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Inleiding 
In de barometer detailhandel zit een reeks indicatoren vervat die op eenvoudige wijze op 
jaarlijkse basis kunnen worden berekend. Deze indicatoren vatten belangrijke aspecten samen 
van het detailhandelslandschap. Op deze manier kunnen evoluties en eventuele negatieve 
veranderingen opgespoord en gecorrigeerd worden. In dit document worden de resultaten van 
de berekende indicatoren uit de barometer detailhandel voorgesteld voor 2015. Deze indicatoren 
werden berekend op verschillende aggregatieniveaus (Gewestelijk, gemeentelijk en andere 
relevante). Ook kan er een opsplitsing gemaakt worden tussen de indicatoren berekend voor de 
gehele handelsmix en meer gedetailleerde onderverdelingen van de handelsmix. 
De auteurs stellen voor dat zeker de tabellen jaarlijks zouden worden berekend. Evolutiecijfers 
kunnen dan worden toegevoegd. Wat betreft de uitgebreide atlas van indicatoren voorgesteld 
per gemeente op kaart, is het waarschijnlijk beter deze electronisch aan te bieden. Elk jaar kan 
wel een keuze gemaakt worden om ofwel specifieke thema’s (zoals bijvoorbeeld leegstand, 
bepaalde delen van de handelsmix, …) of om bepaalde regio’s in Vlaanderen in het bijzonder door 
te lichten. Ook kan er in de toekomst gewerkt worden, voor bepaalde gebieden, om indicatoren 
per buurt (bijvoorbeeld statistische sector) voor te stellen. 
Methode 
De bronnen gebruikt om de indicatoren te berekenen zijn vrij toegankelijk voor de Vlaamse 
overheid en eraan gerelateerde instanties. De detailhandelsgegevens zijn beschikbaar vanuit de 
Locatusdatabank terwijl afbakeningen van Gewest-, gemeente- en andere grenzen beschikbaar 
zijn via AGIV. De andere aggregatieniveaus gebruikt om indicatoren te berekenen zijn het 
Gewestplan, het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en aanduidingen van de bebouwde 
kom uit de Mercatordatabank en OpenStreetMap.  
Een overzicht van de indicatoren is weergegeven in Tabel 1. De indicatoren zijn opgedeeld 
naargelang het aggregatieniveau, namelijk Gewestelijk, gemeentelijk en andere ruimtelijke 
afbakeningen. De andere opdelingen zijn: gebiedstypes gedefinieerd in Gewestplan, de 
ruimtelijke typologie van het van het RSV, binnen en buiten de bebouwde kernen. In de eerste 
kolom wordt de naam van de indicator vermeld, in de tweede kolom wordt aangeduid of de 
indicator wordt berekend op basis van het aantal winkels, de winkelvloeroppervlakte (WVO) of 
beide. De derde kolom geeft meer informatie over de indicator. De vierde kolom ten slotte 
vermeldt welk type detailhandel in rekening wordt gebracht: de gehele handelsmix of een 
bepaalde onderverdeling.  
De gebruikte hoofdonderverdelingen zijn dagelijkse goederen, mode en luxe en in/om huis. Voor 
de dagelijkse goederen kijken we soms meer gedetailleerd naar levensmiddelen. Deze categorie 
winkels wordt dan soms ook nog verder opgedeeld in grootschalig (de combinatie van 
supermarkten en diepvriesartikelen) en kleinere winkels met dagelijkse goederen namelijk 
groente+fruit+bakker+slagerij+minisuper, die we kortweg groente& noemen. Voor mode en luxe 
bekijken we soms kleding+mode+lederwaren+warenhuizen gedetailleerd, kortweg kleding& 
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genoemd. Bijlage 1 toont de gedetailleerde opdeling van de handelsmix die in de Locatus 
databank wordt gebruikt. Men dient op te merken dat alleen de onderverdeling voor detailhandel 
wordt weergegeven, met andere woorden, diensten zoals kappers, horeca en bankkantoren 
worden niet behandeld. 
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Tabel 1: Indicatoren barometer detailhandel 

Naam indicator Aantal (A) en/of WVO (W) Toelichting Type detailhandel 
Aggregatieniveau: Vlaanderen    
Aantal inwoners per winkel A  Handelsmix en Onderverdeling 
Aantal inwoners per m² WVO W  Handelsmix en Onderverdeling 
Winkeldichtheid A en W Het aantal winkels en de WVO per km². Handelsmix en Onderverdeling 
Percentage leegstand A en W Het percentage van de handelsmix dat leegstaat. Handelsmix 
Aantal winkels onderverdeling / Aantal winkels handelsmix A Het aandeel van een winkeltype in het totaal aantal winkels van de handelsmix.  Onderverdeling 
WVO onderverdeling / WVO handelsmix W Het aandeel van een winkeltype in de totale WVO van de handelsmix. Onderverdeling 
Aggregatieniveau: andere ruimtelijk afbakeningen    
Verdeling van detailhandel volgens de gebiedstypes gedefinieerd in Gewestplan A en W 

Hoeveel winkels en hoeveel van de WVO sluiten aan bij een bepaald gebiedstype (bv. woongebieden, bedrijvenzones en landbouwgebieden)? (Gebruikt in de beleidspaper ‘De nood aan een nieuw effectief, Vlaams detailhandelsbeleid’) 
Handelsmix en onderverdeling 

Verdeling van detailhandel volgens de ruimtelijke typologie van het van het RSV A en W 
Hoeveel winkels en hoeveel van de WVO zijn gelegen in stedelijk gebied, in andere RSV-kernen of in buitengebied? (Gebruikt in de beleidspaper ‘De nood aan een nieuw effectief, Vlaams detailhandelsbeleid’) 

Handelsmix en onderverdeling 

Verdeling van detailhandel binnen en buiten de bebouwde kernen A en W 
Hoeveel winkels en hoeveel van de WVO sluiten aan bij residentiële gebieden volgens de bebouwde kom? (data afkomstig van OpenStreetmap)  

Handelsmix en onderverdeling 
Aggregatieniveau: gemeente    
Aantal inwoners per winkel A  Handelsmix en Onderverdeling 
Aantal inwoners per m² WVO W  Handelsmix en Onderverdeling 
Winkeldichtheid A en W Het aantal winkels en de WVO per km². Handelsmix en Onderverdeling 
Percentage leegstand A en W Het percentage van de handelsmix dat leegstaat. Handelsmix 
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Specialisatiecoëfficiënt A en W Aantal inwoners per winkel en per m² WVO gestandaardiseerd voor het Vlaamse gemiddelde. (Gebruikt in de beleidspaper Bereikbaarheid van voedselwinkels) Handelsmix en Onderverdeling 

Interne specialisatiegraad A en W Percentage van een bepaald type detailhandel binnen de totale handelsmix gestandaardiseerd voor het Vlaamse gemiddelde. Onderverdeling 
Percentage leegstand volgens WVO ten opzichte van percentage leegstand naar aantal 

Combinatie A en W 
Door deze ratio te berekenen wordt een indicator bekomen van het type leegstand, met andere woorden staan vooral kleine of vooral grote winkeloppervlaktes leeg. Handelsmix 
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Resultaten 
Aggregatieniveau: Gewest 
De berekende indicatoren op aggregatieniveau van het Gewest worden weergegeven in Tabel 2. 
Voor elke indicator is het resultaat weergegeven voor de totale handelsmix en de verschillende 
categorieën van de onderverdeling (indien van toepassing). Ook wordt vermeld of de indicator 
berekend werd aan de hand van het aantal winkels of de winkelvloeroppervlakte (WVO). De 
berekeningen werden gedaan voor het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest afzonderlijk en 
voor de twee Gewesten tezamen.  
Voor de indicator aantal inwoners per winkel zijn de waardes voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest telkens lager dan deze voor heel Vlaanderen. Uitzonderingen zijn de categorieën in/om 
huis en grootschalig. Buiten deze twee categorieën zijn voorzieningen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest in grotere getallen aanwezig dan in het Vlaams Gewest, relatief t.o.v. het 
aantal inwoners. De winkels in de onderverdelingen in/om huis en grootschalig hebben vaak grote 
oppervlaktes en zijn als gevolg minder aanwezig in dichtbebouwde centra. Het tegenovergestelde 
kan vastgesteld worden voor de indicator aantal inwoners per winkelvloeroppervlakte. De 
berekende waardes zijn steeds groter voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit suggereert dat 
winkels relatief groter zijn in het Vlaams Gewest. De uitzondering is hier de categorie groente&, 
minder inwoners moeten een m2 winkelvloeroppervlakte delen in het Brussels Gewest. De 
hoeveelheid en oppervlakte aan kleinere winkels met dagelijkse voorzieningen is duidelijk hoger 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
Het aantal winkels per km2 is zeer hoog voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zelfs de 
categorieën in/om huis en grootschalig vertonen een veel hogere dichtheid in dit Gewest i.t.t. het 
Vlaams Gewest. In BHG zijn zeer veel winkels aanwezig ondanks de beperkte oppervlakte van het 
grondgebied. Dit grondgebied is sterk verstedelijkt en dicht bewoond in vergelijking met het 
gehele grondgebied van het Vlaams Gewest. In Vlaanderen bevinden zich ook vele onbewoonde 
of dunbevolkte regio’s. De categorie dagelijks heeft de hoogste dichtheid in beide Gewesten naar 
aantal winkels. Dit is ook het geval voor de dichtheid naar winkelvloeroppervlakte voor het 
Brussels Gewest. Voor het Vlaams Gewest echter is de winkelvloeroppervlakte per km2 het hoogst 
voor de categorie in/om huis en komt de categorie dagelijks pas op de tweede plaats. Dit verwijst 
naar de grote winkelvloeroppervlakte van winkels in de categorie in/om huis. 
Het procentueel aantal winkels dat leegstaat in de totale handelsmix is gelijkaardig voor het 
Vlaams en Brussels Gewest namelijk ongeveer 17-18%. In termen van winkelvloeroppervlakte is 
er echter een verschil. Het percentage voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is ongeveer 13% 
in vergelijking met 11% voor het Vlaams Gewest. Dit geeft aan dat de winkels die leegstaan een 
relatief grotere oppervlakte hebben in BHG dan in het Vlaams Gewest. 
De indicator ‘percentage onderverdeling’ geeft weer hoeveel van de winkels of 
winkelvloeroppervlakte in de handelsmix behoort aan een bepaalde categorie. Voor het Vlaams 
Gewest vallen de meeste winkels binnen de categorie dagelijks gevolgd door de categorieën 
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mode&luxe en in/om huis. Een vierde van alle winkels in het Vlaams Gewest biedt levensmiddelen 
aan. Slechts 4% van de winkels is een supermarkt of winkel met diepvriesartikelen. Hetzelfde kan 
geobserveerd worden voor de drie hoofdcategorieën in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het 
percentage winkels met dagelijkse goederen is echter hoger en het percentage in de categorie 
in/om huis is veel lager in vergelijking met het Vlaams Gewest. 30% van de winkels verkoopt er 
levensmiddelen en slechts 3% valt binnen de categorie grootschalig. Dezelfde indicator kan 
berekend worden voor de winkelvloeroppervlakte, wat een totaal verschillende beeld oplevert. 
Voor het Vlaams Gewest maken winkels met in/om huis goederen het grootste deel uit van de 
totale winkelvloeroppervlakte en pas op de 2e plaats komt de categorie dagelijks. De categorie 
grootschalig neemt 14% van de winkelvloeroppervlakte in en de categorie groente& slechts 2%. 
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft de volgorde van de indicator met het aantal winkels 
behouden. De percentages van de drie hoofdcategorieën liggen wel dichter bij elkaar voor de 
winkelvloeroppervlakte. Dus ook in het Brussels Gewest zijn de winkels van het type in/om huis 
groter dan deze van de andere 2 hoofdtypes. Een vierde van de winkelvloeroppervlakte wordt 
ingenomen door winkels die levensmiddelen verkopen en 5% valt onder de categorie groente&. 
22% van de winkelvloeroppervlakte wordt ingenomen door kledingwinkels, dit is slechts 16% voor 
het Vlaams Gewest, dit wijst op de centrumfunctie van BHG.  
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Tabel 2: Berekende indicatoren op niveau van het Vlaams, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de combinatie van beide. 
Vlaams Gewest handelsmix dagelijks mode&luxe in/om huis levensmiddelen grootschalig groente& kleding& 
aantal inwoners per winkel 104 340 481 519 415 2925 836 672 
aantal inwoners per WVO 0,5 2 3 1 2 3 20 3 
winkeldichtheid aantal 4,58 1,40 0,99 0,92 1,15 0,16 0,57 0,71 
winkeldichtheid WVO 972,64 207,39 190,46 396,05 191,18 139,03 23,30 153,30 
percentage leegstand aantal 17,45%        
percentage leegstand WVO 10,66%        
percentage onderverdeling aantal  30,64% 21,67% 20,05% 25,12% 3,56% 12,45% 15,50% 
percentage onderverdeling WVO  21,32% 19,58% 40,72% 19,66% 14,29% 2,40% 15,76% 
extra winkels 2020 2361 723 511 473 593 84 294 366 
extra winkels 2030 5415 1659 1173 1086 1360 193 674 840 
extra WVO 2020 501642 106963 98229 204264 98600 71705 12016 79065 
extra WVO 2030 1150666 245353 225317 468541 226169 164478 27563 181360 

 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest handelsmix dagelijks mode&luxe in/om huis levensmiddelen grootschalig groente& kleding& 
aantal inwoners per winkel 101 276 429 792 338 3661 592 609 
aantal inwoners per WVO 1 3 3 3 3 5 15 4 
winkeldichtheid aantal 72,18 26,43 16,98 9,19 21,56 1,99 12,29 11,97 
winkeldichtheid WVO 9210,86 2609,38 2416,07 2203,30 2348,42 1544,11 488,33 1982,47 
percentage leegstand aantal 17,62%               
percentage leegstand WVO 12,59%               
percentage onderverdeling aantal   36,61% 23,52% 12,73% 29,87% 2,76% 17,03% 16,58% 
percentage onderverdeling WVO   28,33% 26,23% 23,92% 25,50% 16,76% 5,30% 21,52% 
extra winkels 2020 949 347 223 121 283 283 162 157 
extra winkels 2030 1739 637 409 221 519 519 296 288 
extra WVO 2020 121035 34288 31748 28952 30859 30891 6417 26051 
extra WVO 2030 221855 62850 58194 53069 56565 56623 11762 47750 
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Vlaams en BH Gewest handelsmix dagelijks mode&luxe in/om huis Levensmiddelen grootschalig groente& kleding& 
aantal inwoners per winkel 104 328 472 548 401 3019 786 661 
aantal inwoners per WVO 1 2 3 1 3 4 19 3 
winkeldichtheid aantal 5,37 1,70 1,18 1,02 1,39 0,18 0,71 0,84 
winkeldichtheid WVO 1069,80 235,69 216,71 417,37 216,62 155,60 28,78 174,87 
percentage leegstand aantal 17,48%               
percentage leegstand WVO 10,85%               
%onderverdeling aantal   31,59% 21,96% 18,89% 25,87% 3,43% 13,17% 15,67% 
%onderverdeling WVO   22,03% 20,26% 39,01% 20,25% 14,54% 2,69% 16,35% 
extra winkels 2020 3296 1041 724 623 853 113 434 517 
extra winkels 2030 7134 2253 1567 1348 1846 245 940 1118 
extra WVO 2020 656065 144541 132897 255958 132844 95424 17651 107243 
extra WVO 2030 1420165 312883 287677 554064 287563 206562 38210 232145 
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Aggregatieniveau: andere ruimtelijke afbakeningen 
De detailhandel werd ook bestudeerd op andere aggregatieniveaus. De verdeling van de 
detailhandel volgens de gebiedstypes gedefinieerd in het Gewestplan werd bekeken. Het 
voorkomen van winkels werd ook nagegaan volgens de opdeling in het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (RSV). Ten slotte werd het detailhandelslandschap bestudeerd aan de hand van de 
bebouwde kernen aangeduid met Mercatordatabank en OpenStreetMap data.  
Gewestplan 
Het Gewestplan werd gebruikt om de visie van de overheid inzake ruimtelijke ordening uit te 
drukken door regio’s bestemmingen toe te kennen. Sinds 2000 gebeuren de  
Gewestplanwijzigingen aan de hand van bestemmingen vastgelegd in ruimtelijke 
uitvoeringsplannen (RUP’s). Het Gewestplan blijft gebruikt worden wanneer er nog geen RUP 
beschikbaar is. Het is nog steeds interessant om de verdeling van winkels te toetsen aan de 
afbakeningen van het Gewestplan wegens de invloed ervan op de evolutie van de ruimtelijke 
ordening. Het Gewestplan definieert verschillende gebiedstypes met elk een unieke code. De 
gebiedstypes en codes gedefinieerd en gebruikt in deze studie worden hieronder opgesomd 
(Ruimte Vlaanderen, 2014): 

