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1. Inleiding
In het beleidsrapport Verklarend model voor het ruimtelijke patroon van toegang tot detailhandel in het
Vlaamse Gewest (STORE-B-14-018) (Cant et al, 2015) werd berekend hoe de winkelvloeroppervlakte van
voedingswinkels (er wordt een onderscheid gemaakt tussen supermarkten en kleine voedingswinkels) is
gelinkt aan verscheidene vestigingscriteria, met name bevolking, vergrijzing, allochtonen, inkomen en
werkgelegenheid. In het beleidsrapport De bereikbaarheid van voedselwinkels in het Vlaamse Gewest
(STORE-B-13-015) (Cant et al, 2014) werd dan weer de bereikbaarheid van voedingswinkels in de
Vlaamse stadsgewesten berekend. Voorliggend beleidsrapport bouwt voort op de resultaten van deze
publicaties. Ze worden aan elkaar gekoppeld en vergeleken met de verwachte evoluties van de
hierboven genoemde variabelen. Zo kan worden nagedacht over hoe het detailhandelslandschap van
voedingswinkels zal evolueren in de toekomst. Het doel van dit beleidsrapport is na te gaan, rekening
houdend met de prognoses voor de vestigingscriteria, waar er enerzijds winkelvloeroppervlakte in
significante mate zal worden gecreëerd en anderzijds waar er druk ontstaat op de bestaande
winkelvloeroppervlakte en uiteindelijk hoe dit de bereikbaarheid van voedingswinkels in de toekomst zal
beïnvloeden.

In sectie 2 wordt eerst de data die werd gegenereerd in het Verklarend model voor het ruimtelijke
patroon van toegang tot detailhandel in het Vlaamse Gewest (STORE-B-14-018) (Cant et al, 2015)
vereenvoudigd door een clustering uit te voeren. Buurten met gelijkaardige coëfficiënten worden samen
in eenzelfde cluster onderverdeeld. De resultaten worden vervolgens overgedragen naar
gemeenteniveau, zodat elke gemeente tot één van de gegenereerde clusters behoort. Sectie 3,
vervolgens, bestaat uit een beschrijving van de verscheidene vestigingscriteria. Er wordt met name
aandacht besteed hoe deze waarschijnlijk zullen evolueren in de toekomst. In sectie 4 wordt al de data
samengebracht en vergeleken met de huidige bereikbaarheid van voedingswinkels. Hier wordt dan
onderzocht hoe de winkelvloeroppervlakte en de bereikbaarheid van voedingswinkels waarschijnlijk zal
evolueren. Sectie 5, ten slotte, bevat dan de conclusies en de beleidsaanbevelingen.

De belangrijkste conclusies zijn dat er vooral in de centrumsteden Antwerpen, Hasselt, Mechelen en
Oostende, een belangrijke extra druk op de grote winkelformules komt. De bereikbaarheid van
voedselwinkels blijft er waarschijnlijk goed dankzij een dicht netwerk van kleine voedingswinkels en
kleinere supermarktformules, maar de voordelen voor de consument die grote supermarkten bieden
(zoals lage prijzen en een breed assortiment), gaan verloren omdat deze vermoedelijk zullen overwegen
naar de periferie te verhuizen of enkel daar te investeren (omwille van gebrek aan betaalbare ruimte). Er
wordt dan ook aangeraden een intensief aanbodbeleid door te voeren in deze centrumsteden,
gecombineerd met een restrictief beleid voor hun periferie, best gebaseerd op de afbakening van
kleinhandelskernen.

De grootste problemen worden evenwel verwacht in de randgemeenten van voornamelijk Antwerpen,
Gent, Leuven en Genk. Deze kennen een grote veroudering van de bevolking voornamelijk in buurten
met zeer weinig voedselwinkels. Ook voor deze gemeenten wordt aangeraden een aanbodbeleid door te
voeren aansluitend bij de afbakening van kleinhandelskernen. Maar tot nu toe bleek de
aantrekkingskracht van deze buurten op voedingswinkels (zowel supermarkten als kleine
voedingswinkels) gering en we verwachten dat dit problematisch zal blijven. Om daarom de tweede
doelstelling van het Integraal Handelsvestigingsbeleid te verwezenlijken, met name het waarborgen van
een bereikbaar aanbod voor consumenten, zullen andere innovatieve detailhandelsvormen moeten
worden uitgebouwd.



2. Clustering van gemeenten met gelijkaardige vestigingscriteria
Alvorens de eigenlijke analyse uit te voeren, worden clusters berekend. Deze clusters tonen gemeenten
waar de vestigingscriteria van detailhandelaars in de voedingssector gelijkaardig zijn. In het
beleidsrapport Verklarend model voor het ruimtelijke patroon van toegang tot detailhandel in het
Vlaamse Gewest (STORE-B-14-018) (Cant et al, 2015) werden coëfficiënten per gebied (gegroepeerde
statistische sectoren) berekend. Dit betekent dat er heel wat gedetailleerde data werd gegenereerd. Om
de verdere analyse te verduidelijken worden daarom gelijkaardige gebieden samengenomen, i.e.
geclusterd. Deze clusters worden gekoppeld aan bevolkingsprognoses (en prognoses van andere
vestigingscriteria) zodat kan worden afgeleid welke gebiedstypes en geografische locaties waarschijnlijk
een verslechtering of verbetering van de bereikbaarheid van voedselwinkels zullen hebben. De clustering
wordt gebaseerd op de over de ruimte variërende vestigingscriteria berekend in het voornoemde
beleidsdocument. Dit waren er drie, namelijk de invloed van de bevolking voor
supermarktwinkelvloeroppervlakte, het percentage allochtonen en het percentage oudere inwoners
voor de winkelvloeroppervlakte van kleine voedselwinkels. Alle berekeningen worden uitgevoerd in de
statistische software R (R Development Core Team, 2008) en met behulp van het cluster-pakket
(Maechler et al, 2015).

Om de clusters te berekenen wordt gekozen voor de veelgebruikte k-means clustering methode (zie
Hartigan & Wong, 1979). Bij deze methode worden alle observaties opgedeeld in een vooraf gekozen k
aantal clusters. Clusters worden hierbij gevormd rond k willekeurig gekozen punten zodat de variantie
binnen de clusters wordt geminimaliseerd. Na een aantal iteraties van dit algoritme wordt dan een
robuuste clustering bekomen. Andere methodes, zoals k-medoids clustering (zie Kaufman & Rousseeuw,
1987), waar in plaats van rond een willekeurig punt wordt geclusterd rond een willekeurige observatie,
werden ook getest. Deze methode is in principe minder geaffecteerd door noise en outliers, observaties
die dus niet duidelijk tot één bepaalde cluster behoren. Er werden echter geen significante afwijkingen
gevonden ten opzichte van de resultaten bekomen via k-means. Omdat k-medoids methoden significant
meer rekenkracht vergen, werd daarom geopteerd om verder te werken met k-means.

Het is vervolgens noodzakelijk om het optimale aantal clusters k te bepalen. Het aantal clusters dat
wordt gegenereerd via de k-means methode dient namelijk voor de eigenlijke analyse te worden
ingegeven. Daarom wordt vooraleerst voor k=1 tot k=20 clusters het k-means algoritme uitgevoerd. Om
uit deze resultaten de optimale clustering te kiezen wordt gebruik gemaakt van verscheidene statistische
tests. Een eerste test is dan de elleboogmethode. Een visuele representatie van deze methode wordt
weergegeven in Figuur 1. Op deze figuur verwijst de x-as naar het aantal clusters dat wordt berekend
(k=1 tot k=20). De y-as toont de variantie in de data die wordt verklaard en verwijst daarom in zekere zin
naar de informatie die verloren gaat bij de clustering. Dit wordt berekend door de between sum of
squares (BSS) te delen door de total sum of squares (TSS). De TTS is een maat van de afwijking van elke
observatie tot het gemiddelde van de dataset, terwijl de BSS de afwijking is voor de nieuwgevormde
clusters. Wanneer de BSS en TSS ongeveer gelijk zijn, betekent dit dat de berekende clusters intern
samenhangend zijn terwijl er een duidelijk afscheiding is met de andere clusters. Veel van de variantie
van de dataset wordt dan nog steeds verklaard door het gereduceerde aantal clusters en er gaat dus
weinig informatie verloren door te clusteren. Indien het aantal clusters k gelijk wordt gesteld aan het
aantal observaties gaat er logischerwijs geen informatie verloren. De BSS/TSS is dan gelijk aan 100%.
Uiteraard wenst men met een kleiner aantal clusters door te werken. Om het optimale aantal clusters te
bepalen wordt in Figuur 1 gezocht naar een punt op de curve waar de introductie van een additionele



cluster slechts leidt tot weinig additionele informatie, en de lijn dus significant afvlakt. Er wordt namelijk
gestreefd om het aantal clusters zo klein mogelijk te houden en de analyse dus overzichtelijk te houden,
maar tegelijk zo weinig mogelijk informatie te verliezen. Dit punt lijkt zich op Figuur 1 te bevinden tussen
de 3 en 6 clusters. Bij een keuze van 3 clusters zorgt de toevoeging van een extra cluster voor een stijging
van de BSS/TSS met 11%. Bij 4 clusters is dit nog 5%, bij 5 nog 4% en bij 6 nog 2%.

Figuur 1 Bepaling van het aantal clusters met behulp van de elleboogmethode

Er worden vervolgens nog andere analysemethodes aangewend om het optimale clusters te berekenen.
Als tweede test werd een hiërarchische clustering uitgevoerd. Bij dit type clustering wordt elke
observatie stuksgewijs geclusterd zodat bij elke stap de variantie in de dataset wordt geminimaliseerd
(dit is meer specifiek de Ward methode voor hiërarchische clustering (Ward, 1963; Murtagh & Legendre,
2014)). Het principe achter deze hiërarchische clustering is dus hetzelfde als bij de k-means clustering,
waardoor een vergelijking dus mogelijk wordt. Het belangrijkste verschil tussen de methodes is dat er bij
een hiërarchische clustering bottom up wordt gewerkt. Men vertrekt met andere woorden van de
individuele observaties en voegt deze samen tot clusters, terwijl bij k-means wordt vertrokken vanuit
een top down benadering, i.e. men vertrekt van een bepaald aantal clusters. Het dendrogram dat het
resultaat is van deze alternatieve clusteringmethode wordt voorgesteld in Figuur 2. Op de X-as van
Figuur 2 worden dan de verscheidene observaties weergegeven, terwijl de Y-as, hier hoogte genaamd,
verwijst naar hoe ver de verscheidene observaties of reeds gevormde clusters van elkaar verwijderd zijn.
Hoe hoger in de tabel, hoe meer er geclusterd wordt en hoe verder de gecreëerde clusters van elkaar
verwijderd zijn. Er worden strepen getrokken waar er zich een logische clustering voordoet. Hier leidt
een verdere clustering duidelijk tot een significant verlies van informatie. Ook uit deze analyse bleek dat
een keuze van minimum 3 tot zo’n 6 clusters leidt tot het minste verlies aan data terwijl relatief veel van
de variantie nog wordt verklaard.



Observaties

Figuur 2 Het aantal clusters volgens hiërarchische clustering

Figuur 3 Bepaling van het aantal clusters gebruik makende van silhouetten

Ten slotte werden ook nog silhouetten voor de k-means methode berekend, zoals wordt gesuggereerd
door Rousseeuw (1987). De resultaten van deze methode worden voorgesteld in Figuur 3. Er wordt meer
bepaald berekend hoe sterk de data binnen een cluster gegroepeerd is. Hoe hoger deze interne
consistentie binnen elke cluster, hoe beter de clustering aansluit bij de data. In Figuur 3 stelt de X-as
weer het aantal clusters k voor, terwijl de Y-as de mate van interne consistentie voorstelt. Het is duidelijk
dat een keuze voor 4 clusters tot de beste interne consistentie van elke gegenereerde cluster leidt. Het
kan evenwel ook opgemerkt worden dat de interne consistentie niet significant verslechtert naargelang
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het aantal gekozen clusters stijgt. Zeker tot en met 6 clusters blijft het verval beperkt. De verscheidene
methodes leiden dus tot zeer gelijkaardige resultaten. Een keuze van 3 tot 6 clusters lijkt dan ook
aangewezen.

Al het vorige gaat echter voorbij aan de eigenlijke ruimtelijke clustering, i.e. hoe nabijgelegen gebieden
zich tot mekaar gedragen. Alvorens een uiteindelijke beslissing te maken met hoeveel clusters er wordt
verder gewerkt, worden de resultaten voor k=3 tot k=6 clusters op kaart onderzocht. Met bijzondere
aandacht wordt gekeken naar hoe de verscheidene clusteringen leiden tot een logische opdeling van
Vlaanderen. Ter herinnering, de over de ruimte variërende variabelen zijn het aantal inwoners (voor
supermarkten), en het percentage allochtonen en 60-plussers (voor kleine voedselwinkels).

Op Figuur 4 wordt dan de situatie voorgesteld voor een samenvoeging van de observaties tot drie
clusters. De eerste cluster omvat alle zwarte gebieden. Voor deze zones is de coëfficiënt voor inwoners
laag, de coëfficiënt voor 60-plussers hoog en die voor allochtonen laag. De gebieden behorende tot de
tweede cluster werden rood ingekleurd en de coëfficiënt voor inwoners is er hoog, de coëfficiënt voor
60-plussers eveneens hoog en die voor allochtonen laag. Een derde cluster werd dan groen ingekleurd.
De coëfficiënt voor 60-plussers is hier typisch laag en die voor allochtonen hoog. Afwijkend voor deze
cluster is dat de voor inwoners zowel relatief hoge als lage coëfficiënten worden gegroepeerd. Dit leidt
tot een relatief logische onderverdeling, met rurale gebieden voornamelijk rood ingekleurd, sommige
stedelijke gebieden en hun directe omgeving, vooral rond de kleine centrumsteden, in het zwart en
andere, meestal grotere stedelijke gebieden en hun omgeving voornamelijk in het groen. Er zijn wel heel
wat lokale afwijkingen. Vergeleken met de resultaten bekomen in het Verklarend model voor het
ruimtelijke patroon van toegang tot detailhandel in het Vlaamse Gewest (STORE-B-14-018) (Cant et al,
2015) lijkt een verdere opdeling van voornamelijk de groene cluster noodzakelijk. Wanneer men zich
concentreert op de grootste stedelijk gebieden, i.e. Antwerpen en Brussel, merkt men bijvoorbeeld dat
er een belangrijk verschil bestaat tussen deze twee met betrekking tot de coëfficiënt aantal inwoners.
Een verdere opdeling met meer clusters lijkt dus logisch.

Figuur 5 stelt dan de situatie voor waarbij vier clusters worden gedefinieerd. Cluster één is weer zwart
ingekleurd. Voor deze cluster zijn de coëfficiënten voor inwoners laag, voor 60-plussers hoog en voor
allochtonen laag. Het gaat hier voornamelijk over verstedelijkte gebieden in en rond centrumsteden.
Cluster twee, rood ingekleurd, bevat dan weer gebieden waarvoor de coëfficiënt voor inwoners
eveneens laag is, maar waar deze voor 60-plussers laag is, terwijl deze voor allochtonen net hoog is. Ook
hier gaat het voornamelijk over verstedelijkte gebieden in, rond en tussen centrumsteden, inclusief
Antwerpen en Gent, alsook een groot deel van de kuststreek. Een derde cluster die wordt afgebakend en
groen wordt ingekleurd betreft gebieden met een hoge coëfficiënt voor inwoners en 60-plusser en een
lage voor allochtonen. Het gaat hier voornamelijk over eerder rurale gebieden, en omvat geen
centrumsteden. Een vierde, blauwe cluster, ten slotte, beschrijft gebieden met een hoge coëfficiënt voor
inwoners, alsook allochtonen, maar een lage coëfficiënt voor 60-plussers. In deze cluster wordt onder
andere het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgenomen alsook Genk. Daarnaast gaat het vooral over
eerder landelijk gebied. Belangrijk is dat het geïdentificeerde probleem met de clustering op basis van
drie clusters wordt verholpen. Inderdaad, er bestaat nu een beter onderscheid tussen de verscheidene
stedelijke gebieden in het centrum van het studiegebied. Deze clustering lijkt daarom beter overeen te
komen met de observaties gemaakt in het beleidsdocument Verklarend model voor het ruimtelijke
patroon van toegang tot detailhandel in het Vlaamse Gewest (STORE-B-14-018) (Cant et al, 2015).



