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Samenvatting 
Bereikbaarheid is cruciaal voor een efficiënte werking van het detailhandelsapparaat en wordt 

door de Vlaamse Overheid dan ook terecht opgenomen als één van de hoekstenen van het 

Vlaamse detailhandelsbeleid in de Winkelnota 2.0. Bereikbaarheid is zeker fundamenteel 

voor goederen die op zeer regelmatige basis moeten worden aangekocht, zoals voeding. 

Onderzoek heeft reeds aangetoond dat een slechte bereikbaarheid van voedselwinkels leidt tot 

een slecht dieet en gerelateerde ziektes, zoals obesitas en ondervoeding. Vroeger waren 

voedselwinkels steeds gelegen in de stads- en gemeentekernen. Vanaf de jaren 1970 verhuist 

de voedseldistributie echter naar de rand van de centra door schaalvergrotingen en 

veranderende winkelgewoontes. Daarom is het belangrijk om nu onderzoek naar de 

bereikbaarheid van voedselwinkels in Vlaanderen uit te voeren. 

In dit beleidsdocument werd daarom eerst nagegaan hoe het met de bereikbaarheid van 

voedselwinkels is gesteld in het buitenland, alsook wat we kunnen leren van de situatie in 

andere landen. Vervolgens werd een methodologie opgesteld om de bereikbaarheid van 

voedsel in Vlaanderen te berekenen. Ten slotte werd dan onderzocht welke buurten er worden 

benadeeld door problemen met de bereikbaarheid van voedselwinkels in Vlaanderen en wat 

de gevolgen voor het beleid zijn. 

In het buitenland is er vooral in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk 

onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid van voedselwinkels. In de Verenigde Staten lijken 

socio-economische parameters de bereikbaarheid te bepalen: indien men in een achtergestelde 

buurt woont, is de bereikbaarheid waarschijnlijk slecht, indien men is gevestigd in een meer 

welvarende wijk, stijgt de kans dat men op een kortere afstand van een voedselwinkel woont. 

Dit kan waarschijnlijk verklaard worden door de grote sociale ongelijkheden in de Verenigde 

Staten waardoor het veel interessanter is te ondernemen in de rijkere buitenwijken dan in de 

verpauperde buurten in de stadscentra. In Canada en het Verenigd Koninkrijk lijkt ruimtelijke 

ordening de doorslaggevende parameter te zijn: de centra van de steden hebben een goede 

bereikbaarheid van voedselwinkels terwijl meer perifere wijken veel vaker te kampen hebben 

met een slechte bereikbaarheid, onafhankelijk van de socio-economische achtergrond van de 

buurt. Men kan er van uitgaan dat de situatie in Vlaanderen vergelijkbaar is met deze in het 

Verenigd Koninkrijk en Canada, maar er zijn belangrijke problemen met de 

overdraagbaarheid van de resultaten Er bestaan grote verschillen in socio-economische 

context, ruimtelijke ordening en detailhandelsbeleid, maar ook in winkelcultuur en de 

moderniteit van de detailhandelinfrastructuur. Zo is het detailhandelsbeleid in Canada zeer 

liberaal, terwijl dit in Europa veel strenger is. In het Verenigd Koninkrijk heeft men echter 

steeds een detailhandelsbeleid gevoerd dat gebaseerd is op ruimtelijk ordening, terwijl in 

Vlaanderen steeds een beleid gebaseerd op socio-economische parameters van kracht was. 

Cant & Verhetsel (2012) tonen aan dat dit voor significante verschillen in het 

detailhandelslandschap heeft gezorgd. In het algemeen wordt ook aangenomen dat het 

Verenigd Koninkrijk de meest moderne detailhandelsstructuur van Europa heeft. Vlaanderen 

is ook betrekkelijk modern, maar heeft tegelijk ook een meer traditionele winkelstructuur met 

veel kleine voedselwinkels. Deze verschillen maken het nuttig om Vlaanderen in detail te 

bekijken en om na te gaan welke wijken lagere bereikbaarheidsniveaus hebben om zo 
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beleidsaanbevelingen op maat op te stellen. Wat zeker uit de literatuurstudie dient 

meegenomen te worden is dat enerzijds ruimtelijke ordening en anderzijds socio-economische 

achtergrond de bereikbaarheid van voedselwinkels bepalen.  

De bespreking van de bereikbaarheid van voedselwinkels in Vlaanderen gebeurt in drie 

stappen. Eerst wordt er een analyse op gemeenteniveau uitgevoerd voor heel Vlaanderen waar 

er wordt gewerkt met kleine voedselwinkels, vervolgens worden gelijkaardige analyses 

uitgevoerd dit keer met de inclusie van supermarkten en ten slotte wordt er onderzoek op 

perceelsniveau uitgevoerd voor de Vlaamse stadsgewesten. Er werd eerst gefocust op kleine 

voedselwinkels omdat deze zeer belangrijk zijn in termen van bereikbaarheid. Ze zijn bijna 

uitsluitend terug te vinden in de kernen van de steden, buurten en gemeenten. Zo zijn zij 

bereikbaar voor een groot gedeelte van de bevolking. Supermarkten hebben vaak de 

mogelijkheid om zich op meer perifere plaatsen te vestigen waar zij zich vooral richten op 

gezinnen die een auto ter beschikking hebben. Voor elke gemeente in Vlaanderen werd 

daarom de winkeldichtheid van kleine voedselwinkels berekend met behulp van de Locatus 

databank. Het blijkt dat de Vlaamse steden (zowel groot-, regionaal- als kleinstedelijk) en de 

landelijke gebieden in West-Vlaanderen, en in mindere mate in landelijk Oost-Vlaanderen, de 

hoogste winkeldichtheid van kleine voedselwinkels hebben en dus over een belangrijke 

traditionele winkelstructuur beschikken. Landelijke gebieden in Limburg scoren in het 

algemeen boven het Vlaamse gemiddelde van 600 inwoners voor één kleine voedselwinkel, 

wat mogelijk verklaard kan worden door de lagere ondernemingszin in Limburg (Reynaerts, 

2013). De gemeenten die veruit het slechtste scoren behoren echter tot de forenzenwoonzones 

van Antwerpen en Brussel. Deze gemeenten hebben recent een zeer grote bevolkingsgroei 

gekend, maar dit heeft zich niet vertaald naar een groei van het aantal kleine voedselwinkels 

Vaak wordt gesteld dat er een verdringing is van kleine voedselwinkels door supermarkten. 

Daarom werden in een volgende stap ook supermarkten onderzocht. Indien 

verdringingseffecten spelen, kunnen sommige gemeenten met zeer weinig kleine 

voedselwinkels inderdaad relatief veel supermarkten per capita hebben. Dit zou eventuele 

bereikbaarheidsproblemen inderdaad kunnen verzachten. Uit de analyses blijkt dat dit 

verdringingseffect inderdaad bestaat voor grote delen van de provincies Antwerpen en 

Limburg. Het zijn evenwel net de gebieden die slecht scoren op het aantal kleine 

voedselwinkels per capita, i.e. de typische suburbane gemeenten rond en tussen Antwerpen en 

Brussel, die vaak ook relatief weinig supermarkten per capita hebben. Het zijn dus deze 

gebieden waar de bereikbaarheid waarschijnlijk het laagst is.        

Ten slotte werd de analyse verder gezet op perceelsniveau om na te gaan welke buurten 

precies lijden onder een gebrek aan bereikbaarheid. In dit beleidsdocument hebben we ons 

beperkt tot de stadsgewesten. Deze omvatten de grootste Vlaamse steden en hun rand alsook 

de Vlaamse rand van Brussel. De stadsgewesten werden geselecteerd, omdat enerzijds een 

analyse op gemeenteniveau de verschillende dynamieken in de steden onvoldoende belicht, en 

anderzijds omdat de stadsranden het minste aantal kleine voedselwinkels en supermarkten per 

hoofd tellen en de bereikbaarheid van voedselwinkels mogelijk dus zeer beperkt is in deze 

gemeenten. Om na te gaan welke buurten er in de Vlaamse stadsgewesten geconfronteerd 

wordt met een beperkte bereikbaarheid van voedselwinkels werden de servicegebieden van 
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supermarkten en clusters berekend. Clusters zijn hier groeperingen van een bakker, een slager 

en een groente- en fruitwinkel of kruidenier of minisupermarkt binnen een straal van 100m. 