 Woongebieden 01XX 
 Gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 02XX 
 Dienstverlening 03XX 
 Recreatie 04XX 
 Parkgebieden 05XX 
 Bufferzones 06XX 
 Groengebieden 07XX 
 Bosgebieden 08XX 
 Landbouwgebieden 09XX 
 Bedrijvenzones: 

o Bedrijvenzones 1 10XX (industriegebieden) 
o Bedrijvenzones 2 11XX (ambachtelijke bedrijven en kmo’s) 

 Ontginningsgebieden 12XX 
 Stortgebieden, opspuitingsgebieden, bezinkingsgebieden 13XX 
 Militaire gebieden 14XX 
 Infrastructuur 15XX 
 Overige gebieden 16XX 
 Overige landelijke gebieden 17XX 
 Andere 77XX 
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Tabel 3: Spreiding van detailhandel (aantal winkels) volgens het Gewestplan 

 
  

GEBIEDSTYPE (CODE) HANDELSMIX % DAGELIJKS % IN/OM HUIS % MODE&LUXE % LEVENSMIDDELEN % GROOTSCHALIG % GROENTE& % KLEDING& %
WOONGEBIEDEN (01XX) 55632 89.90 17947 94.65 9885 79.66 12465 92.96 14637 94.17 1987 90.20 7370 95.68 8867 92.41
woongebied (0100-0101) 50923 82.29 16423 86.61 8325 67.09 11945 89.08 13342 85.84 1769 80.30 6663 86.50 8496 88.55
woongebied met landelijk karakter (0102-0103) 3825 6.18 1307 6.89 1309 10.55 318 2.37 1112 7.15 154 6.99 647 8.40 209 2.18
overige 884 1.43 217 1.14 251 2.02 202 1.51 183 1.18 64 2.91 60 0.78 162 1.69
GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN 02XX 360 0.58 119 0.63 44 0.35 72 0.54 102 0.66 19 0.86 38 0.49 38 0.40
DIENSTVERLENING 03XX 420 0.68 74 0.39 56 0.45 240 1.79 52 0.33 20 0.91 5 0.06 197 2.05
dienstverleningsgebieden (0300) 215 0.35 40 0.21 35 0.28 110 0.82 31 0.20 14 0.64 3 0.04 89 0.93
gebieden voor grootwinkelbedrijven (0301) 205 0.33 34 0.18 21 0.17 130 0.97 21 0.14 6 0.27 2 0.03 108 1.13
RECREATIE 04XX 102 0.16 37 0.20 22 0.18 15 0.11 35 0.23 5 0.23 17 0.22 10 0.10
PARKGEBIEDEN 05XX 185 0.30 55 0.29 47 0.38 40 0.30 45 0.29 10 0.45 17 0.22 34 0.35
BUFFERZONES 06XX 93 0.15 20 0.11 38 0.31 6 0.04 18 0.12 6 0.27 4 0.05 4 0.04
GROENGEBIEDEN 07XX 104 0.17 28 0.15 31 0.25 15 0.11 27 0.17 7 0.32 10 0.13 12 0.13
BOSGEBIEDEN 08XX 32 0.05 6 0.03 11 0.09 1 0.01 6 0.04 0 0.00 2 0.03 1 0.01
LANDBOUWGEBIEDEN 09XX 1622 2.62 314 1.66 827 6.66 116 0.87 289 1.86 25 1.13 154 2.00 77 0.80
BEDRIJVENZONES (1XXX) 3293 5.32 350 1.85 1438 11.59 439 3.27 322 2.07 122 5.54 83 1.08 355 3.70
Bedrijvenzones 1 (10XX) 1569 2.54 169 0.89 676 5.45 202 1.51 150 0.97 54 2.45 39 0.51 164 1.71
Bedrijvenzones 2 (11XX) 1724 2.79 181 0.95 762 6.14 237 1.77 172 1.11 68 3.09 44 0.57 191 1.99
ONTGINNINGSGEBIEDEN 12XX 11 0.02 1 0.01 3 0.02 0 0.00 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00
STORTGEBIEDEN, etc. 13XX 4 0.01 0 0.00 2 0.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
MILITAIRE GEBIEDEN 14XX 5 0.01 2 0.01 1 0.01 0 0.00 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00
INFRASTRUCTUUR 15XX 11 0.02 8 0.04 1 0.01 0 0.00 8 0.05 2 0.09 3 0.04 0 0.00
OVERIGE GEBIEDEN 16XX 3 0.005 0 0.00 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
OVERIGE LANDELIJKE GEBIEDEN 17XX 3 0.005 0 0.00 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ANDERE 77XX 1 0.002 0 0.00 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
TOTAAL 61880 100.00 18961 100.00 12409 100.00 13409 100.00 15543 100.00 2203 100.00 7703 100.00 9595 100.00
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Tabel 4: Spreiding van detailhandel (winkelvloeroppervlakte) volgens het Gewestplan 

 
 

GEBIEDSTYPE (CODE) HANDELSMIX % DAGELIJKS % IN/OM HUIS % MODE&LUXE % LEVENSMIDDELEN % GROOTSCHALIG % GROENTE& % KLEDING& %WOONGEBIEDEN (01XX) 9452717 71.88 2379684 84.86 3167545 59.51 1998516 77.14 2174413 84.12 1531225 81.96 296967 94.27 1608889 77.86
woongebied (0100-0101) 8204785 62.39 2155005 76.85 2455787 46.14 1860894 71.83 1959289 75.79 1394593 74.65 269141 85.44 1495424 72.37woongebied met landelijk karakter (0102-0103) 860339 6.54 136834 4.88 526929 9.90 74166 2.86 129052 4.99 72507 3.88 25661 8.15 61579 2.98overige 387593 2.95 87845 3.13 184829 3.47 63456 2.45 86072 3.33 64125 3.43 2165 0.69 51886 2.51
GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN 02XX 88283 0.67 25737 0.92 21432 0.40 16763 0.65 24425 0.94 19763 1.06 1522 0.48 12036 0.58DIENSTVERLENING 03XX 306736 2.33 107667 3.84 90383 1.70 107322 4.14 103888 4.02 101555 5.44 370 0.12 77955 3.77dienstverleningsgebieden (0300) 200194 1.52 67172 2.40 72529 1.36 67172 2.59 65599 2.54 64351 3.44 275 0.09 40630 1.97
gebieden voor grootwinkelbedrijven (0301) 106542 0.81 40495 1.44 17854 0.34 40150 1.55 38289 1.48 37204 1.99 95 0.03 37325 1.81
RECREATIE 04XX 42083 0.32 8612 0.31 21887 0.41 5320 0.21 8135 0.31 4873 0.26 873 0.28 4034 0.20PARKGEBIEDEN 05XX 60862 0.46 11727 0.42 18526 0.35 13205 0.51 10836 0.42 8671 0.46 875 0.28 12247 0.59
BUFFERZONES 06XX 44415 0.34 8164 0.29 22934 0.43 3804 0.15 8127 0.31 6758 0.36 145 0.05 2909 0.14
GROENGEBIEDEN 07XX 30845 0.23 8413 0.30 11461 0.22 6748 0.26 8393 0.32 6816 0.36 335 0.11 6325 0.31BOSGEBIEDEN 08XX 8099 0.06 484 0.02 3509 0.07 70 0.003 484 0.02 0 0.00 120 0.04 70 0.003LANDBOUWGEBIEDEN 09XX 836501 6.36 46181 1.65 611199 11.48 102885 3.97 45124 1.75 23706 1.27 7749 2.46 84208 4.08
BEDRIJVENZONES (1XXX) 2266137 17.23 204924 7.31 1348383 25.33 335996 12.97 198530 7.68 163397 8.75 5939 1.89 257739 12.47Bedrijvenzones 1 (10XX) 1078180 8.20 83864 2.99 664836 12.49 167117 6.45 79281 3.07 60181 3.22 3499 1.11 115554 5.59Bedrijvenzones 2 (11XX) 1187957 9.03 121060 4.32 683547 12.84 168879 6.52 119249 4.61 103216 5.52 2440 0.77 142185 6.88
ONTGINNINGSGEBIEDEN 12XX 1387 0.01 12 ≈0 1250 0.02 0 0.00 12 ≈0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
STORTGEBIEDEN, etc. 13XX 1090 0.01 0 0.00 500 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00MILITAIRE GEBIEDEN 14XX 1199 0.01 914 0.03 60 0.001 0 0.00 879 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00
INFRASTRUCTUUR 15XX 5769 0.04 1753 0.06 776 0.01 0 0.00 1753 0.07 1508 0.08 125 0.04 0 0.00
OVERIGE GEBIEDEN 16XX 172 0.001 0 0.00 60 0.001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00OVERIGE LANDELIJKE GEBIEDEN 17XX 5100 0.04 0 0.00 2500 0.05 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00ANDERE 77XX 100 0.001 0 0.00 100 0.002 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
TOTAAL 13151495 100.00 2804272 100.00 5322505 100.00 2590629 100.00 2584999 100.00 1868272 100.00 315020 100.00 2066412 100.00
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Er werd gekeken hoeveel winkels zich bevinden in de verschillende gebiedstypes voor de 
handelsmix en de verschillende onderverdelingen (Tabel 3). Dit werd dan vertaald naar de 
hoeveelheid winkelvloeroppervlakte in elk gebiedstype (Tabel 4). Ook werd het percentage 
toegevoegd voor elk gebiedstype ten opzichte van het totaal aantal winkels en de totale 
winkelvloeroppervlakte in de onderverdeling.  
Het totaal aantal winkels in de handelsmix is 61880. 90% van het aantal winkels in de handelsmix 
bevindt zich in de algemene categorie woongebieden, 6% in woongebieden met landelijk 
karakter. Buiten de gebiedstypes bedrijvenzone en landbouwgebied, zijn de procentuele 
aantallen winkels aanwezig in de overige gebiedstypes kleiner dan 1%. Ongeveer 5% van de 
handelsmix kan gevonden worden in bedrijvenzones, 2,5 % in de categorie bedrijvenzone 1 
(industriële bedrijven) en 2,8% in bedrijvenzone 2 (ambachtelijke bedrijven en kmo’s). 2,6% 
oftewel 1622 winkels bevinden zich in gebieden gereserveerd voor landbouw. In gebieden voor 
gemeenschapsvoorziening en openbaar nut en dienstverleningsgebieden bevinden zich samen 
slechts 1,3% van de winkels in de handelsmix. In recreatiegebieden, bufferzones en parkgebieden 
zijn gesommeerd een 370 tal winkels gevestigd oftewel 0,6%. In groengebieden en bosgebieden 
is slechts 0,2% van de winkels gevestigd, dit zijn 136 winkels. Als men het aantal winkels in 
ontginningsgebieden, stortgebieden en dergelijke, militaire gebieden, infrastructuur, overige 
gebieden, overige landelijke gebieden en andere samenneemt bereikt men niet eens 1% van de 
totale handelsmix. In deze gebieden zijn in totaal 38 winkels gevestigd over heel Vlaanderen. 
95% van de winkels in de categorie dagelijks zijn gesitueerd in woongebieden, dit is 80% voor de 
categorie in/om huis en 93% voor de categorie mode&luxe. Voor de onderverdelingen mode&luxe 
en dagelijks bevinden zich respectievelijk 2% en 7% van de winkels in woongebieden met landelijk 
karakter. Voor de categorie in/om huis is dit zelfs 11% oftewel 1309 winkels. 12% of 1438 winkels 
van dit type bevindt zich op bedrijvenzones. Dit in tegenstelling tot 2% en 3% van de winkels in 
de onderverdelingen dagelijks en mode&luxe. Ongeveer 1,8% van de winkels in de onderverdeling 
mode&luxe bevindt zich in gebieden voor dienstverlening. Voor de categorieën dagelijks en in/om 
huis is dit slechts ongeveer 0,4%. De regio’s voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut 
herbergen slechts 44 winkels in de categorie in/om huis, 72 mode&luxe winkels en 119 winkels 
met dagelijkse goederen. In landbouwgebied bevindt zich 1,7% van de winkels met dagelijkse 
goederen, 6,7% van de winkels in de categorie in/om huis en slechts 0,9% van de mode&luxe 
winkels. De procentuele hoeveelheden zijn veel lager voor de recreatie-, park-, groen- en 
bosgebieden. De percentages liggen voor de drie onderverdelingen in deze gebieden onder de 
1%. Ten slotte is het aantal winkels dat gevonden wordt in de overige gebiedstypes voor de drie 
categorieën zeer beperkt. Opvallend zijn 8 winkels van het type dagelijks die aangetroffen werden 
in gebieden van het type infrastructuur. 
Verder werden er nog een aantal interessante onderverdelingen bekeken. Van de onderverdeling 
levensmiddelen bevindt 94% van de winkels zich in woongebieden. 7% van de winkels in deze 
categorie is gesitueerd in woongebieden met landelijk karakter. 2% van dit soort winkels kan 
gevonden worden op bedrijventerreinen. 172 winkels bevinden zich in bedrijvenzones met 
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ambachtelijk karakter en 150 in industriegebied. 1,9% van de winkels in de categorie 
levensmiddelen wordt aangetroffen in landbouwgebied. Het aandeel van dit soort winkels 
aanwezig in de andere gebiedstypes is erg beperkt. Voor de categorie kleding& kan men opnieuw 
het grootste aantal winkels vinden in woongebieden (nl. 92%), slechts 2% van de winkels is 
gelokaliseerd in woongebied met landelijk karakter. Opvallend is dat 2% van de winkels in deze 
categorie zich situeert in gebieden voor dienstverlening en 4% op bedrijventerreinen. Slechts 
0,4% is aanwezig in gebieden voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut en 0,8% in 
landbouwgebied. De aandelen van kledingwinkels in de overige gebiedstypes is zeer klein (<0,5%). 
Een andere onderverdeling zijn de grootschalige winkels: supermarkten en winkels met 
diepvriesartikelen. 90% van deze winkels bevindt zich in woongebied, 7% in woongebieden met 
landelijk karakter. 6% van dit soort winkels bevindt zich op bedrijventerreinen, 68 winkels in 
bedrijvenzones 2 en 54 in bedrijvenzones 1. Ongeveer 1% van de grootschalige winkels bevindt 
zich in landbouwgebied, oftewel 25 winkels. Twee andere gebiedstypes herbergen ook ongeveer 
1% van de winkels namelijk gebieden voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut en voor 
dienstverlening. Slechts 6 winkels werden aangetroffen in gebieden hoofdzakelijk bestemd voor 
de vestiging van grootwinkelbedrijven. Het aandeel van dit type winkels in andere gebieden is 
steeds kleiner dan 0,5%. Ten slotte is er de categorie groente&, oftewel kleine winkels voor 
dagelijkse voorzieningen. 96% van deze winkels bevindt zich in woongebied, 8% in woongebied 
met landelijk karakter. 2% oftewel 154 winkels bevinden zich in landbouwgebied. 1% van de 
winkels in de categorie groente& situeert zich op bedrijventerreinen. In de andere gebiedstypes 
kan slechts minder dan 0,5% van de winkels in deze categorie aangetroffen worden. 
Dit kan ook bekeken worden voor de winkelvloeroppervlakte (WVO). De totale 
winkelvloeroppervlakte van de handelsmix bedraagt meer dan 13 miljoen m2. De percentages 
winkelvloeroppervlakte wijken duidelijk af van de percentages voor het aantal winkels. In 
tegenstelling tot wat hierboven werd vermeld voor het aantal winkels, is slechts 72% van de 
winkelvloeroppervlakte van de handelsmix aanwezig in woongebied. 7% van de 
winkelvloeroppervlakte van de handelsmix werd aangetroffen in woongebied met landelijk 
karakter. 17% kan aangetroffen worden op bedrijventerreinen meer bepaald 8% in 
bedrijvenzones 1 en 9% in bedrijvenzones 2. 6,4% van de totale winkelvloeroppervlakte is 
aanwezig in landbouwgebied. In dienstverleningsgebieden is 2,3% van de winkelvloeroppervlakte 
van de handelsmix aanwezig. Gebieden voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut 
herbergen 0.7% van de WVO van de handelsmix. Het aandeel van de winkelvloeroppervlakte 
aanwezig in andere gebiedstypes is heel beperkt en nooit meer dan 0,5%.  
Van de drie hoofdcategorieën is de winkelvloeroppervlakte van winkels met dagelijkse goederen 
het hoogst in woongebieden (85%) gevolgd door de categorie mode&luxe (77%) en ten slotte de 
onderverdeling in/om huis (60%). In woongebied met landelijk karakter bevindt zich 10% van de 
WVO van de categorie in/om huis, dit is slechts 5% en 3% voor de onderverdelingen dagelijks en 
mode&luxe. In de bedrijvenzones kan men 7% van de WVO van de categorie dagelijks vinden, één 
vierde van de categorie in/om huis en 13% van de categorie mode&luxe. Voor de categorie 
dagelijks bevindt een groter aandeel van de winkelvloeroppervlakte zich op bedrijvenzones 2 in 
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vergelijking met bedrijvenzones 1. In de dienstverleningsgebieden bevindt zich 4% van de WVO 
van de winkels met dagelijkse goederen, 1,7% van de oppervlakte in de categorie in/om huis en 
4% van de categorie mode&luxe. De recreatiegebieden, parkgebieden, bufferzones, 
groengebieden en bosgebieden herbergen maar een klein deel van de winkelvloeroppervlakte in 
de drie hoofdcategorieën. Hogere aandelen van de winkelvloeroppervlakte worden aangetroffen 
in landbouwgebied namelijk 2% van de winkels met dagelijkse goederen, 11% van de categorie 
in/om huis en 4% van de categorie mode&luxe. De winkelvloeroppervlakte aanwezig in de 
gebiedstypes ontginning, storten, militair, infrastructuur, overig, overig landelijk en andere is zeer 
beperkt. 
Van de winkels met levensmiddelen bevindt 84% van de winkelvloeroppervlakte zich in 
woongebieden. 5% van de WVO is gelokaliseerd in woongebied met landelijk karakter. 8% van de 
winkelvloeroppervlakte is gesitueerd in bedrijvenzones. Verder is 4% van de 
winkelvloeroppervlakte gelegen in dienstverleningsgebieden. 1,75% kan aangetroffen worden in 
gebied gereserveerd voor landbouwactiviteit. In de gebieden voor gemeenschapsvoorziening en 
openbaar nut is 0,9% van de winkelvloeroppervlakte voor levensmiddelen gelegen oftewel meer 
dan 24000 m2. Recreatiegebieden, parkgebieden, bufferzones en groen- en bosgebieden 
herbergen steeds minder dan 0,5% van de winkelvloeroppervlakte. Van de winkels die kleding en 
dergelijke verkopen bevindt 78% van de winkelvloeroppervlakte zich in woongebied. 13% van de 
oppervlakte is gelegen in bedrijvenzones. Een ander groot aandeel van de winkelvloeroppervlakte 
kan gevonden worden in landbouwgebied, namelijk 4%. 3,8% van de WVO in de categorie 
kleding& is gelokaliseerd in het gebiedstype dienstverlening. In gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut en in parkgebieden kan men telkens 0,6% van de 
winkels die kleding verkopen terugvinden. Voor de recreatiegebieden, bufferzones, 
groengebieden en bosgebieden is het aandeel van de winkelvloeroppervlakte zeer laag. 82% van 
de winkelvloeroppervlakte in de categorie grootschalig is gesitueerd in woongebied, slechts 4% 
in woongebieden met landelijk karakter. Verder bevindt 8,75% van de winkelvloeroppervlakte 
zich in bedrijvenzones, ongeveer 6% bij ambachtelijke bedrijven en kmo’s en 3% nabij industriële 
bedrijven. Dienstverleningsgebieden herbergen 5% van de winkelvloeroppervlakte in deze 
categorie, slechts 2% is aanwezig in gebieden hoofdzakelijk bestemd voor de vestiging van 
grootwinkelbedrijven. In landbouwgebied is 1% van de winkelvloeroppervlakte in de categorie 
grootschalig gevestigd oftewel 23706 m2. Het aandeel van de WVO in recreatie-, park-, buffer-, 
groen- en infrastructuurgebieden is zeer beperkt. De laatste onderverdeling betreft de categorie 
groente&, oftewel kleine winkels voor dagelijkse goederen. 94% van de winkelvloeroppervlakte 
is gelegen in woongebied en 8% in woongebieden met landelijk karakter. In landbouwgebied 
werd 2,5% van de winkelvloeroppervlakte in deze categorie aangetroffen oftewel bijna 8000 m2. 
2% van de WVO in deze categorie is gesitueerd in bedrijvenzones.  
In het algemeen zijn de meeste winkels gelokaliseerd in woongebieden. Ten tweede wordt een 
belangrijk aandeel gevonden in bedrijvenzones, dit is vooral het geval voor de categorieën in/om 
huis en grootschalig. Dit zijn steeds winkels met een hoge winkelvloeroppervlakte die niet altijd 
plaats vinden in dichtbebouwde woongebieden. Dit wordt ook bevestigd door het bestuderen 
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van de aandelen van de winkelvloeroppervlakte buiten woongebied, deze zijn duidelijk hoger dan 
de aandelen in termen van aantal winkels. Winkels met dagelijkse goederen vindt men 
hoofdzakelijk terug in woongebieden. De meeste winkels in de categorie mode&luxe zijn ook 
aanwezig in woongebieden. Echter een tweede significant deel is aanwezig in bedrijvenzones, dit 
aandeel is nog een stuk hoger wanneer men kijkt naar winkelvloeroppervlakte. Dit wijst ook op 
grote winkels van dit type die meer hun gading vinden op bedrijvenzones dan in woongebieden. 
Het is misschien verwonderlijk dat slechts 6 winkels in de categorie grootschalig teruggevonden 
worden op gebieden hoofdzakelijk bestemd voor de vestiging van grootwinkelbedrijven. De 
oppervlakte van dit gebiedstype is echter zeer beperkt, voor de totale handelsmix bevinden zich 
er slechts 205 winkels en dit zijn voornamelijk kledingwinkels. De winkels van het type 
grootschalig aanwezig op deze terreinen zijn wel bijzonder omvangrijk. 
RSV 
Een volgend aggregatieniveau waarnaar werd gekeken is het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen, het RSV. Dit plan toont het streefbeeld van de ruimtelijke ordening op lange termijn. 
Belangrijke aspecten hiervan zijn het investeren in steden en het bewaren van groen en open 
ruimte. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen kan opgesplitst worden in drie ruimtelijke 
categorieën (Ruimte Vlaanderen 2015): 

