” kleinstedelijke gebieden. Dat betekent ook dat 
inwoners van deze gemeenten een ruim aanbod aan goederen op korte afstand van hun woning kun-
nen betrekken. Hoewel het enigszins naïef kan klinken om het hier over “fietsafstand” te hebben, be-
tekent dat toch dat de impact van de winkelverplaatsingen relatief beperkt zullen blijken, want ook met 
de auto afgelegde ritten zijn minder belastend als ze korter zijn. Voor kleine gemeenten geldt door-
gaans het omgekeerde: inwoners zullen zich voor heel wat goederen naar de dichtstbijzijnde stad of 
agglomeratie moeten begeven, wat bijna noodzakelijk autoverkeer over middellange afstand met zich 
meebrengt. Opvallend is wel dat het niet noodzakelijk de meest afgelegen gemeenten zijn die de 
laagste uitrustingsgraad vertonen. Een groot aantal van de kleinere gemeenten die palen aan een 
centrumgemeente zijn quasi integraal op de buurgemeente(n) aangewezen. 
 



KLEINHANDEL IN CENTRA EN SUBCENTRA 

De sleutel tot leefbaarheid en nabijheid? a 
    

   22 

3.3 Vastgoedprijzenmodel 
 
Zoals eerder gesteld is het geen sinecure om de impact van de aanwezigheid van concentraties van 
kleinhandel op de waarde van vastgoed in het algemeen, en van woningen in het bijzonder, te meten. 
Interferentie met regionale arbeidsmarkteffecten, impact van het imago van de wijk, of zogenaamde 
hedonische effecten (zoals de aanwezigheid van veel groen) zijn namelijk niet eenvoudig te isoleren. 
In het huurprijzenmodel dat in 2012 door het Steunpunt Wonen werd ontwikkeld in opdracht van de 
Vlaamse overheid, wordt het effect van de nabijheid tot kleinhandelsvestigingen geschat (Vastmans 
en Buyst, 2012). Deze kwantificering is echter vrij rudimentair, aangezien enkel de aanwezigheid van 
grootwarenhuizen (en dus niet van andere types van kleinhandel) in de lijst met verklarende variabe-
len werd opgenomen, en er bovendien slechts drie afstandsklassen worden onderscheiden: minder 
dan twee kilometer, tussen de twee en de vijf kilometer, en meer dan vijf kilometer. Als alle andere 
effecten constant worden gehouden, doet een warenhuis op twee tot vijf kilometer afstand de gemid-
delde huurprijs met ongeveer 25 euro per maand toenemen, in vergelijking met de afwezigheid van 
zo’n winkel binnen de vijf kilometer. De impact op de huurprijzen van de aanwezigheid van een wa-
renhuis op minder dan twee kilometer is echter een stuk minder groot. Ter vergelijking: het prijseffect 
van de nabijheid (< 5 km) tot een basisschool ligt tussen de 100 en 110 euro per maand, voor een 
sportcentrum (< 2 km) ligt het op 17 euro, en voor een IC-station (< 2 km) op 25 euro (Vastmans en 
Buyst, 2012, p. 50). 
 
Aangezien een grondiger analyse, bijvoorbeeld door middel van multivariate regressieanalyse met 
meerdere op kleinhandel betrokken variabelen, voor Vlaanderen niet beschikbaar is en ook buiten het 
bestek van dit rapport valt, beperken we ons in deze paragraaf tot een verkennende oefening in de 
Westhoek en centraal-Limburg. Deze gebieden vallen grotendeels buiten de centraal-Belgische eco-
nomische agglomeratie (Van Meeteren et al., 2014; Boussauw et al., 2014; Van Nuffel en Saey, 2005) 
en zijn daarmee minder goed ingebed in de regionale arbeidsmarkt, waardoor de impact van lokale 
voorzieningen wellicht duidelijker zichtbaar is. Als indicator voor de prijzen van woningen gebruiken 
we twee verschillende kaarten die de de rol van de locatie in de woningprijzen willen modelleren: de 
commerciële kaart van Dinammo-Immoreus (2014), en de kaart die het resultaat is van het Vlaamse 
huurprijzenmodel dat ontwikkeld werd door Vastmans en Buyst (2012). 
 