Figuur 4 Resultaten van een clustering waarbij k=3 clusters worden gedefinieerd



Figuur 5 Resultaten van een clustering waarbij k=4 clusters worden gedefinieerd



Figuur 6 Resultaten van een clustering waarbij k=5 clusters worden gedefinieerd



Figuur 7 Resultaten van een clustering waarbij k=6 clusters worden gedefinieerd



Figuur 6, vervolgens, toont de onderverdeling wanneer een clustering van vijf aparte clusters wordt
gebruikt. Een eerste cluster, weer zwart ingekleurd, betreft gebieden waar de coëfficiënten voor
inwoners hoog zijn, voor 60-plussers laag en voor allochtonen hoog. Deze cluster bevat het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en Genk en omgeving. De andere sectoren hier ingedeeld zijn eerder landelijk of
kleinstedelijk. Een tweede, rode cluster die wordt gedefinieerd, groepeert gebieden met een hoge
coëfficiënt voor inwoners en gemiddelde coëfficiënten voor allochtonen en 60-plussers, i.e. hoog noch
laag. Het gaat over voornamelijk eerder rurale sectoren. Een derde, groen ingekleurde sector, vervolgens
heeft een lage coëfficiënt voor de bevolking, een hoge voor 60-plussers en een eerder lage voor
allochtonen. Deze cluster omvat voornamelijk centrumsteden (voornamelijk kleinere) en hun omgeving.
De vierde cluster, weer blauw ingekleurd, stelt gebieden voor waar de coëfficiënt voor inwoners en 60-
plussers laag is en voor allochtonen hoog. Het gaat hier over voornamelijk over centrumsteden, inclusief
Antwerpen en Gent, en hun omgeving, alsook een groot stuk van de kuststrook. Een vijfde cluster, ten
slotte, werd turkoois ingekleurd en de coëfficiënten voor inwoners zijn hier gemiddeld (hoog noch laag),
terwijl deze voor 60-plussers hoog zijn en deze voor allochtonen laag. Naast de centrumsteden Hasselt
en Mechelen worden voornamelijk landelijke sectoren in deze cluster ingedeeld. Het voornaamste
verschil tussen deze clustering en de clustering op basis van vier clusters is dat er een duidelijkere
scherpstelling is tussen de stedelijke gebieden en rurale gebieden. De secundaire voorstedelijke gordel
wordt immers anders ingekleurd. Daarnaast zijn er kleine verschuivingen in de onderverdeling van de
centrumsteden. Waar Mechelen en Hasselt enerzijds en Brugge, Kortrijk en Roeselare op Figuur 5
duidelijk tot dezelfde cluster behoren, worden deze op Figuur 6 verder opgesplitst.

Als laatste clustering wordt een situatie met zes clusters gesimuleerd. De resultaten hiervan worden
getoond op Figuur 7. Een eerste cluster die wordt gedefinieerd en zwart wordt ingekleurd bevat
gebieden waarvoor de coëfficiënt voor inwoners zeer laag is, die voor 60-plussers hoog en die voor
allochtonen laag. De cluster bedekt dan enkele centrumsteden en hun omgeving, alsook een stuk van het
Waasland. In de tweede, rode cluster is de coëfficiënt voor inwoners gemiddeld (hoog noch laag), terwijl
die voor 60-plussers hoog is en voor allochtonen laag. Het gaat hier over eerder landelijke gebieden, al
worden Mechelen en Hasselt ook bedekt. De groene en dus derde cluster omvat dit keer sectoren waar
de coëfficiënt voor inwoners en allochtonen hoog is, terwijl deze voor 60-plussers laag is. Onder andere
het Brussel Hoofdstedelijk Gewest en Genk en omgeving worden hierbij bedekt. Ook sommige landelijke
gebieden worden hierbij onderverdeeld. De vierde cluster die weer blauw werd ingekleurd heeft
coëfficiënten die laag zijn voor inwoners, en gemiddeld voor de andere twee variabelen. Het gaat hier
vooral over gebieden die gelegen zijn in de secundaire rand van centrumsteden. Sectoren in cluster vijf
(turkoois), vervolgens, hebben lage coëfficiënten voor inwoners en 60-plussers en hoge voor
allochtonen. Deze sector omvat verscheidene centrumsteden, inclusief Antwerpen en Gent, en hun
onmiddellijke rand. Ook een groot deel van de kuststrook is turkoois ingekleurd. De laatste cluster, ten
slotte, werd paars ingekleurd. In deze zesde cluster hebben sectoren typisch een hoge coëfficiënt voor
inwoners en gemiddelde coëfficiënten voor de andere twee variabelen. Voornamelijk rurale gebieden
behoren tot deze cluster. Het verschil in opdeling tussen een clustering met vijf en zes clusters is relatief
klein. Vooral De voorstedelijke gebieden worden nog ietwat verder opgedeeld. Deze verdere opdeling
lijkt evenwel artificieel en dus niet echt gesteund op bestaande onderstaande trends.

Op basis van een visuele inspectie van de kaarten zou men dus een clustering op vier of vijf clusters
prefereren. Drie clusters is duidelijk te weinig want toont onvoldoende het verschil tussen sommige
stedelijke gebieden met belangrijke onderliggende verschillen. Deze clustering is dus niet gedetailleerd



genoeg. Wanneer de data tot zes clusters wordt herleid, lijkt dit weinig additionele informatie toe te
voegen ten opzichte van de situatie met vijf clusters en de additionele cluster lijkt artificieel en niet
gebaseerde op enige belangrijke onderliggende trends. Dit niveau van clustering lijkt dus te
gedetailleerd. Rest dus de vraag of wordt verder gewerkt met vier of vijf clusters. Beide lijken een
realistische weergave te zijn van de onderliggende detailhandelstrends. Om een keuze te maken tussen
deze twee wordt teruggegrepen naar de hierboven gevoerde analyses (elleboogmethode, hiërarchische
clustering en silhouetten). Beginnende met de verklaring van de variantie door de clustering (Figuur 1),
blijkt dat indien wordt herleid tot vier clusters 71,4% van de variantie van de data wordt verklaard,
terwijl dit bij vijf clusters stijgt tot 76,1%. Een extra 4,7% van de variantie wordt dus verklaard. Dit is toch
een significant verschil waardoor een herleiding tot vijf clusters aantrekkelijk wordt. Wanneer naar het
dendrogram van de hiërarchische clustering wordt gekeken, kan men daarentegen opmaken dat er in
werkelijkheid zeer weinig verschil bestaat tussen de hoogte waarvan met vijf clusters wordt gewerkt,
3.72, en die waarvan met vier clusters wordt gewerkt, 4.41. Dit betekent dat de clusters die worden
samengevoegd om van vijf tot vier clusters te komen niet al te ver van mekaar gelegen zijn. Men kan dus
stellen dat een clustering naar vier een logische samenvoeging is van bestaande clusters en dat deze dus
aanbevolen is. Ook met betrekking tot de silhouetten zou men kiezen voor vier, eerder dan vijf clusters.
Bij vier clusters is de gemiddelde breedte van de silhouetten 40%, bij vijf clusters daalt deze tot 36%. De
interne cohesie bij vier clusters is daarom beter, al is het verschil klein. Vanuit de verklaring van de
variantie zou men daarom kiezen voor een herleiding tot vijf clusters, terwijl wanneer men vertrekt
vanuit een interpretatie dat de interne cohesie binnen een cluster belangrijker is zou men moeten
herleiden tot vier clusters. Omdat interne consistentie belangrijk is voor de verdere analyse en omdat
het verlies aan datavariantie op basis van een visuele inspectie relatief klein is, werd verkozen om met
vier clusters (Figuur 5) verder te werken.

Ten slotte wordt Figuur 5 ietwat aangepast. Omdat de data over de evolutie van de verscheidene
demografische variabelen slechts beschikbaar en realistisch is op gemeenteniveau, worden de gebieden
(ter herinnering: groepering van statistische sectoren) geëxtrapoleerd naar gemeenten. Hiermee wordt
bedoeld dat indien een meerderheid van de inwoners van een gemeente voornamelijk woont in sectoren
behorende tot cluster 1 dan wordt de gehele gemeente ingekleurd als behorende tot cluster 1. In een
zeer grote meerderheid van de gevallen behoren alle sectoren of ten minste alle dichtbevolkte sectoren
tot dezelfde cluster, waardoor deze omrekening dus niet tot grote aanpassingen leidt. De resultaten
worden dan voorgesteld in Figuur 8. Overeenkomstig met Figuur 5, vertegenwoordigt cluster 1 (zwart)
op Figuur 8 gemeenten met een lage coëfficiënt voor inwoners (hoofdzakelijk negatief) en allochtonen
en een hoge voor 60-plussers. Cluster 2 omvat gemeenten met een lage coëfficiënt voor inwoners
(hoofdzakelijk negatief) en 60-plussers (vaak negatief) en een hoge voor allochtonen. Cluster 3 (groen)
zijn dan weer gemeenten met een hoge coëfficiënt voor inwoners (hoofdzakelijk positief) en 60-plussers
en een lage coëfficiënt voor allochtonen. Cluster 4 (blauw), ten slotte, omvat gemeenten met een hoge
coëfficiënt voor inwoners (hoofdzakelijk positief) en allochtonen en een lage voor 60-plussers (vaak
negatief). Dit wordt ten slotte voorgesteld en samengevat in Tabel 1.



Supermarkten Kleine voedselwinkels
Bevolking Allochtonen 60-plussers

Cluster 1 Negatief Laag (vooral positief) Hoog (positief)
Cluster 2 Negatief Hoog (positief) Laag (vooral negatief)
Cluster 3 Positief Laag (vooral positief) Hoog (positief)
Cluster 4 Positief Hoog (positief) Laag (vooral negatief)

Tabel1 Omschrijving van de verscheidene clusters gevormd wanneer k=4 clusters worden gedefinieerd



Figuur 8 Gemeenten onderverdeeld volgens cluster bij k=4



3. Bevolkingsprognoses
In deze sectie wordt besproken hoe de vestigingscriteria waarschijnlijk zullen evolueren in de toekomst.
Er wordt gefocust op de vestigingscriteria waarvan werd aangetoond dat er een significante correlatie is
met de winkelvloeroppervlakte van voedingswinkels in het beleidsrapport Verklarend model voor het
ruimtelijke patroon van toegang tot detailhandel in het Vlaamse Gewest (STORE-B-14-018) (Cant et al,
2015). Het gaat dan over het aantal inwoners, de vergrijzing, allochtonen, inkomen en werkgelegenheid.
Voor het aantal inwoners en vergrijzing wordt gebruik gemaakt van de SVR-projecties (Studiedienst van
de Vlaamse Regering (SVR), 2015). Voor de andere variabelen wordt naar het verleden gekeken daar
geen projecties voorhanden zijn. Op basis van trends in het verleden wordt dan geanalyseerd hoe deze
naar alle waarschijnlijk in de toekomst zullen evolueren. In de volgende sectie worden deze dan
gekoppeld aan de berekende clusters en de bereikbaarheid van voedingswinkels in de stadsgewesten om
na te gaan hoe het netwerk van voedingswinkels zal evolueren in de toekomst.

3.1. Het aantal inwoners
Zoals blijkt uit het beleidsrapport Verklarend model voor het ruimtelijke patroon van toegang tot
detailhandel in het Vlaamse Gewest (STORE-B-14-018) (Cant et al, 2015) heeft het aantal inwoners een
duidelijke positieve impact op de winkelvloeroppervlakte van kleine voedingswinkels over Vlaanderen in
zijn geheel. Dit is logisch daar kleine voedselwinkels steeds dicht bij de klant gelegen dienen te zijn.
Supermarkten hebben meer bewegingsvrijheid en voor supermarkten kan er vooral in stedelijke
gebieden vaak een negatieve invloed worden vastgesteld op de lokale winkelvloeroppervlakte. Dit
betekent dat het gros van de winkelvloeroppervlakte naar de periferie is verhuisd. Anderzijds, wanneer
naar de locatie van voedingswinkels wordt gekeken, is de bereikbaarheid van voedselwinkels in de
steden relatief hoog. Dit komt voornamelijk door kleinere winkelformats die de lokale bereikbaarheid
verhogen. Buiten de stedelijke kernen merkt men wel een duidelijke ontkoppeling van winkelen en
wonen in de typische suburbane gemeenten. Ook hier zijn de grotere formats vaak niet te vinden in
dichtbevolkte buurten, maar werd er ook veel minder geïnvesteerd in kleinere winkelformules. Vooral in
de verkavelingswijken gebouwd sinds de jaren 60 van de vorige eeuw merkt men dat het
voedselwinkellandschap niet mee is geëvolueerd met de bebouwing en dus de bevolking. Een groot deel
van de bevolking in de stadsgewesten kan dan ook niet meer op wandelafstand voorzien in zijn
dagelijkse winkelnoden.

De data voor de bevolkingsprognoses is beschikbaar via de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR,
2015). De meest recentste bevolkingsprognoses stellen dat de bevolking van Vlaanderen zal stijgen van
6.376.535 in het jaar 2014 naar 6.754.698 in het jaar 2030. Dit betekent dus een stijging met 375.000
inwoners of een procentuele toename van ongeveer 6% in 16 jaar. Hoe deze spreiding volgens de
prognoses wordt gespreid over Vlaanderen wordt weergegeven in Figuur 9. Uit deze figuur blijkt dat de
bevolkingstoename vooral in het centrum van het land, in de Vlaamse Ruit, wordt verwezenlijkt. Er is in
het bijzonder een zeer grote groei in de stad Antwerpen, in de noordrand van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, en in suburbane of verstedelijkte gemeenten tussen de centrumsteden. In
andere centrumsteden  zoals Aalst, Mechelen en Sint-Niklaas, kan ook een relatief sterke groei worden
waargenomen. In Gent is de groei van de bevolking eerder gemiddeld terwijl deze in Leuven negatief is.
Het dient opgemerkt te worden dat enkele suburbane gemeenten, voornamelijk in de rand rond
Antwerpen en Gent, en dan meer specifiek de gemeenten die het eerst gesuburbaniseerd werden,
tegengestelde trends vertonen en slechts weinig of zelfs een negatieve groei zullen hebben.



Figuur 9 Procentuele verwachte bevolkingsgroei 2014-2030



Er zit een zekere logica achter deze resultaten, aangezien dit de voorstedelijke gebieden zijn die na de
jaren 1960 in de 20e eeuw een enorm snelle groei hebben gekend, ten nadele van de centrumsteden,
maar waar in de jaren 1990 en na de eeuwwisseling de bevolkingsgroei sterk is afgenomen. De
gemeenten zijn reeds vol gebouwd, waardoor de niet bebouwde ruimte schaars is geworden en er dus
weinig mogelijkheden tot verdere verkavelingen bestaan. Zoals in de volgende sectie wordt besproken, is
de bevolking in deze gemeenten sterk verouderd. Dit heeft uiteraard een negatieve impact op de
natuurlijke bevolkingsgroei. Gemeenten die iets verder van de steden zijn gelegen hebben vaak wel nog
ruimte voor uitbreiding en hadden tot nu toe een vaak jongere bevolkingssamenstelling en kennen
daardoor een grotere bevolkingsgroei. Deze vaststellingen komen overeen met andere ruimtelijke
modellen voor Vlaanderen (zie bv. Gobin et al, 2009; Engelen et al, 2012), waar ondanks een sterk
verschillende methodologie, toch zeer gelijkaardige conclusies kunnen worden getrokken, zowel voor
steden als voorstedelijk gebied.

Buiten de Vlaamse Ruit is de bevolkingsgroei meestal lager en zelfs negatief, al zijn er uitzonderingen
zoals bijvoorbeeld het zuidoosten van de Antwerpse Kempen. Dit geldt zowel voor centrumsteden als
andere gemeenten. De enige centrumsteden waar nog een relatief grote bevolkingsgroei wordt
verwacht, zijn Hasselt en Roeselare.

3.2. Vergrijzing
Uit het beleidsrapport Verklarend model voor het ruimtelijke patroon van toegang tot detailhandel in het
Vlaamse Gewest (STORE-B-14-018) (Cant et al, 2015) blijkt dat vergrijzing een algemene positieve impact
heeft op de winkelvloeroppervlakte van supermarkten. Voor de winkelvloeroppervlakte van kleine
voedingswinkels is er voornamelijk een positieve invloed, al zijn er belangrijke lokale verschillen. In rurale
gebieden is er bijna overal een duidelijke positieve invloed waar te nemen. De buurten die het snelst
verouderen hebben dus vaak nog de meeste buurtwinkels in de regio. In stedelijk en voorstedelijk gebied
in de Vlaamse Ruit is er daarentegen voornamelijk een negatieve correlatie tussen vergrijzing en de
lokale winkelvloeroppervlakte van kleine voedingswinkels, maar buiten de Vlaamse Ruit kan in en rond
de centrumsteden ook vaak een omgekeerde tendens vastgesteld worden. Aangezien het over een
groep gaat met een lage mobiliteitsgraad is de lokale beschikbaarheid van buurtwinkels extra belangrijk.