1. Stedelijk gebied 
2. Andere woonkernen (kleinere kernen) 
3. Buitengebied (onbebouwd) 

Er werd gekeken voor de handelsmix en de verschillende onderverdelingen hoeveel winkels en 
winkelvloeroppervlakte gesitueerd is in deze drie gebieden afgebakend in het RSV (Tabel 5). 60% 
van de winkels in de handelsmix is gesitueerd in stedelijk gebied en 30% in kleinere kernen. De 
overige 10% is gelokaliseerd in buitengebied. Van de winkels in de categorie dagelijks is 55% 
aanwezig in stedelijk gebied en 37% kan aangetroffen worden in andere woonkernen. Voor de 
categorie in/om huis is slechts de helft van de winkels gelokaliseerd in stedelijk gebied en maar 
liefst 18% in buitengebied. Een groot deel van de winkels (72%) die mode en luxe artikelen 
verkopen is gesitueerd in stedelijk gebied en nog eens 24% in andere kernen. Slechts 4% van dit 
soort winkels kan gevonden worden in buitengebied. Van de winkels met levensmiddelen bevindt 
zich 54% in stedelijke kernen en 38% in kleinere kernen. Dit is heel anders voor de categorie 
kleding&, van deze winkels is bijna drie vierde gesitueerd in stedelijke kernen en nog eens 22% in 
kleinere kernen. 51% van de winkels in de onderverdeling grootschalig bevindt zich in een 
stedelijke kern en 8% in buitengebied. Voor de categorie groente& is dit 52% en 9%.  
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Tabel 5: Spreiding van detailhandel (aantal winkels) volgens het RSV 

 
 
 
Tabel 6: Spreiding van detailhandel (winkelvloeroppervlakte) volgens het RSV 

 

AANTAL HANDELSMIX % DAGELIJKS % IN/OM HUIS % MODE&LUXE % LEVENSMIDDELEN % GROOTSCHALIG % GROENTE& % KLEDING& %
STEDELIJK GEBIED 37390 60.41 10345 54.55 6241 50.28 9696 72.30 8334 53.61 1116 50.66 3999 51.91 7138 74.39
ANDERE WOONKERNEN 18852 30.46 7086 37.37 3950 31.82 3224 24.04 5857 37.68 903 40.99 2994 38.86 2130 22.20
BUITENGEBIED 5647 9.12 1532 8.08 2221 17.89 490 3.65 1354 8.71 184 8.35 711 9.23 328 3.42
TOTAAL 61889 100.00 18963 100.00 12412 100.00 13410 100.00 15545 100.00 2203 100.00 7704 100.00 9596 100.00

WVO HANDELSMIX % DAGELIJKS % IN/OM HUIS % MODE&LUXE % LEVENSMIDDELEN % GROOTSCHALIG % GROENTE& % KLEDING& %
STEDELIJK GEBIED 7867839 59.82 1639536 58.47 2753122 51.40 1871779 72.68 1492908 57.75 1123786 59.78 169977 53.95 1532608 73.93
ANDERE WOONKERNEN 3192288 24.27 929530 33.15 1242458 23.20 468640 18.20 865441 33.48 610472 32.47 115627 36.70 356912 17.22
BUITENGEBIED 2092128 15.91 235155 8.39 1360484 25.40 234993 9.12 226599 8.77 145754 7.75 29446 9.35 183452 8.85
TOTAAL 13152255 100.00 2804221 100.00 5356064 100.00 2575412 100.00 2584948 100.00 1880012 100.00 315050 100.00 2072972 100.00
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Hetzelfde kan bestudeerd worden voor de winkelvloeroppervlakte in elke categorie en ruimtelijk 
gebied. Het aandeel van de WVO in stedelijke kernen voor de handelsmix is ongeveer gelijk in 
vergelijking met het aantal winkels (Tabel 6). De winkelvloeroppervlakte in andere kernen is 
echter maar 24% terwijl het aandeel in buitengebied 16% is. Dit kan gelinkt worden aan de 
categorie in/om huis, één vierde van de winkelvloeroppervlakte is gesitueerd in buitengebied. Dit 
is meer dan het aandeel gelokaliseerd in kleine kernen, namelijk 23%. Voor de categorie 
mode&luxe kan 9% van de winkelvloeroppervlakte gevonden worden in buitengebied en 18% in 
kleine kernen. Dit wijst erop dat de winkels gesitueerd in buitengebieden voor deze twee 
onderverdelingen groter zijn dan de winkels in kleine. De verdeling van WVO in vergelijking met 
die van het aantal winkels is zeer gelijkaardig voor de groep dagelijks: 58% is gesitueerd in 
stedelijke kernen, 33% in kleinere kernen en 8% in buitengebied. De winkels met levensmiddelen 
zijn groter in stedelijke kernen dan in kleinere kernen aangezien een groter aandeel van de 
winkelvloeroppervlakte gesitueerd is in stedelijke kernen in vergelijking met het aantal winkels. 
Kledingwinkels hebben een grotere winkelvloeroppervlakte in buitengebied (9%), omdat het 
aandeel verdubbeld is t.o.v. het aantal winkels. Slechts 17% van de winkelvloeroppervlakte is 
gesitueerd in kleine kernen. Een groot aandeel van de winkels in de categorie grootschalig bevond 
zich in kleinere kernen en in mindere mate in buitengebied. Het aandeel van de 
winkelvloeroppervlakte in kleinere kernen en buitengebied is echter lager. De omvang van dit 
soort winkels is dus groter in stedelijke kernen. Ten slotte is er de categorie groente& waarvan de 
percentages winkelvloeroppervlakte zeer gelijkend zijn t.o.v. de percentages van het aantal 
winkels. 54% van de oppervlakte is aanwezig in stedelijke kernen, 37% in andere kernen en 9% in 
buitengebied. 
Deze observaties kunnen gelinkt worden aan de suburbanisatietrend die plaatsvond na de 
tweede wereldoorlog. Gemeentes op pendelafstand van grote steden ondergingen een sterke 
bevolkingsaangroei en daarmee gepaard gaande verstedelijking. Stedelijke functies volgden het 
voorbeeld van de bevolking en werden zo uitgespreid over een groter ruimtelijk gebied. De 
detailhandel verliet dus gedeeltelijk de stadscentra. Niet elk type winkel onderging deze trend op 
hetzelfde tijdstip. Het eerste type winkel dat mee suburbaniseerde is het type dat dagelijkse 
goederen verkoopt. Dit werd gevolgd door de categorie in/om huis en ten slotte ook de winkels 
met mode&luxe goederen. Dit kan gelinkt worden aan het grote aandeel van winkels en de 
winkelvloeroppervlakte in de categorie dagelijks in kleinere centra (37%). Het aandeel winkels en 
WVO in de categorie in/om huis komt op de tweede plaats (32%) en de categorie mode&luxe op 
de laatste plek (24%). In onbebouwd gebied of buitengebied echter is het grootste deel van de 
winkels en WVO afkomstig uit de categorie in/om huis. Dit kan deels gelinkt worden aan het 
publiek dat bediend wordt met dit soort winkels en de omvang van deze winkels. In sterk 
verstedelijkte gebieden vindt dit type winkel eventueel niet genoeg ruimte om zich te vestigen. 
Winkels die dagelijkse goederen verkopen blijven sterk gelinkt aan stedelijke kernen en kleinere 
kernen. 
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Tabel 7: Spreiding van detailhandel (aantal winkels) volgens de bebouwde oppervlakte gedefinieerd in de Mercatordatabank 

 
Tabel 8: Spreiding van detailhandel (winkelvloeroppervlakte) volgens de bebouwde oppervlakte gedefinieerd in de Mercatordatabank 

 
Tabel 9: Spreiding van detailhandel (aantal winkels) volgens de bebouwde oppervlakte gedefinieerd in de Mercatordatabank 250m gebufferd 