De eerste kaart werd ontwikkeld door Dinammo-Immoreus, een commerciële dienstverlener die vast-
goedmakelaars ondersteunt bij schattingen. Op basis van de vraagprijzen op de markt hebben zij een 
kaart ontwikkeld die voor België de variatie van de prijs van een gelijkaardige woning weergeeft. Door 
middel van interpolatie is de kaart vrij nauwkeurig, ook binnen gemeentegrenzen. De tweede kaart is 
gebaseerd op de effecten van locatie en omgeving op de huurprijzen van woningen die Vastmans en 
Buyst (2012) hebben geschat door middel van multivariate regressieanalyse. Op basis van de schat-
ting van de huurmarktwaarde van 2304 sociale woningen door notarissen in opdracht van de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen werden prijseffecten van een ruim scala aan kenmerken van een 
woning (waaronder omgevings- en locatiekarakteristieken) berekend. Door de sociale kenmerken die 
voor elke statistische sector bekend zijn als voorspellers te gebruiken in het ontwikkelde model, kan 
een kaart worden opgemaakt van de verwachte ruimtelijke variatie in de huurmarktwaarde voor gelijk-
soortige woningen. 
 
Vervolgens vergelijken we de variatie van de vastgoedprijzen met het al dan niet aanwezig zijn van 
clusters van kleinhandelsvoorzieningen. Als indicator voor het voorkomen van kleinhandelsvoorzie-
ningen werden vijf categorieën van kleinhandel en dienstverleners gebruikt: bakkers, bankfilialen, 
superettes, supermarkten en hypermarkten. Voor bakkers en bankfilialen werd Google Maps als bron 
gebruikt, terwijl de drie categorieën supermarkten afkomstig zijn van de registers van de FOD Econo-
mie (Boussauw et al., 2012). De gegevens hebben betrekking op 2009. Met betrekking tot de super-
markten is het van belang te weten dat de vestiging gedeeltelijk gereglementeerd is. Nieuwe zaken 
met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² moeten beschikken over een socio-
economische vergunning, die (al dan niet na advies door het Sociaal Economisch Comité voor de 
Distributie) door de gemeente wordt afgeleverd. 
 
Vervolgens werden deze faciliteiten in kaart gebracht en als laag aangebracht boven de kaarten met 
de geografische variatie van de vastgoedprijzen. Het resultaat wordt voorgesteld in Fig. 5 en 6. Hoe-
wel de variatie in de vastgoedprijzen ook in deze regio’s nog steeds door macroscopische regionale 
effecten wordt verklaard (zoals de aantrekkelijkheid van de kust, of de verhoogde bereikbaarheid in de 
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buurt van de snelwegen), zien we toch dat ook concentraties van kleinhandelsvoorzieningen geasso-
cieerd zijn met hogere vastgoedprijzen. Dat is in het bijzonder het geval in de meer perifeer gelegen 
kleinstedelijke gebieden of grotere dorpen, zoals Ieper en Diksmuide in West-Vlaanderen, en Neerpelt, 
Peer, Bree, Maaseik en Sint-Truiden in Limburg. 
 
Het is echter voorbarig om op basis van deze kaartjes conclusies te trekken. De redenen daarvoor zijn 
velerlei. Ten eerste maken de kaartjes geen zichtbaar onderscheid tussen regionale effecten, die 
voornamelijk op een macroscopisch schaalniveau een rol spelen, en de lokale uitstraling van klein-
handel die wij willen detecteren. Ten tweede staat ook de inventarisering en modellering van de vast-
goedmarkt zelf in Vlaanderen nog steeds in de kinderschoenen. Dat blijkt uit het grote verschil tussen 
het kaartje van Banimmo-Immoreus en dat van Vastmans & Buyst. De achterliggende methodiek ver-
klaart deze verschillen wel grotendeels, maar maakt de kaarten daarom nog niet betrouwbaarder als 
werkinstrument. Wel geeft deze verkenning argumenten om de aanwezigheid van kleinhandel in de 
toekomst op een meer gedetailleerde manier in hedonische prijsmodellen

1
 op te nemen. 