In Figuur 10 wordt de vergrijzing weergegeven anno 2014. Het mag niet verrassen dat de grootste piek
wordt waargenomen in de kuststreek, waar in alle gemeenten buiten Bredene meer dan 25% van de
totale bevolking 65-plussers zijn. Ook in de rest van de provincie West-Vlaanderen en in het westen en
oosten van de provincie Oost-Vlaanderen zijn er relatief veel sterk vergrijsde gemeenten. In West-
Vlaanderen is het opvallend dat het niet alleen over de kleinere kernen gaat, maar ook over de
centrumsteden. In de Vlaamse Ruit daarentegen zijn de centrumsteden over het algemeen zeer jong. Dit
in contrast tot de suburbane gemeenten tussen de grootsteden. Voornamelijk in de onmiddellijke
omgeving van Antwerpen en Gent merkt men dat enkele gemeenten reeds door een ernstige
vergrijzingsgolf werden beïnvloed. Dit is opvallend minder het geval in de Brusselse rand en rond Leuven.
Ten slotte is het oosten van Vlaanderen nog opvallend jong, met enkele uitzonderingen zoals de
oostelijke rand van Vlaams-Brabant.



Figuur 10 Vergrijzing in Vlaanderen in 2014



Figuur 11 Vergrijzing in Vlaanderen in 2030



Figuur 12 Procentuele verwachte groei 65-plussers 2014-2030



Figuur 11 toont vervolgens de prognoses voor vergrijzing in 2030. Ook deze data is beschikbaar via de
SVR (SVR, 2015). Het dient eerst en vooral opgemerkt dat de vergrijzingsgraad voor alle gemeenten
behalve Antwerpen wordt verondersteld te stijgen. Logischerwijs kunnen min of meer dezelfde trends
worden waargenomen als op Figuur 10. De vergrijzing blijft het meest frappant in de kuststreek. Ook in
de rest van West-Vlaanderen en het oosten en zuiden van Oost-Vlaanderen is de vergrijzingstrend
ernstig. In de Vlaamse Ruit blijven de steden steeds relatief jong. De Vlaamse Rand rond Brussel lijkt
opvallend bespaard te blijven van verdere vergrijzing, maar ook andere eerder suburbane gemeenten
tussen de centrumsteden lijken relatief weinig invloed te ondervinden. Rond Gent blijven de gemeenten
in de eerste gordel rond de stad wel relatief oud. In de onmiddellijke rand rond Antwerpen blijft de
vergrijzing van de bevolking erg duidelijk en breidt deze uit naar gemeenten verder weg van de centrale
stad. Het gaat dan over gemeenten die dus later verstedelijkten en een latere bevolkingsgroei hebben
gekend en daardoor er langer in geslaagd zijn jonge gezinnen aan te trekken waardoor de
vergrijzingsgraad dus langer relatief laag bleef. Een ander opvallend verschil met Figuur 10 is verder dat
de Antwerpse Kempen en Limburg in het algemeen donkerder wordt ingekleurd en dus relatief sneller
verouderen.

Het is voornamelijk interessant na te gaan hoe het aantal ouderen zal toenemen per gemeente. Dit
wordt weergegeven in Figuur 12. Indien de weergegeven variabele gelijk zou zijn aan 0, betekent dit dat
het aantal 65-plussers in een gemeente op peil blijft, als deze daarentegen gelijk zou zijn aan 100
betekent dit dat hun aantal zou verdubbelen. Het dient opgemerkt te worden dat elke gemeente nog
steeds een significante groei zal kennen van het aantal 65-plussers. In Antwerpen is deze veruit het
kleinste, maar bedraagt nog steeds 12%. Wat meteen opvalt, is dat de toename van het aantal 65-
plussers in West-Vlaanderen klein is ten opzichte van de rest van Vlaanderen. Dit is logisch gezien de
reeds zeer hoge vergrijzingsgraad van de provincie anno 2014. In de Vlaamse Ruit is de toename van het
aantal 65-plussers eerder gemiddeld naar Vlaamse normen (dit betekent in absolute getallen nog steeds
een zeer significante stijging). In de centrumsteden in de Vlaamse Ruit wordt de groei wel verwacht
relatief klein te zijn. Rond Antwerpen, voornamelijk naar het oosten toe, is de toename van het aantal
65-plussers daarentegen opmerkelijk hoog. Het gaat dan niet om de gemeenten die nauw aansluiten bij
de stadsgrenzen, daar deze reeds sterk vergrijsd zijn, maar eerder om voorstedelijk gebied verder weg
van de centrale stad. Dit effect wordt verder waargenomen in de Antwerpse Kempen en in Limburg. Dit
zijn gemeenten die anno 2014 nog relatief jong zijn maar een relatief kleine bevolkingsgroei kennen.
Gelijkaardige observaties werden gemaakt door bijvoorbeeld Schillebeeckx et al (2014).

3.3. Allochtonen
Het aandeel allochtonen, dat werd geoperationaliseerd als het aantal Afrikaanse, Maghrebijnse (voor het
merendeel Marokkanen) en West-Aziatische (voor het merendeel Turken) vreemdelingen, heeft een
(hoofdzakelijk) positief effect op de winkelvloeroppervlakte van kleine voedingswinkels. Vooral in de
grootste stedelijke gebieden is dit effect ook zeer groot en significant. Voor
supermarktwinkelvloeroppervlakte bleek ook een relatief grote algemene positieve correlatie te
bestaan. Dit bleek uit het beleidsrapport Verklarend model voor het ruimtelijke patroon van toegang tot
detailhandel in het Vlaamse Gewest (STORE-B-14-018) (Cant et al, 2015). Er werd geargumenteerd dat
dit twee belangrijke oorzaken had. Ten eerste, allochtonen wonen tot op heden nog steeds vooral in
zeer dichtbevolkte stedelijke gebieden, waar historisch steeds veel detailhandel gevestigd was. Deze
wijken zijn over het algemeen veel goedkoper in termen van grond en vastgoed dan andere stedelijke
wijken. Daarnaast is er het fenomeen etnisch ondernemerschap. Men merkt immers dat deze groep in



het algemeen ondernemender is dan de autochtone bevolking. Dit is bewezen voor andere Europese
landen (Baycan-Levent & Nijkamp, 2009; Sahin et al, 2011), maar zeer recent onderzoek in het kader van
het steunpunt Inburgering en Integratie toont gelijke tendensen in Vlaanderen en meer specifiek in
Antwerpen (Lens et al, 2015).

Data over de allochtone bevolking is evenwel moeilijk te vinden en notoir moeilijk te berekenen. Zo is er
de onduidelijke definitie van wie een allochtoon is. Wanneer wordt men bijvoorbeeld niet meer aanzien
als allochtoon en wordt men een autochtoon. Omwille van deze redenen is er alleen data beschikbaar
voor het aantal vreemdelingen, met andere woorden, zij die niet over de Belgische nationaliteit
beschikken. Dit betekent dat een belangrijke groep allochtonen wordt genegeerd. Anderzijds hoeft dit
voor onderzoek naar detailhandel geen al te groot probleem zijn. Zoals Lens et al (2015) aantonen, zijn
niet alle allochtonen even ondernemend. Het blijkt dat de gelimiteerde kansen op de reguliere
arbeidsmarkt een belangrijke reden is om te beginnen met een zaak. Voornamelijk nieuwkomers ervaren
dit als een probleem, waardoor zij ook meer geduwd worden naar ondernemerschap. Eerste generatie
allochtonen zullen ook eerder starten in traditionele sectoren, zoals de kleinhandel en horeca.
Allochtonen die reeds een langere geschiedenis in het land hebben ondernemen daarentegen meer in
andere sectoren, zoals diensten voor bedrijven en vrije beroepen. Het aantal nieuwkomers is dus
belangrijk om dit etnisch ondernemerschap te ondersteunen.

Op Figuur 13 wordt dan het aantal allochtonen (Afrikaanse, Maghrebijnse en West Aziatische
vreemdelingen) per gemeente voor 2012 weergegeven. De data is beschikbaar via de ruimtemonitor
(Ruimtemonitor, 2015). Zoals algemeen geweten is deze groep tot op heden voornamelijk gehuisvest in
Antwerpen en in mindere mate in Gent. De rest van deze allochtone bevolking is voornamelijk terug te
vinden in andere centrumsteden. Kleinere gemeenschappen zijn er voornamelijk nog in de vroegere
mijnstreek in Limburg, maar ook in de Brusselse en, in mindere mate, Antwerpse rand.

Het is moeilijk om prognoses te maken voor deze groep in de toekomst. Het aantal nieuwkomers hangt
immers af van vele, vaak onzekere factoren. Zo zal de huidige vluchtelingencrisis een grote invloed
hebben. De Arabische Lente van eind 2010 kwam als een grote verassing en de effecten zoals we die
vandaag kennen waren helemaal onvoorspelbaar. Daarom wordt gekeken naar de evolutie van het
aantal allochtonen tussen 1997 en 2012. Door naar het verleden te kijken wordt dan getracht
ondergelegen trends te ontdekken die zich waarschijnlijk in de toekomst zullen verderzetten. Deze
evolutie, en meer bepaald de procentuele groei van het aantal allochtonen wordt weergegeven op
Figuur 14.

Deze kaart toont dan enkele verassende resultaten. Zo wordt een belangrijke daling vastgesteld in de
meeste gebieden waar er een groot aandeel vreemdelingen woont. Men dient op te merken dat het
aantal allochtonen nooit een lineaire stijging zal kennen. Door naturalisaties kunnen vreemdelingen
immer Belg worden en verdwijnen ze uit de statistieken. Het gaat er dus om of de lokale groep van
nieuwkomers op een min of meer constant pijl blijft. Naturalisaties zijn evenwel zeker niet de enige
reden waarom er een daling van het aantal allochtonen kan vastgesteld worden in heel wat van de
centrumsteden. Schillebeeckx et al (2014) onderzochten de evoluties op een kleinere geografische
schaal, namelijk de statistische sectoren. Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal Marokkaanse en Turkse
vreemdelingen voornamelijk daalt in de buurten waar historisch een grote gemeenschap was gegroeid,
terwijl er in buurten verder in de rand wel vaak een groei kon worden vastgesteld. Voor andere
Afrikanen is dan weer het omgekeerde waar. Hun aantallen nemen net toe in deze traditionele



allochtone wijken. Deze groei is evenwel niet voldoende om de daling van Marokkanen en Turken teniet
te doen. Dit leidt tot de resultaten weergegeven in Figuur 14.



Figuur 13 Aantal niet-Europese vreemdelingen (selectie Afrikanen, Maghrebijnen, West Aziaten) per gemeente in Vlaanderen in 2012



Figuur 14 Procentuele groei van het aantal niet-Europese vreemdelingen tussen 2000 en 2012



Het dient opgemerkt worden dat de daling van het aantal allochtonen bijna overal zeer klein is, net zoals
de groei in de gemeenten buiten de traditionele allochtone buurten en gemeenten eveneens zeer klein
is. Er bestaat dus een zekere stabilisatie. Alleen in de Limburgse mijnstreek is er een erg duidelijke
achteruitgang waar te nemen. Dit kan eenvoudig verklaard worden door naturalisatie. Ten slotte dient
men op te merken dat er daarom geen daling moet zijn van het aantal allochtonen in een andere zin,
met name mensen van een vreemde afkomst die de Belgische nationaliteit hebben. Zoals aangehaald is
het aantal nieuwkomers evenwel belangrijk voor de instandhouding van de lokale detailhandel.

3.4. Inkomen
Uit het beleidsrapport Verklarend model voor het ruimtelijke patroon van toegang tot detailhandel in het
Vlaamse Gewest (STORE-B-14-018) (Cant et al, 2015) blijkt een algemeen negatief effect tussen inkomen
en de lokale oppervlakte van kleine voedingswinkels, ondanks het grotere marktpotentieel van hogere
welvaartsgebieden. Dit kan op verscheidene wijze uitgelegd worden. Zo is er de mobiliteitsgraad die
stijgt met het inkomen. Er is bijvoorbeeld een duidelijke link tussen pendelen met de auto en inkomen
(Verhetsel & Vanelslander, 2010). Hierdoor is men uiteraard veel minder afhankelijk van het lokale
aanbod. Vervolgens is ook het type buurt waar men in woont belangrijk. Hogere inkomens vindt men
vooral in de suburbane gemeenten en dus ook in verkavelingswijken in de rand. Deze wijken zijn zeer
vaak monofunctioneel gericht op wonen, waardoor geen ruimte werd voorzien voor lokale detailhandel.
Daarnaast zorgen hogere inkomens in een buurt of gemeente uiteraard ook voor relatief hoge grond- en
vastgoedprijzen. Dit maakt de initiële investering in deze kleine ondernemingen meer risicovol. Terwijl
het effect op de winkelvloeroppervlakte van buurtwinkels duidelijk negatief is, is dit niet het geval voor
supermarkten. Er kon immers geen significante relatie gevonden worden tussen inkomen en
supermarktwinkelvloeroppervlakte.

Op Figuur 15 wordt voor 2013 het mediaan inkomen per gemeente voorgesteld. Al deze informatie is
beschikbaar via statbel (FOD Economie, 2015). Er wordt gekozen voor mediaan inkomen omdat dit
minder onderhevig is aan outliers dan het gemiddelde inkomen. De kaart toont een zeer duidelijk
ruimtelijk patroon. De hoogste lonen vindt men overduidelijk in de Antwerpse, Gentse, maar vooral de
Brusselse en Leuvense pendelzones. Verder weg van het centrum van het land en in centrumgemeenten,
uitzondering zoals Leuven niet te nagelaten, is het mediaan inkomen meestal lager.

Wat dan interessant is, is hoe het mediaan inkomen in de toekomst zal evolueren. Hiervoor wordt naar
het verleden gekeken. Prognoses voor het inkomen worden immers niet gemaakt omdat deze onzeker
zijn. Er wordt meer specifiek nagegaan of er evoluties kunnen worden onderscheiden die zich ook
mogelijk en waarschijnlijk zullen doorzetten in de toekomst. De procentuele toename van het mediaan
inkomen tussen 2005 en 2013 wordt weergegeven op Figuur 16. Het is niet mogelijk om verder in het
verleden terug te kijken daar de methodologie van de verzameling van de data is veranderd in 2005. De
resultaten weergegeven op Figuur 16 zijn evenwel interessant. Zo wordt overal een groei van het
inkomen vastgesteld, maar bestaan er duidelijke verschillen tussen gebieden.



Figuur15 Mediaan inkomen per gemeente in Vlaanderen in 2013



Figuur 16 Procentuele groei van het inkomen tussen 2005 en 2013



Voor heel veel gemeenten in de zuidrand van Antwerpen en grenzend aan het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest, gebieden die reeds zeer hoge mediaan inkomens hadden in 2005, kennen een relatief lage
groei, al zijn er uitzonderingen zoals de zuidoostrand van Brussel. De inkomens groeien duidelijk veel
sneller in gebieden verder weg van de centrumsteden en buiten de Vlaamse Ruit. Er is een zekere logica
achter deze resultaten. Gemeenten met een groot aantal hoge inkomens hebben immers minder kans
om nog rijkere inwoners aan te trekken, waardoor het mediaan inkomen dus stabiliseert. Buiten deze
gemeenten is de mogelijkheid van een significante groei van het mediaan inkomen gewoon veel reëler.
Gemeenten in de onmiddellijke rand blijven dan rijk, terwijl omliggende gebieden langzaamaan naar
hetzelfde niveau groeien.

3.5. Werkgelegenheid
Een hogere werkgelegenheid heeft een positieve impact op zowel de winkelvloeroppervlakte van kleine
voedselwinkels als de winkelvloeroppervlakte van supermarkten. Dat bleek uit het beleidsraport
Verklarend model voor het ruimtelijke patroon van toegang tot detailhandel in het Vlaamse Gewest
(STORE-B-14-018) (Cant et al, 2015). Deze impact toont evenwel geen significante lokale verschillen.
Voor kleine voedselwinkels is de invloed evenwel klein vergeleken met de impact die de lokale bevolking
heeft op buurtwinkels. Voor supermarkten is zo een vergelijking niet te maken omdat het belang van
bevolking zeer sterk fluctueert over de ruimte, maar ook hier is de invloed significant maar relatief
beperkt. Dat werkgelegenheid een positieve invloed heeft op de winkelvloeroppervlakte is logisch, daar
tijdelijk een grote additionele markt in een buurt wordt gecreëerd. Het combineren van pendelen en
winkelen geeft belangrijke tijdsvoordelen aan de consument.