 
Tabel 10: Spreiding van detailhandel (winkelvloeroppervlakte) volgens de bebouwde oppervlakte gedefinieerd in de Mercatordatabank 250m gebufferd 

 
  

AANTAL WINKELS HANDELSMIX % DAGELIJKS % IN/OM HUIS % MODE&LUXE % LEVENSMIDDELEN % GROOTSCHALIG % GROENTE& % KLEDING& %
bebouwde kom 53523 86.48 17275 91.10 9134 73.59 12271 91.51 14048 90.37 1923 87.29 7030 91.25 8737 91.05
buiten 8368 13.52 1688 8.90 3278 26.41 1139 8.49 1497 9.63 280 12.71 674 8.75 859 8.95
totaal 61891 100.00 18963 100.00 12412 100.00 13410 100.00 15545 100.00 2203 100.00 7704 100.00 9596 100.00

WVO HANDELSMIX % DAGELIJKS % IN/OM HUIS % MODE&LUXE % LEVENSMIDDELEN % GROOTSCHALIG % GROENTE& % KLEDING& %
bebouwde kom 9228725 70.17 2330841 83.11 2997019 55.96 2019915 78.43 2126952 82.28 1516877 80.68 283632 90.03 1628640 78.57
buiten 3923591 29.83 473585 16.89 2358585 44.04 555497 21.57 458201 17.72 363135 19.32 31418 9.97 444332 21.43
totaal 13152316 100.00 2804426 100.00 5355604 100.00 2575412 100.00 2585153 100.00 1880012 100.00 315050 100.00 2072972 100.00

AANTAL WINKELS HANDELSMIX % DAGELIJKS % IN/OM HUIS % MODE&LUXE % LEVENSMIDDELEN % GROOTSCHALIG % GROENTE& % KLEDING& %
bebouwde kom 57934 93.61 18227 96.12 10740 86.53 12980 96.79 14879 95.72 2106 95.60 7389 95.91 9267 96.57
buiten 3957 6.39 736 3.88 1672 13.47 430 3.21 666 4.28 97 4.40 315 4.09 329 3.43
totaal 61891 100.00 18963 100.00 12412 100.00 13410 100.00 15545 100.00 2203 100.00 7704 100.00 9596 100.00

WVO HANDELSMIX % DAGELIJKS % IN/OM HUIS % MODE&LUXE % LEVENSMIDDELEN % GROOTSCHALIG % GROENTE& % KLEDING& %
bebouwde kom 11266428 85.66 2649553 94.48 4100164 76.56 2364053 91.79 2435453 94.21 1777092 94.53 300028 95.23 1919807 92.61
buiten 1885888 14.34 154873 5.52 1255440 23.44 211359 8.21 149700 5.79 102920 5.47 15022 4.77 153165 7.39
totaal 13152316 100.00 2804426 100.00 5355604 100.00 2575412 100.00 2585153 100.00 1880012 100.00 315050 100.00 2072972 100.00
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Tabel 11: Spreiding van detailhandel (aantal winkels) volgens de residentiële gebieden gedefinieerd in de OpenStreetMap data 

 
Tabel 12: Spreiding van detailhandel (winkelvloeroppervlakte) volgens de residentiële gebieden gedefinieerd in de OpenStreetMap data 

 
Tabel 13: Spreiding van detailhandel (aantal winkels) volgens de residentiële gebieden gedefinieerd in de OpenStreetMap data 250m gebufferd 

 
Tabel 14: Spreiding van detailhandel (aantal winkels) volgens de residentiële gebieden gedefinieerd in de OpenStreetMap data 250m gebufferd 

 
 
 
 
 

AANTAL WINKELS HANDELSMIX % DAGELIJKS % IN/OM HUIS % MODE&LUXE % LEVENSMIDDELEN % GROOTSCHALIG % GROENTE& % KLEDING& %
bebouwde kom 50380 81.40 16556 87.31 8960 72.19 10859 80.98 13475 86.68 1602 72.72 6975 90.54 7588 79.07
buiten 11511 18.60 2407 12.69 3452 27.81 2551 19.02 2070 13.32 601 27.28 729 9.46 2008 20.93
totaal 61891 100.00 18963 100.00 12412 100.00 13410 100.00 15545 100.00 2203 100.00 7704 100.00 9596 100.00

WVO HANDELSMIX % DAGELIJKS % IN/OM HUIS % MODE&LUXE % LEVENSMIDDELEN % GROOTSCHALIG % GROENTE& % KLEDING& %
bebouwde kom 7664874 58.28 1903631 67.88 2495187 46.59 1583868 61.50 1721629 66.60 1138585 60.56 280234 88.95 1271772 61.35
buiten 5487442 41.72 900795 32.12 2860417 53.41 991544 38.50 863524 33.40 741427 39.44 34816 11.05 801200 38.65
totaal 13152316 100.00 2804426 100.00 5355604 100.00 2575412 100.00 2585153 100.00 1880012 100.00 315050 100.00 2072972 100.00

AANTAL WINKELS HANDELSMIX % DAGELIJKS % IN/OM HUIS % MODE&LUXE % LEVENSMIDDELEN % GROOTSCHALIG % GROENTE& % KLEDING& %
bebouwde kom 59991 96.93 18571 97.93 11836 95.36 13056 97.43 15210 97.84 2148 97.50 7563 98.17 9325 97.18
buiten 1900 3.07 392 2.07 576 4.64 345 2.57 335 2.16 55 2.50 141 1.83 271 2.82
totaal 61891 100.00 18963 100.00 12412 100.00 13401 100.00 15545 100.00 2203 100.00 7704 100.00 9596 100.00

WVO HANDELSMIX % DAGELIJKS % IN/OM HUIS % MODE&LUXE % LEVENSMIDDELEN % GROOTSCHALIG % GROENTE& % KLEDING& %
bebouwde kom 12324739 93.71 2706211 96.50 4873801 91.00 2457235 95.41 2491692 96.38 1807115 96.12 308643 97.97 1976737 95.36
buiten 827577 6.29 98215 3.50 481803 9.00 118177 4.59 93461 3.62 72897 3.88 6407 2.03 96235 4.64
totaal 13152316 100.00 2804426 100.00 5355604 100.00 2575412 100.00 2585153 100.00 1880012 100.00 315050 100.00 2072972 100.00
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Bebouwde kom: Mercator en OpenStreetMap data 
Ten laatste wordt de detailhandel ook bekeken op niveau van de bebouwde kom. Twee bronnen 
worden achtereenvolgens gebruikt om deze af te lijnen namelijk de Mercatordatabank en 
OpenStreetMap. Zo kan men vaststellen hoeveel van de winkels en winkelvloeroppervlakte 
aanwezig is binnen bebouwde kernen voor de handelsmix en de verschillende onderverdelingen. 
De Mercatordatabank bevat informatie over aaneensluitende bebouwde ruimtes. De bebouwde 
gebieden zijn hierbij echter niet uitsluitend residentieel. Bedrijventerreinen die aansluiten bij de 
woonkernen worden bijvoorbeeld opgenomen. OpenStreetmap data maakt slechts gebruik van 
residentiële informatie. De bedrijventerreinen aansluitend bij residentiële gebieden worden hier 
dus niet opgenomen. Anderzijds is de residentiële lintbebouwing wel vertegenwoordigd in de 
OpensStreetmap data. Dit betekent dat met betrekking tot de traditionele kernen, de 
Mercatordatabank meer gebied zal omvatten, terwijl buiten de traditionele woonkernen de 
OpenStreetMap data meer gebieden bevatten.  
Dit wordt eerst besproken voor de afbakeningen van de Mercator databank (Tabel 7 voor winkels, 
Tabel 8 voor winkelvloeroppervlakte). Van de winkels in de handelsmix bevindt 86% zich in de 
bebouwde kom voor het Vlaamse Gewest. Dit houdt 70% van de winkelvloeroppervlakte in. Het 
grootste deel van de winkels in de categorieën dagelijks en mode&luxe is gesitueerd in bebouwde 
kernen (91% en 92%). Deze aandelen zijn lager wanneer gekeken wordt naar 
winkelvloeroppervlakte namelijk 83% in de categorie dagelijks en 78% in de categorie mode&luxe. 
74% van de winkels in de categorie in/om huis zijn gelokaliseerd in de bebouwde kom, dit is 
slechts 56% wanneer men dit nagaat voor de winkelvloeroppervlakte. Van de winkels die 
levensmiddelen aanbieden, bevindt zich 90% in een bebouwde kern, dit is 82% van de 
winkelvloeroppervlakte. Van de kledingwinkels kan 91% gevonden worden in bebouwde kernen, 
voor de oppervlakte is dit slechts 79%. 87% van de winkels in de categorie grootschalig bevindt 
zich in bebouwde centra en deze bezitten 81% van de winkelvloeroppervlakte. Deze percentages 
liggen veel dichter bij elkaar voor de winkels in de categorie groente&. 91% van de winkels ligt in 
de bebouwde kom en nemen 90% van de winkelvloeroppervlakte in. 
De afbakeningen van OpenStreetMap zijn veel gedetailleerder dan de Mercatordatabank en 
bevatten alleen residentiële informatie. De resultaten worden weergegeven in Tabel 11 (voor 
winkels) en Tabel 12 (voor winkelvloeroppervlakte) Van alle winkels in de handelsmix is 81% 
vindbaar in de bebouwde kom en dus 19% buiten bebouwde kernen. Dit is 5% minder binnen de 
bebouwde kom in vergelijking met de resultaten voor de Mercatordatabank. Wanneer men naar 
de winkelvloeroppervlakte kijkt is slechts 58% van de handelsmix gesitueerd in de bebouwde kom 
en 42% buiten deze gebieden. Het meest opvallende kan vastgesteld worden voor de categorie 
in/om huis, 72% van de winkels is gelokaliseerd in de bebouwde kom. Voor de 
winkelvloeroppervlakte daarentegen, is het aandeel buiten de bebouwde kom (53%) hoger dan 
het aandeel binnen de bebouwde kom (47%). De verschillen tussen de aandelen in aantal en 
oppervlakte zijn ook groot voor de twee andere hoofdcategorieën. Het aantal winkels in de 
categorie dagelijks in bebouwde kernen is 87% en dit is slechts 68% in het geval van de 
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winkelvloeroppervlakte. 81% van de winkels die mode&luxe artikelen verkopen kan gevonden 
worden binnen de bebouwde kom, dit is slechts 62% wanneer men kijkt naar 
winkelvloeroppervlakte. Binnen de categorie levensmiddelen bevindt 87% van de winkels en 67% 
van de winkelvloeroppervlakte zich binnen de bebouwde kom. Voor de onderverdeling kleding& 
is dit 79% en 61%. In de categorie grootschalig situeert 73% van de winkels zich in de bebouwde 
kom, dit is 61% wanneer men kijkt naar winkelvloeroppervlakte. Het verschil tussen het aantal 
winkels en de winkelvloeroppervlakte is veel kleiner voor de categorie groente&. 91% van de 
winkels bevindt zich in de bebouwde kom, wat overeenkomt met 89% van de 
winkelvloeroppervlakte.  
Het is mogelijk dat een aantal winkels net buiten de grens met de bebouwde kom valt. Andere 
mogelijkheden zijn fouten in de afbakeningen van de bebouwde kom of kleine 
onnauwkeurigheden bij de GIS operaties. Daarom wordt deze oefening nog eens herhaald met 
uitgebreide afbakeningen. De bebouwde kom gedefinieerd door de Mercatordatabank (Tabel 9 
en 10) en OpenStreetMap data (Tabel 13 en 14) werd uitgebreid met 250 m. Nu bevindt 94% van 
de winkels zich binnen de bebouwde kom, oftewel 86% van de winkelvloeroppervlakte volgens 
de Mercatordatabank. Opnieuw wordt het laagste aandeel van de winkelvloeroppervlakte binnen 
de bebouwde kom gevonden in de categorie in/om huis, namelijk 77%. Het aandeel van het aantal 
winkels en de oppervlakte in de andere categorieën is steeds groter dan 90%. Voor de 
OpenStreetMap afbakeningen met de buffer van 250 m zijn de verschillen tussen het percentage 
van het aantal winkels en de winkelvloeroppervlakte zeer beperkt geworden. Het grootste 
verschil is opnieuw te vinden bij de categorie in/om huis. 95% van de winkels kan aangetroffen 
worden binnen de bebouwde kom, dit is voor de winkelvloeroppervlakte nog steeds 91%. Voor 
de gehele handelsmix is 97% van de winkels gesitueerd binnen de bebouwde kom en dit vertaalt 
zich in 94% van de winkelvloeroppervlakte. 
Zoals hierboven reeds vermeld werd verlieten de winkels met dagelijkse goederen eerst het 
centrum van steden, gevolgd door de categorie in/om huis en ten slotte de winkels met 
luxegoederen. Dit verklaart deels de aanwezigheid van deze winkels buiten de bebouwde kom. 
Het aandeel van de categorie in/om huis is echter steeds het hoogst in aantal en voornamelijk in 
oppervlakte. Dit kan gelinkt worden aan de grote omvang van deze winkels waardoor ze 
gemakkelijker kunnen ingeplant worden buiten de bebouwde kom. In het algemeen zullen grote 
winkels meer te vinden zijn buiten bebouwde kernen, dit verklaart het feit dat het aandeel buiten 
de bebouwde kom stijgt wanneer men kijkt naar winkelvloeroppervlakte. Het aandeel van de 
winkels en winkelvloeroppervlakte in de categorie dagelijks binnen de bebouwde kom is steeds 
het hoogst, gevolgd door de categorie mode&luxe. Het aandeel van de kleine winkels met 
dagelijkse goederen (groente&) binnen de bebouwde kom is algemeen altijd het hoogst. Voor de 
categorie grootschalig (supermarkten en winkels met diepvriesartikelen) wordt ook steeds een 
groot aantal aangetroffen buiten de bebouwde kom zowel in aantal als in oppervlakte. Dit zijn 
ook doorgaans grote winkels die veel plaats nodig hebben en daardoor liever gelokaliseerd zijn 
aan grote toegangswegen of in bedrijvenzones buiten de bebouwde kom. Wanneer gekeken 
wordt naar de afbakeningen met de additionele 250 m is het duidelijk dat het overgrote deel van 
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de winkels aanwezig is binnen 250 m van bebouwde kernen, vooral voor de OpenStreetMap 
gegevens. Ook de verschillen tussen de percentages in aantal winkels en winkelvloeroppervlakten 
worden veel kleiner. Volgens de Mercatordatabank, die al een beetje gedateerd is bevindt een 
significant deel van de winkels in de categorie in/om huis zich toch nog buiten de bebouwde kom. 
Algemeen bewijzen de observaties dat winkels zich vooral situeren in of nabij de bebouwde kom. 
Dit is het minst het geval voor de categorie in/om huis en het meest het geval voor de categorie 
dagelijks. Aangezien de verschillen met of zonder buffer veel groter zijn voor de 
winkelvloeroppervlakte dan voor het aantal winkels, kan geconcludeerd worden dat grotere 
winkels zich bevinden op de rand van bebouwde kernen of net buiten de grens met de bebouwde 
kom. 
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Aggregatieniveau: gemeente 
Ten slotte worden er ook indicatoren berekend op het niveau van de gemeente (zie Tabel 1). Deze 
indicatoren worden nagegaan voor de winkels in de handelsmix en/of de onderverdelingen. De 
resultaten van de verschillende indicatoren worden voorgesteld voor het Vlaams Gewest. De 
indicatoren die besproken worden zijn: 

 Aantal inwoners per winkel en per m2 winkelvloeroppervlakte  
 Winkeldichtheid naar aantal winkels en naar m2 winkelvloeroppervlakte (per km2) 
 Percentage leegstand naar aantal en naar m2 winkelvloeroppervlakte 
 Specialisatiecoëfficiënt 
 Interne specialisatiegraad 
 Percentage leegstand volgens winkelvloeroppervlakte t.o.v. percentage leegstand naar 

aantal 
De specialisatiecoëfficiënt en de interne specialisatiegraad werden berekend voor zowel het 
Vlaams Gewest als voor beide Gewesten tezamen. De resultaten van de indicatoren berekend 
met de combinatie van de twee Gewesten zullen enkel worden besproken indien er een duidelijk 
verschil is met de resultaten op Vlaams niveau. 