De servicegebieden zijn alle gebieden binnen een netwerkafstand van 500m en 1000m. Deze 

afstanden werden gekozen omdat het realistische wandelafstanden zijn. De fiets, de auto en 

het openbaar vervoer zijn namelijk vaak geen plausibele vervoersmodi voor mensen met een 

beperkte mobiliteit. Vervolgens werden deze servicegebieden gekoppeld aan perceelsdata op 

basis van de CRAB-databank (beschikbaar via AGIV) verrijkt met data van de buurten in 

moeilijkheden (Vandermotten et al, 2007).     

Uit de analyse is gebleken dat, net zoals in Canada en het Verenigd Koninkrijk, ruimtelijke 

ordening de belangrijkste parameter is bij de bereikbaarheid van voedselwinkels. Buurten in 

of bij de stads- of gemeentekernen liggen vaak op wandelafstand van een supermarkt of 

cluster, terwijl de bereikbaarheid van voedselwinkels in perifere wijken vaak laag is. Socio-

economische parameters zijn, anders dan in de Verenigde Staten, van gering belang. De 

bereikbaarheid van voedselwinkels is dus niet lager in achtergestelde buurten. Toch wonen er 

in de stadsgewesten in totaal meer dan 60 000 mensen in achtergestelde buurten niet binnen 

500m wandelafstand van een supermarkt of cluster. Meer dan 12 500 mensen wonen zelfs op 

meer dan 1000m wandelafstand. In de meer welvarende buurten in het onderzochte gebied 

wonen bijna  1 500 000 mensen op meer dan 500m wandelafstand van een supermarkt of 

cluster, waarvan bijna 800 000 op meer dan 1000m. De slechte bereikbaarheid van 

voedselwinkels werd in deze relatief rijke wijken nooit als problematisch ervaren omdat ze 

zijn ontworpen vanuit de gedachtegang dat men gebruik zou maken van privévoertuigen voor 

verplaatsingen. De veroudering van de bevolking van deze wijken maakt echter dat de 

mobiliteitsniveaus in de nabije toekomst zullen dalen (zie FOD Economie (2013) voor de 

evolutie voor de leeftijdsopbouw van de bevolking per gemeente). Door de gentrificatie van 

de achtergestelde buurten in de stad, verhoogt tevens de kans op de suburbanisatie van 

kansarme gezinnen (Van Criekingen, 2008). Ook zij kunnen de mobiliteitsniveaus van de 

buitenwijken doen dalen. Ook in de meer welvarende wijken buiten de stads- en 

gemeentecentra kan de bereikbaarheid van voedselwinkels dus problematisch worden. 

De overheid dient daar dan ook rekening mee te houden in beleid dat de toekomst van het 

Vlaamse detailhandelslandschap zal bepalen. De perifere wijken waarvan sprake blijken nu 

niet interessant te zijn voor ondernemers in de detailhandelssector omdat de bewoners in staat 

zijn op grotere afstand te winkelen, omwille van de lage bevolkingsdichtheden en ook omdat 

de beschikbare gronden en panden duur zijn. Enerzijds kan men vanuit ruimtelijke ordening 

inzetten op een verdichting van de bestaande wijken, zodat de afzetmarkt groeit en deze 

buurten interessanter worden voor ondernemers, en een verdere verspreiding van de 

bevolking vermijden, om dezelfde problemen met bereikbaarheid in de toekomst te 

vermijden. Verdichten is in vele gevallen natuurlijk slechts in beperkte mate mogelijk daar 

men rekening moet houden met de bestaande structuren en infrastructuur. Anderzijds kan men 

maatregelen treffen vanuit het detailhandelsbeleid. Men kan bestaande buurten met een 

slechte bereikbaarheid van voedselwinkels interessanter maken voor ondernemers of 

innovatieve detailhandelsconcepten ondersteunen en promoten. Welke oplossing concreet de 

beste is, is voer voor verder onderzoek. 
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Interessant voor de privésector is dat alle buurten met een beperkte bereikbaarheid een zeer 

grote, relatief onaangeroerde afzetmarkt vormen. Deze afzetmarkt is natuurlijk verspreid over 

een zeer groot gebied. Fysieke winkels zullen daarom slechts op een beperkt aantal plaatsen 

succesvol zijn. In andere gebieden dient men gebruik te maken van innovatieve 

detailhandelsconcepten, zoals e-commerce met huis aan huis bezorging (eventueel door 

coalities te smeden met bedrijven die reeds zulke diensten aanbieden) en het opbouwen van 

een netwerk van gedecentraliseerde afhaalpunten.  

In verder onderzoek, ten slotte, kan eerst de analyse op perceelsniveau verder uitgebreid 

worden naar landelijk en kleinstedelijk Vlaanderen, om een gedetailleerd beeld te krijgen van 

de bereikbaarheid van voedselwinkels in deze gebieden en na te gaan wat de verschillen zijn 

met stedelijk en suburbaan Vlaanderen. Er kan ook gewerkt worden aan toekomstscenario’s 

met bijzondere aandacht voor beleid. Hieruit zou dan besloten kunnen worden hoe het beleid 

de bereikbaarheid van voedselwinkels het best kan waarborgen.   
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1. Inleiding 
Bereikbaarheid is een cruciaal element voor een efficiënte en effectieve 

detailhandelsstructuur. De Vlaamse Overheid stelt dan ook correct in de Winkelnota 2.0 dat 

bereikbaarheid één van de hoekstenen van het Vlaamse detailhandelsbeleid dient te worden. 

Het wordt zelfs een belangrijk onderdeel van het beoordelingskader voor socio-economische 

toelatingen. Er wordt geschreven dat “iedereen in Vlaanderen op redelijke afstand 

winkelaankopen kan doen” en dat ook “de minst mobiele burgers zich dienen te kunnen 

voorzien in hun behoeften”. Bereikbaarheid is in principe belangrijk voor alle mogelijke 

goederen, maar in het bijzonder voor dagelijkse goederen die op zeer regelmatige basis 

aangekocht dienen te worden. Het meest noodzakelijke is uiteraard voedsel.  

In de internationale literatuur wordt beschreven dat indien betaalbaar gezond voedsel 

onvoldoende aanwezig is in de nabije omgeving dit nefaste gevolgen kan en zal hebben voor 

het dieet en kan leiden tot obesitas en ondervoeding en daaraan gerelateerde ziektes (Morland 

et al, 2002, 2006; Inagami et al, 2003; Laraia et al, 2004; Smoyer-Tomic et al, 2006; Franco et 

al, 2009). Men mag bereikbaarheid evenwel niet interpreteren als een allesomvattende 

oplossing, andere factoren zoals onderwijs en medische diensten, zijn zeker even belangrijk 

om dieetproblemen bij te sturen. Voedselbereikbaarheid op zich is dan ook niet voldoende, 

maar wel absoluut noodzakelijk (Wrigley et al, 2003; Baker et al, 2006; Smoyer-Tomic et al, 

2006; Morland & Evenson, 2009). 

Traditioneel waren voedselwinkels steeds gelegen in of vlakbij het stads-, wijk- of 

dorpscentrum, zoals wordt geponeerd in de centrale plaatsentheorie van Christaller (1933) en 

de toevoegingen van Berry (1967). De theorie stelt dat als een centrale plaats groot genoeg 

wordt, i.e. als de bevolking binnen een zekere reikwijdte een zekere drempel overschrijdt, 

basisvoorzieningen zich daar zullen vestigen. Deze theorie werd uitvoerig empirisch getest en 

bleek zeer goed te zijn in het beschrijven van het detailhandelslandschap. Vanaf ongeveer 

1970 verhuist de voedseldistributie naar de rand van de traditionele centra: door de 

suburbanisatie van de bevolking, schaalvergrotingen en veranderende winkelgewoontes 

vinden de supermarkten vooral goede locaties buiten de centra (zie Schiller, 1986; Healey & 

Ilbery, 1990; Fernie, 1995). Deze trends kunnen in heel Europa worden waargenomen 

(Tordjman, 1994; Flavián et al, 2002). Recent zien we deze supermarktketens terug investeren 

in kleinere winkelformules in de stedelijke centra waar een grote bevolkingsgroep steeds 

slechter werd bediend door een verdwijnende traditionele detailhandel (Clarke et al, 1997; 

Guy & Bennison, 2007; Elms et al, 2010), in Vlaanderen denkt men hierbij bijvoorbeeld aan 

Carrefour Express, City Delhaize en Spar Express (Colruyt). Deze zijn evenwel nog steeds 

beperkt in aantal en omwille van de hierboven besproken problematiek is het cruciaal om de 

bereikbaarheid van voedselwinkels te berekenen. 