In Figuur 17 wordt de bezoldigde werkgelegenheid anno 2012 getoond. De data is beschikbaar via de RSZ
(RSZ, 2015). De kaart toont een logische onderverdeling, met vooral in Antwerpen en Gent een hoge
concentratie van jobs. Ook in centrumsteden vindt men over het algemeen een hoog aantal banen. Dit
mag uiteraard niet verrassen.

Het is zeer moeilijk om prognoses te maken met betrekking tot het aantal jobs in een gemeenten. Zeker
voor gemeenten met minder werkgelegenheid kan een opening of sluiting (een eenmalige gebeurtenis)
van een enkel bedrijf of vestiging een grote invloed hebben op de cijfers. Een goed voorbeeld is de
sluiting van Bekaert in Hemiksem die voor een zeer sterke daling, bijna een halvering, van de lokale
werkgelegenheid heeft geleid. In grotere steden en gemeenten worden deze evoluties uitgevlakt door
andere openingen en sluitingen, waardoor de impact op de totale werkgelegenheid dus kleiner wordt.
Daarom wordt hier, net als bij allochtonen en inkomen, gekeken naar het verleden om trends te
onderscheiden die zich waarschijnlijk ook in de toekomst zullen voortzetten.



Figuur 17 Werkgelegenheid per gemeente in 2012



Figuur 18 Werkgelegenheidsgroei groei per gemeente tussen 2000 en 2012



Figuur 19 Procentuele groei van de werkgelegenheid tussen 2000 en 2012



In Figuur 18 wordt de lokale evolutie van het aantal jobs voorgesteld per gemeenten voor de periode
2000-2012. Net zoals uit onderzoek door IDEA Consult (2014) blijkt dat voornamelijk in de
centrumsteden de werkgelegenheid is toegenomen. Dit blijkt vooral het geval te zijn in Gent, Leuven en
Mechelen. IDEA Consult laat ook nog Antwerpen aansluiten bij dit trio, maar hun data hield nog geen
rekening met de sluiting van de lokale vestiging van Opel. Verder blijkt ook dat er heel wat groei van de
tewerkstelling is op de assen tussen de centrumsteden, meer bepaald tussen Sint-Niklaas en Mechelen,
tussen Gent en Antwerpen, tussen Antwerpen en Brussel en tussen Antwerpen en Hasselt-Genk. Verder
kan ook in het Westen van Brussel een belangrijke groei van de werkgelegenheid worden vastgesteld.
Naar IDEA Consult (2014) ligt dit voornamelijk aan de groei van de logistiek en distributiesector en
daaraan gerelateerde diensten. Alleen in Zaventem werd een belangrijke daling van het aantal posities
waargenomen door de sluiting van enkele logistieke bedrijven gerelateerd aan de luchthaven (IDEA
Consult, 2014).

Het is dan vervolgens interessant om ook de procentuele verandering in het aantal banen te bestuderen
om na te gaan hoe de tewerkstelling is geëvolueerd in kleinere gemeenten die niet op de assen liggen.
Dit gebeurt op Figuur 19. Wat duidelijk opvalt op deze kaart is de relatieve kleine stijging van het aantal
banen in Antwerpen, en in mindere mate, in Gent. Zoals uit Figuur 18 evenwel bleek betekent dit nog
steeds een zeer groot aantal jobs. Andere steden, uitgezonderd Leuven en Mechelen, kennen tevens
vaak een slechts kleine procentuele groei van het aantal werkplaatsen. Ook in de rest van de Vlaamse
Ruit, voornamelijk in en rond de Vlaamse stadsgewesten, merkt men een relatief grote stijging van het
aantal jobs. Ook de assen waarvan sprake in de vorige paragraaf komen duidelijk naar voren. Vooral de
randgemeenten in het stadsgewest Gent hebben een opmerkelijke stijging gekend. Het aantal jobs dat
dan wordt gecreëerd is lager dan in de centrale kernen, maar daarom niet triviaal, zoals kan worden
afgeleid van een vergelijking met Figuur 18. Zo gaat het in Merelbeke bijvoorbeeld om 3.500 jobs,
vergeleken met 8.500 banen in Antwerpen over dezelfde periode. Alhoewel de randgemeenten de
kernen dus zeker niet zullen vervangen, merkt men toch een belangrijke economische ontwikkeling
buiten de centrumsteden in de rand.

4. Waarschijnlijke evoluties van het voedselwinkellandschap in de
Vlaamse stadsgewesten

In deze sectie worden de verscheidene databronnen samengevoegd. Het gaat dan om de coëfficiënten
voor winkelvloeroppervlakte berekend in het beleidsrapport Verklarend model voor het ruimtelijke
patroon van toegang tot detailhandel in het Vlaamse Gewest (STORE-B-14-018) (Cant et al, 2015),
vereenvoudigd door middel van de eerder besproken clustering, de afstanden tot voedingswinkels
berekend in het beleidsrapport De bereikbaarheid van voedselwinkels in het Vlaamse Gewest (STORE-B-
13-015) (Cant et al, 2014) en de bevolkingsprognoses. Omdat de afstanden tot voedingswinkels werden
berekend voor de stadsgewesten en omdat in de twee genoemde beleidsrapporten wordt
geconcludeerd dat de suburbanisering, dat is de locatie van winkels in de periferie van steden, in deze
gebieden het meest problematisch is, wordt verder gefocust op de stadsgewesten beschreven in Luyten
& Van Hecke (2007). Een stadsgewest wordt hierbij gedefinieerd als een centrumstad en gemeenten in
de rand die functioneel zeer sterk afhankelijk zijn van de centrale stad. Forenzenwoonzones, gemeenten
die verder in de rand gelegen zijn en vooral voor werkgelegenheid toegewezen zijn op de centrale stad,
behoren niet tot het stadsgewest. In wat volgt wordt voor elk stadsgewest (Antwerpen, Brugge, Gent,
Hasselt-Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Sint-Niklaas en de Vlaamse Rand rond Brussel) een



analyse gemaakt van waar mogelijk problemen zullen ontstaan met de bereikbaarheid van
voedselwinkels in de toekomst en een corrigerend beleid dus noodzakelijk wordt.



Figuur 20 De Vlaamse stadsgewesten met gemeenten ingekleurd naargelang de cluster waar ze toe behoren



Figuur 21 Het percentage woningen dat niet gelegen is op wandelafstand van een voedingswinkel per gemeente in de stadsgewesten



4.1. Antwerpen
Zoals op Figuur 20 wordt voorgesteld zijn alle vier de gedefinieerde clusters vertegenwoordigd in het
Antwerpse stadsgewest, maar behoort een grote meerderheid van de gemeenten tot cluster 2.
Gemeenten die behoren tot cluster 2 worden gekenmerkt door een negatief verband tussen bevolking
en supermarktwinkelvloeroppervlakte, een zwak, vaak negatief verband tussen de
winkelvloeroppervlakte van kleine voedingswinkels en 65-plussers en een sterk positief verband tussen
het aandeel allochtonen en de winkelvloeroppervlakte van buurtwinkels. Alleen in het noorden van het
stadsgewest zijn er enkele afwijkingen, Kalmthout en Stabroek worden namelijk ingedeeld bij cluster 3,
Essen bij cluster 1 en Wuustwezel bij cluster 4. Vervolgens wordt op Figuur 21 het percentage woningen
aangeduid dat niet op wandelafstand (meer dan 1000m) van een supermarkt of cluster (groepering van
een bakker, slager en minisupermarkt, kruidenier of groente- en fruitwinkel) is gelegen. Het is duidelijk
dat in de stad Antwerpen wandelafstanden relatief klein zijn voor het gros van de bevolking. Dit geldt
ook voor de meer verstedelijkte gemeenten onmiddellijk aansluitend bij de stad. Verder van de stad
merkt men evenwel dat de dichtstbijzijnde voedselwinkelgelegenheid voor een meerderheid, met pieken
tot bijna 70%, van de woningen niet meer op wandelafstand gelegen is.

4.1.1. Bevolking
Wanneer deze vaststellingen gekoppeld worden aan de bevolkingsprognoses kunnen de volgende
conclusies worden getrokken. In het grootste gedeelte van het stadsgewest bestaat er een negatief
verband tussen de grootte van de bevolking en de lokale winkelvloeroppervlakte van supermarkten. De
verklaring is dat een te grote verstedelijking leidt tot een gebrek aan de nodige ruimte en tot hoge
grond- en vastgoedprijzen in de stedelijke kernen. Vooral voor de grotere supermarktformules wordt het
dan extra aantrekkelijk om zich te vestigen in de periferie, eerder dan in de kern.

Onder andere in de stad Antwerpen wordt een relatief grote procentuele toename van de bevolking
verwacht. Dit betekent dat de beschikbare en betaalbare ruimte dus nog verder onder druk komt te
staan. Vooral grote supermarktformules zullen dus nog meer stimulansen kennen om zich in de
toekomst in perifere gebieden te vestigen. Anderzijds is de gemiddelde wandelafstand tot de
dichtstbijzijnde voedselvoorziening op dit moment laag dankzij de kleinere supermarktformules die de
gaten tussen de grotere winkelconcepten opvullen. Er is daarnaast ook de positieve relatie tussen
buurtwinkels en bevolking. Door de grote groei van de bevolking zullen deze kleine voedingswinkels
waarschijnlijk ook nog een additionele boost krijgen. Met betrekking tot de basisbereikbaarheid worden
daarom geen additionele problemen verwacht. Grotere winkelconcepten hebben evenwel belangrijke
voordelen met betrekking tot prijs en aanbod en het zou daarom wenselijk zijn ruimte voor grote
supermarkten in de stad te plannen.

Verder wordt ook in het zuidwesten (de Rupelstreek) een belangrijke bevolkingsgroei verwacht alsook in
Lint in het zuiden. Ook hier zijn de wandelafstanden tot de dichtstbijzijnde voedselvoorzieningen tot nu
toe relatief laag, zeker in vergelijking met andere randstedelijke gemeenten. De compactheid van deze
gemeenten heeft daar hoogstwaarschijnlijk veel mee te maken. Men dient evenwel op te letten met de
druk van supermarkten om zich verder in de periferie te vestigen wanneer de verstedelijking zich
voortzet. Ten slotte vindt men nog een belangrijke groei van de bevolking in het uiterste noordoosten
van het stadsgewest, voornamelijk in Brecht en Wuustwezel, gebieden waar nog plaats is voor een
significante verdere verstedelijking. Hier zijn de gemiddelde wandelafstanden wel reeds zeer hoog,
waardoor de bereikbaarheid zeer problematisch kan worden. Het dient opgemerkt te worden dat in
Wuustwezel tot nu toe nog een positieve correlatie bestond tussen wonen en



supermarktvloeroppervlakte. Er moet dan ook nagegaan worden dat deze integratie zich bij nieuwe
woonwijken voortzet.

Ten slotte dient men nog rekening te houden met een belangrijke daling van de bevolking in de
onmiddellijke rand van Antwerpen. Dit is vooral het geval in de zuidelijke rand in Aartselaar en Edegem.
Men zou kunnen beargumenteren dat dit meer ruimte zou creëren en dus meer mogelijkheden om
supermarkten naar het centrum te lokken. Een daling van de bevolking betekent evenwel niet dat een
gemeente minder verstedelijkt. Wat wel belangrijk is, is het waarschijnlijke effect op buurtwinkels.
Indien het aantal inwoners daalt, is het logisch dat ook de lokale kleine winkelvoorzieningen minder
winstgevend worden. Tot hiertoe hebben de gemeenten waar de verwachte bevolkingsdaling het grootst
is nog een relatief grote winkeldichtheid, met gemiddeld lage wandelafstanden tot gevolg. Men mag
evenwel een zekere bereikbaarheidsdaling verwachten bij het verdwijnen van buurtwinkels.

In de rest van het stadsgewest is de verwachte bevolkingsgroei vooral laag. Men kan dus verwachten dat
de verschuivingen in het voedselwinkellandschap ten gevolge van bevolkingsveranderingen hier in de
toekomst zeer beperkt zullen zijn.

4.1.2. Vergrijzing
In bijna het gehele stadsgewest van Antwerpen bestaat er een negatieve correlatie tussen vergrijzing en
de winkelvloeroppervlakte van kleine voedingswinkels. In buurten met een hogere vergrijzing is de
winkelvloeroppervlakte van kleine voedselwinkels dus relatief laag. Alleen in het uiterste noorden van
het stadsgewest, in Essen, Stabroek en Kalmthout is er een positieve correlatie. In deze gemeenten
worden dus geen significante additionele problemen verwacht met de bereikbaarheid van
voedingswinkels door vergrijzing. De vergrijzing is in de meeste gemeenten in de rand reeds zeer hoog
en zal nog significant stijgen, zeker in vergelijking met de bevolkingsgroei in zijn geheel. Aangezien
vergrijzende gebieden er niet in slagen additionele kleine voedingswinkels en dus buurtwinkels aan te
trekken of rendabel te houden, kan de bereikbaarheid voor deze groep verder achteruitgaan.
Buurtwinkels zijn namelijk zeer belangrijk voor de bereikbaarheid van vooral minder mobiele burgers. De
onmiddellijke rand rond Antwerpen is al sterk vergrijsd en in de toekomst zullen vooral de gemeenten
verder in de rand die later zijn verstedelijkt nog een zeer sterke vergrijzingsgolf ervaren. In deze
gemeenten, waar nog een significante verdere vergrijzing wordt verwacht, zijn wandelafstanden in het
algemeen zeer hoog. Het lijkt dus erg aannemelijk dat in de toekomst bereikbaarheidsproblemen voor
deze kwetsbare, want minder mobiele, groep sterk zullen toenemen. Deze problemen worden misschien
wel verzacht door de algemene positieve relatie tussen grijze druk en
supermarktwinkelvloeroppervlakte. Zoals blijkt uit de relatie tussen bevolking en
supermarktwinkelvloeroppervlakte, wordt deze evenwel vooral gerealiseerd buiten de dichtbevolkte
buurten, waardoor deze minder aantrekkelijk zijn voor oudere bewoners en niet altijd een alternatief
zullen zijn.

4.1.3. Allochtonen
Antwerpen is de gemeente met veruit het grootste aantal allochtonen. Over het laatste decennium is het
aantal niet-Europese vreemdelingen van Afrikaanse, Maghrebijnse en West-Aziatische afkomst evenwel
afgenomen, zij het met een kleine hoeveelheid. Ook in andere gemeenten, met een veel kleinere
gemeenschap, is er ofwel een lichte daling of lichte stijging waar te nemen. Het gaat dus vooral om een
stabilisatie in het gehele stadsgewest. De huidige vluchtelingencrisis kan hier misschien wel voor een



tijdelijke schok zorgen, maar op lange termijn lijkt een stabilisatie toch een logisch resultaat. De invloed
op de lokale winkelvloeroppervlakte lijkt dan ook miniem te zijn in de toekomst.

4.1.4. Inkomen
In het stadsgewest Antwerpen kan men verwachten dat het mediaan inkomen relatief, dat is ten
opzichte van andere Vlaamse gemeenten, stabiel blijft. In de stad Antwerpen blijft de groei van het
mediaan inkomen waarschijnlijk in de toekomst ook laag. De grootsteden zullen immers steeds een
belangrijke aantrekkingskracht op minder gegoede burgers hebben. Ook in de rest van het stadsgewest
blijft de groei van het mediaan inkomen evenwel laag. Dit is zeker het geval in de onmiddellijke rand van
Antwerpen, maar ook elders kon slechts een gemiddelde groei worden vastgesteld. Men dient evenwel
op te merken dat het mediaan inkomen in de meeste gemeenten in de rand al hoog is. Er werd een
negatief verband vastgesteld tussen mediaan inkomen en buurtwinkels, voornamelijk omdat de rijkste
buurten vaak monofunctionele verkavelingswijken zijn waar geen ruimte voor detailhandel werd
voorzien. Afgaande op de vaststellingen in deze sectie lijkt het echter niet dat deze gemeenten meer
noch minder aantrekkelijk zullen worden voor buurtwinkels als gevolg van wijzigingen in het mediaan
inkomen.