 
 

                                                      

1
 Een hedonische prijsanalyse verklaart de marktwaarde van een goed (in dit geval een woning of bouwgrond) 

aan de hand van de waardering van de verschillende eigenschappen van het goed (waaronder bijvoorbeeld de 

ligging ten opzichte van voorzieningen). 
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Fig. 5. Concentraties van faciliteiten in relatie tot variatie in de vastgoedprijzen voor een gedeelte van West-Vlaanderen. Bronnen onderlegger: Dinammo-
Immoreus (2014) (links), Vastmans & Buyst (2012) (rechts). Legende van de kaart rechts uitgedrukt in euro afwijking van de verwachte maandelijkse huur-
prijs. 
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Fig. 6. Concentraties van faciliteiten in relatie tot variatie in de vastgoedprijzen voor een deel van Limburg. Bronnen onderlegger: Dinammo-Immoreus (2014) 
(links), Vastmans & Buyst (2012) (rechts). Legende van de kaart rechts uitgedrukt in euro afwijking van de verwachte maandelijkse huurprijs. 



4. Conclusies 
 
 
Binnen het denkkader van polycentrische ruimtelijke systemen gingen we in dit verkennende onder-
zoek op zoek naar een antwoord op de kwestie van de rol van kleinhandel in het functioneren van 
centra en subcentra als lokale attractiepolen. Deze onderzoeksvraag moet als deel van een ruimere 
vraagstelling gezien worden, waarbij de rol van hiërarchische centrumvorming op de lagere schaalni-
veaus onderzocht wordt in relatie tot korte (en dus wellicht relatief duurzame) verplaatsingspatronen. 
Daarbij moesten we vaststellen dat de beschikbaarheid van gegevens over winkelverplaatsingen in 
Vlaanderen erg beperkt is, wat ons noopte om het onderzoek te beperken tot enerzijds een internatio-
nale literatuurstudie, en anderzijds een verkennende analyse op basis van het Woon-
Winkelonderzoek, het onderzoek Detailhandel in Vlaanderen, en een combinatie van gegevens met 
betrekking tot de regionale variatie van de vastgoedprijzen en de aanwezigheid van een beperkte 
reeks van kleinhandelsvoorzieningen. Op basis daarvan probeerden wij de drie onderzoeksvragen te 
beantwoorden die in de inleiding van dit rapport hebben geformuleerd. 
 
In een eerste onderdeel gingen we op zoek naar de rol van clusters van kleinhandel in de leefbaarheid 
van centra en subcentra, met aandacht voor enerzijds de mobiliteit, en anderzijds de dynamiek van 
stad en buurt. Hoewel onderzoeksresultaten sterk contextgebonden zijn, zijn de diverse auteurs het 
erover eens dat het voorzien van een lokaal kleinhandelsaanbod belangrijk is, zelfs al kan niet onmid-
dellijk verwacht worden dat mensen hun verplaatsingsgedrag zullen aanpassen enkel en alleen omdat 
hun omgeving voetganger- of fietsvriendelijker wordt. Waar het om gaat, is dat aan gezinnen die ves-
tigings- en bestemmingskeuzes maken de mogelijkheid geboden wordt om te kiezen voor bijvoorbeeld 
een woning in de buurt van een lokale concentratie aan voorzieningen die ook zonder auto kunnen 
worden bezocht. Nederlands onderzoek bevestigt verder dat kleinhandelsbeleid als één van de meest 
effectieve instrumenten van ruimtelijke ordening moet worden beschouwd, wanneer we het hebben 
over duurzame winkelmobiliteit en binnenstedelijke dynamiek. Verder is het duidelijk dat de ontwikke-
ling van grootschalige randstedelijke kleinhandel een permanente bedreiging blijft voor binnenstedelij-
ke winkeldynamiek, zelfs al zijn er situaties waarin deze opponenten op een complementaire manier 
voorkomen en elk een eigen (stedelijke versus suburbane) markt bedienen. Wanneer randstedelijke 
winkelcentra en baanwinkels zo sterk ontwikkelen dat ze het binnenstedelijke winkelapparaat uithollen, 
dan dreigt een aanzienlijke toename van de automobiliteit, een versterkte vervoersarmoede bij kwets-
bare groepen, en het verdwijnen van een deel van de binnenstedelijke dynamiek. Bovendien wordt het 
volledige stedelijke gebied daardoor afhankelijker van de auto, een proces dat moeilijk omkeerbaar is. 
Dit probleem zal in de nabije toekomst mogelijk nog worden versterkt door de snelle groei van de 
postorderhandel over het internet, waardoor de globale vraag naar winkeloppervlakte wellicht in da-
lende lijn is. Het aanbod in sommige traditionele winkelstraten kan daardoor degenereren tot laag-
waardige dienstverlenende activiteiten. Deze e-commerce kan daarnaast ook leefbaarheidsproblemen 
van een heel andere aard met zich meebrengen, die te maken hebben met inefficiënte leveringssys-
temen en daarmee samengaand bijkomend verkeer. Anderzijds zijn er ook gevallen bekend waarbij 
de ontwikkeling van een relatief grootschalig winkelcentrum tot synergie met de meer klassieke win-
kelstraten leidt, iets wat doorgaans enkel gebeurt als deze ontwikkelingen niet verder dan op wandel-
afstand van elkaar gelegen zijn. 
 