De centrale vragen die in dit beleidsdocument worden beantwoord, zijn: 

- Hoe is de situatie in het buitenland en wat kunnen we leren van andere landen? 

- Hoe kan de bereikbaarheid van voedselwinkels het best worden berekend?  

- Waar in Vlaanderen zijn er problemen met de bereikbaarheid van voedselwinkels? 

- Wie wordt er vooral benadeeld door deze problematiek? 
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- Wat zijn de gevolgen voor het beleid inzake detailhandel? 

In de volgende hoofdstukken zal eerst de situatie in het buitenland worden toegelicht. Er werd 

reeds uitvoerig onderzoek verricht naar de bereikbaarheid van voedselwinkels in de 

Verenigde Staten, in Canada en in het Verenigd Koninkrijk. Vervolgens wordt de 

methodologie van de studie van de bereikbaarheid van voedselwinkels in Vlaanderen 

besproken en toegepast. Uiteindelijk volgen de conclusies, beleidsaanbevelingen en sporen 

voor verder onderzoek. 

2. De bereikbaarheid van voedselwinkels in het buitenland 
Het wetenschappelijk onderzoek naar de bereikbaarheid van voedselwinkels was tot nu toe 

geografisch vooral beperkt tot de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk.  

Zoals in het vorige beleidsdocument aangaande detailhandel voor het steunpunt ORE werd 

aangegeven (Cant & Verhetsel, 2012: “De nood aan een nieuw, effectief, Vlaams 

detailhandelsbeleid”), zijn er grote verschillen in het detailhandelslandschap en –beleid van 

deze landen, maar toch zijn er lessen te trekken uit de publicaties die handelen over deze 

landen.  

2.1. De Verenigde Staten: slechte bereikbaarheid in achtergestelde 
buurten 

De Verenigde Staten zijn steeds een interessante case study voor detailhandel. Door het zeer 

liberale detailhandelsbeleid, een zeer liberale ruimtelijke planning en de grote sociale 

ongelijkheid in het land (cf. de GINI-coëfficiënt van de inkomensongelijkheid en de 

gettovorming in de grote steden) zijn de resultaten van het detailhandelsonderzoek in de 

Verenigde Staten vaak extreem (zie bijvoorbeeld Lord & Guy (1991) voor een vergelijking 

tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk). Zo ook voor de bereikbaarheid van 

voedselwinkels.  

Chung & Myers (1999) concluderen dat er een groot gebrek aan supermarkten is in arme 

zwarte buurten. Dit werd later bevestigd door Morland et al (2002, 2006) voor enkele zuiderse 

staten, door Zenk et al (2005) in Chicago, door Powell et al (2007) in een nationale studie en 

door Franco et al (2009) in Baltimore. Moore & Diez-Roux (2006), in een studie over delen 

van North Carolina, Maryland en New York, vinden dat zowel etnisch diverse en arme wijken 

in het algemeen twee keer minder supermarkten hadden dan rijke, blanke buurten. 

Gelijkaardige resultaten werden bekomen door Horowitz et al (2004) in Harlem en de Upper 

East Side in New York, en Baker et al (2006) in St. Louis. Algert et al (2006) vonden dat 

slechts 41% van de gebruikers van de voedselbanken in Panoma, Californië, woonden op 

wandelafstand van een winkel die verse producten verkocht. Inagami et al (2006) vonden 

gelijkaardige resultaten voor Los Angeles County.  

Archetypische Amerikaanse steden met een grote spreiding van de bevolking zoals Los 

Angeles, maar ook relatief compacte steden met een hoge bevolkingsdichtheid zoals Chicago 

en New York, kampen met gelijkaardige problemen: de arme, voornamelijk multiculturele, 

wijken worden geconfronteerd met een zeer lage bereikbaarheid van gezond voedsel met 

nefaste gevolgen voor de gezondheid van de bewoners. Men kan besluiten dat in een zeer 

vrije detailhandelsmarkt met grote maatschappelijke ongelijkheden de socio-economische 
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achtergrond van een wijk de bereikbaarheid van gezond voedsel sterk zal beïnvloeden. Dit zal 

gebeuren ten nadelen van de achtergestelde buurten. Het probleem wordt versterkt door het 

feit dat een relatief groot deel van de bevolking in achtergestelde buurten een lager 

mobiliteitsniveau heeft. 

2.2. Canada: vooral een verminderde bereikbaarheid in de buitenwijken 
Canada is een interessante casus omdat ook hier het detailhandelsbeleid betrekkelijk liberaal 

is vergeleken met de meest Europese landen, maar de maatschappij is er veel gelijker dan in 

de Verenigde Staten. Ervan uitgaande dat de socio-economische achtergrond van een buurt 

inderdaad een effect heeft, zou de bereikbaarheid van voedselwinkels meer gelijk moeten zijn 

voor de verschillende socio-economische klassen. 

Smoyer-Tomic et al (2006) vonden voor Edmonton dat de meest achtergestelde buurten in het 

stadscentrum de beste toegang tot supermarkten hadden. Gebieden die buiten het 

stadscentrum gelegen zijn en die vooral welgesteld zijn, hadden vaak lagere 

bereikbaarheidsniveaus. Apparicio et al (2007) bekomen gelijkaardige resultaten voor 

Montreal waar ook vooral de gegoede buitenwijken de slechtste bereikbaarheid tot 

voedselwinkels hadden. Een laatste onderzoek door Larsen & Gilliland (2008) waarin 

London, Ontario, wordt beschreven biedt andere resultaten: achtergestelde buurten in het 

centrum hebben lagere bereikbaarheidsniveaus dan de rijkere buitenwijken. 

In Canada lijken socio-economische factoren dus minder belangrijk, wat mogelijk verklaard 

kan worden door de grotere sociale gelijkheid. De verschillen tussen Edmonton en Montreal 

enerzijds en London anderzijds zijn evenwel interessant voor dit beleidsdocument. Deze 

kunnen waarschijnlijk worden verklaard door het verschil in ruimtelijke ordening, zoals wordt 

aangehaald door Larsen & Gilliland (2008). Edmonton en Montreal zijn namelijk grote steden 

met een hoge bevolkingsdichtheid, terwijl London relatief klein is maar een grote 

bevolkingsspreiding kent en eerder op Amerikaanse leest geschoeid is. Deze grotere spreiding 

maakt het vooral voor supermarkten interessant om zich in de rijkere buitenwijken met hogere 

mobiliteitsniveaus te vestigen. 

2.3. Het Verenigd Koninkrijk: vooral een verminderde bereikbaarheid in de 
buitenwijken 

Het is interessant het Verenigd Koninkrijk te bestuderen omdat het ook een relatief strikt 

detailhandelsbeleid heeft vergeleken met de Verenigde Staten en Canada, ook al werd dit 

detailhandelsbeleid anders gereglementeerd dan in Vlaanderen (zie Cant & Verhetsel, 2012). 

In een literatuurstudie van Cummins & Macintyre (2006) wordt gesteld dat het probleem van 

de bereikbaarheid van voedselwinkels van beperkt belang is in het Verenigd Koninkrijk. 