4.1.5. Werkgelegenheid
In Antwerpen groeide de werkgelegenheid in het algemeen sterk. Dit was vooral het geval in de centrale
stad en in Zwijndrecht (dat profiteert van zijn ligging nabij de Haven van Antwerpen). Ook op de
belangrijkste assen vanuit de stad Antwerpen was de groei van het aantal jobs in het algemeen groot,
voornamelijk naar Hasselt, Mechelen-Brussel en richting Nederland. Ook in de rand groeit de
werkgelegenheid dus snel. Het lijkt logisch dat deze ontwikkelingen zich verderzetten en dat de lokale
winkelvloeroppervlakte van voedselwinkels (zowel kleine buurtwinkels als supermarkten) een positieve
invloed zal ondervinden. De enige uitzonderingen zijn de gemeenten onmiddellijk grenzend aan de
centrale stad en de gemeenten die niet nabij een grote verkeersas gelegen zijn.

4.1.6. Evoluties
In deze sectie wordt een kort overzicht gegeven van alle besproken variabelen. Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen de centrale stad, Antwerpen dus, en de randgemeenten, omdat deze
belangrijke verschillende tendensen vertonen. In de stad Antwerpen kan men verwachten dat het reeds
dichte netwerk van kleine voedingswinkels en andere kleine winkelformules zal worden versterkt. Er
wordt immers een belangrijke groei van de bevolking en de werkgelegenheid verwacht. Het aantal
allochtonen kent een kleine daling, maar deze is niet van een magnitude dat deze verontrustend zou zijn
voor de ontwikkeling van de winkeloppervlakte. Ook het mediaan inkomen evolueert significant trager in
de stad dan in de rest van Vlaanderen. De vergrijzende bevolking woont voornamelijk in buurten met
relatief weinig buurtwinkels, maar het aantal 65-plussers zal echter slechts zeer beperkt toenemen in de
stad en de bereikbaarheid is er in het algemeen hoog. Voor supermarkten kan een omgekeerde evolutie
worden verwacht. Omwille van een stijging van de werkgelegenheid is er wel een aantrekkingsfactor
aanwezig, maar de negatieve effecten van de zeer grote bevolkingsgroei zullen waarschijnlijk veel
belangrijker zijn. De druk op grote winkelformules zal dan ook significant toenemen. Omdat deze grote
winkelformules zeer belangrijke voordelen hebben op het gebied van prijs en gebruiksgemak, lijkt het
dan vooral zaak te zijn een uitgekiend aanbodbeleid te voeren en ruimte te voorzien voor grotere
retailoppervlaktes binnen stedelijk gebied om deze negatieve tendensen tegen te werken en te
verzekeren dat ook grote supermarkten in de toekomst een plaats in de stad hebben.



In de rand is de bevolkingsgroei veel lager, in enkele gemeenten onmiddellijk ten zuiden van Antwerpen
wordt er zelfs een daling verwacht. De groei van de bevolking zal over het algemeen geen grote invloed
hebben op de lokale winkelvloeroppervlakte. Wat wel problematisch is, is de verwachte grote groei van
de vergrijzende bevolking. Omdat deze vooral in buurten geschied met weinig buurtwinkels kan dit voor
grote additionele problemen met de bereikbaarheid van voedingswinkels zorgen. Vooral in de oostelijke
rand is dit problematisch omdat de wandelafstanden hier gemiddeld al hoog zijn. Buurtwinkels
lokaliseren zich traditioneel niet in deze rijke, eerder dunbevolkte woonwijken. Het dient wel opgemerkt
te worden dat er een belangrijke groei van de werkgelegenheid kan worden verwacht, voornamelijk rond
de grote verkeersassen. Enige additionele winkelvloeroppervlakte in de aansluitende kernen kan worden
verwacht. De effecten hiervan op de bereikbaarheid zullen eerder klein zijn.

4.2. Brugge
In het Brugse stadsgewest behoren de meeste gemeenten tot cluster 1, behalve Damme (cluster 3) en
Zuienkerke (cluster 2) (zie Figuur 20). Ter herinnering, cluster 1 omvat gemeenten gekenmerkt door een
negatief verband tussen bevolking en supermarktwinkelvloeroppervlakte, een sterk positief verband
tussen de winkelvloeroppervlakte van kleine voedingswinkels en 65-plussers en een zwak verband
tussen het aandeel allochtonen en de winkelvloeroppervlakte van buurtwinkels. In Brugge zelf zijn
wandelafstanden meestal klein (zie Figuur 21). Buiten Brugge daarentegen zijn ze net zeer hoog.

4.2.1. Bevolking
In het stadsgewest Brugge is er in het algemeen een negatief verband tussen bevolking en de lokale
supermarktwinkelvloeroppervlakte. Damme is hierbij de enige uitzondering. Het dient evenwel
opgemerkt te worden dat de verwachte bevolkingsgroei in het gehele stadsgewest zeer laag is, en in
sommige gevallen zelfs licht negatief. Hoe dan ook, grote verschuiving in de bevolking worden niet
verwacht, en dus ook geen al te grote verschuivingen in de verstedelijking, en daarom dus ook niet in de
evolutie van het voedselwinkellandschap ten gevolge van bevolkingswijzigingen.

4.2.2. Vergrijzing
In dit stadsgewest is er een duidelijke positieve correlatie tussen de winkelvloeroppervlakte van kleine
voedingswinkels en vergrijzende buurten, met de uitzondering van Zuienkerke. Deze gemeenten hebben
al een belangrijke vergrijzingsgolf achter de rug, weer met uitzondering van Zuienkerke. Voornamelijk in
deze laatste gemeente zal het aantal 65-plussers dan ook zeer sterk toenemen. Aangezien gemiddelde
wandelafstanden er in het algemeen ook zeer hoog zijn lijkt het aannemelijk dat problemen met de
bereikbaarheid voor de oudere bevolking in Zuienkerke significant zullen toenemen. In de andere
gemeenten lijkt het probleem zich minder te stellen. Niet omdat de toename van het aantal ouderen
triviaal is, maar vooral omdat vergrijzende gebieden er in slagen een relatief grote hoeveelheid
buurtwinkels te weerhouden. Met betrekking tot supermarkvloeroppervlakte kan dezelfde opmerking
worden gemaakt als voor het stadsgewest Antwerpen. Supermarktvloeroppervlakte wordt voornamelijk
gecreëerd buiten de dichtbevolkte wijken. Ondanks een algemene positieve correlatie zal de invloed op
de lokale bereikbaarheid relatief klein zijn.

4.2.3. Allochtonen
In Brugge is de lokale gemeenschap allochtonen steeds relatief klein geweest. Er lijkt een licht positieve
groei te zijn over het laatste decennium, maar deze is bijna marginaal te noemen. In dit stadsgewest was
de relatie tussen allochtonen en buurtwinkels ook reeds klein. Er wordt daarom niet verwacht dat er een



grote impact zal zijn vanwege allochtonen op de toekomstige winkelvloeroppervlakte van het
stadsgewest.

4.2.4. Inkomen
In het stadsgewest Brugge wordt niet verwacht dat de lonen bovengemiddeld zullen stijgen. Er wordt
dan ook niet verwacht dat het mediaan inkomen van veel belang zal zijn bij de verdere evolutie van de
winkelvloeroppervlakte.

4.2.5. Tewerkstelling
Werkgelegenheid in het Brugse stadsgewest ontwikkelt zich bijna uitsluitend in de centrale stad. De
positieve invloed van werkgelegenheid op het lokale winkellandschap zal zich dan ook voornamelijk
beperkten tot Brugge zelf.

4.2.6. Evolutie
In het stadsgewest Brugge worden geen grote evoluties verwacht in het winkellandschap. De
bevolkingsgroei is klein, net zoals de evolutie van het aantal allochtonen, terwijl de inkomens een eerder
gemiddelde stijging kennen. Wel kan er in de centrale stad een significante stijging van de
werkgelegenheid worden vastgesteld, met waarschijnlijke positieve effecten op de lokale
winkelvloeroppervlakte van voedingswinkels in het algemeen. Het aantal ouderen wordt wel verwacht
sterk te groeien, maar deze evolutie gebeurt vooral in buurten met relatief veel buurtwinkels. Er worden
dus geen additionele bereikbaarheidsproblemen verwacht. Het dient wel opgemerkt te worden dat in de
rand de gemiddelde wandelafstanden reeds zeer groot zijn.

4.3. Gent
In het stadsgewest Gent zijn zoals in het Antwerpse de gemeenten behorende tot cluster 2 duidelijk
dominant. Alleen in het uiterste zuiden en noorden zijn enkele gemeenten groen ingekleurd (cluster 3)
terwijl één gemeente (Destelbergen) tot cluster 1 behoort (zie Figuur 20). Net zoals in Brugge zijn de
gemiddelde wandelafstanden laag in de centrale stad, maar stijgen deze snel buiten de stadsgrenzen (zie
Figuur 21). Zelzate is de enige opvallende uitzondering, met korte wandelafstanden voor een
meerderheid van de bevolking.

4.3.1. Bevolking
Ook in Gent heeft verregaande verstedelijking voor een belangrijke druk op het winkellandschap
gezorgd. Er is een negatieve correlatie tussen bevolking en supermarktwinkelvloeroppervlakte in alle
gemeenten van het stadsgewest, met de uitzondering van Nazareth, Wachtebeke en Zelzate. De
gevolgen van de bevolkingsgroei op de verdere ontwikkeling van het voedselwinkellandschap zijn
evenwel beperkt. Voor de meeste gemeenten is de voorziene bevolkingsgroei namelijk klein, en in de
meer gevestigde voorstedelijke gemeenten zelfs negatief. Evergem, Lochristi en Melle zijn
uitzonderingen met een relatief grote groei van de bevolking. Deze groei zal zorgen voor nog een grotere
druk op de supermarkt winkelvloeroppervlakte waardoor toekomstige investeringen in grote
supermarkten in de kernen zeer onzeker worden. Gemiddelde wandelafstanden zijn hier reeds zeer hoog
waardoor deze evolutie extra problematisch wordt. Een zekere compensatie door een groei van het
aantal buurtwinkels kan wel worden verwacht om deze negatieve evolutie ietwat tegen te gaan. Ten
slotte wordt in één gemeente, namelijk Sint-Martens-Latem een relatief grote daling van de bevolking
verwacht. Net zoals in de gemeenten in de rand van Antwerpen mag men niet verwachten dat deze
daling van de bevolking noodzakelijk zal leiden tot een daling van de verstedelijking en dus een mogelijke



groei van de lokale supermarktvloeroppervlakte. Dit kan wel een negatieve invloed hebben op de lokale
buurtwinkels. Omdat de lokale wandelafstanden reeds hoog zijn in de gemeente, zou dit additionele
bereikbaarheidsproblemen kunnen veroorzaken.

4.3.2. Vergrijzing
In het stadsgewest rond Gent bestaat er vooral een negatieve correlatie tussen vergrijzing en de lokale
winkelvloeroppervlakte van kleine voedselwinkels. Buurten met veel ouderen beschikken dus over
relatief weinig buurtwinkels. De enige uitzonderingen zijn Destelbergen, Nazareth, Wachtebeke en
Zelzate waar oudere buurten net wel meer buurtwinkels hebben. Waar er een negatieve relatie bestaat
neemt de vergrijzing slechts in relatief beperkte mate toe, alhoewel in beperkte mate hier betekent
tussen 30% tot 40% extra 65-plussers. Men dient ook in rekening te brengen dat het aantal 65-plussers al
hoog is. In Gavere en Lochristi wordt er zelfs een toename van meer dan 65% verwacht. Dit is een grote
toename van het aantal mensen met een lage mobiliteit en die niet op wandelafstand wonen van hun
lokale buurtwinkel (wandelafstanden zijn gemiddeld hoog in de streek). De vergrijzing zal dus leiden tot
een belangrijke bereikbaarheidsproblemen in de Gentse rand. Ook hier kan weer opgemerkt worden dat
er een algemene positieve relatie bestaat tussen vergrijzing en supermarktvloeroppervlakte. Deze
oppervlakte wordt evenwel voornamelijk gecreëerd buiten de dichtbevolkte kernen waardoor een groot
deel van de bereikbaarheidsvoordelen vervallen.

4.3.3. Allochtonen
In het stadsgewest is er voornamelijk een positieve relatie tussen allochtonen en buurtwinkels. Ook hier
was de groei van het aantal niet-Europese vreemdelingen over het algemeen zeer laag en in Gent zelfs
licht negatief. Er worden dus geen grote veranderingen verwacht voor de lokale detailhandel.

4.3.4. Inkomen
De Gentse rand heeft reeds enkele decennia een zeer hoog mediaan inkomen. Dit geld ook voor de rand
van andere stadsgewesten in de Vlaamse ruit. Waar de rand van Gent verschilt van deze andere
stadsgewesten is dat tot vandaag een grote, bovengemiddelde, groei van het mediaan inkomen kan
worden waargenomen. Dit is dan vooral het geval in de zuidrand. Buurtwinkels vestigen zich traditioneel
niet in rijkere buurten, zoals is gebleken uit vorig onderzoek. Het gaat dan voornamelijk om
monofunctionele verkavelingswijken met weinig of geen ruimte voor detailhandel. Een versterking van
dit type wijken betekent dat de aantrekkingskracht van de gemeenten hier dan ook niet zal toenemen in
de toekomst. Het gaat om gemeenten met reeds relatief hoge gemiddelde wandelafstanden.

4.3.5. Werkgelegenheid
De werkgelegenheid in en rond Gent heeft een opmerkelijke groei gekend het afgelopen decennium. In
absolute cijfers doet voornamelijk Gent het nog goed, maar men merkt ook dat in de rand, voornamelijk
in het zuiden en oosten, er een opmerkelijke groei van de werkgelegenheid aan de gang is. Ook hier lijkt
er weinig op te wijzen dat deze evolutie niet kan worden verdergezet in de toekomst. Zo wordt in
verscheidene van de randgemeenten nog gewerkt aan verdere bedrijventerreinen. Men kan dus een
verdere positieve groei op de lokale winkelvloeroppervlakte (supermarkten en buurtwinkels)
verwachten.

4.3.6. Evolutie
In Gent zelf lijken er zich slechts weinig evoluties in het winkellandschap te zullen voordoen. Er is een
algemeen relatief kleine bevolkingsgroei, het aantal 65-plussers stijgt er slechts traag, het aantal
allochtonen neemt er in zeer beperkte mate af, al is dit meer een stabilisatie, en ook de groei van het



inkomen is niet bovengemiddeld. De werkgelegenheid in de stad zal waarschijnlijk wel significant groeien
wat een positief effect zal hebben op de lokale winkelvloeroppervlakte.

In de rand van Gent, daarentegen, kan men wel een belangrijke achteruitgang van de bereikbaarheid
verwachten. De bevolkingsgroei is er in het algemeen laag, waardoor er geen additionele druk op de
supermarktwinkelvloeroppervlakte ontstaat, maar ook slechts weinig kleine voedingswinkels zullen
worden gecreëerd. Daarnaast stijgt het inkomen snel (in de rand neemt dit vaak de vorm aan van een
versterking van de verkavelingswijken die er niet in slagen buurtwinkels aan te trekken) en wordt er een
significante groei van het aantal ouderen verwacht. Deze ouderen wonen ook voornamelijk in buurten
met reeds weinig buurtwinkels. De gemiddelde wandelafstanden tot voedingswinkels zijn in de rand in
het algemeen al relatief hoog. Men kan dus besluiten dat er ernstige bereikbaarheidsproblemen mogelijk
zijn in de Gentse rand. Dit wordt mogelijk verzacht door de grote groei van de werkgelegenheid.
Anderzijds vindt deze groei voornamelijk plaats op perifere locaties waardoor een groei van de lokale
winkelvloeroppervlakte in de kernen en woonwijken onwaarschijnlijk wordt.

4.4. Hasselt-Genk
In het stadsgewest Hasselt-Genk zijn drie verschillende clusters vertegenwoordigd, zoals wordt
aangegeven op Figuur 20. Hasselt en Zonhoven worden geclassificeerd als behorende tot cluster 1, Genk,
Alken, Kortessem en Zutendaal tot cluster 4, en Diepenbeek, Houthalen-Helchteren en Opglabbeek tot
cluster 3. Ter herinnering, gemeenten die behoren tot cluster 4 worden gekenmerkt door een positief
verband tussen bevolking en supermarktwinkelvloeroppervlakte, een zwak, vaak negatief verband
tussen de winkelvloeroppervlakte van kleine voedingswinkels en 65-plussers en een sterk positief
verband tussen het aandeel allochtonen en de winkelvloeroppervlakte van buurtwinkels. Gemeenten die
daarentegen behoren tot cluster 3 worden gekenmerkt door een positief verband tussen bevolking en
supermarktwinkelvloeroppervlakte, een sterk positief verband tussen de winkelvloeroppervlakte van
kleine voedingswinkels en 65-plussers en een zwak verband tussen het aandeel allochtonen en de
winkelvloeroppervlakte van buurtwinkels. Wandelafstanden zijn overal in het algemeen relatief hoog. In
Hasselt is het minste aantal woningen op een grote wandelafstand van een supermarkt of cluster
gelegen, maar het gaat toch nog over meer dan 35% van het huizenbestand. In Genk stijgt dit zelfs tot
boven de 40%, wat het de centrumstad met de slechtste bereikbaarheid maakt. Ook hier merkt men dat
de afstanden in de rand dan nog significant hoger zijn dan in de centrale gemeenten.