Handelsmix 
Eerst zullen de kaarten besproken worden met de resultaten van de indicatoren die rekening 
houden met de totale handelsmix. Figuur 1 toont de indicator aantal inwoners per winkel voor 
elke gemeente voor alle winkels in de handelsmix.  
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Figuur 1: Aantal inwoners per winkel van de totale handelsmix voor het Vlaams Gewest. 
Deze verhouding is zeer laag voor alle centrumsteden wat erop wijst dat er veel winkels aanwezig 
zijn, vooral ten opzichte van het grote aantal inwoners ter plaatse. Ook zijn er merkbaar meer 
West-Vlaamse gemeenten met een lage waarde t.o.v. de andere provincies. Hogere waardes 
kunnen voornamelijk aangetroffen worden in Vlaams-Brabant en in kleine gemeentes verspreid 
over het Vlaams Gewest. In de kleine, niet verstedelijkte gemeentes is dit het gevolg van een zeer 
laag aantal winkels. In de gemeente Herstappe (zuidoosten, bij Tongeren) werd zelfs geen enkele 
winkel geregistreerd. 
In Figuur 2 is dezelfde indicator weergegeven voor de winkelvloeroppervlakte. Aangezien de 
totale winkelvloeroppervlakte in een gemeente vaak omvangrijk is, zelfs t.o.v. het aantal 
inwoners, zijn deze waardes zeer klein. Een aantal gemeentes op de grens met Wallonië en meer 
verspreid hebben toch hoge waardes. Dit is het gevolg van een zeer beperkt aantal (kleine) 
winkels. Voor alle stadsgewesten is er voor elke inwoner minstens een m2 winkelvloeroppervlakte 
beschikbaar. De hoge waardes rondom het Brussels Gewest zijn niet meer zo aanwezig voor de 
berekening met de winkelvloeroppervlakte, dit wijst op een beperkt aantal winkels in deze 
gemeentes maar toch een redelijke totale winkelvloeroppervlakte.  
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Figuur 2: Aantal inwoners per m2 winkelvloeroppervlakte van de totale handelsmix voor het Vlaams Gewest. 
Figuur 3 toont de indicator winkeldichtheid voor het aantal winkels. Opvallend hoge dichtheden 
van 0,2 tot 3,5 winkel per km2 kunnen geobserveerd worden voor de centrumstad Antwerpen 
(ondanks haar grote oppervlakte), de agglomeratiegemeentes Boom, Wijnegem en Mortsel, de 
centrumstad Oostende en de gemeente Blankenberge. Voor de kleine gemeentes is dit te wijten 
aan een hoge hoeveelheid winkels en een (relatief) lage oppervlakte. Antwerpen en Oostende 
bezitten een heel hoog aantal winkels. Lagere waardes kunnen geobserveerd worden voor de 
andere Vlaamse gemeentes, met vaak hogere waardes in de agglomeraties van de 
centrumsteden. 
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Figuur 3: Aantal winkels per oppervlakte (km2) van de totale handelsmix voor het Vlaams Gewest. 
Hetzelfde kan bekeken worden voor de winkelvloeroppervlakte in Figuur 4. Opnieuw is er een 
heel hoge dichtheid te zien voor Antwerpen en haar collega centrumstad Oostende. Daarnaast 
hebben nog een aantal gemeentes met een kleine oppervlakte een zeer hoge waarde waaronder 
gemeentes in de agglomeratie van Antwerpen, Kortrijk en Brussel. Hoge waardes kunnen ook 
geobserveerd worden voor alle centrumsteden en andere grote steden met als uitzondering 
Genk. Het overgrote deel van de Vlaamse gemeentes heeft een lage waarde en wederom kunnen 
gemeentes met hogere waardes worden teruggevonden in de agglomeraties en eventueel ook 
de banlieue en forensenwoonzone van de centrumsteden. 
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Figuur 4: Winkelvloeroppervlakte per oppervlakte (km2) van de totale handelsmix voor het Vlaams Gewest. 
Een andere indicator berekend voor de handelsmix is het percentage van de winkels in de 
handelsmix dat leegstaat (Figuur 5). Hoge percentages van 23-43% leegstand zijn aanwezig in de 
centrumsteden Antwerpen en Turnhout. Opvallend is het grote aantal gemeentes in de provincie 
Limburg met een aandeel van winkels dat leegstaat groter dan 23%. De percentages zijn ook zeer 
hoog in de agglomeratie van Brussel en in een aantal kustgemeentes. Voor Kortrijk en Mechelen 
kan men ook een percentage van 17-23% observeren. De hoeveelheid leegstand in Brugge, Gent, 
Sint-Niklaas en Leuven is echter kleiner dan 17%. Dit kan ook bestudeerd worden voor de 
winkelvloeroppervlakte in Figuur 6. Het resultaat wijkt sterk af van Figuur 5. Zeer hoge 
percentages zijn vooral aanwezig in gemeentes met een klein aantal winkels en dus een beperkte 
winkelvloeroppervlakte. In Antwerpen, Hasselt, Genk, Sint-Niklaas, Oostende en Kortrijk zijn de 
percentages ook hoog. Ook voor de winkelvloeroppervlakte is de hoeveelheid leegstand laag in 
Brugge en Leuven. In Turnhout is het percentage voor de winkelvloeroppervlakte veel lager dan 
dat voor het aantal winkels. De hoge percentages in Limburg zijn ook lager in termen van 
winkelvloeroppervlakte. Dit alles wijst op het feit dat voornamelijk kleine winkels leegstaan. 
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Figuur 5: Het percentage van de winkels in de handelsmix in leegstand. 

 
Figuur 6: Het percentage van de winkelvloeroppervlakte in de handelsmix in leegstand. 
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Ten slotte kan de leegstand ook bekeken worden door de ratio te berekenen van het percentage 
van de winkelvloeroppervlakte dat leegstaat t.o.v. het percentage naar het aantal winkels (Figuur 
7). Hoge waardes wijzen op gemeentes waar vooral relatief grote winkels leegstaan. Voor alle 
stadsgewesten is deze waarde kleiner dan 1, wat erop wijst dat voornamelijk kleine winkels 
leegstaan. Dit is ook het geval voor de Limburgse gemeentes (zie hoger). De gemeentes waar 
grote winkels leegstaan zijn verspreid over Vlaanderen en zijn over het algemeen minder bekend. 
Bij deze groep zitten wel enkele gemeentes uit de stadsgewesten van Brugge, Antwerpen, 
Oostende, Gent, Turnhout, Sint-Niklaas en Brussel. 

i  
Figuur 7: De ratio van het percentage van de winkelvloeroppervlakte t.o.v. het percentage van het aantal winkels in de handelsmix in leegstand. 
Een andere indicator berekend op de handelsmix is de specialisatiecoëfficiënt. Deze indicator vat 
samen welke gemeentes afwijken van het aantal inwoners per winkel berekend op waardes voor 
het gehele Gewest. Deze indicator wordt berekend voor het Vlaams Gewest (met het Vlaamse 
gemiddelde) en de beide Gewesten samen (met het gemiddelde van beide Gewesten). Waardes 
rondom 1 (2e klasse) duiden op waardes voor de gemeente die gelijkend zijn aan de waarde van 
het Gewest (Gewestelijk gemiddelde) (Figuur 8). Alle stadsgewesten hebben waardes onder of 
rond het gemiddelde. Ook voor de kustgemeentes en een aantal grote steden zoals Aalst, 
Roeselare, Tongeren en Lier is het aantal inwoners per winkel lager dan gemiddeld. Dit is ook het 
geval voor een aantal gemeentes in de agglomeraties en banlieue van de centrumsteden. 
Opvallend veel gemeentes met hoge waardes zijn gesitueerd in de Brusselse rand.  
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Figuur 8: Aantal inwoners per winkel ten opzichte van het gemiddelde van het Vlaams Gewest voor de totale handelsmix. 
Deze indicator kan ook berekend worden voor de winkelvloeroppervlakte (Figuur 9). Hoge 
waardes kunnen voornamelijk geobserveerd worden voor gemeentes met een zeer laag aantal 
winkels. Deze zijn voornamelijk gesitueerd op de grens tussen Vlaanderen en Wallonië en rondom 
Brussel. De centrumsteden en de regionale stad Roeselare hebben bijna allemaal een 
gestandaardiseerde waarde onder 1. Centrumsteden Antwerpen, Gent en Mechelen en de 
regionale stad Aalst hebben een waarde rond het gemiddelde. Leuven scoort boven het 
gemiddelde voor de winkelvloeroppervlakte in tegenstelling tot het aantal winkels. Dit wijst op 
een relatief kleinere oppervlakte van de Leuvense winkels.  
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Figuur 9: Aantal inwoners per m2 winkelvloeroppervlakte ten opzichte van het gemiddelde van het Vlaams Gewest voor de totale handelsmix. 

 Dagelijks 
Vervolgens kunnen de resultaten ook besproken worden door middel van kaarten voor de 
verschillende onderverdelingen, te beginnen met de drie hoofdcategorieën: dagelijks, in/om huis 
en mode&luxe.  
Figuur 10 toont de resultaten voor alle Vlaamse gemeentes voor de indicator aantal inwoners per 
winkel. Hoge waardes zijn voornamelijk aanwezig rond Brussel. Opvallend zijn de lage waardes 
van het overgrote deel van de West-Vlaamse gemeentes. De centrumsteden hebben allemaal vrij 
veel winkels in vergelijking met het aantal inwoners, de ratio is iets hoger voor Genk en Mechelen. 
Wanneer dit bekeken wordt voor de winkelvloeroppervlakte (Figuur 11) zijn de opvallend lage 
waardes voor West-Vlaanderen niet echt meer zichtbaar. Dit wijst er dus op dat daar veel winkels 
aanwezig zijn in de categorie dagelijks, maar met een beperkte oppervlakte. Voor de WVO 
hebben alle centrumsteden een waarde in de laagste klasse.  
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Figuur 10: Aantal inwoners per winkel van de onderverdeling dagelijks voor het Vlaams Gewest. 

 
Figuur 11: Aantal inwoners per m2 winkelvloeroppervlakte van de onderverdeling dagelijks voor het Vlaams Gewest. 
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Voor het overgrote deel van de gemeentes in Vlaanderen is er minder dan 1 tot 2 winkels 
aanwezig voor elke km2 (Figuur 12). De centrumsteden Brugge, Mechelen, Turnhout, Genk, 
Hasselt en Sint-Niklaas en de regionale stad Aalst bezitten 2-4 winkels per km2. Erg hoge 
dichtheden kunnen geobserveerd worden voor Oostende, Kortrijk, Gent, Antwerpen, Leuven en 
Roeselare. Kleine gemeentes met hoge dichtheden kunnen gevonden worden in de agglomeraties 
van Antwerpen, Kortrijk, Brussel, Aalst en aan de kust. Andere gemeentes rondom de 
centrumsteden hebben vaak ook hoge waardes. Voor de winkelvloeroppervlakte hebben enkel 
nog de gemeentes Antwerpen, Borsbeek en Mortsel en een aantal kleine gemeentes rond Brussel 
een zeer hoge waarde (Figuur 13). Alle andere centrumsteden en agglomeraties hebben ook nog 
vrij hoge waardes buiten Genk en Sint-Niklaas. Nog een aantal grote gemeentes bezit een hoge 
waarde zoals Lier en Roeselare. Veel minder gemeentes scoren hoog voor de winkeldichtheid 
naar WVO, dit is een indicator van de kleine winkelvloeroppervlakte van winkels in deze categorie. 

 
Figuur 12: Aantal winkels per oppervlakte (km2) van de onderverdeling dagelijks voor het Vlaams Gewest. 
 



39   

 
Figuur 13: Winkelvloeroppervlakte per oppervlakte (km2) van de onderverdeling dagelijks voor het Vlaams Gewest. 
Figuur 14 toont de specialisatiecoëfficiënt naar aantal winkels. Die bevestigt en verduidelijkt de 
observaties gemaakt bij Figuur 10. Waardes onder het gemiddelde worden voornamelijk 
aangetroffen voor West-Vlaamse gemeentes en de centrumsteden Brugge, Gent, Kortrijk en 
Oostende. Ook Roeselare, Sint-Truiden en Wijnegem herbergen meer winkels relatief t.o.v. het 
aantal inwoners dan gemiddeld in Vlaanderen. De overige centrumsteden hebben waardes nabij 
het gemiddelde en dit is ook het geval voor de meeste Vlaamse gemeentes. Gemeentes met 
waardes boven het gemiddelde kunnen voornamelijk aangetroffen worden rondom het Brussels 
Gewest.  
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Figuur 14: Aantal inwoners per winkel ten opzichte van het gemiddelde van het Vlaams Gewest voor de onderverdeling dagelijks. 
De specialisatiecoëfficiënt berekend voor de winkelvloeroppervlakte toont een grotendeels 
ander beeld (Figuur 15). Waardes onder het gemiddelde kunnen gevonden worden aan de kust 
en voor enkele bekende steden waaronder Brugge, Hasselt, Turnhout, Lier, Mol, Tongeren, Sint-
Truiden,… De meeste centrumsteden hebben een waarde rond 1. Turnhout en Hasselt scoren 
beter wanneer gekeken wordt naar de winkelvloeroppervlakte. Kortrijk, Gent en Oostende scoren 
echter slechter net zoals een groot aandeel van West-Vlaanderen. Dit wijst op de beperkte 
oppervlakte van de winkels van dit type aldaar. Een aantal gemeentes in de agglomeratie van 
Antwerpen en in de forensenwoonzone van Brugge en Kortrijk vertonen waardes onder het 
gemiddelde. Voor het aantal winkels waren Wijnegem en Sint-Truiden de enige gemeentes in het 
oosten van het land die hoger dan het gemiddelde scoorden (Figuur 14). Dit is nog steeds het geval 
voor de winkelvloeroppervlakte. 
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Figuur 15: Aantal inwoners per m2 winkelvloeroppervlakte ten opzichte van het gemiddelde van het Vlaams Gewest voor de onderverdeling dagelijks. 
Een indicator die enkel kan berekend worden voor de verschillende onderverdelingen is de 
interne specialisatiegraad, oftewel het percentage van een onderverdeling binnen de handelsmix 
gestandaardiseerd voor het Gewestelijk gemiddelde. De categorie dagelijks is voornamelijk 
belangrijk in kleinere gemeentes met beperkte voorzieningen (Figuur 16). Ook het overgrote deel 
van de West-Vlaamse gemeentes met uitzondering van de kust en de grotere steden, heeft een 
aandeel van winkels die dagelijkse goederen verkopen hoger dan het Gewestelijk gemiddelde. De 
centrumsteden zitten voornamelijk rond het gemiddelde in uitzondering van Hasselt, Genk en 
Turnhout. Deze centrumsteden tezamen met een aantal grote gemeentes in de provincie Limburg 
hebben een lager aandeel van winkels met dagelijkse goederen dan het gemiddelde.  
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Figuur 16: Percentage van de winkels in de onderverdeling dagelijks binnen de totale handelsmix relatief t.o.v. het gemiddelde voor het Vlaams Gewest. 
De resultaten van de indicator interne specialisatiegraad worden ook bekeken voor de 
winkelvloeroppervlakte (Figuur 17). De centrumsteden hebben allemaal een gemiddelde waarde 
in uitzondering van Sint-Niklaas en Genk die lagere waardes vertonen. Opnieuw zijn de patronen 
anders dan voor het aantal winkels. Turnhout en Hasselt scoren onder andere hoger bij de 
winkelvloeroppervlakte. Dit wijst op gemiddeld grotere winkels in deze categorie. Gent en een 
groot aantal West-Vlaamse gemeentes vertonen echter lagere waardes voor de WVO, dit wijst 
op de relatief kleine oppervlakte van dit type winkels aldaar. 
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Figuur 17: Percentage van de winkelvloeroppervlakte in de onderverdeling dagelijks binnen de totale handelsmix relatief t.o.v. het gemiddelde voor het Vlaams Gewest. 
 