Oudere papers bevestigen dat er wel ernstige problemen waren in de jaren tachtig en negentig 

van de vorige eeuw door de suburbanisatie van supermarkten en de sluiting van kleinere 

voedselwinkels  (zie bijvoorbeeld Guy, 1994, 1996; Howard, 1995; Wrigley, 1998; Cummins 

& Macintyre, 1999, 2002B; Clarke et al, 2002; Wrigley et al, 2002; Guy et al, 2004; Jackson, 

2006; White, 2007; Jackson & Watkins, 2011). Door een strengere toepassing van de  

wetgeving op ruimtelijke ordeningsvergunningen, de komst van discountsupermarkten en het 

verdwijnen van excessieve winstmogelijkheden in de buitenwijken door verzadiging van de 
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markt werd de exodus afgeremd en is er nieuwe interesse voor investeren in de oude, 

traditionele winkelkernen, met een heropleving tot gevolg (Clarke et al, 1997; Wrigley, 1998, 

2002a; Cummins & Macintyre, 1999; Wrigley et al, 2002; Guy et al, 2004; Guy & Bennison, 

2007; White, 2007).  

Cummins & Macintyre (1999; 2002a) onderzochten grootstedelijk Glasgow en vonden dat de 

buurten met een laag bereikbaarheidsniveau vooral ruraal of semiruraal zijn, terwijl de meest 

achtergestelde buurten en voornamelijk die in het centrum de grootste voedselwinkeldichtheid 

hebben, zowel inzake zelfstandige winkels, supermarkten en discountsupermarkten. 

Gelijkaardige conclusies kunnen getrokken worden uit McKie (1999) en uit Guy et al (2004) 

voor Cardiff, en White (2007) voor Newcastle. 

Clarke et al (2002) daarentegen stellen dat, ook al zijn de bereikbaarheidsniveaus voor de 

meeste achtergestelde buurten in Leeds/Bradford en Cardiff aanvaardbaar, er nog heel wat 

achtergestelde buurten met lage bereikbaarheidsniveaus zijn. Er wordt later aangetoond door 

Whelan et al (2002), Wrigley et al (2003) en Guy et al (2004) dat er in ten minste enkele van 

deze buurten inderdaad ernstige problemen worden ondervonden door de bewoners om 

gezond voedsel te verkrijgen. Wat niet expliciet wordt vermeld in deze papers, maar wat 

duidelijk wordt uit de resultaten, is dat deze buurten niet in het centrum van de stad gelegen 

zijn, maar eerder in de rand. 

Uiteindelijk kunnen we besluiten dat ook hier de ruimtelijke ordening zeer belangrijk is. Er 

lijkt overeenstemming te zijn dat de centra, arm of rijk, steeds goede bereikbaarheidsniveaus 

hebben terwijl de toegang tot voedselwinkels in buurten in de periferie van de stad, arm of 

rijk, vaak beperkt is. Socio-economische factoren lijken dan ook maar van beperkt belang. 

2.4. Conclusie van de literatuurstudie 
In de literatuur werd tot nu toe slechts in enkele landen de bereikbaarheid van voedselwinkels 

uitvoerig bestudeerd. Veruit het meeste onderzoek werd uitgevoerd in de Verenigde Staten en 

het Verenigd Koninkrijk en in mindere mate in Canada. In de Verenigde Staten zijn socio-

economische factoren bepalend voor de bereikbaarheidsniveaus van gezonde voeding: arme, 

multiculturele wijken hebben weinig winkels, rijke wijken hebben er meer. In Canada en het 

Verenigd Koninkrijk daarentegen lijkt de ruimtelijke ordening de belangrijkste parameter: 

dichtbevolkte wijken dichtbij de stadscentra hebben een zeer hoge bereikbaarheid van 

voedselwinkels terwijl meer perifere wijken vaak slechter scoren in termen van 

bereikbaarheid. Socio-economische factoren zullen dan ook vooral belangrijk zijn wanneer er 

grote sociale ongelijkheden bestaan in de maatschappij. Toch was er ook in het Verenigd 

Koninkrijk een teruggang van het aantal voedselwinkels in arme wijken in de binnensteden, 

maar door een strengere toepassing van het detailhandelsbeleid gericht op het versterken van 

de centra en een gezonde concurrentie die excessieve winsten afroomt, is deze trend 

teruggedraaid.  

Men kan er van uitgaan dat de situatie in Vlaanderen vergelijkbaar is met deze in het 

Verenigd Koninkrijk en Canada, maar toch zijn er problemen met de overdraagbaarheid van 

de resultaten. Er bestaan namelijk grote verschillen in de socio-economische context, 

ruimtelijke ordening en in het detailhandelsbeleid, maar ook in de maturiteit van de markt en 
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de algemene winkelcultuur. De meer noordelijke Europese landen hebben vaak meer moderne 

detailhandelsmarkten bestaande uit een beperkt aantal grote ketens, terwijl zuidelijke landen 

vaak een meer traditionele detailhandelsstructuur hebben met kleinere winkels verweven met 

de bewoning (Tordjman, 1994; Flavián et al, 2002). Deze noord-zuid kloof dient evenwel 

genuanceerd te worden. Een modernisering van het winkellandschap betekende in het 

verleden inderdaad vaak een consolidatie van het winkelgebeuren wat zich uitte in steeds 

grotere supermarkten buiten de traditionele winkelkernen (Bell et al, 1997; Wrigley, 2002). 

Sinds het einde van de jaren negentig is er een heropleving van de oude, traditionele 

winkelkernen met investeringen van supermarktketens in kleinere formules (Clarke et al, 

1997; Guy & Bennison, 2007; Elms et al, 2010). Het Verenigd Koninkrijk wordt ook vaak 

gezien als de meest vooroplopende detailhandelsmarkt in Europa. Vlaanderen is ook 

betrekkelijk modern maar heeft tegelijk ook een meer traditionele winkelstructuur met veel 

kleine voedselwinkels. Deze verschillen maken het nuttig om Vlaanderen in detail te bekijken 

en om na te gaan welke wijken lagere bereikbaarheidsniveaus hebben, om zo 

beleidsaanbevelingen op maat op te stellen. 

3. Data & Methodologie 
In deze sectie zal worden uitgelegd hoe de bereikbaarheid van voedselwinkels in Vlaanderen 

zal worden onderzocht en welke data wordt gebruikt. Ook zal worden aangehaald waar de 

methodologie afwijkt van deze gebruikt in de internationale literatuur alsook waarom deze 

afwijkingen nodig zijn.  

3.1. Data 
De gebruikte data over detailhandel werd ter beschikking gesteld door Locatus. De databank 

van 2012 werd gebruikt. Alle cartografische data en de CRAB-data (woning- en perceelsdata) 

zijn toegankelijk via het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV). Voor 

de socio-economisch data ten slotte werd gebruik gemaakt van de dynamische analyse van de 

buurten in moeilijkheden in de Belgische stadsgewesten (Vandermotten et al, 2007). 

3.2. Methodologie 
Initieel zal er in een studie op gemeenteniveau worden gefocust op kleine voedselwinkels 

zoals bakkers, slagers en groente- en fruitwinkels. Kleine voedselwinkels zijn van groot 

belang in bereikbaarheidsstudies omwille van hun locatie in stads-, buurt- of dorpscentra, 

terwijl veel supermarkten ook aan de rand gelegen zijn. Dit maakt kleine voedselwinkels voor 

een groot deel van de bevolking te voet bereikbaar, waar dit voor supermarkten niet altijd het 

geval is. Concreet zal er worden onderzocht welke gemeenten nog een dicht winkelnetwerk 

van kleine voedselwinkels hebben en in welke gemeenten dit netwerk verdwijnt. Het aantal 

bewoners per kleine voedselwinkel wordt berekend en verder besproken aan de hand van een 

cartografische analyse en het berekenen van Local Indicators of Spatial Association (LISA; 

Anselin, 1995).  

Vervolgens wordt er in een analyse op perceelsniveau gefocust op de gemeenten die slecht 

scoren op de analyse op gemeenteniveau, i.e. gemeenten met relatief weinig kleine 

voedselwinkels per inwoner. Dit blijken vooral de suburbane gebieden rond de grote steden te 

zijn. Daarnaast werden ook de grote steden verder onderzocht omdat een analyse op 
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gemeenteniveau onvoldoende de verschillende dynamieken in de stad weergeeft.  Er werd een 

model geprogrammeerd in ArcGIS 10 (ESRI) dat het servicegebied van een supermarkt of 

cluster afbakent. Een cluster is hier een groepering van een bakker, slager en een 

kruidenier/minisupermarkt/groente- en fruitwinkel. Deze groepering van  winkels zouden aan 

het volledige dieet van de gemiddelde Vlaming moeten kunnen voldoen, zeker met het 

groeiende productgamma van deze winkels. De servicegebiedafbakening wordt vervolgens 

gekoppeld aan geografische en socio-economische data wat ons toelaat om na te gaan hoe 

groot de gebieden zijn die onvoldoende worden bediend door voedselwinkels, hoeveel 

mensen er hier wonen en wie deze mensen zijn.  