4.4.1. Bevolking
In dit stadsgewest is het verband tussen bevolking en supermarktwinkelvloeroppervlakte tot hiertoe
voornamelijk een positieve factor gebleken, met de belangrijke uitzonderingen Hasselt en Zonhoven
waar een negatief verband kon worden vastgesteld. In de meeste gemeenten van dit stadsgewest
hebben buurten met meer inwoners dus meer supermarktwinkelvloeroppervlakte. Ook in dit
stadsgewest zijn de bevolkingsevoluties evenwel beperkt, met een maximale verwachte bevolkingsgroei
van ongeveer 8% in Hasselt. In de andere gemeenten is de aangroei steeds significant kleiner. Vooral in
Hasselt zal een verdere verstedelijking dus nog voor additionele druk op de grote supermarktformules
zorgen. Gekoppeld aan de reeds relatief slechte bereikbaarheid naar de normen van andere
centrumsteden kan dit zeer problematische gevolgen hebben voor de toekomst als supermarktketens
zich bij hun investeringen in grotere formules nog verder zullen focussen op de periferie, al bestaat er
wel een afremming door de groei van het aantal buurtwinkels. In de andere gemeenten kan men
verwachten dat de invloed van de bevolkingsprognoses op het detailhandelswinkellandschap klein zijn
en is het vooral zaak de bestaande slechte bereikbaarheid te verbeteren.



4.4.2. Vergrijzing
In het stadsgewest bestaat er een relatief onduidelijke relatie tussen vergrijzing en buurtwinkels. In
Hasselt, Diepenbeek, Houthalen-Helchteren, Opglabbeek en Zonhoven wonen ouderen vooral in buurten
waar er relatief veel lokale winkelvloeroppervlakte voor kleine voedselwinkels bestaat. Genk, Alken,
Kortessem en Zutendaal, daarentegen, kennen een voornamelijk negatieve relatie, wat wijst op een
ontkoppeling van verouderende buurten en buurtwinkels. In Limburg anno 2014 loopt de vergrijzing
duidelijk achter op de rest van Vlaanderen. Tot nu toe was de bevolking dan ook zeer jong vergeleken
met het Vlaamse gemiddelde. Er wordt verwacht dat dit significant zal veranderen in de toekomst en
Limburg aan een inhaalrace is begonnen inzake vergrijzing. In Hasselt wordt de kleinste procentuele
toename vastgesteld in het stadsgewest, maar zelfs hier nadert deze de 50%. De grootste piek wordt
vastgesteld in Houthalen-Helchteren waar de procentuele toename van het aantal 65-plussers naar de
70% neigt. Vooral in de gemeenten waar er een negatieve correlatie bestaat tussen verouderende
buurten en buurtwinkels zijn verdere toekomstige bereikbaarheidsproblemen een realistisch
toekomstperspectief, nog erger dan bijvoorbeeld in de Antwerpse rand, zeker gezien het feit dat de
gemiddelde wandelafstanden in deze gemeenten reeds hoog zijn. Er bestaat wel een positieve relatie
tussen ouderen en supermarktwinkelvloeroppervlakte, en in de gemeente waarvan sprake, ook een
positieve relatie met bevolking. Supermarkten kunnen hier dus wel een verzachtende factor zijn. De
bevolking stijgt er evenwel maar zeer karig, waardoor er waarschijnlijk weinig interesse zal zijn om veel
additionele investeringen te doen in de streek.

4.4.3. Allochtonen
Alleen in dit stadsgewest merkt men een belangrijke evolutie van het aantal allochtonen. In Genk en
Houthalen-Helchteren kon namelijk een belangrijke daling van het aantal niet-Europese vreemdelingen
worden vastgesteld. In Houthalen-Helchteren bestond er evenwel geen significante positieve relatie
tussen allochtonen en buurtwinkels. Tussen allochtonen en supermarkten is er daarentegen wel een
algemeen positief verband. In Genk bestaat er wel een positieve relatie tussen allochtonen en
buurtwinkels. Vooral hier kan de daling van allochtonen leiden tot een daling van de lokale
winkelvloeroppervlakte, tenzij de daling het gevolg is van naturalisatie waarbij we mogen verwachten
dat de buurtwinkels dan wel stand zullen houden. In de andere gemeenten is de evolutie van het
aandeel allochtonen miniem.

4.4.4. Inkomen
In heel het stadsgewest Hasselt-Genk zijn de lonen gemiddeld tot laag. Tot op heden werd er slechts een
gemiddelde groei vastgesteld van het mediaan inkomen. Deze variabele lijkt dan ook van weinig belang
te zullen zijn bij de verder evolutie van de lokale voedingsvoorzieningen.

4.4.5. Werkgelegenheid
In dit stadsgewest was de groei van de werkgelegenheid het afgelopen decennium het grootst in Hasselt.
Men dient evenwel op te merken dat andere gemeenten ook een zeer sterke werkgelegenheidsgroei
hebben gekend, zowel in absolute als relatieve cijfers. Met name in de gemeenten die deel uitmaken van
het Economisch Netwerk Albertkanaal is de groei opmerkelijk. De enige uitzondering is Genk, wat
verklaard kan worden door de sluiting van Ford Genk. Anders was er ook in deze stad een significante
positieve werkgelegenheidsgroei geweest. Gemeenten die geen deel uitmaken van dit netwerk
profiteren duidelijk niet van deze positieve economische ontwikkeling. Vooral in gemeenten gelegen aan
het Albertkanaal kan men in de toekomst dan ook een positieve link tussen werkgelegenheid en
winkelvloeroppervlakte verwachten.



4.4.6. Evolutie
De toekomstige evoluties in het winkellandschap verschillen sterk over het stadsgewest. Voornamelijk
negatieve effecten op bereikbaarheid zullen zich waarschijnlijk voordoen in Genk, Alken, Kortessem en
Zutendaal waar er een grote vergrijzingsgolf aankomt terwijl de veroudering zich vooral in buurten
voordoet waar er weinig buurtwinkels gevestigd zijn. De wandelafstanden zijn er ook reeds zeer groot. In
Genk kan er daarenboven misschien een belangrijke daling van het aantal allochtonen worden
vastgesteld, terwijl er tot nu toe nog wel een belangrijke correlatie bestond met de lokale
winkelvloeroppervlakte van kleine voedingswinkels. Ook in termen van de werkgelegenheidsgroei doen
deze gemeenten het niet erg goed. Waar er wel jobs worden gecreëerd, bevinden deze zich voornamelijk
buiten de kernen. In Hasselt, ten slotte, dient men rekening te houden met een additionele druk op
investeringen in grote supermarktformules.

4.5. Kortrijk
Kortrijk is het enige stadsgewest waar alle gemeenten tot dezelfde cluster 1 behoren (Figuur 20). Kortrijk
is ook een uitzondering omdat de centrale stad niet het best scoort inzake bereikbaarheid. Alleen
Wevelgem wordt licht geel ingekleurd op Figuur 21 en heeft dus minder dan 25% van de woningen
buiten wandelafstand van een supermarkt of cluster, maar ook in Kuurne is slechts 26% van het
huizenbestand buiten het servicegebied van een supermarkt of cluster gelegen In Kortrijk daarentegen
stijgt dit tot 39%, alleen Genk scoort slechter als centrumstad in een stadsgewest. In Harelbeke gaat dit
percentage tot boven de 50%.

4.5.1. Bevolking
In dit stadsgewest bestaat er tot nu toe een duidelijk negatief verband tussen bevolking en
supermarktwinkelvloeroppervlakte. De bevolkingsgroei in en rond Kortrijk wordt evenwel verwacht bijna
volledig stil te vallen, met in Wevelgem en Kortrijk zelfs een lichte daling van het aantal inwoners. De
bevolkingsevoluties zullen dan van weinig belang zijn bij de verdere evolutie van het winkellandschap.

4.5.2. Vergrijzing
Net zoals in de buurt rond Brugge, heeft in het stadsgewest Kortrijk de vergrijzingsgolf reeds ernstig
huisgehouden. De procentuele toename van het aantal 65-plussers wordt dan ook verwacht relatief laag
te zijn vergeleken met andere Vlaamse gemeenten, al gaat het toch nog over een groot aantal mensen.
Omdat vergrijzende buurten er in slagen heel wat buurtwinkels aan te trekken, lijkt het dat de
bereikbaarheidsproblemen met betrekking tot vergrijzing in de toekomst relatief beperkt zullen blijven,
zeker gelet op de relatief kleine gemiddelde wandelafstanden in het stadsgewest.

4.5.3. Allochtonen
In heel het stadsgewest Kortrijk bestaat er geen significante positieve relatie tussen allochtonen en de
lokale winkelvloeroppervlakte van niet-Europese vreemdelingen. In het afgelopen decennium is deze
groep allochtonen ook slechts licht gestegen. Er worden dus geen belangrijke evoluties in het
winkellandschap verwacht.

4.5.4. Inkomen
Voor het stadsgewest Kortrijk kan een gelijkaardige analyse worden gemaakt als voor dat van Brugge en
Hasselt-Genk. De lonen in de streek zijn tot hiertoe eerder gemiddeld en ze groeien ook aan een eerder
gemiddelde snelheid. Deze variabele lijkt dan ook van weinig belang te zijn bij verdere evoluties van het
winkellandschap.



4.5.5. Werkgelegenheid
Net zoals in het stadsgewest Brugge, merkt men voornamelijk in de centrumstad Kortrijk een positieve
tewerkstellingsgroei, terwijl de groei in de rand zeer klein is en in Kuurne zelfs significant negatief. De
positieve invloed van werkgelegenheid op het lokale winkellandschap zal zich dan ook voornamelijk
beperken tot Kortrijk.

4.5.6. Evolutie
In dit stadsgewest zijn de evoluties van de verscheidene variabelen over het algemeen klein. De
vergrijzing neemt zoals in de rest van Vlaanderen wel significant toe, maar het zijn voornamelijk buurten
met een lage gemiddelde wandelafstand tot voedingswinkels die snel vergrijzen. Er worden dus geen
onmiddellijke additionele problemen verwacht.

4.6. Leuven
Net zoals in Antwerpen en Gent zijn de gemeenten behorende tot cluster 2 dominant in het stadsgewest
Leuven (zie Figuur 20). De enige uitzonderingen zijn Oud-Heverlee (cluster 4) en Tielt-Winge (cluster 3).
Net zoals in de meeste andere stadsgewesten, blijkt uit Figuur 21 dat de wandelafstanden in de centrale
stad (Leuven) over het algemeen laag zijn, terwijl in de rand wandelafstanden snel stijgen, waardoor
bijna in elke gemeente meer dan 50% van de woningen niet meer op wandelafstand van de
dichtstbijzijnde voedingswinkel gelegen is .

4.6.1. Bevolking
In het stadsgewest Leuven wordt hoofdzakelijk een negatieve correlatie vastgesteld tussen het aantal
inwoners en de lokale supermarktwinkelvloeroppervlakte. Het omgekeerde is enkel waar in Oud-
Heverlee en Tielt-Winge. In Leuven zelf heeft dit geen grote gevolgen voor de verder evolutie van het
winkellandschap, daar een lichte bevolkingsdaling wordt verwacht. In andere gemeenten, voornamelijk
die waar de verstedelijking reeds een negatieve invloed op supermarktwinkelvloeroppervlakte heeft
gehad, wordt wel nog een significante stijging van de bevolking verwacht. Verdere verstedelijking is
daarom waarschijnlijk en dus ook de stijgende druk op toekomstige grotere supermarktformules om
locaties buiten de kernen te zoeken. Afgaande op de bestaande relatie tussen wonen en winkelen kan
hier wel nog een belangrijke suburbanisatie van grote winkelvolumes worden verwacht. De huidige
wandelafstanden in deze gemeenten zijn gemiddeld ook reeds zeer hoog en er is dus geen lokaal
netwerk van kleinere winkels die de suburbanisatie compenseert.

4.6.2. Vergrijzing
In alle gemeenten behalve Tielt-Winge bestaat er een negatieve relatie tussen vergrijzing en
buurtwinkels. Vooral buurten met een snel vergrijzende bevolking hebben dus relatief weinig kleine
voedingswinkels. In Leuven is de procentuele toename van het aantal 65-plussers dan relatief laag naar
Vlaamse normen, zij het met 30% zeker niet triviaal. In de randgemeenten is de vergrijzingsgraad
daarentegen veel hoger. Men kan dan ook verwachten dat de bereikbaarheidsproblemen voor deze
minder mobiele burgers significant zullen verergeren in de toekomst, zeker gelet op het feit dat de
wandelafstanden naar de dichtstbijzijnde voedselvoorziening reeds zeer hoog zijn. Daar vergrijzing en
supermarktvloeroppervlakte positief gecorreleerd zijn, kunnen deze misschien wel soelaas brengen. Men
dient evenwel op te merken dat net als in Gent en Antwerpen deze oppervlakte vooral perifeer wordt
gerealiseerd waardoor mogelijke bereikbaarheidsvoordelen vervallen.



4.6.3. Allochtonen
In het stadsgewest Leuven bestaat er voornamelijk een belangrijke positieve relatie tussen allochtonen
en de winkelvloeroppervlakte van kleine voedingswinkels. Het aantal allochtonen evolueerde positief
over het laatste decennium maar zeer traag. Er worden dan ook geen significante veranderingen in het
winkellandschap verwacht.

4.6.4. Inkomen
De lonen in en vooral rond Leuven zijn bij de hoogste in het Vlaanderen. In het laatste decennium
kenden de meeste gemeenten evenwel slechts een gemiddelde groei van het mediaan inkomen. Deze
variabele lijkt dan ook van weinig belang te zullen zijn bij de verder evolutie van de lokale
voedingsvoorzieningen.

4.6.5. Werkgelegenheid
In het stadsgewest Leuven was de groei van de werkgelegenheid zeer hoog. De groei in absolute cijfers
beperkte zich voornamelijk tot Leuven zelf. In de rand, voornamelijk naar het oosten en noorden toe,
merk men evenwel ook een zeer grote procentuele stijging. Vooralsnog blijven de positieve effecten op
het voedingswinkellandschap echter waarschijnlijk voornamelijk beperkt tot Leuven.

4.6.6. Evolutie
Ook in het stadsgewest Leuven dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de centrale stad
Leuven en de rand. In Leuven worden geen problemen verwacht met de bereikbaarheid. De
bevolkingsgroei wordt er voorspeld licht negatief te zijn, de evolutie van het aantal allochtonen was klein
en dat zal waarschijnlijk zo blijven, het inkomen steeg maar aan een gemiddeld tempo en de
werkgelegenheid steeg zeer significant. De vergrijzing neemt er wel in significante mate toe vooral in
buurten met voor Leuven weinig winkelvloeroppervlakte voor kleine voedselwinkels, maar de
wandelafstanden zijn er overal zeer laag.

In de rand van Leuven kan men daarentegen een stijging van de bereikbaarheidsproblemen verwachten.
Zo wordt een zeer grote groei van de bevolking verwacht terwijl er reeds een negatieve relatie bestaat
met de lokale winkelvloeroppervlakte van supermarkten. De bevolking kan uiteraard een positieve
invloed hebben op buurtwinkels, maar de algemene hoge wandelafstanden duiden erop dat dit netwerk
zich tot hiertoe niet heeft voortgezet. Omdat het over zeer rijke gebieden (volgens mediaan inkomen)
gaat, lijkt het ook onwaarschijnlijk dat dit netwerk zich zal ontwikkelen. Het gaat immers vooral over
monofunctionele verkavelingswijken met weinig of geen ruimte voor detailhandel. De vergrijzing wordt
ook verwacht zeer sterk toe te nemen. Omdat er meestal een negatieve relatie tussen vergrijzende
buurten en buurtwinkels bestaat, kan men belangrijke bereikbaarheidsproblemen voor ouderen
verwachte in de toekomst.