 In/om huis 
De volgende onderverdeling die wordt besproken is in/om huis. Weinig winkels t.o.v. het aantal 
inwoners en dus hogere waardes worden aangetroffen rondom het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (Figuur 18). Dit kan echter niet waargenomen worden voor de winkelvloeroppervlakte, 
wat een indicatie is voor grote winkels in deze categorie op die locaties  
Figuur 19). Andere gemeentes met hoge waardes zijn er met een beperkte verstedelijking en 
bijgevolg aantal winkels. Dit type winkel is niet noodzakelijk in deze gemeentes. Alle 
centrumsteden hebben lage waardes en zijn dus goed voorzien voor deze categorie ondanks het 
grote aantal inwoners.  
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Figuur 18: Aantal inwoners per winkel van de onderverdeling in/om huis voor het Vlaams Gewest. 

.  
Figuur 19: Aantal inwoners per m2 winkelvloeroppervlakte van de onderverdeling in/om huis  voor het Vlaams Gewest. 
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Het aantal winkels per oppervlakte is heel hoog voor Antwerpen, Oostende, Knokke-Heist en 
Leuven (Figuur 20). Zeer hoge waardes kunnen ook gevonden worden in kleine gemeentes in de 
agglomeratie van Antwerpen, Kortrijk en Brussel. De centrumsteden en een aantal gemeentes in 
hun agglomeraties hebben ook hoge waardes, in uitzondering van Genk. In het algemeen kunnen 
hogere waardes gevonden worden in de gemeentes nabij grote steden. Wanneer naar de 
winkelvloeroppervlakte wordt gekeken, kunnen heel hoge waardes enkel nog gevonden worden 
in Oostende, twee gemeentes in de agglomeratie en forensenwoonzone van Kortrijk, gemeentes 
in de agglomeratie van Antwerpen en Brussel (Figuur 21). De meeste centrumsteden vertonen 
ook hoge waardes behalve Kortrijk, Genk en Leuven. De winkelvloeroppervlaktes van de winkels 
in Kortrijk en voornamelijk deze in Leuven zijn dus beperkt.  

 
Figuur 20: Aantal winkels per oppervlakte (km2) van de onderverdeling in/om huis voor het Vlaams Gewest. 
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Figuur 21: Winkelvloeroppervlakte per oppervlakte (km2) van de onderverdeling in/om huis voor het Vlaams Gewest. 
De specialisatiecoëfficiënt toont aan dat de voorziening van winkels in de categorie in/om huis 
t.o.v. het aantal inwoners het best is in Hasselt en Sint-Niklaas (Figuur 22). Brugge, Oostende, 
Kortrijk, Genk en Turnhout vertonen waardes rondom het Gewestelijk gemiddelde. Gent, 
Antwerpen, Mechelen en Leuven hebben echter minder winkels dan het gemiddelde, relatief 
t.o.v. het aantal inwoners en zijn dus relatief slechter voorzien in de categorie in/om huis. De 
Brusselse gemeentes vertonen heel hoge waardes. Het aantal inwoners per winkel is veel hoger 
voor de combinatie van beide Gewesten door de hoge waarde voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Dit resulteert in andere resultaten zoals te zien in Figuur 23. De waardes van de 
centrumsteden Leuven, Brugge, Oostende en Mechelen gaan allemaal één klasse naar beneden 
wanneer ze worden vergeleken met het gemiddelde van beide Gewesten in tegenstelling tot het 
gemiddelde van het Vlaams Gewest. Dit bevestigt de verschillen die kunnen optreden tussen de 
Gewestelijke niveaus en de slechtere voorziening van dit type winkels in het Brussels Gewest. 



47   

 Figuur 22: Aantal inwoners per winkel ten opzichte van het gemiddelde van het Vlaams Gewest voor de onderverdeling in/om huis. 

 Figuur 23: Aantal inwoners per winkel ten opzichte van het gemiddelde van het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de onderverdeling in/om huis. 
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Voor de winkelvloeroppervlakte scoren Brugge en Turnhout nu wel onder het gemiddelde 
wanneer enkel het gemiddelde van het Vlaams Gewest wordt gebruikt (Figuur 23). Kortrijk scoort 
echter boven het gemiddelde wat wijst op de kleine winkelvloeroppervlakte van het relatief grote 
aantal winkels. Hoge waardes kunnen algemeen gevonden worden in de agglomeratie-, banlieue- 
en forensenwoonzonegemeentes van de centrumsteden. Voor de winkelvloeroppervlakte trad 
hetzelfde fenomeen op wanneer de berekeningen werden gedaan voor beide Gewesten als wat 
hier boven werd besproken. Het Brussels Gewest vertoont een veel hoger aantal inwoners per 
winkel en per winkelvloeroppervlakte dan het Vlaams Gewest in de categorie in/om huis.  

 
Figuur 24: Aantal inwoners per m2 winkelvloeroppervlakte ten opzichte van het gemiddelde van het Vlaams Gewest voor de onderverdeling dagelijks. 
Het aandeel winkels in de categorie in/om huis ligt onder het gemiddelde voor alle stadsgewesten 
buiten Sint-Niklaas (Figuur 25). Ook de kustgemeentes bezitten lage waardes net zoals de 
gemeentes Roeselare, Lier, Tongeren, Sint-Truiden en Maaseik. Deze categorie is veel belangrijker 
in kleinere gemeentes die minder verstedelijkt zijn. De waardes van de gemeentes in de 
agglomeraties van de centrumsteden liggen voornamelijk rond of boven het gemiddelde. Dit type 
winkel is dus duidelijk meer aanwezig buiten de grote verstedelijkte kernen. De gemeentes in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertonen allemaal waardes onder het gemiddelde (Figuur 26).  
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 Figuur 25: Percentage van de winkels in de onderverdeling in/om huis binnen de totale handelsmix relatief t.o.v. het gemiddelde voor het Vlaams Gewest. 

 Figuur 26: Percentage van de winkels in de onderverdeling in/om huis binnen de totale handelsmix relatief t.o.v. het gemiddelde voor het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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Het percentage van de onderverdeling voor het gehele Brusselse Gewest is ook veel lager dan 
voor het Vlaams Gewest. Dit leidt tot verschillen tussen de resultaten van de twee 
berekeningswijzen in Figuur 25 en Figuur 26. De centrumsteden Hasselt, Genk, Leuven, Mechelen 
en Brugge vertonen in Figuur 26 waardes die een klasse hoger zijn dan in Figuur 25, ze zijn nu 
namelijk rond het gemiddelde. Dit is het resultaat van een lager Gewestelijk gemiddelde als beide 
Gewesten in rekening worden genomen.  
Wanneer dit bekeken word voor de winkelvloeroppervlakte blijkt dat de meeste centrumsteden 
een waarde hebben onder of rond het gemiddelde (Figuur 25). Lage waardes kunnen gevonden 
worden aan de kust en in de nabijheid van de centrumsteden. Hogere waardes zijn gelegen in 
minder verstedelijkte gebieden. Ook voor de winkelvloeroppervlakte scoren de gemeentes van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zeer laag, wat hetzelfde tot gevolg heeft als wat hierboven is 
besproken. 

 
Figuur 27: Percentage van de winkelvloeroppervlakte in de onderverdeling in/om huis binnen de totale handelsmix relatief t.o.v. het gemiddelde voor het Vlaams Gewest. 

 Mode&luxe 
Verder volgt de bespreking van de indicatoren voor de winkels en winkelvloeroppervlakte in de categorie 
mode&luxe. Het is duidelijk te zien in Figuur 28 dat in een aantal gemeentes helemaal geen winkels van 
dit type aanwezig zijn. Hoge waardes kunnen geobserveerd worden voor kleine, weinig verstedelijkte 
gemeentes, met weinig inwoners en nog minder winkels. Dit soort gemeentes zijn dan ook niet interessant 
om dit kledingwinkel te lokaliseren. Lage waardes kunnen aangetroffen worden in alle centrumsteden en 
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aan de kust. Gemeentes in de agglomeratie van de centrumsteden vertonen ook lage waardes in het 
algemeen. De waardes rondom het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn relatief hoog.  

 
Figuur 28: Aantal inwoners per winkel van de onderverdeling mode&luxe voor het Vlaams Gewest. 
De resultaten voor de winkelvloeroppervlakte en het aantal winkels zijn zeer gelijkaardig (Figuur 28 en 
Figuur 29). 
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Figuur 29: Aantal inwoners per m2 winkelvloeroppervlakte van de onderverdeling mode&luxe voor het Vlaams Gewest. 
De centrumsteden met een heel hoge winkeldichtheid naar aantal winkels zijn Antwerpen, Oostende, Gent en Leuven (Figuur 30). Andere gemeentes met heel hoge dichtheden zijn Blankenberge en De Panne, Roeselare en kleine gemeentes in de agglomeratie van Antwerpen. Andere centrumsteden hebben ook hoge waardes net zoals een aantal gemeentes in hun agglomeratie, dit is ook het geval voor de regionale stad Aalst. Maasmechelen, Herentals, Lier en een aantal kustgemeentes scoren ook hoog. Voor de winkelvloeroppervlakte zijn de enige gemeentes met heel hoge waardes Antwerpen, Wijnegem, Mortsel en Aartselaar, Roeselare en Oostende (Figuur 30). Dit wijst op een hoog aantal maar een beperkte oppervlakte van de winkels in Genk, Gent en Leuven. Kortrijk, Aalst, Mechelen, Leuven, Hasselt, Blankenberge en Knokke-Heist hebben ook hoge waardes. De winkeldichtheid naar WVO is minder groot voor de overige centrumsteden. De verschillen tussen de resultaten voor de indicator naar aantal en naar winkelvloeroppervlakte zijn beperkt (Figuur 30 en Figuur 31). 
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 Figuur 30: Aantal winkels per oppervlakte (km2) van de onderverdeling mode&luxe voor het Vlaams Gewest. 

 Figuur 31: Winkelvloeroppervlakte per oppervlakte (km2) van de onderverdeling mode&luxe voor het Vlaams Gewest. 
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Ook voor de categorie mode&luxe wordt de specialisatiecoëfficiënt berekend, de resultaten voor 
het aantal winkels zijn weergegeven in Figuur 32. Het aantal inwoners per winkels is lager dan 
gemiddeld voor de meeste stadsgewesten en kustgemeentes. Ook bekende shoppingsteden en 
andere grote steden zoals Maasmechelen, Maaseik, Lier, Ieper, Roeselare, Sint-Truiden, 
Tongeren, Aalst en anderen zijn goed voorzien van winkels relatief ten opzichte van het aantal 
inwoners. Mechelen is de enige centrumstad die rond het gemiddelde scoort. Hoge waardes 
worden aangetroffen in kleinere, minder verstedelijkte gemeentes, waar dit type winkel niet 
veelvuldig voorkomt. In de agglomeratiegemeentes van de centrumsteden komen meestal 
waardes voor rond of boven het gemiddelde. De gemeentes rondom het Brussels Gewest 
vertonen allemaal waardes boven het gemiddelde. 
 

 
Figuur 32: Aantal inwoners per winkel ten opzichte van het gemiddelde van het Vlaams Gewest voor de onderverdeling mode&luxe. 
Dit kan ook bekeken worden voor de winkelvloeroppervlakte in Figuur 33. Voor de 
winkelvloeroppervlakte scoren veel gemeentes ver boven het gemiddelde. Antwerpen en Gent 
vertonen waardes rond het gemiddelde (in tegenstelling tot de waardes voor het aantal winkels) 
en de andere centrumsteden onder het gemiddelde. Opnieuw kunnen waardes onder het 
gemiddelde ook gevonden worden in de gemeentes Maasmechelen, Roeselare, Lier, Sint-Truiden, 
Tongeren en verschillende kustgemeentes. De voorzieningen in deze sector blijken eerder 
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beperkt te zijn in de gemeentes rond het Brussels Gewest en kleinere minder bekende gemeentes 
verspreid over Vlaanderen.  

 
Figuur 33: Aantal inwoners per m2 winkelvloeroppervlakte ten opzichte van het gemiddelde van het Vlaams Gewest voor de onderverdeling mode&luxe. 
De indicator interne specialisatiegraad voor het aantal winkels toont duidelijk dat het percentage 
winkels in de categorie mode&luxe veel hoger is dan het gemiddelde in de meeste kustgemeentes 
(Figuur 34). Andere gemeentes met waardes ver boven het gemiddelde zijn Roeselare, 
Hoogstraten, enkele gemeentes in de agglomeratie en banlieue van Antwerpen, Haacht, Tielt-
Winge, Hasselt en Maasmechelen. De meeste centrumsteden vertonen een waarde boven het 
gemiddelde in uitzondering van Genk, Mechelen, Turnhout en Sint-Niklaas (rond het 
gemiddelde). Dit wijst op de aantrekkelijkheid van stedelijke gebieden voor winkels in deze 
categorie. Het voorkomen van hoge percentages in de agglomeratie van centrumsteden wijst op 
suburbanisatie van dit type winkels. De meeste Vlaamse gemeentes vertonen waardes onder het 
gemiddelde. 
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Figuur 34: Percentage van de winkels in de onderverdeling mode&luxe binnen de totale handelsmix relatief t.o.v. het gemiddelde voor het Vlaams Gewest. 
Voor de indicator berekend op basis van de winkelvloeroppervlakte (Figuur 35) is het duidelijk 
dat alle centrumsteden buiten Turnhout en Gent een waarde hebben boven het gemiddelde. Dit 
wijst erop dat in Gent de winkelvloeroppervlakte van de winkels in deze categorie beperkt is. 
Gemeentes met de hoogste waardes zijn relatief kleine gemeentes, voornamelijk in West-
Vlaanderen met als meest bekende Wijnegem, Nieuwpoort, Knokke-Heist en Blankenberge. 
Minder hoge waardes boven het gemiddelde zijn zichtbaar voor de kustgemeentes en gemeentes 
in de omgeving van centrumsteden. Typische winkelsteden en grote steden zoals Maasmechelen, 
Maaseik, Lier, Roeselare, Sint-Truiden, Tongeren, Halle en Aalst scoren hoog voor zowel het aantal 
winkels als de winkelvloeroppervlakte. 
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Figuur 35: Percentage van de winkelvloeroppervlakte in de onderverdeling mode&luxe binnen de totale handelsmix relatief t.o.v. het gemiddelde voor het Vlaams Gewest. 

 Levensmiddelen 
Het aantal inwoners per winkel in de categorie levensmiddelen is duidelijk zeer laag voor de West-
Vlaamse gemeentes en het overgrote deel van de centrumsteden (Figuur 36). Voor Genk, Leuven 
en Mechelen is de waarde hoger net zoals voor de meeste gemeentes in de provincies 
Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Hoge waardes kunnen voornamelijk geobserveerd 
worden rondom het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en verspreid in Antwerpen en Limburg. Voor 
de indicator berekend met de winkelvloeroppervlakte verdwijnt de superioriteit van West-
Vlaanderen (Figuur 37). Alle stadsgewesten vertonen zeer lage waardes net zoals de meeste grote 
gemeentes. Ook de slechte voorziening in de gemeentes rondom Brussel is niet meer zo 
prominent aanwezig wanneer gekeken wordt naar de winkelvloeroppervlakte. Dit wijst erop dat 
de winkels die levensmiddelen verschaffen doorgaans groter zijn in de gemeentes van Vlaams-
Brabant, Antwerpen en Limburg i.t.t. de West-Vlaamse gemeentes. 
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Figuur 36: Aantal inwoners per winkel van de onderverdeling levensmiddelen voor het Vlaams Gewest. 