Om na te gaan hoeveel mensen een verlaagde toegang hebben tot voedselwinkels werd 

gebruik gemaakt van de CRAB-databank (AGIV). Deze databank bevat informatie over alle 

gebouwen en percelen in Vlaanderen. Uit deze ruwe data werden gebouwen en percelen die 

geen woonfunctie hebben, zoals bedrijven, gronden en overheidsgebouwen, geweerd. Wegens 

het ontbreken van officiële data hieromtrent is deze transformatie moeilijk maar uiteindelijk 

wel de best mogelijke benadering. Wegens het volledig ontbreken van de nodige data, werd 

voor Wuustwezel (provincie Antwerpen), Maarkedal, Zulte en Zwalm (provincie Oost-

Vlaanderen), en Ingelmunster, Torhout en Wingene (provincie West-Vlaanderen) slechts de 

ruwe CRAB-data gebruikt. In een volgende stap werd de bevolking van elke statistische 

sector toegewezen aan de resterende gebouwen in de statistische sector. Ook hier gaat het om 

een benadering, maar wel de best mogelijke. In de literatuur maakt men meestal gebruik van 

centroïden van statistische sectoren om de geaffecteerde bevolking te bepalen. In Vlaanderen 

zijn de statistische sectoren echter grillig gevormd, erg verschillend van grootte en de 

bewoning is vaak zeer onregelmatig. Uit tests bleek inderdaad dat het gebruik van deze 

centroïden in Vlaanderen een zeer vertekend beeld gaf van de werkelijkheid. Vandaar de 

keuze om ons te baseren op de CRAB-databank. 

4. Kleine voedselwinkels in Vlaanderen 
In dit hoofdstuk wordt het netwerk van kleine voedselwinkels in Vlaanderen bestudeerd. 

Meer concreet wordt er berekend hoeveel kleine voedselwinkels er per capita per gemeente 

zijn. Kleine voedselwinkels zijn belangrijk voor de bereikbaarheid, daar zij zich typisch dicht 

bij de bevolkingskernen moeten vestigen om aan een voldoende grote markt te komen door de 

agglomeratievoordelen die een kern biedt. De kleine winkels in kernen zijn dus bijna altijd 

bereikbaar. Het doel van dit hoofdstuk is dus om aan te tonen waar er ruwweg 

bereikbaarheidsproblemen kunnen zijn omwille van de zwakke aanwezigheid van kleinere 

winkels in de bereikbare kernen. In het volgende hoofdstuk worden dan supermarkten 

toegevoegd om de analyse te vervolledigen. Het wordt immers vaak aangenomen dat 

supermarkten kleine voedselwinkels verdrukken. Relatief veel supermarkten kunnen dan in 

beperkte mate mogelijke bereikbaarheidsproblemen verzachten. Deze beide hoofdstukken (4 

en 5) dienen om een ruwe afbakening te maken van waar de meeste problemen met 

bereikbaarheid voorkomen. Deze gebieden zullen meer gedetailleerd onderzocht worden in 

Hoofdstuk 6.  
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In sectie 4.1. wordt het belang van kleine voedselwinkels verder besproken. Vervolgens wordt 

het netwerk van kleine voedselwinkels in Vlaanderen geanalyseerd met behulp van een 

cartografische analyse en LISAs. 

4.1. Waarom zijn kleine voedselwinkels belangrijk? 
In de internationale literatuur over de bereikbaarheid van voedsel worden kleine 

voedselwinkels meestal genegeerd. Een belangrijk probleem bij het analyseren van deze 

winkels is het gebrek aan data. Indien geen uitgebreide databank aanwezig is, is het zeer 

moeilijk deze sector in beeld te brengen. De vele winkels dienen handmatig geteld te worden 

wat zeer tijdsintensief is en moeilijk te bereiken met beperkte fondsen. De Locatus databank 

laat echter toe de analyse voor Vlaanderen uit te voeren.  

In de Amerikaanse literatuur worden kleine voedselwinkels wel in verscheidene publicaties 

opgenomen, maar worden ze steeds negatief benaderd (zie Chung & Myers, 1999; Morland et 

al, 2002, 2006; Laraia et al, 2004; Rose & Richards, 2004; Zenk et al, 2005; Baker et al, 2006; 

Inagami et al, 2006; Moore et al, 2006; Franco et al, 2009; Morland & Evenson, 2009). 

Zonder uitzondering tonen deze auteurs aan dat de nabijheid van ‘grocery stores’, in 

Vlaanderen het best te vergelijken met een kruidenier, geen positieve en soms zelfs een 

negatieve invloed heeft op het dieet. Deze ‘grocery stores’ verkopen namelijk weinig of geen 

gezonde producten. De negatieve invloed kan dan verklaard worden doordat gebruiksgemak 

primeert boven het aangeboden productgamma. Indien deze kruideniers dus niet zouden 

bestaan, zou een andere winkel op grotere afstand worden gefrequenteerd die mogelijk wel 

gezonde alternatieven aanbiedt.  De nabijheid van een supermarkt heeft immers wel een 

positief effect op het dieet. Er bestaan echter grote verschillen tussen de 

detailhandelsstructuren van de Verenigde Staten enerzijds en Europa anderzijds. Zo zijn 

artisanale bakkers, slagers, etc. eerder een zeldzaamheid in vele Amerikaanse steden. 

Hierdoor is het onmogelijk om dit Amerikaans onderzoek zonder meer toe te passen in 

Europa. In Europa is onderzoek naar de invloed van kleine winkels op dieet echter zeldzaam. 

Smith et al (2010) tonen wel dat in het Verenigd Koninkrijk kleine winkels een belangrijke 

rol kunnen spelen in het verhogen van de bereikbaarheid van gezond voedsel. 

Ook binnen Europa zijn er echter grote verschillen waar te nemen in de 

detailhandelsstructuren (Cant & Verhetsel, 2012). In het algemeen kan men stellen dat de 

detailhandelsstructuur in het noorden van Europa eerder modern is met een consolidatie van 

het winkelgebeuren in een beperkt aantal grote ketens met een portfolio van vooral winkels 

met een groot oppervlakte, terwijl deze in het zuiden eerder traditioneel is met veel kleine, 

zelfstandige winkels (Tordjman, 1994; Flavián et al, 2002). Een andere belangrijke evolutie is 

de uitbreiding van het productgamma van sommige winkels. Zo wordt het makkelijker om 

alle benodigde producten bij lokale winkels te verkrijgen. 

Men dient in rekening te brengen dat de prijzen in de kleine voedselwinkels meestal hoger 

zijn dan in supermarkten, maar kleine winkels zijn wel voordelig in termen van 

bereikbaarheid (Bell et al, 1997). Kleinere winkels zijn bijna altijd gelegen in stads-, 

gemeente- of wijkcentra, wat ze meer toegankelijk maakt voor voetgangers dan veel 

supermarkten die zich buiten de kernen kunnen vestigen omdat hun klanten vaak een grotere 
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reisafstand aanvaardbaar vinden. Kleine winkels zijn dus vaak duurder dan hun grotere 

tegenhangers, maar hebben een groot effect op de bereikbaarheid tot voedsel.  

4.2. Het netwerk van kleine voedselwinkels in Vlaanderen 
Traditioneel heeft Vlaanderen steeds een uitgebreid netwerk van kleine voedselwinkels gehad. 