4.7. Mechelen
In het stadsgewest Mechelen, zoals weergegeven op Figuur 20, worden zowel Mechelen als Bonheiden
ingedeeld bij cluster 1, terwijl Sint-Katelijne-Waver behoort tot cluster 3. Een grote meerderheid van de
huizen in Mechelen stad is op wandelafstand gelegen van de meest nabijgelegen
voedselwinkelvoorziening (zie Figuur 21). Dit is niet het geval voor de randgemeenten.

4.7.1. Bevolking
In het stadsgewest bestond er tot nu toe een negatief verband tussen bevolking en
supermarktwinkelvloeroppervlakte in Mechelen en Bonheiden en een positieve relatie in Sint-Katelijne-



Waver. Buiten Mechelen zelf wordt evenwel slechts een zeer matige bevolkingsgroei vastgesteld. In de
stad komt er dus wel een significante verdere druk op vooral de grotere oppervlaktes in de toekomst.
Investering in grote winkelformules zullen zich dan waarschijnlijk nog verder toespitsen op de periferie.
De wandelafstanden tot de dichtstbijzijnde winkelvoorziening zijn evenwel laag in de stad, dankzij het
dichte netwerk van kleinere supermarktformules en buurtwinkels. Door de positieve relatie tussen
buurtwinkels en het aantal inwoners kan men ook verwachten dat dit systeem op zijn minst in stand
wordt gehouden. Het lijkt dan ook vooral zaak de grotere volumes terug naar de stad te lokken met een
uitgekiend aanbodbeleid.

4.7.2. Vergrijzing
In het stadsgewest Mechelen bestaat er tot op de dag van vandaag een positieve relatie tussen
vergrijzende buurten en de winkelvloeroppervlakte van kleine voedselwinkels. Daarnaast lijkt de verdere
vergrijzing relatief beperkt te zijn naar Vlaamse normen. Er worden dan ook geen significante verdere
problemen met betrekking tot vergrijzing en bereikbaarheid verwacht.

4.7.3. Allochtonen
In het stadsgewest Mechelen was er geen significante positieve relatie tussen allochtonen en de lokale
winkelvloeroppervlakte van buurtwinkels. De evolutie van het aantal allochtonen in de streek is ook
miniem te noemen. Ook in het winkellandschap worden dus geen significante verandering verwacht.

4.7.4. Inkomen
In het stadsgewest Mechelen is het mediaan inkomen tot nu toe gemiddeld (Mechelen) tot zeer hoog
(Bonheiden). In deze laatste gemeente is het mediaan inkomen slechts weinig toegenomen over de
laatste tien jaar. In Mechelen en Sint-Katelijne-Waver kon daarentegen een bovengemiddelde groei
worden waargenomen. In het verleden bleek er een algemeen negatief verband te bestaan tussen het
mediaan inkomen en buurtwinkels. Voor een stad als Mechelen blijft de impact van dit verband
waarschijnlijk beperkt omdat het voornamelijk over dichtbevolkte wijken gaat. In Sint-Katelijne-Waver
gaat het daarentegen over monofunctionele verkavelingswijken, die niet aantrekkelijk zijn voor
detailhandelaars. Als de verdere groei van de gemeente op eenzelfde manier geschied, zal deze zeker
niet aantrekkelijker worden voor buurtwinkels als gevolg van wijzigingen in het mediaan inkomen.

4.7.5. Werkgelegenheid
De situatie met betrekking tot de werkgelegenheid binnen het stadsgewest is zeer gelijklopend met die
van Leuven. Overal kon een procentueel grote stijging van de werkgelegenheid worden vastgesteld,
maar in absolute cijfers blijft de groei vooral gelimiteerd tot Mechelen. De groei in de centrumstad was
evenwel zeer groot. Vooralsnog blijven de positieve effecten op het voedingswinkellandschap dan ook
voornamelijk beperkt tot Mechelen.

4.7.6. Evolutie
Er wordt niet verwacht dat de problemen met bereikbaarheid sterk zullen wijzigen in de toekomst. In de
centrale stad wordt er wel een grote groei van de bevolking verwacht. Dit zou voor een additionele druk
op investeringen in grote supermarktvolumes in de stad kunnen leiden en een intensief aanbodbeleid
lijkt dan ook aangewezen. In Mechelen is er evenwel een dicht netwerk van buurtwinkels en kleinere
formules ontstaan waardoor er geen additionele bereikbaarheidsproblemen worden verwacht. De
vergrijzing lijkt in het stadsgewest geen additionele problemen te leveren daar het voornamelijk buurten
zijn met relatief veel buurtwinkels die vergrijzen. In de rand (Sint-Katelijne-Waver) kon wel een
belangrijke stijging van het mediaan inkomen worden vastgesteld. Een stijging van het mediaan inkomen



verwijst in dit type gemeenten voornamelijk naar een versterking van monofunctionele
verkavelingswijken met geen of weinig ruimte voor detailhandel. Dit houdt dus wel mogelijk negatieve
effecten in voor de bereikbaarheid van voedingswinkels.

4.8. Oostende
Er behoren slechts drie gemeenten tot het stadsgewest Oostende, namelijk Oostende zelf, Bredene en
Oudenburg. De kustgemeenten zijn zeer gelijkaardig; beide behoren tot cluster 2 (zie Figuur 20), en
wandelafstanden zijn voor het grootste deel van de bevolking klein (zie Figuur 21). Oudenburg,
daarentegen, behoort tot cluster 1 en 50% van de woningen zijn niet gelegen op wandelafstand van een
supermarkt of cluster.

4.8.1. Bevolking
De relatie tussen bevolking en supermarktwinkelvloeroppervlakte was in dit stadsgewest tot nu toe
uniform negatief. Vooral langs de kuststreek kan men dit verklaren door de zeer hoge vastgoedprijzen en
het grote gebrek aan ruimte. De grote volumes zijn dan ook naar eerder perifere gebieden verhuist. In
Oostende en Oudenburg wordt slechts een lichte groei van de bevolking verwacht, waardoor de druk op
de weinige beschikbare ruimte slechts in beperkte mate zal toenemen. Dit is niet het geval in Bredene,
waar wel een zeer belangrijke bevolkingstoename wordt verwacht. Men kan dus nog een significante
additionele druk op de schaarse ruimte verwachten. Dankzij compacte supermarktformules en
buurtwinkels is de gemiddelde wandelafstand er evenwel zeer klein. Bereikbaarheidsproblemen worden
dus niet onmiddellijk verwacht, maar het lijkt toch aangewezen met een aanbodbeleid de grotere
supermarktvolumes terug dichter bij de woonkernen te lokaliseren.

4.8.2. Vergrijzing
Net zoals in Brugge en Kortrijk heeft er zich in de buurt van Oostende reeds een sterke vergrijzingsgolf
voorgedaan. Alleen in Bredene wordt verwacht dat de bevolking boven 65 jaar nog in sterke mate zal
toenemen. Het blijkt daarenboven dat in Bredene er een negatieve correlatie bestaat tussen vergrijzing
en de aanwezigheid van buurtwinkels. Problemen met betrekking tot bereikbaarheid voor deze groep
dienen dan ook nauw opgevolgd te worden. Het dient wel opgemerkt te worden dat wandelafstanden
tot hiertoe nog relatief beperkt zijn gebleven. Men kan stellen dat er wel een positieve relatie bestaat
tussen supermarktwinkelvloeroppervlakte en verouderende buurten, maar dat het gros van deze
oppervlakte niet in dichtbevolkte buurten terug te vinden is. Deze heeft dan ook maar een gematigd
effect op de lokale bereikbaarheid.

4.8.3. Allochtonen
In het stadsgewest Oostende mag er dan voornamelijk een positieve relatie zijn tussen allochtonen en de
winkelvloeroppervlakte van buurtwinkels, ook hier is de evolutie van niet-Europese vreemdelingen
miniem te noemen. Men kan veronderstellen dat het winkellandschap dus relatief stabiel blijft ten
gevolge van de evolutie van allochtonen.

4.8.4. Inkomen
In het stadsgewest Oostende zijn de mediaaninkomens tot nu toe eerder gemiddeld voor Vlaanderen.
Over het laatste decennia was de inkomensgroei daarenboven ook eerder gemiddeld. Deze variabele lijkt
dan ook van weinig belang te zijn bij verdere evoluties van het winkellandschap.



4.8.5. Werkgelegenheid
Ook in het stadsgewest Oostende blijft de centrale stad duidelijk domineren. De groei van de
werkgelegenheid was er evenwel kleiner dan in elke andere centrumstad met een stadsgewest
uitgezonderd Genk. In de andere gemeenten was de procentuele groei hoog in Bredene, maar
vooralsnog vertaalde zich dat in relatief weinig absolute werkgelegenheid. Ook in dit stadsgewest blijven
de positieve effecten van werkgelegenheid dan ook vooral beperkt tot de centrale stad.

4.8.6. Evolutie
De evoluties van de variabelen doen niet vermoeden dat er zich grote veranderingen zullen voortdoen in
de bereikbaarheid van voedingswinkels in het stadsgewest. De belangrijkste evoluties doen zich voor in
Bredene met een grote verwachte groei van de bevolking en de vergrijzing. Hierdoor stijgt de druk op
verdere investeringen in de lokale supermarktvloeroppervlakte. Er bestaat ook een negatieve relatie
tussen vergrijzing en buurtwinkels. De wandelafstand over heel de gemeente zijn evenwel laag,
waardoor eventuele bereikbaarheidsproblemen klein blijven.

4.9. Sint-Niklaas
Er behoren slechts twee gemeenten tot het stadsgewest Sint-Niklaas, namelijk Sint-Niklaas zelf en
Stekene. De gemeenten behoren tot een verschillende cluster, zoals wordt aangegeven op Figuur 20.
Sint-Niklaas wordt ingedeeld bij cluster 2, terwijl Stekene behoort tot cluster 3. Zoals kan worden
afgeleid van Figuur 21 zijn de wandelafstanden over het algemeen laag in de centrale stad en significant
hoger in de rand.

4.9.1. Bevolking
In Sint-Niklaas zelf bestaat tot nu toe een negatief verband tussen bevolking en
supermarktwinkelvloeroppervlakte in terwijl er in Stekene een positieve relatie is. Naar het Vlaamse
gemiddelde is de verwachtte bevolkingsgroei in de stad relatief groot. Er komt dus een additionele druk
op de schaarse beschikbare ruimte. Ook hier is een restrictief aanbodbeleid dus aangewezen om
toekomstige investeringen zoveel mogelijk terug naar de stedelijke kern te halen. De problemen met
betrekking tot bereikbaarheid zullen evenwel beperkt blijven gelet op de relatief lage wandelafstanden
in de stad dankzij het uitgebreide netwerk van kleinere winkelformules door de positieve link tussen
bevolking en buurtwinkels en kleine supermarktformules. Voor Stekene is de verwachte
bevolkingstoename zeer klein, waardoor geen grote verschuiving in het detailhandelslandschap
verwacht moeten worden.

4.9.2. Vergrijzing
In Sint-Niklaas slagen gebieden met een oudere bevolking er duidelijk niet erg goed in additionele
buurtwinkelvloeroppervlakte aan te trekken. De additionele verdere vergrijzing is evenwel klein en de
minimale wandelafstanden zijn over het algemeen ook laag. In Stekene daarentegen is er tot nu toe wel
een positieve correlatie. Ouderen wonen dus in gebieden met relatief veel buurtwinkels. De vergrijzing
zal hier in de toekomst nog sterk toenemen maar door deze positieve correlatie worden additionele
problemen met bereikbaarheid voor 65-plussers niet problematisch.

4.9.3. Allochtonen
In Sint-Niklaas zelf is er een duidelijke positieve relatie tussen allochtonen en de lokale
winkelvloeroppervlakte van buurtwinkels, in Stekene ontbreekt deze. Er is een zeer lichte daling van het



aantal niet-Europese vreemdelingen waar te nemen. Dit is eerder een stabilisatie die zich waarschijnlijk
ook verderzet in het winkellandschap.

4.9.4. Inkomen
Zowel in Sint-Niklaas als Stekene is het mediaan inkomen eerder gemiddeld. Ook de groei hiervan week
over het algemeen niet ver af van het Vlaamse Gemiddelde. Deze variabele lijkt dan ook van weinig
belang te zijn bij verdere evoluties van het winkellandschap.

4.9.5. Werkgelegenheid
In het stadsgewest Sint-Niklaas blijft de economische ontwikkeling beperkt tot de centrale stad. Zowel in
absolute als relatieve cijfers is de groei van de werkgelegenheid in Stekene immers zeer klein. In Sint-
Niklaas is er wel een significante stijging, al is deze relatief laag vergeleken met de andere
centrumsteden met een stadsgewest (alleen Genk en Oostende scoren slechter). Hoe dan ook blijven de
positieve effecten van werkgelegenheid vooral beperkt tot de centrale stad.

4.9.6. Evolutie
De belangrijkste mogelijke evolutie is waarschijnlijk de grote bevolkingsgroei in Sint-Niklaas zelf. Dit zorgt
voor een extra negatieve druk op de lokale winkelvloeroppervlakte van supermarkten. De nood aan een
intensief aanbodbeleid om investeringen in grote supermarktformules terug naar de stedelijke kern te
halen lijkt de belangrijkste boodschap te zijn. De wandelafstanden in Sint-Niklaas zijn ook relatief klein
omdat zich een netwerk van kleinere voedingswinkels en supermarktformules heeft ontwikkeld.
Problemen met bereikbaarheid lijken daarom niet significant toe te nemen.

4.10. Vlaamse Rand
Zoals op Figuur 20 wordt weergegeven, zijn er drie clusters vertegenwoordigd in dit gedeelte van het
Brusselse stadsgewest, al domineren clusters 3 en 4. Alleen Zemst in het uiterste noorden van het
gebied, behoort tot cluster 1. Gemeenten behorende tot cluster 4 vindt men voornamelijk in de
onmiddellijke rand rond Brussel en gemeenten aansluitend bij Leuven terwijl cluster 3 gemeenten
voornamelijk tot de secundaire rand behoren, met andere woorden, gemeenten die niet grenzen aan het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Omdat het in dit gebied uitzonderlijk eigenlijk alleen over
randgemeenten gaat, is het percentage woningen dat niet op wandelafstand van een supermarkt of
cluster gelegen relatief hoog. Uitzonderingen zijn voornamelijk Wemmel en daarnaast de gemeenten in
de oostrand grenzend aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

4.10.1. Bevolking
In heel wat gemeenten, vooral grenzend aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het oosten, noorden
en zuiden, wordt nog een grote bevolkingstoename verwacht. Dit is minder het geval in gemeenten
verder in de rand. Ook in termen van de relatie tussen het aantal inwoners en de lokale
supermarktwinkelvloeroppervlakte worden tegengestelde trends waargenomen vergeleken met de
andere stadsgewesten. De correlatie is namelijk voornamelijk positief, met Zemst als de enige
uitzondering. Op plaatsen waar de grootste groei van de bevolking wordt waargenomen, zijn de
gemiddelde wandelafstanden tot de dichtstbijzijnde voedingswinkel reeds relatief laag. Er is dus reeds
een goede mix van wonen en winkelen en die zal in de toekomst waarschijnlijk blijven bestaan.

4.10.2. Vergrijzing
Opvallend voor dit stadsgewest is de relatief lage procentuele toename van de vergrijzing, voornamelijk
in de gemeenten die grenzen aan het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Ondanks het feit dat er



voornamelijk een negatieve relatie bestaat tussen buurten met een oudere bevolking en de
winkelvloeroppervlakte van kleine voedingswinkels in deze gemeenten, lijkt het probleem van een
significante daling van de bereikbaarheid zich dus minder te stellen dan in andere stadsgewesten in het
centrum van het land. Daarenboven zijn de bestaande wandelafstanden er voor de meeste gemeenten
ook reeds laag. In gemeenten verder weg gelegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest groeit het
aantal 65-plussers in vele gevallen wel snel. Anderzijds zijn buurtwinkels hier vaak wel nog geïntegreerd
in de vergrijzende buurten. Uitzondering zijn, Huldenberg, Meise en Zemst waar een grote groei van het
aantal 65-plussers wordt verwacht, er reeds een negatieve correlatie tussen vergrijzing en buurtwinkels
bestaat en daarenboven wandelafstanden reeds zeer hoog zijn.

4.10.3. Allochtonen
In de Vlaamse Rand bestaat er voornamelijk een positieve relatie tussen allochtonen en de lokale
winkelvloeroppervlakte van kleine voedselwinkels in de onmiddellijke rand van Brussel, terwijl deze
ontbreekt verder weg van het Gewest. Ook in heel dit gebied is er evenwel een stabilisatie van het aantal
allochtonen waardoor geen grote verschuiving in het winkellandschap verwacht moeten worden.