Een tweede onderdeel van het rapport behandelde de vraag naar de omvang van de verzorgingsge-
bieden van bestaande kleinhandelsvestigingen en -centra, en de relatie met verplaatsingsafstanden 
door de klanten. Een eerste verkennende analyse werd uitgevoerd op basis van een enquête in op-
dracht van het Vlaams Verkeerscentrum. Daaruit leiden we af dat dagelijks aangekochte goederen 
best aangeboden worden in een fijnmazig netwerk van relatief kleinschalige vestigingen, terwijl de 
omvang van de winkel en de fijnmazigheid van het netwerk van veel minder groot belang is bij volumi-
neuze, uitzonderlijk aangekochte producten zoals meubelen of witgoed. Echter, als dit type goederen 
centraal in de markt aangeboden wordt, leidt dit tot minder mobiliteit in vergelijking met een perifere 
winkellocatie. Voor niet-volumineuze uitzonderlijke aankopen spelen de binnensteden overigens nog 
steeds een belangrijke rol, en kunnen deze dat ook in de toekomst blijven doen. In een tweede para-
graaf gingen we op basis van het onderzoek Detailhandel in Vlaanderen in op de graad van zelfvoor-
ziening en de rol van de grootstedelijke, regionaalstedelijke en kleinstedelijke gemeenten als centrum 
voor de verkoop van periodiek betrokken goederen. Daaruit blijkt dat er nog steeds een Christalleri-
aans patroon waargenomen kan worden, waarin echter het laagste schaalniveau (dat van de kleine 
dorpen) grotendeels verdwenen is. De meeste steden, van klein tot groot, zijn behoorlijk zelfvoorzie-
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nend op het vlak van periodiek betrokken goederen. Dat is echter niet het geval voor meer landelijke 
gemeenten, ook niet voor die gemeenten die aan zo’n stad grenzen. Verder zijn de verzorgingsgebie-
den van de grotere steden steeds groter (zowel in oppervlakte als in bevolking) in vergelijking met die 
van de kleinere steden. Opvallend is dat sommige gemeenten die bijkomend als kleinstedelijk gebied 
werden geselecteerd in de laatste versie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen erg zwak scoren 
als verzorgend centrum. Nog opvallend is de impact van Wijnegem Shopping, dat een duidelijke ver-
storing van het hiërarchisch model met zich meebrengt. 
 
In een derde onderdeel gingen we op zoek naar aanwijzingen voor de waardering van de nabijheid tot 
concentraties van kleinhandel. Hoewel bestaand onderzoek naar de verklaring van de ruimtelijke vari-
atie van de marktwaarde van het vastgoed in België nog steeds vrij summier is, onderscheidt de stu-
die van Vastmans en Buyst (2012) wel degelijk een prijseffect dat te wijten is aan de nabijheid tot een 
grootwarenhuis. Wanneer we kaarten met de ruimtelijke variatie van de vastgoedprijzen in de periferie 
van het Vlaamse Gewest combineren met de locatie van clusters van kleinhandel, dan zien we dat 
concentratie vaak ook hogere prijzen met zich meebrengt. Maar om te kunnen stellen dat dit effect 
inderdaad ten dele aan de aanwezigheid van kleinhandel te danken is, is diepgaander onderzoek 
nodig. 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat het voorliggend rapport meer inzicht geeft in de rol van klein-
handel in het functioneren van de ruimtelijke structuur, maar dat meer onderzoek nodig is om een 
heldere visie op de wenselijke toekomst van de kleinhandelsstructuur te ontwikkelen. Daarbij is het 
van belang te weten dat lokale kleinhandel bijdraagt tot de dynamiek van centra en subcentra, tot 
leefbaarheid en een relatief laag niveau van autoafhankelijkheid, en dat kleinhandelsbeleid dus als 
ondubbelzinnig onderdeel van ruimtelijk beleid moet worden gezien. 
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