Om na te gaan waar dit netwerk nog sterk staat en waar het is afgebrokkeld of niet is 

meegegroeid met de bevolking werd de volgende indicator berekend voor alle gemeenten in 

Vlaanderen: 

  

                                
                                            

                             
                                          

 

Deze indicator wordt grafisch weergegeven op Figuur 1. Alle gebieden die geel (<1) gekleurd 

zijn scoren beter dan het gemiddelde in Vlaanderen, ze hebben dus meer kleine 

voedselwinkels per inwoner dan het Vlaamse gemiddelde (600 inwoners per kleine 

voedselwinkel). Hoe donkerder de kleur, hoe minder kleine voedselwinkels per inwoner. Wat 

onmiddellijk opvalt zijn de grote verschillen tussen het westen en het oosten van het land 

enerzijds en tussen de suburbane gemeenten en andere gemeenten anderzijds. West-

Vlaanderen scoort in zijn geheel gemiddeld beter dan het Vlaamse gemiddelde. Uitzondering 

zijn Mesen en Zuienkerke waar er relatief zeer weinig kleine voedselwinkels zijn en Ardooie, 

Bredene, Jabbeke en Lichtervelde die iets slechter scoren dan het Vlaamse gemiddelde.  

In Oost-Vlaanderen scoren Lovendegem en Maarkedal zeer slecht. Er zijn wel meer 

gemeenten in Oost-Vlaanderen dan in West-Vlaanderen die slechter scoren dan het 

gemiddelde. Dit zijn vooral de gemeenten rond Gent, Sint-Niklaas, Aalst, Dendermonde, 

Ninove, Geraardsbergen, Oudenaarde en Ronse. In Limburg scoort Herstappe als één van de 

slechtste gemeenten in Vlaanderen, dit kan uiteraard verklaard worden door het zeer kleine 

aantal inwoners (87) van de gemeente. Andere gemeenten, namelijk As, Diepenbeek, 

Gingelom, Hamont-Achel, Halen, Meeuwen-Gruitrode en Voeren scoren ook zeer slecht. 

Alleen Hasselt, Bree, Sint-Truiden, Alken, Leopoldsburg en Riemst  scoren beter dan het 

Vlaamse gemiddelde. De meeste gemeenten in Limburg scoren dus net slechter dan het 

Vlaamse gemiddelde. 

In de provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant daarentegen zijn er veel gemeenten donker 

oranje of rood ingekleurd. Dit betekent dus dat het netwerk van kleine voedselwinkels relatief 

klein is. Dit kan mogelijk verklaard worden door het feit dat deze gemeenten sterk zijn 

gegroeid door suburbanisatie terwijl de groei van het aantal kleine voedselwinkels niet is 

gevolgd. Bij de suburbane ontwikkelingen werden grote supermarkten gepland waarbij werd 

uitgegaan van de beschikbaarheid van een auto om te winkelen. In de provincie Antwerpen 

zijn alleen Antwerpen, Geel, Lier, Turnhout, Berlaar, Putte en Puurs geel ingekleurd. De 

volgende gemeenten scoren zeer slecht: Aartselaar, Beerse, Boechout, Bonheiden, Borsbeek, 

Brecht, Dessel, Grobbendonk, Hoogstraten, Hove, Kapellen, Kasterlee, Lint, Merksplas, 

Mortsel, Rijkevorsel, Rumst, Schoten, Schelle, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver, Stabroek, 
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Vorselaar, Zandhoven en Zoersel. Volgens de typologie van Luyten & Van Hecke (2007) 

behoren de meeste van deze gemeenten tot de forensenwoonzone van Antwerpen. 

In Vlaams-Brabant zijn slechts 7 gemeenten, namelijk Diest, Tienen, Lennik, Liedekerke, 

Linter, Londerzeel en Opwijk, geel ingekleurd op de kaart, zij scoren dus goed. Vlaams-

Brabant is de enige provincie, met de uitzondering van Limburg waar Herstappe het zeer 

slecht doet, waar enkele gemeenten rood zijn ingekleurd en dus zeer slecht scoren. In Bever, 

Bekkevoort, Hoeilaart, Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem zijn er zeer weinig 

kleine winkels relatief tot de bevolking. Andere gemeenten die het slecht doen zijn: Beersel, 

Begijnendijk, Bertem, Dilbeek, Grimbergen, Haacht, Herent, Herne, Kampenhout, 

Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Meise, Overijse, Rotselaar, Sint-Genesius-

Rode, Steenokkerzeel, Tervuren en Zaventem. Alle andere gemeenten zijn licht oranje 

ingekleurd en doen het dus ook nog slechter dan het Vlaamse gemiddelde. Volgens de 

typologie van Luyten & Van Hecke (2007) behoren de meeste gemeenten die het slecht tot 

zeer slecht doen tot de forenzenwoonzone van Brussel en van Leuven.  

Ten slotte kan men uit Figuur 1 ook opmaken dat de meeste Vlaamse steden, zowel groot-, 

regionaal- en kleinstedelijk (zoals gedefinieerd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

(Vlaamse Overheid, 1997, p. 581)), een relatief uitgebreid netwerk van kleine voedselwinkels 

hebben. De meeste zijn dan ook geel ingekleurd. De anderen, die dus slechter scoren dan het 

Vlaamse gemiddelde, zijn steeds licht oranje ingekleurd. 

Figuren 2 en 3 tonen LISAs (Local Indicators of Spatial Association) van de berekende 

indicator. Een LISA toont of er een significante ruimtelijke clustering (ruimtelijke 

autocorrelatie) is van gebieden. Alle donkerblauwe gebieden tonen een significante clustering 

van gemeenten die veel kleine voedselwinkels bezitten ten opzichte van het aantal inwoners. 

De rode gebieden daarentegen tonen een significante clustering van gemeenten met relatief 

weinig kleine voedselwinkels. Lichtblauw toont aan dat een gemeente het relatief goed doet 

ten opzichte van de omgeving. Roze gemeenten doen het dan weer relatief slecht ten opzichte 

van de buren. In Figuur 2 wordt rekening gehouden met alle buurgemeenten van een 

gemeente (queen contiguity). Hierbij gaan we ervan uit dat mensen tot de buurgemeenten 

willen reizen om gebruik te maken van kleine voedselwinkels. In Figuur 3 worden ook de 

buurgemeenten van de buurgemeenten in rekening gebracht (Queen contiguity orde 2). 

Hierbij wordt dus verondersteld dat men twee gemeentegrenzen wil overschrijden om een 

kleine voedselwinkel te bereiken. Omdat Voeren geen buurgemeenten heeft in Vlaanderen, 

wordt deze gemeenten uit de analyse gelaten. De kaarten tonen aan dat het traditionele 

netwerk van kleine voedselwinkels nog steeds bestaat in West-Vlaanderen en in een gedeelte 

van Oost-Vlaanderen. Het is dus niet omdat één gemeente een groot aantal kleine 

voedselwinkels per hoofd telt, dat dit het aantal kleine voedselwinkels in de buurgemeenten 

en in de buurgemeenten van de buurgemeenten negatief beïnvloedt. Er wordt ook bevestigd 

dat vooral de gemeenten op de as Antwerpen-Brussel en de omgeving van deze steden relatief 

weinig kleine voedselwinkels hebben. Dit valt nog meer op bij Brussel dan bij Antwerpen. 

Ook hier kan men de opmerking maken dat weinig kleine voedselwinkels in één gemeente 

niet gecompenseerd wordt door veel kleine voedselwinkels in de buurgemeenten.  
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Figuur 1: Het aantal inwoners ten opzichte van het aantal kleine voedselwinkels in een gemeente gestandaardiseerd voor het Vlaamse gemiddelde (600 inwoners per kleine 

voedselwinkel) (Bron: Locatus; Kaartauteur: Universiteit Antwerpen – Departement Transport en Ruimtelijke Economie) 
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Figuur 2: Dichtheid kleine voedselwinkels in de gemeenten ten opzichte van hun buurgemeenten (Clusters van gemeenten met een hoge dichtheid blauw, clusters van gemeenten met een lage 

dichtheid rood, gemeenten met een relatieve hoge dichtheid t.o.v. de buurgemeenten lichtblauw, gemeenten met een relatief lage dichtheid t.o.v. de buurgemeenten roze) (Data: Locatus; Kaartauteur: 

Universiteit Antwerpen – Departement Transport en Ruimtelijk economie) 
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Figuur 3: Dichtheid kleine voedselwinkels in de gemeenten ten opzichte van hun buurgemeenten en de buurgemeenten van de buurgemeenten (Clusters van gemeenten met een hoge 

dichtheid blauw, clusters van gemeenten met een lage dichtheid rood, gemeenten met een relatieve hoge dichtheid t.o.v. de buurgemeenten en de buurgemeenten van de buurgemeenten lichtblauw, 

gemeenten met een relatief lage dichtheid t.o.v. de buurgemeenten en de buurgemeenten van de buurgemeenten roze) (Data: Locatus; Kaartauteur: Universiteit Antwerpen – Departement 