 
Figuur 37: Aantal inwoners per m2 winkelvloeroppervlakte van de onderverdeling levensmiddelen voor het Vlaams Gewest. 
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Hoge winkeldichtheden kunnen gesitueerd worden de centrumsteden Antwerpen, Gent, 
Oostende, Kortrijk en Leuven. Daarbij komen ook nog de gemeentes De Panne, Roeselare en 
Izegem (Figuur 38). Andere hoge waardes worden aangetroffen in de agglomeratie van 
Antwerpen, de forensenwoonzone en de agglomeratie van Brussel en in de agglomeratie en 
forensenwoonzone van Kortrijk en in de forensenwoonzone van Brugge. De centrumsteden 
hebben ook relatief hoge waardes in uitzondering van Genk. Andere hoge waardes kunnen 
gelokaliseerd worden aan de kust, nabij Kortrijk en Roeselare, in Aalst en Lier; en in de omgeving 
van Mechelen, Brussel en Antwerpen. Voor de indicator met de winkelvloeroppervlakte worden 
enkel heel hoge waardes aangetroffen in Antwerpen en nabije kleine gemeentes, Oostende en 
kleine gemeentes in de agglomeratie van Brussel (Figuur 39). Hoge waardes kunnen geobserveerd 
worden in de centrumsteden Brugge, Gent, Mechelen en Turnhout. Dit is ook het geval voor 
Roeselare en Izegem en gemeentes nabij Kortrijk, Brussel en Antwerpen. De overige 
centrumsteden vertonen vrij lage waardes. De resultaten voor de indicator met het aantal winkels 
en de winkelvloeroppervlakte zijn zeer gelijkaardig. 

 
Figuur 38: Aantal winkels per oppervlakte (km2) van de onderverdeling levensmiddelen voor het Vlaams Gewest. 
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Figuur 39: Winkelvloeroppervlakte per oppervlakte (km2) van de onderverdeling levensmiddelen voor het Vlaams Gewest. 
De specialisatiecoëfficiënt voor de categorie levensmiddelen naar aantal winkels is voorgesteld in 
Figuur 40. Opnieuw kunnen de dominante waardes onder het gemiddelde bekeken worden voor 
de West-Vlaamse gemeentes en centrumsteden. Waardes rondom het gemiddelde kunnen 
geobserveerd worden voor de overige centrumsteden. Hogere waardes zijn voornamelijk 
aanwezig rondom het Brussels Gewest en in de provincies Antwerpen en Limburg. Opvallend is 
de lage waarde van de gemeente Sint-Truiden in tegenstelling tot de waardes van de andere 
Limburgse gemeentes. De omliggende gemeentes van de centrumsteden scoren vaak hoger dan 
de centrumstad zelf. 
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Figuur 40: Aantal inwoners per winkel ten opzichte van het gemiddelde van het Vlaams Gewest voor de onderverdeling mode&luxe. 
Een totaal ander beeld verschijnt weer wanneer de indicator berekend wordt met de 
winkelvloeroppervlakte (Figuur 41). Lagere waardes zijn verspreid over het gehele Vlaamse 
Gewest in plaats van voornamelijk in het westen. De centrumsteden Brugge, Turnhout en Hasselt 
samen met een aantal kustgemeentes en Lier, Sint-Truiden en Tongeren hebben waardes onder 
het gemiddelde. Kortrijk, Gent, Sint-Niklaas, Antwerpen, Mechelen, Genk en Leuven scoren rond 
het gemiddelde. Hoge waardes zijn verspreid over het gehele Vlaamse Gewest. De waardes zijn 
nog steeds ruim hoog in de gemeentes rondom het Brussels Gewest. 
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Figuur 41: Percentage van de winkels in de onderverdeling levensmiddelen binnen de totale handelsmix relatief t.o.v. het gemiddelde voor het Vlaams Gewest. 
Hoge percentages in de categorie levensmiddelen kunnen vooral gevonden worden in kleine 
gemeentes met winkels die focussen op goederen voor dagelijks gebruik (Figuur 42). Het aantal 
gemeentes met waardes boven het gemiddelde is het hoogst voor West-Vlaanderen. Oostende, 
Mechelen, Sint-Niklaas, Antwerpen en Kortrijk vertonen waardes rond het gemiddelde. Brugge is 
de enige centrumstad met een waarde groter dan 1. Voor Turnhout, Hasselt en Genk kunnen 
waardes onder het gemiddelde worden vastgesteld.  
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Figuur 42: Percentage van de winkelvloeroppervlakte in de onderverdeling levensmiddelen binnen de totale handelsmix relatief t.o.v. het gemiddelde voor het Vlaams Gewest. 
Wederom zijn voor de winkelvloeroppervlakte de hoge waardes meer verspreid, met een 
opvallende concentratie ten oosten van Brussel (Figuur 42). In de meeste gemeentes zijn dit type 
winkels eerder klein waardoor hoge percentages in aantal winkels resulteren in minder hoge 
percentages naar winkelvloeroppervlakte. De centrumsteden vertonen gemiddelde waardes 
buiten Sint-Niklaas, Hasselt en Genk (onder gemiddelde). Waardes boven het gemiddelde kunnen 
vaak gevonden worden in de gemeentes die de centrumsteden omringen. Dit kan gelinkt worden 
aan de suburbanisatie van winkels met levensmiddelen om aan de behoefte te voldoen van de 
bevolking in o.a. de agglomeratie van centrumsteden. 

 Kleding& 
Vervolgens worden ook nog de indicatoren voor de categorie kleding& besproken. Merk op dat 
er in een aantal gemeentes zich geen enkele kledingwinkel bevindt op het grondgebied. De 
resultaten voor het aantal inwoners per winkel en per winkelvloeroppervlakte zijn weergegeven 
in Figuur 43 en Figuur 44. Voor het aantal winkels scoren alle centrumsteden in de laagste 
categorie net zoals de meeste grotere steden. Heel hoge waardes kunnen aangetroffen worden 
in kleine, minder verstedelijkte gemeentes waar dit type winkel minder belangrijk is. Voor de 
winkelvloeroppervlakte kan hetzelfde geobserveerd worden. Opnieuw zijn de waardes heel laag 
voor de centrumsteden en kunnen hoge waardes aangetroffen worden in gemeentes met een 
algemeen lage hoeveelheid winkels.  
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 Figuur 43: Aantal inwoners per winkel van de onderverdeling kleding& voor het Vlaams Gewest. 

 Figuur 44: Aantal inwoners per m2 winkelvloeroppervlakte van de onderverdeling kleding& voor het Vlaams Gewest. 
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Zeer hoge winkeldichtheden in deze categorie kunnen geobserveerd worden in de 
centrumsteden Antwerpen, Oostende en Leuven (Figuur 45). Daarnaast zijn zeer hoge waardes 
zichtbaar voor twee gemeentes uit de forensenwoonzone van Brugge en twee gemeentes uit de 
agglomeratie van Antwerpen. Iets minder hoge waardes zijn zichtbaar voor alle centrumsteden 
in uitzondering van Genk. Daarbovenop kunnen hoge waardes ook aangetroffen worden in 
Maasmechelen, Aalst, Roeselare, Lier en enkele kustgemeentes. In het algemeen hebben de 
gemeentes in de nabijheid van de centrumsteden hogere waardes dan de gemeentes daarbuiten. 
Voor de winkelvloeroppervlakte hebben dezelfde centrumsteden zeer hoge waardes. Daarnaast 
ook de gemeente Blankenberge in de forensenwoonzone van Brugge, Roeselare, Kuurne in de 
agglomeratie van Kortrijk, Drogenbos in de agglomeratie van Brussel en vier gemeentes uit de 
agglomeratie van Antwerpen, waaronder Wijnegem (Figuur 46). Er zijn dus een aantal gemeentes 
bijgekomen met voornamelijk heel lage oppervlaktes, die het in termen van 
winkelvloeroppervlakte beter doen dan voor het aantal winkels. Ook de regionale stad Roeselare 
vertoont een zeer hoge waarde. De centrumsteden vertonen opnieuw allemaal een iets minder 
hoge waarde buiten Genk. Hoge waardes kunnen geobserveerd worden voor Aalst, Lier, 
Maasmechelen en enkele kuststeden. 

 
Figuur 45: Aantal winkels per oppervlakte (km2) van de onderverdeling kleding& voor het Vlaams Gewest. 
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Figuur 46: Winkelvloeroppervlakte per oppervlakte (km2) van de onderverdeling kleding& voor het Vlaams Gewest. 
De specialisatiecoëfficiënt van het aantal winkels toont de waardes onder het gemiddelde van de 
verschillende centrumsteden in uitzondering van Mechelen (gemiddeld). Andere waardes onder 
het gemiddelde kunnen gevonden worden aan de kust en in Roeselare, Ieper, Lier, Herentals, 
Sint-Truiden, Tongeren, Aalst, Maasmechelen… (Figuur 47). Al deze gemeentes hebben dus een 
hoger aanbod kledingwinkels dan gemiddeld relatief t.o.v. hun inwoners. Zeer hoge waardes 
komen veelvuldig voor rondom het Brussels Gewest.  
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Figuur 47: Aantal inwoners per winkel ten opzichte van het gemiddelde van het Vlaams Gewest voor de onderverdeling kleding&. 
Voor de winkelvloeroppervlakte ziet het resultaat er niet zo anders uit (Figuur 48). Nu hebben de 
gemeentes Antwerpen en Gent waardes rond het gemiddelde in plaats van een stuk onder dit 
gemiddelde. De waarde van de centrumstad Mechelen echter ligt 1 klasse lager. Kledingwinkels 
hebben dus een grotere oppervlakte dan gemiddeld in Mechelen. De verschillende grote steden 
met waardes onder het gemiddelde blijven echter gelijk. Verschillen die optreden zijn 
voornamelijk de zeer hoge waardes in kleine gemeentes. Roeselare en Aalst scoren weeral onder 
het gemiddelde, wat de goede voorziening van kledingwinkels in deze steden benadrukt ten 
opzichte van hun inwoners. 
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Figuur 48: Aantal inwoners per m2 winkelvloeroppervlakte ten opzichte van het gemiddelde van het Vlaams Gewest voor de onderverdeling kleding&. 
Het aantal winkels binnen de categorie kleding& is duidelijk hoger dan gemiddelde voor een 
aantal kuststeden, Roeselare, Wijnegem en andere gemeentes in de agglomeratie van 
Antwerpen, Tremelo, Tielt-Winge, Hasselt en Maasmechelen (Figuur 49). De meeste hoge 
waardes kunnen gevonden worden in bekende shoppingsteden. Alle centrumsteden vertonen 
waardes boven het gemiddelde in uitzondering van Mechelen en Sint-Niklaas (rond het 
gemiddelde). Voor het resultaat van de beide Gewesten samen moet vermeld worden dat het 
gemiddelde voor beide Gewesten hoger ligt dan het gemiddelde van het Vlaams Gewest. De 
oorzaak hiervan is het hogere percentage kledingwinkels in het Brussels Gewest. Hierdoor daalde 
de interne specialisatiegraad van zowel Genk als Antwerpen tot gemiddeld voor beide Gewesten 
samen (Figuur 50). Het is zichtbaar dat de gemeentes van het Brussels Gewest voornamelijk 
waardes hebben rond of boven het gemiddelde.  
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 Figuur 49: Percentage van de winkels in de onderverdeling kleding& binnen de totale handelsmix relatief t.o.v. het gemiddelde voor het Vlaams Gewest. 

.  Figuur 50: Percentage van de winkels in de onderverdeling kleding& binnen de totale handelsmix relatief t.o.v. het gemiddelde voor het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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Voor de winkelvloeroppervlakte kunnen de hoogste waardes gevonden worden voor een aantal 
minder bekende West-Vlaamse gemeentes en Middelkerke, Nieuwpoort, Blankenberge, Knokke-
Heist en Poperinge. Andere hoge scores kunnen gelinkt worden aan een aantal kleinere 
gemeentes in de agglomeratie van Antwerpen, de forensenwoonzone van Turnhout, de banlieue 
en forensenwoonzone van Leuven en de centrumstad zelf, Tremelo en Bree (Figuur 51). Niet alle 
centrumsteden vertonen hoge waardes, gemiddelde waardes zijn aanwezig voor Genk, Turnhout 
en Gent. Sint-Niklaas en Leuven vertonen lagere waardes voor het aantal winkels en hogere voor 
de winkelvloeroppervlakte. Dit wijst op grotere kledingwinkels in Sint-Niklaas en Leuven dan 
gemiddeld. Bij de interne specialisatiegraad berekend met de winkelvloeroppervlakte ligt de 
nadruk minder op bekende shoppingsteden. Hoewel Maasmechelen, Hasselt, Brugge en een 
aantal kuststeden nog steeds boven het gemiddelde scoren. 

 
Figuur 51: Percentage van de winkelvloeroppervlakte in de onderverdeling kleding& binnen de totale handelsmix relatief t.o.v. het gemiddelde voor het Vlaams Gewest. 

 Grootschalig 
In de resultaten voor de categorie grootschalig is het zichtbaar dat een aantal gemeentes geen 
supermarkten of winkels met diepvriesartikelen op hun grondgebied hebben. De indicator aantal 
inwoners per winkel vertoont waardes in de laagste categorie voor de centrumsteden Gent, 
Brugge, Oostende, Leuven, Genk en omringende gemeentes (Figuur 52). Antwerpen, Hasselt, 
Kortrijk en Turnhout daarentegen scoren iets slechter en Mechelen vertoont het minste winkels 
relatief t.o.v. het aantal inwoners. De hoogste waardes worden bereikt in kleinere gemeentes. 



71   

Enkele daarvan zijn aanwezig in de agglomeratie en banlieue van Antwerpen. Ook gemeentes in 
de banlieue van Oostende en Genk en de agglomeratie van Mechelen springen eruit. Een ander 
beeld wordt bekomen wanneer gekeken wordt naar de winkelvloeroppervlakte in Figuur 53. Alle 
centrumsteden vertonen zeer lage waardes en hogere waardes kunnen aangetroffen worden in 
de gemeentes van hun agglomeratie en banlieue. Het grootste verschil tussen de resultaten met 
het aantal winkels en met de winkelvloeroppervlakte kan geobserveerd worden voor Mechelen. 
Deze centrumstad bezit zeer grote winkels in de categorie grootschalig aangezien ze veel beter 
scoort in termen van voorzieningen t.o.v. inwoners voor de winkelvloeroppervlakte. 