4.10.4. Inkomen
De lonen in de Vlaamse rand zijn bij de hoogste in Vlaanderen. Dit is voornamelijk waar in de oostrand.
Over het algemeen is de groei van het mediaan inkomen echter sterk vertraagd, met enkele
uitzonderingen in het zuidoosten. Er wordt niet verwacht dat de lonen in deze streek sterk zullen
teruglopen, maar ook niet dat ze sterk zullen stijgen vergeleken met het Vlaamse gemiddelde. Deze
variabele lijkt dan ook van weinig belang te zijn bij verdere evoluties van het winkellandschap.

4.10.5. Werkgelegenheid
In de Vlaamse rand heeft de werkgelegenheidsgroei zich voornamelijk voortgezet in twee richtingen. Ten
eerste zijn er de gemeenten op de as richting Mechelen en Antwerpen. Met name Vilvoorde en vooral
Machelen hebben een zeer grote jobgroei gekend. In deze richting heeft Zaventem een omgekeerde
evolutie gekend, met een grote daling van de werkgelegenheid. Dit lag evenwel vooral aan enkele
eenmalige sluitingen.

Daarnaast is er een grote werkgelegenheidsgroei in het westen. In absolute cijfers bleef deze vooral
beperkt tot de reeds meer economisch ontwikkelde gemeenten zoals Asse, Dilbeek en Halle. In de
andere gemeenten ten westen kon evenwel ook reeds een grote procentuele groei van de tewerkstelling
worden waargenomen.

In de andere gemeenten van de Vlaamse Rand was de groei van de werkgelegenheid klein in procentuele
en, vooral, absolute cijfers. Er wordt dan ook verwacht dat vooral op de assen richting Antwerpen en ten
westen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er een significante invloed van de werkgelegenheid op
het winkellandschap zal plaatsvinden.

4.10.6. Evolutie
Er wordt een grote groei van het aantal inwoners voorspeld in dit deel van het Brusselse stadsgewest,
maar in tegenstelling tot de meeste andere stadsgewesten bestaat er een positieve relatie tussen
supermarktwinkelvloeroppervlakte en bevolking. In gebieden waar er een negatieve relatie tussen
vergrijzing en buurtwinkels bestaat, is de groei van het aantal 65-plussers relatief laag en zijn de
wandelafstanden meestal klein. In gemeenten waar er wel nog een belangrijke vergrijzingsgolf wordt
verwacht, is er meestal een positieve relatie tussen buurten waar ouderen wonen en buurtwinkels.



Vervolgens is er nog een belangrijke groei van de werkgelegenheid in de westelijke rand en naar het
noorden toe. Dit kan lokaal voor positieve effecten op de bereikbaarheid zorgen.

5. Conclusies en beleidsaanbevelingen
In het beleidsrapport Verklarend model voor het ruimtelijke patroon van toegang tot detailhandel in het
Vlaamse Gewest (STORE-B-14-018) (Cant et al, 2015) werden coëfficiënten voor vestigingscriteria per
gebied (gegroepeerde statistische sectoren) berekend. Dit leidde tot de creatie van heel wat
gedetailleerde informatie. Om prognoses mogelijk te maken, werden in dit rapport eerst gebieden
geclusterd zodat plaatsen met gelijkaardige karakteristieken worden gegroepeerd. Uit het hierboven
voornoemd beleidsrapport bleek dat de invloed van drie van de gebruikte vestigingsfactoren van
voedingswinkels variëren over de Vlaamse ruimte. De invloed van het aantal inwoners op de lokale
supermarktvloeroppervlakte hing bijvoorbeeld af van het type gebied (stad ten opzichte van platteland)
en de regio (bijvoorbeeld Vlaamse Ruit ten opzichte van Limburg). Voor de winkelvloeroppervlakte van
kleine voedingswinkels bleken de invloed van het aandeel allochtonen en de vergrijzing over de ruimte
te variëren. Deze variabelen werden gebruikt bij de clustering.

Gebieden met gelijkaardige coëfficiënten voor deze drie vestigingscriteria werden geclusterd met behulp
van de k-means methode. Er werd gekozen om vier verschillende clusters te creëren. Met vier clusters
blijft een groot deel van de variantie van de ruwe data bewaard terwijl de interne cohesie binnen de
clusters wordt gemaximaliseerd. Ten slotte werd per gemeente de dominante cluster bepaald, zodat dus
elke gemeente tot één cluster behoort. Zo wordt dan uiteindelijk Figuur 8 bekomen. De volgende vier
clusters werden dan gedefinieerd: cluster 1 met gemeenten met een lage coëfficiënt voor
bevolking(hoofdzakelijk negatief) en allochtonen en een hoge voor 60-plussers, cluster 2 met gemeenten
met een lage coëfficiënt voor bevolking (hoofdzakelijk negatief) en 60-plussers (vaak negatief) en een
hoge voor allochtonen, cluster 3 met gemeenten met een hoge coëfficiënt voor bevolking (hoofdzakelijk
positief) en 60-plussers en een lage coëfficiënt voor allochtonen en, ten slotte, cluster 4 met gemeenten
met een hoge coëfficiënt voor inwoners (hoofdzakelijk positief) en allochtonen en een lage voor 60-
plussers (vaak negatief).

Deze clusters worden gekoppeld aan de evoluties van de vijf gebruikte vestigingscriteria en de
wandelafstanden tot een supermarkt of cluster van kleine voedingswinkels (gedefinieerd in het
beleidsrapport De bereikbaarheid van voedselwinkels in het Vlaamse Gewest (STORE-B-13-015) (Cant et
al, 2014)). Voor de evoluties van de bevolking en vergrijzing wordt gebruik gemaakt van de SVR-
projecties (SVR, 2015). Voor allochtonen, inkomen en werkgelegenheid wordt naar de evoluties van het
verleden gekeken. Er wordt van uitgegaan dat de algemene trends die naar voor komen uit deze
evoluties van het verleden zich zullen doorzetten in de toekomst. Het is immers moeilijk om
gedetailleerde projecties van deze variabelen te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sluiting van
belangrijke werkgevers die een zeer grote invloed kunnen hebben op de lokale tewerkstelling.

Uit de resultaten blijkt dan dat de belangrijkste verwachte evoluties in termen van de locatie van
detailhandel en bereikbaarheid als volgt zijn. Een eerste belangrijke observatie is de grote verwachte
groei van de bevolking in enkele van de grote centrumsteden. Vooral in Antwerpen wordt een zeer grote
groei van de bevolking verwacht, maar ook Mechelen, Hasselt en Sint-Niklaas zullen een belangrijke
toename van het aantal inwoners kennen. Het probleem hierbij is dat er in deze steden een belangrijke
negatieve correlatie bestaat tussen het aantal inwoners en de winkelvloeroppervlakte van
supermarkten. Grote volumes vestigen zich voornamelijk in de rand eerder dan in dichtbevolkte buurten.



Door de sterke groei van het aantal inwoners zal de druk op deze grote supermarktvolumes nog verder
toenemen. Nieuwe investeringen in grote supermarktoppervlakten in deze dicht bevolkte buurten
worden bijzonder moeilijk door het gebrek aan ruimte en het dure vastgoed. Dit effect wordt ietwat
verzacht door een grote stijging van de werkgelegenheid in deze kernen, maar het negatieve effect van
bevolking is groter. De besproken decentralisatie zorgt niet zozeer voor onmiddellijke
bereikbaarheidsproblemen, daar al deze steden een dicht netwerk van kleinere supermarktformules en
kleine voedingswinkels hebben. De gemiddelde afstand tot een supermarkt of groepering van kleine
voedingswinkels is dan ook laag in al deze steden. Grote supermarktformules hebben evenwel
belangrijke voordelen in termen van prijs en aanbod. Het is daarom belangrijk ook deze winkelformules
in de kernen te behouden. Vooral in de voornoemde steden zal een intensief aanbodbeleid moeten
worden geïntroduceerd om ruimte te voorzien voor dit type detailhandel.

De belangrijkste problemen met bereikbaarheid zullen ontstaan in de rand van Antwerpen (vooral in het
oosten), de Gentse rand en de Leuvense rand. Het grote probleem is hier de vergrijzing. Het aandeel 65-
plussers in deze gemeenten is reeds zeer hoog en hun aantal wordt verwacht nog significant te stijgen.
Men dient op te merken dat dit inhoudt dat bijvoorbeeld het aantal 85-plussers ook sterk zal stijgen,
waardoor de mobiliteitsgraad in deze gemeenten dus sterk daalt. In deze voorstedelijke gebieden is er
bovendien een negatieve relatie tussen ouderen en buurtwinkels. Met andere woorden, 65-plussers
wonen voornamelijk in buurten met relatief minder kleine voedingswinkels. Gekoppeld aan het feit dat
wandelafstanden tot de dichtstbijzijnde voedselwinkels reeds zeer hoog zijn in deze gemeenten, zal de
bereikbaarheid er in de toekomst verder afnemen. Ook het feit dat het om zeer uitgestrekte, relatief
dunbevolkte gebieden gaat, wat in de toekomst ook zo zal blijven, is niet bevorderlijk voor de lokale
kleine detailhandelaars. Grotere winkelformules zullen hier waarschijnlijk ook geen verder soelaas
brengen, daar deze zich ook in deze gemeenten voornamelijk buiten de woonwijken vestigen.

Ook in het stadsgewest Hasselt-Genk zullen zich in de toekomst belangrijke bereikbaarheidsproblemen
voordoen. In de helft van deze gemeenten, inclusief Genk, zijn het voornamelijk buurten met een hoog
aandeel 65-plussers waar er relatief weinig buurtwinkels zijn. Net in dit stadsgewest wordt verwacht dat
er zich een zeer belangrijke vergrijzingsgolf zal voordoen in de nabije toekomst. Het gaat over
gemeenten waar de wandelafstanden tot voedingswinkels al zeer slecht zijn. Grote problemen met de
bereikbaarheid kunnen dan ook verwacht worden. In enkele gemeenten wordt wel een belangrijke groei
van de werkgelegenheid verwacht, maar deze zal zich voornamelijk buiten de kernen voordoen
waardoor de impact op de winkelvloeroppervlakte nabij de woonwijken waarschijnlijk klein zal zijn. Ten
slotte kon er wel een positieve relatie worden vastgesteld tussen supermarktwinkelvloeroppervlakte en
het aantal inwoners. De groei van de bevolking zal evenwel stabiliseren waardoor het mogelijke
verlichtende effect door supermarkten slechts klein zal zijn.

In andere stadsgewesten lijken zich geen grotere verdere problemen voor te doen. Dit is het geval in en
rond Brugge, Kortrijk, in mindere mate de Mechelse rand en de Vlaamse Rand. De verwachte evoluties
van vestigingscriteria in deze stadsgewesten hebben immers meestal een positief effect op de lokale
winkelvloeroppervlakte of, ten minste, geen negatief effect. Dit betekent niet dar er zich geen
bereikbaarheidsproblemen kunnen voordoen, daar er bijvoorbeeld in het Brugse, Mechelse en enkele
gemeenten in de Vlaamse rand reeds hoge gemiddelde wandelafstanden zijn tot de meest nabijgelegen
voedselwinkel. Er wordt evenwel niet verwacht dat deze problemen significant zullen verslechteren door
de waargenomen evoluties.



Een belangrijke beleidsaanbeveling bestaat in de creatie van een aanbodbeleid. Reeds in de eerste
winkelnota, de Startnota winkelen in Vlaanderen (Vlaamse Regering, 2010), werd het belang van een
aanbodbeleid aangehaald, en dit werd later herhaald in de Winkelnota 2.0 (Vlaamse Regering, 2012) en
het voorontwerp Integraal handelsvestigingsbeleid Vlaanderen (Vlaamse Regering, 2014). Vooral in de
steden Antwerpen, Hasselt, Mechelen en Sint-Niklaas kan men in de toekomst een belangrijke toename
van de druk op de grotere winkelformules verwachten en dus een verdere verhuizing en aangroei in de
periferie. Om deze trend tegen te gaan dient een aanbodbeleid te worden opgezet in de dichtbevolkte
stedelijke wijken. In deze steden zal ook de afbakening van detailhandelszones (kernwinkelgebieden en
winkelarme gebieden), zoals wordt voorgesteld in het Integraal handelsvestigingsbeleid Vlaanderen
(Vlaamse Regering, 2014), een zeer belangrijk instrument kunnen zijn. Enerzijds dient men dus een
restrictief beleid te voeren op perifere locaties en anderzijds een ondersteunend beleid in de
centrumsteden. Dit past ook binnen de doelstellingen van het Integraal handelsvestigingsbeleid, namelijk
het waarborgen van een toegankelijk aanbod, het waarborgen en versterken van de leefbaarheid in het
stedelijk milieu en het bewerkstelligen van een duurzame mobiliteit.

Ook in de randgemeenten van Antwerpen, Gent en Leuven en in grote delen van het stadsgewest
Hasselt-Genk zal zo’n beleid uiterst belangrijk worden. Het is immers hier dat de bereikbaarheid van
voedingswinkels het snelst zal dalen, voornamelijk door de vergrijzing die sterk zal toenemen, vooral in
buurten met weinig buurtwinkels en vaak hoge wandelafstanden tot voedingswinkels. De doelstelling
van het waarborgen van een bereikbaar aanbod voor consumenten komt hier zeer sterk in het gedrang.
Door het voorgestelde beleid zouden problemen met de bereikbaarheid verlicht kunnen worden door
nieuwe detailhandelaars een locatie aan te bieden nabij de woonwijken, waarschijnlijk op plaatsen waar
momenteel toch enige winkelconcentratie optreedt. Of dit op zich genoeg is, is evenwel twijfelachtig.
Het is namelijk betwistbaar of deze gemeenten er nog in kunnen slagen veel nieuwe voedingswinkels
aan te trekken. Zo is de verwachte groei van de bevolking in deze gemeenten zeer beperkt, met
uitzondering van de rand van Leuven. De markt zal in toekomst dus zeer beperkt stijgen. Het waarborgen
van een toegankelijk aanbod zal dan ook moeten worden geoperationaliseerd met behulp van
innovatieve detailhandelsmethodes.

Een verdere ondersteuning van online voedingswinkels (inclusief levering) lijkt een interessante piste.
Men dient wel op te merken dat problemen met bereikbaarheid vooral gelieerd zijn aan ouderen en dus
aan mensen met minder internetervaring in het algemeen en e-retail in het bijzonder. In dezelfde
gedachtegang kan men ook inzetten op afhaalpunten. Deze beginnen op te komen in Vlaanderen maar
zijn vooralsnog vooral gelegen langs de invalswegen. Een gelijkaardig systeem in verouderende wijken
zou mogelijke bereikbaarheidsproblemen kunnen voorkomen. Een belangrijk voordeel is dat de
logistieke kosten lager zijn dan bij leveringen aan de deur en dus de kosten van levering gedrukt kunnen
worden. Ook dit type systeem wordt evenwel meestal gelinkt aan een internetplatform, waardoor een
belangrijk nadeel van online detailhandel behouden blijft. Men kan dan naar oplossingen zoeken meer in
de lijn van de klassieke kleinhandel. Sociale projecten zijn hierbij interessant omdat deze expliciet
toegestaan zijn binnen de krijtlijnen van de Bolkesteinrichtlijn. Support & Co, een Nederlands
organisatie, is hierbij een goed voorbeeld waar met behulp van de overheid en sociale partners
buurtwinkels worden opgestart in krimpgebieden. Een recent interessant initiatief is de buurtkar in
Bornem. In de gemeente merkte men dat er een belangrijk bereikbaarheidsprobleem reeds was
ontstaan, voornamelijk met betrekking tot de veroudering van de gemeente. In een samenwerking van
de gemeente en sociale partners wordt een rondrijdende winkel opgestart, die voornamelijk lokale



producten aan huis brengt. Ook gevestigde supermarkten kunnen worden aangemoedigd te
experimenteren met rondrijdende formats, de bus van Carrefour die opduikt op festivalweiden is daar
perfect voor geschikt. Maar ook lokale, nabijgelegen winkels kunnen verder samenwerken door hun
leveringen te groeperen, en dan eventueel in samenwerking met lokale werkgelegenheidsinitiatieven de
leveringen te laten uitvoeren. In Vlaamse context liggen de afstanden vaak binnen het bereik van
(elektrische) fietsen, wat dan weer een duurzame oplossing kan vormen.
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