Transport en Ruimtelijk economie)  
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De gemeenten die roze zijn ingekleurd op Figuur 2 zijn gemeenten met een minder goed 

winkelaanbod gelegen in een regio met een grotere dichtheid van winkels, dit zijn 

Lovendegem, Maarkedal, Zuienkerke en Mesen. Op Figuur 3 zijn ook Wichelen en 

Oosterzele roze ingekleurd. Het dient onthouden te worden dat deze gebieden relatief slecht 

scoren ten opzichte van hun omgeving. Wichelen en Oosterzele scoren bijvoorbeeld beter dan 

heel wat andere gemeentes in Vlaanderen. Op Figuur 2 zijn Antwerpen, Aarschot en Diest 

lichtblauw ingekleurd. Op Figuur 3 zijn dat Antwerpen, Mechelen, Lier, Wijnegem, 

Wommelgem, Schilde, Wuustwezel, Putte, Aarschot, Tienen, Halle, Linter en Riemst. Het is 

opvallend dat deze lijst heel wat steden (grootstedelijk, regionaalstedelijk en kleinstedelijk) 

telt. Een opvallende afwezige is echter Leuven, dat niet significant beter scoort dan de 

buurgemeenten. 

4.3. Conclusie van de analyse van kleine voedselwinkels  
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat kleine voedselwinkels niet bijdragen aan een gezond 

dieet. De Europese detailhandelsstructuur is echter zeer verschillend van de Amerikaanse. 

Recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk lijkt aan te tonen dat kleine voedselwinkels wel 

een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een gezond dieet. Kleine voedselwinkels zijn 

zeer belangrijk in termen van bereikbaarheid daar zij bijna steeds in het centrum van een buurt 

of gemeente zijn gelegen, wat niet altijd geldt voor supermarkten. Daarom werd besloten de 

verspreiding van kleine voedselwinkels in Vlaanderen te analyseren. 

Uit deze analyse kan men besluiten dat de traditionele detailhandelsstructuur, een dicht 

netwerk van kleine voedselwinkels, bestaat in de meeste landelijke gemeenten (voornamelijk 

in West-Vlaanderen) en in steden (zowel grootstedelijk, regionaalstedelijk als kleinstedelijk). 

In de suburbane gemeenten van de grote tewerkstellingscentra zijn er echter opvallend weinig 

kleine voedselwinkels ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde. Een mogelijke verklaring is 

dat de groei van het aantal zelfstandige winkels in deze gemeenten zeer beperkt was ten 

opzichte van de sterke bevolkingsgroei die deze gemeenten hebben gekend door 

suburbanisatie. 

Er bestaan ook regionale verschillen. Zo scoort bijna heel West-Vlaanderen beter dan het 

Vlaamse gemiddelde. Ook in Oost-Vlaanderen zijn er heel veel gemeenten met een groot 

aantal kleine voedselwinkels per inwoner. In Limburg daarentegen blijkt dat de meeste 

gemeenten slechter scoren dan het Vlaamse gemiddelde. Een mogelijke verklaring is dat 

Limburgers minder ondernemend zijn dan Oost- en West-Vlamingen zoals blijkt uit 

Reynaerts (2013). Gemeenten in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, vooral die 

behorende tot de forenzenwoonzones van Antwerpen en Brussel, scoren echter veruit het 

slechtst. Deze grote tewerkstellingscentra hebben een uitgestrekte suburbane rand waar er 

ondanks de relatief hoge bevolkingsdichtheden weinig kleine voedselwinkels zijn. Bij andere 

grootstedelijke gebieden zoals Gent, Brugge en Hasselt is er een meer abrupte overgang 

tussen centrumstad en omgeving (zoals ook kan worden afgeleid uit het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen (1997, p. 38), de aangrenzende gemeenten hebben hun eigen 

netwerk van kleine voedselwinkels. Gemeenten met een centrumfunctie in het hinterland van 

Antwerpen en Brussel scoren vaak nog wel goed, of ten minste significant beter dan hun 

omgeving. 
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5. Inclusie van supermarkten 
In dit hoofdstuk wordt het netwerk van supermarkten in Vlaanderen bestudeerd. Meer 

concreet wordt er berekend hoeveel supermarkten er per capita per gemeente zijn. In 

Hoofdstuk 4 bleef de analyse beperkt tot kleine voedselwinkels. Kleine voedselwinkels 

hebben immers een grote impact op de bereikbaarheid van voedsel daar zij zo goed als altijd 

in een kern zijn gelegen. Supermarkten zullen zich vaker, uiteraard niet altijd, buiten of aan de 

rand van een kern vestigen omwille een grotere beschikbaarheid en betaalbaarheid van land.   

In dit hoofdstuk worden ook supermarkten geanalyseerd op gemeenteniveau gebruik makende 

van dezelfde methodologie die werd gebruikt in Hoofdstuk 4. We doen dit om de analyse te 

vervolledigen. Vaak wordt immers gesteld dat supermarkten een negatieve invloed hebben op 

kleine voedselwinkels. Het zou dus mogelijk kunnen zijn dat er in regio’s met weinig kleine 

voedselwinkels, wel veel supermarkten zijn, wat mogelijke problemen met 

voedselbereikbaarheid zou kunnen verzachten. In dit hoofdstuk wordt daarom onderzocht 

welke gemeenten relatief veel supermarkten hebben, alsook wordt verder geanalyseerd welke 

gemeenten relatief veel kleine voedselwinkels hebben, welke gemeenten goed scoren op beide 

parameters en welke slecht scoren op beide parameters. Er wordt dus een ruwe afbakening 

gemaakt van gebieden waar waarschijnlijk de grootste problemen met voedselbereikbaarheid 

kan worden verwacht. Deze gebieden zullen meer gedetailleerd onderzocht worden in 

Hoofdstuk 6.  

Hiertoe zal eerst het netwerk van supermarkten in Vlaanderen worden onderzocht. Meer 

specifiek wordt er voor elke Vlaamse gemeente nagegaan hoeveel supermarkten er zijn per 

inwoner. Op basis van een cartografische analyse en LISAs wordt dan nagegaan waar er 

relatief veel supermarkten gelegen zijn en waar relatief weinig. 

Vervolgens wordt de vergelijking gemaakt met de spreiding van kleine voedselwinkels. Op 

basis van een scatterplot wordt nagegaan welke gemeenten goed scoren op het aantal kleine 

voedselwinkels en het aantal supermarkten per inwoner en welke slecht. 

5.1. Het netwerk van supermarkten in Vlaanderen 
Om na te gaan waar er op gemeenteniveau het meeste aantal supermarkten zijn ten per capita, 

wordt een gelijkaardige indicator als in Hoofdstuk 4 berekend: 

 

  

                                
                                   

                             
                                 

 

Deze indicator wordt grafisch weergegeven op Figuur 4. Alle gemeenten die geel (<1) zijn 

ingekleurd hebben meer supermarkten per inwoner dan het Vlaamse gemiddelde. Het zijn 

vooral de donkeroranje (1,5-2,5) en zeker de rood (>2,5) ingekleurde gemeenten die 

significant slechter scoren dan het Vlaamse gemiddelde en dus relatief gezien zeer weinig 

supermarkten per inwoner hebben. Op het eerste zicht is de spreiding van deze laatste 

gemeenten zeer heterogeen. Men merkt dat er evenwel een concentratie is van donkeroranje 

of rode gemeenten in de Brusselse en vooral Antwerpse rand. Ook in het zuiden van Oost-

Vlaanderen, rond Oudenaarde, is er een clustering van gemeenten die het zeer slecht doen. 