 
Figuur 52: Aantal inwoners per winkel van de onderverdeling grootschalig voor het Vlaams Gewest. 
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Figuur 53: Aantal inwoners per m2 winkelvloeroppervlakte van de onderverdeling grootschalig voor het Vlaams Gewest. 
Hoge winkeldichtheden van winkels in de categorie grootschalig kunnen aangetroffen worden in 
Antwerpen, Leuven, Gent, Oostende en Kortrijk (Figuur 54). Daarnaast ook in hun 
agglomeratiegemeentes Mortsel en Boom, Bredene, Kuurne en in een aantal 
agglomeratiegemeentes van Brussel. Eveneens hoog scoren de overige centrumsteden in 
uitzondering van Turnhout plus Roeselare en Aalst en hun omgeving. Bij bijna alle centrumsteden 
scoren ook de gemeentes in de agglomeratie of banlieue en zelfs de forensenwoonzone hoog. Dit 
is minder duidelijk wanneer gekeken wordt naar de winkelvloeroppervlakte (Figuur 55). De enige 
gemeentes met zeer hoge waardes zijn Antwerpen en agglomeratiegemeente Borsbeek, 
Nazareth een banlieue gemeente van Gent en drie agglomeratiegemeentes van Brussel. Alle 
centrumsteden vertonen ook hoge waardes in uitzondering van Kortrijk, Sint-Niklaas en Genk. 
Roeselare scoort opnieuw hoog maar dit is niet het geval voor Aalst. Hoge waardes kunnen weer 
gevonden worden in de agglomeraties tot zelfs de forensenwoonzones van Oostende, Brugge, 
Kortrijk, Brussel en Antwerpen. Opvallend zijn de gemeentes met waardes in de tweede klasse 
gelokaliseerd in het centrale gedeelte van Vlaanderen voor het aantal winkels. Dit suggereert dat 
het interessanter is voor grootschalige winkels om gelokaliseerd te zijn in het centrale deel van 
Vlaanderen. 
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 Figuur 54: Aantal winkels per oppervlakte (km2) van de onderverdeling grootschalig voor het Vlaams Gewest. 

 Figuur 55: Winkelvloeroppervlakte per oppervlakte (km2) van de onderverdeling grootschalig voor het Vlaams Gewest. 
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Het resultaat van de specialisatiecoëfficiënt naar aantal winkels en winkelvloeroppervlakte is 
weergegeven in Figuur 56 en Figuur 57. De centrumsteden scoren allemaal rond het gemiddelde 
in uitzondering van Mechelen (bovengemiddeld) en Genk (ondergemiddeld). De gemeentes in de 
agglomeratie van de centrumsteden hebben over het algemeen ook waardes rondom het 
gemiddelde of hoger. Goede voorzieningen in deze categorie zijn voornamelijk aanwezig in de 
Limburgse gemeentes en de gemeentes in het oosten van de provincie Antwerpen. Hoge waardes 
worden voornamelijk aangetroffen rondom het Brussels Gewest en in kleine gemeentes verspreid 
over Vlaanderen. Wanneer gekeken wordt naar de winkelvloeroppervlakte scoren de meeste 
gemeentes rond of boven het gemiddelde (Figuur 57). De centrumsteden Brugge, Turnhout en 
Hasselt hebben waardes onder het gemiddelde en de overige centrumsteden hebben waardes 
rond 1. Andere gemeentes die onder het gemiddelde scoren zijn een aantal gelokaliseerd in de 
agglomeratie van centrumsteden plus enkele grote gemeentes zoals Sint-Truiden, Tongeren, 
Maasmechelen, Mol, Lier en Koksijde. Ook voor de winkelvloeroppervlakte scoren veel 
gemeentes in Vlaams-Brabant slecht maar dit is ook het geval voor vele clusters van gemeentes 
verspreid over Vlaanderen. Mechelen, Brugge, Hasselt en Turnhout hebben betere voorzieningen 
wanneer er gekeken wordt naar de winkelvloeroppervlakte in vergelijking met het aantal winkels.  

 
Figuur 56: Aantal inwoners per winkel ten opzichte van het gemiddelde van het Vlaams Gewest voor de onderverdeling grootschalig. 
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Figuur 57: Aantal inwoners per m2 winkelvloeroppervlakte ten opzichte van het gemiddelde van het Vlaams Gewest voor de onderverdeling grootschalig. 
Ten slotte wordt er gekeken naar de indicator interne specialisatiegraad voor het aantal winkels 
en de winkelvloeroppervlakte in Figuur 58 en Figuur 59. De centrumsteden Turnhout, Hasselt, 
Mechelen, Sint-Niklaas, Oostende en Kortrijk vertonen waardes onder het gemiddelde. Dit is ook 
het geval voor Roeselare en Aalst en gemeentes in hun omgeving. De overige centrumsteden 
worden gekarakteriseerd door waardes rond het gemiddelde in uitzondering van Genk dat 
bovengemiddeld scoort. Rondom Brussel kunnen opnieuw veel gemeentes met hoge waardes 
worden aangetroffen wat betekent dat het aantal inwoners per winkel voornamelijk hoog was als 
gevolg van het grote aantal inwoners (Figuur 56). Wanneer dit bekeken wordt voor de 
winkelvloeroppervlakte zijn er niet echt patronen te observeren. De centrumsteden vertonen 
gemiddelde waardes in uitzondering van Oostende, Kortrijk, Sint-Niklaas en Genk die onder het 
gemiddelde scoren. Er zijn dus verschillen in aantal winkels maar ook in winkelvloeroppervlakte 
tussen de centrumsteden. Voor de winkelvloeroppervlakte vallen ook veel hoge waardes op in 
het oosten van Brussel en minder hoge waardes in het centrum van Oost-Vlaanderen.  
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 Figuur 58: Percentage van de winkels in de onderverdeling grootschalig binnen de totale handelsmix relatief t.o.v. het gemiddelde voor het Vlaams Gewest. 

 Figuur 59: Percentage van de winkelvloeroppervlakte in de onderverdeling grootschalig binnen de totale handelsmix relatief t.o.v. het gemiddelde voor het Vlaams Gewest. 
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 Groente& 
De laatste categorie die wordt besproken is de onderverdeling groente&. Figuur 60 en Figuur 61 
tonen de resultaten voor de indicator aantal inwoners per winkel en winkelvloeroppervlakte. 
Voor het aantal inwoners per winkel kunnen zeer lage waardes aangetroffen worden in heel 
West-Vlaanderen, het grootste deel van Oost-Vlaanderen en de centrumsteden Turnhout en 
Antwerpen. De overige centrumsteden vertonen gemiddelde waardes. Hoge waardes kunnen 
voornamelijk aangetroffen worden rondom het Brussels Gewest. Wanneer dit bekeken wordt 
voor de winkelvloeroppervlakte valt het ook op dat de voorzieningen relatief t.o.v. het aantal 
inwoners zeer goed zijn in West-Vlaanderen en in mindere mate in Oost-Vlaanderen. Voor de 
indicator met de winkelvloeroppervlakte zijn er voor alle centrumsteden buiten Genk en Leuven 
zeer lage waardes aanwezig. Hogere waardes kunnen voornamelijk geobserveerd worden in 
Vlaams-Brabant en meer bepaald in de agglomeratie en banlieue van Brussel en in de banlieue 
en forensenwoonzone van Leuven. 

 
Figuur 60: Aantal inwoners per winkel van de onderverdeling groente& voor het Vlaams Gewest. 
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Figuur 61: Aantal inwoners per m2 winkelvloeroppervlakte van de onderverdeling groente& voor het Vlaams Gewest. 
Een zeer hoog aantal winkels per vierkante kilometer kan geobserveerd worden voor Antwerpen, 
Gent en Oostende (Figuur 62). Anderen in deze klasse zijn drie gemeentes in de agglomeratie van 
Antwerpen, twee in de agglomeratie en forensenwoonzone van Kortrijk, eentje uit de 
forensenwoonzone van Brugge en eentje in de agglomeratie van Brussel. Vrij hoge waardes zijn 
aanwezig voor de centrumsteden Brugge, Kortrijk, Sint-Niklaas, Mechelen en Leuven en ook voor 
Roeselare en Aalst. Turnhout, Hasselt en Genk vertonen lage waardes. Voor de 
winkelvloeroppervlakte hebben dezelfde gemeentes hoge waardes plus de gemeentes Roeselare 
en Izegem. Er is ook een verandering in de gemeentes uit de Antwerpse agglomeratie. Nu hebben 
alle stadsgewesten hoge waardes, wat erop wijst dat dit type winkels een grotere oppervlakte 
heeft dan gemiddeld voor Vlaanderen in de centrumsteden. Gemeentes met hoge waardes 
kunnen voornamelijk worden teruggevonden aan de kust, in de omgeving van de centrumsteden 
plus de omringende gemeentes van Roeselare en Aalst. 
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 Figuur 62: Aantal winkels per oppervlakte (km2) van de onderverdeling groente& voor het Vlaams Gewest. 

 Figuur 63: Winkelvloeroppervlakte per oppervlakte (km2) van de onderverdeling groente& voor het Vlaams Gewest. 
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De volgende indicator die bekeken wordt is de specialisatiecoëfficiënt berekend met het aantal 
winkels en de winkelvloeroppervlakte (Figuur 64 en Figuur 65). De specialisatiecoëfficiënt is 
duidelijk lager dan 1 voor de meeste West-Vlaamse gemeentes, voor de Oost-Vlaamse vallen de 
meeste waardes rond 1. Waardes onder het gemiddelde worden ook aangetroffen voor de 
centrumsteden Brugge, Oostende, Gent, Kortrijk en Antwerpen. Waardes rond het gemiddelde 
kunnen geobserveerd worden voor Sint-Niklaas, Mechelen, Hasselt en Turnhout. Genk en Leuven 
scoren boven het gemiddelde. Gemeentes met hoge waardes zijn vooral te vinden in de provincie 
Vlaams-Brabant en in mindere mate in Limburg en Antwerpen.  

 
Figuur 64: Aantal inwoners per winkel ten opzichte van het gemiddelde van het Vlaams Gewest voor de onderverdeling groente&. 
Wanneer dit bekeken wordt voor de winkelvloeroppervlakte verdwijnt dit patroon deels. Nog 
steeds echter vertonen veel West-Vlaamse gemeentes een specialisatiecoëfficiënt onder het 
gemiddelde. Dit is ook het geval voor de centrumsteden Oostende, Kortrijk, Gent en Antwerpen. 
Het grootste aandeel van de centrumsteden echter heeft een gemiddelde waarde. Brugge scoort 
beter in termen van aantal groentewinkels dan in termen van winkelvloeroppervlakte. Leuven en 
Genk hebben een kleinere voorziening van zowel winkels als winkelvloeroppervlakte relatief ten 
opzichte van het aantal inwoners. Net als voor het aantal winkels, zijn er veel hoge waardes 
aanwezig in de nabijheid van Brussel en Leuven. 
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Figuur 65: Aantal inwoners per m2 winkelvloeroppervlakte ten opzichte van het gemiddelde van het Vlaams Gewest voor de onderverdeling groente&. 
Gemeentes met een interne specialisatiegraad hoger dan het gemiddelde zijn vooral 
gelokaliseerd in Oost- en West-Vlaanderen (Figuur 66). Uitzonderingen zijn de kustgemeentes en 
de gemeentes rondom centrumsteden. De centrumsteden vertonen algemeen waardes rond 1 in 
uitzondering van Turnhout, Hasselt, Genk en Leuven (rond het gemiddelde). Waardes onder het 
gemiddelde zijn voornamelijk aanwezig in Limburg. Ongeveer hetzelfde kan geconcludeerd 
worden uit het resultaat van de indicator berekend met de winkelvloeroppervlakte (Figuur 67). 
Hoge waardes zijn opnieuw voornamelijk aanwezig in het westen van het Gewest. Oostende, 
Gent en Antwerpen vertonen nu echter waardes boven het gemiddelde. Winkels in de categorie 
groente& zijn dus groter dan gemiddeld in deze steden. De overige centrumsteden hebben 
waardes rond 1 in uitzondering van Turnhout, Hasselt, Sint-Niklaas en Genk (onder gemiddelde). 
In Sint-Niklaas zijn de winkels van dit type kleiner dan gemiddeld. 
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 Figuur 66: Percentage van de winkels in de onderverdeling groente& binnen de totale handelsmix relatief t.o.v. het gemiddelde voor het Vlaams Gewest. 

 Figuur 67: Percentage van de winkelvloeroppervlakte in de onderverdeling groente& binnen de totale handelsmix relatief t.o.v. het gemiddelde voor het Vlaams Gewest. 
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Bijlage 1: Gedetailleerde opdeling volgens de locatustypologie 
Locatus Onderverdeling 

Groep Hoofdbanche Branche 
Leegstand Leegstand Aanvang/Frictie 
    Langdurig 
    Structureel 
Dagelijks Levensmiddelen Diepvriesartikelen 
    Groenten & Fruit 
    Bakker 
    Vlaaien 
    Toko 
    Chocola 
    Koffie/Thee 
    Delicatessen 
    Kaas 
    Minisuper 
    Nachtwinkel 
    Noten 
    Poelier 
    Reform 
    Slagerij 
    Slijter 
    Wijnwinkel 
    Supermarkt 
    Tabak/Lectuur 
    Tabak speciaalzaak 
    Vis 
    Zoetwaren 
    Ziekenhuis Winkel 
  Persoonlijke Verzorging Apotheek 
    Drogist 
    Parfumerie 
    Haarproducten 
    Persoonlijke Verzorging Overige 
Mode & Luxe Warenhui Warenhuis 
  Kleding & M Beenmode 
    Bont 
    Bruidskleding 
    Damesmode 
    Dames- & Herenmode 
    Herenmode 
    Kindermode 
    Leermode 
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    Lingerie 
    Modeaccessoires 
    Sportkleding 
    Textielsuper 
    Modewarenhuis 
  Schoenen & Lederwaren Lederwaren 
    Schoenen 
  Juwelier & Optiek Juwelier 
    Uurwerken 
    Optiek 
  Houshoudelijke & Luxe Artikelen Glas/Aardewerk 
    Huishoudartikelen 
    Huishoudlinnen 
    Cadeauartikelen 
    Kookwinkel 
  Antiek & Kunst Antiek 
    Kunsthandel 
  Sport & Spel Buitensport 
    Ruitersport 
    Speelgoedwinkel 
    Modelbouw 
    Sportzaak 
    Hengelsport 
    Watersport 
    Sport Speciaalzaken 
Vrije Tijd Hobby Electronica 
    Foto/Film 
    Handvaardigheden 
    Wol/Handwerk 
    Munten/Postzegels 
    Muziekinstrumenten 
    Naaimachines 
    Stoffen 
  Media Boekhandel 
    Stripboeken 
    Beeld/Geluid 
    Software/Games 
    Kantoorartikelen 
    Poster/Kaart 
    Boek & Kantoor 
    Inkvullers 
In/Om Huis Plant & Dier Aquariums 
    Bloem/Plant 
    Dibevo 
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    Tuinartikelen 
    Tuincentrum 
    Tuinmeubelen 
  Bruin & Witgoed Radio & Tv 
    Computers 
    Huishoud Onderhoud 
    Telecom 
    Witgoed 
    Electro 
  Auto & Fiets Automaterialen 
    Car HiFi 
    Fietsen 
    Scooter/Brommers 
  Doe-Het-Zelf Bouwmarkt 
    Bouwmateriaal 
    Sauna/Zwembad 
    Deur/Kozijn 
    Breedpakket 
    Hout 
    IJzerwaren & Gereedschap 
    Sanitairmateriaal 
    Verf/Behang 
  Wonen Babywoonwinkel 
    Slaapkamer/Bed 
    Keukerns 
    Meubelen 
    Woonwarenhuis 
    Oosterse Tapijten 
    Keukens/Badkamers 
    Badkamers 
    Verlichting 
    Parket/Laminaat 
    Tegels 
    Wooninrichting 
    Woningtextiel 
    Woondecoratie 
    Zonwering 
Detailhandel Overig Detailhandel Overig Tweedehands Diversen 
    Tweedehands Kleding 
    Tweedehands Boeken 
    Automatiek 
    Partijgoed 
    Legerdump 
    Feestartikelen 
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    Paramedisch 
    Hoortoestellen 
    New Age 
    Growshop 
    Erotica 
    Souvenirs 
    Odd-Shops 
    Haarden/Kachels 
    Natuursteen 
    Non-Food Overige 
Transport & Brandstof Automotive Autodealer 

 