Anderen gemeenten die het significant slechter doen dan het Vlaamse gemiddelde liggen 
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verspreid over de verscheidene provincies. Het centrum, noorden en oosten van de provincie 

Antwerpen en de provincie Limburg doen het, op enige uitzonderingen na (i.e. As, Baarle-

Hertog, Hulshout, Voeren en Zuutendaal), in het algemeen zeer goed. Hetzelfde geldt voor de 

meeste Oost- en West-Vlaamse gemeenten. Ook de stedelijk gebieden, zowel grootstedelijk, 

regionaalstedelijk als kleinstedelijk (zoals gedefinieerd in het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen (Vlaamse Overheid, 1997, p. 581)), scoren beter dan of net iets slechter dan het 

Vlaamse gemiddelde. Alleen Asse en Boom zijn hier donkeroranje ingekleurd. 

Gelijkaardige conclusies kan men ook trekken uit de LISAs berekend in Figuur 5 en Figuur 6. 

In beide figuren wordt berekend of er een significante clustering is van gemeenten met veel 

supermarkten per inwoner (donkerblauw) of net met relatief weinig supermarkten 

(donkerrood). De lichtblauwe kleur betekent dat een gemeente significant meer supermarkten 

per inwoner heeft dan de buurgemeenten en roze betekent het omgekeerde, namelijk dat er 

significant minder supermarkten per inwoner zijn in de gemeente ten opzichte van de 

buurgemeenten. In Figuur 5 wordt rekening gehouden met de onmiddellijke buurgemeenten 

(queen contiguity orde 1), terwijl in Figuur 6 zowel de onmiddellijke buurgemeenten als de 

buurgemeenten van de buurgemeenten in beschouwing worden genomen (queen contiguity 

orde 2).  

Als alleen de onmiddellijke buurgemeenten in beschouwing worden genomen (Figuur 5), 

merkt men dat er inderdaad een zeer beperkte clustering is van gemeenten die slecht scoren 

ten zuiden van Antwerpen en ten zuiden van Oudenaarde. Gemeenten die geclusterd zijn 

omdat er relatief veel supermarkten zijn, vindt men vooral terug in gebieden verspreid over 

West-Vlaanderen, op de grens tussen Antwerpen en Limburg en in het oosten van Limburg. 

Wanneer dan ook de buurgemeenten van de buurgemeenten in beschouwing worden genomen 

(Figuur 6) worden dezelfde observaties extra benadrukt. De grootste clustering van 

gemeenten die relatief veel supermarkten per inwoner hebben, bevindt zich in het oosten van 

de provincie Antwerpen en in de noordelijke helft van de provincie Limburg. Ook op de grens 

tussen West- en Oost-Vlaanderen is er een significante clustering van gemeenten die relatief 

goed scoren. Tevens kan men besluiten dat er vooral rond Antwerpen, voornamelijk in de 

zuidrand, een concentratie is van gemeenten die relatief weinig supermarkten per inwoner 

hebben. Hetzelfde geldt voor de streek rond Oudenaarde.  
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Figuur 4: Het aantal inwoners ten opzichte van het aantal supermarkten in een gemeente gestandaardiseerd voor het Vlaamse gemiddelde (2871 inwoners per supermarkt) (Bron: 

Locatus; Kaartauteur: Universiteit Antwerpen – Departement Transport en Ruimtelijke Economie) 
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Figuur 5: Dichtheid supermarkten in de gemeenten ten opzichte van hun buurgemeenten (Clusters van gemeenten met een hoge dichtheid blauw, clusters van gemeenten met een lage dichtheid 

rood, gemeenten met een relatieve hoge dichtheid t.o.v. de buurgemeenten lichtblauw, gemeenten met een relatief lage dichtheid t.o.v. de buurgemeenten roze) (Data: Locatus; Kaartauteur: 

Universiteit Antwerpen – Departement Transport en Ruimtelijk economie) 
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Figuur 6: Dichtheid supermarkten in de gemeenten ten opzichte van hun buurgemeenten en de buurgemeenten van de buurgemeenten (Clusters van gemeenten met een hoge dichtheid 

blauw, clusters van gemeenten met een lage dichtheid rood, gemeenten met een relatieve hoge dichtheid t.o.v. de buurgemeenten en de buurgemeenten van de buurgemeenten lichtblauw, gemeenten met een 

relatief lage dichtheid t.o.v. de buurgemeenten en de buurgemeenten van de buurgemeenten roze) (Data: Locatus; Kaartauteur: Universiteit Antwerpen – Departement Transport en Ruimtelijk 

economie)

 

 



26 

 

 

5.2. Vergelijking van het netwerk van supermarkten met dat van kleine 
voedselwinkels 

Waar in de vorige sectie en in het vorige hoofdstuk slechts werd gefocust op supermarkten, 

dan wel kleine voedselwinkels, zullen hier beide parameters tezamen worden bekeken. Het is 

dus de bedoeling dat gemeenten worden vergeleken op basis van zowel het aantal kleine 

voedselwinkels per inwoner als het aantal supermarkten per inwoner.  

Hiertoe werden in Figuur 7 de Vlaamse gemeenten geplot op basis van hun score op beide 

parameters. Afhankelijk van de provincie waar ze gelegen zijn, werd aan elke gemeente een 

kleur toegekend. In Figuur 7 werden outliers, i.e. gemeenten die geen supermarkten, of geen 

kleine voedselwinkels, of geen van beide hebben, genegeerd. Dit zijn slechts acht gemeenten, 

namelijk Baarle-Hertog, Herstappe, Horebeke, Lierde, Spiere-Helkijn, Vleteren, Voeren en 

Wortegem-Petegem, en zij werden weggelaten om de algemene trends in de figuur niet te 

vertekenen. Ook werd steeds het logaritme genomen van de scores van elke gemeente op het 

aantal kleine voedselwinkels per inwoner en het aantal supermarkten per inwoner (welke 

werden berekend in secties 4.2 en 5.1). De reden hiervoor is weer om de figuur te 

verduidelijken. Elke waarde onder nul betekent nu dat een gemeente het beter doet dan het 

Vlaamse gemiddelde, terwijl een waarde van meer dan nul betekent dat een gemeente het 

slechter doet dan het Vlaamse gemiddelde. Zo ontstaan er vier kwadranten, aangeduid in 

Figuur 7. Kwadrant één bevat dan gemeenten die per inwoner zowel meer kleine 

voedselwinkels als supermarkten dan het Vlaamse gemiddelde hebben. In kwadrant twee zijn 

de gemeenten voorgesteld die meer kleine voedselwinkels maar minder supermarkten per 

inwoner bevatten dan het Vlaamse gemiddelde. Kwadrant drie is dan het omgekeerde van 

kwadrant twee: meer supermarkten per inwoner dan het Vlaamse gemiddelde, maar minder 

kleine voedselwinkels. Kwadrant vier, ten slotte, zijn gemeenten die het slechter doen dan het 

Vlaamse gemiddelde op beide parameters.  

Om de ruimtelijke spreiding weer te geven, werd Figuur 8 toegevoegd. In Figuur 8 zijn alle 

gemeenten (outliers werden nu wel opgenomen, waar geen waarde beschikbaar was wegens 

het ontbreken van een supermarkt of kleine voedselwinkel werd de hoogst waargenomen 

score van de andere gemeentes ingevuld) ingekleurd op basis van de kwadranten gedefinieerd 

in Figuur 7. Gemeenten die tot het eerste kwadrant behoren zijn blauw, gemeenten die geel 

zijn behoren tot het tweede kwadrant, oranje tot het derde en rood ingekleurde gemeenten 

behoren tot het vierde kwadrant. 

Het wordt vaak aangenomen dat supermarkten een negatieve invloed hebben op het aantal 

kleine voedselwinkels. Indien dit een universele waarheid was, zou men vermoeden dat er 

relatief weinig gemeenten tot het eerste en vierde kwadrant zouden behoren (en meer in 

kwadranten twee en drie). Toch merkt men dat er heel wat observaties in dit eerste gelegen 

zijn. Meer dan de helft van de West-Vlaamse gemeenten (36) hebben zowel meer kleine 

voedselwinkels en supermarkten per inwoner dan het Vlaamse gemiddelde. Heel wat van deze 

gemeenten zijn op Figuur 7 ook relatief ver van het punt (0;0) verwijderd, wat wil zeggen dat 

zij significant beter scoren dan het Vlaamse gemiddelde op gebied van het aantal 

supermarkten, aantal kleine voedselwinkels, of beide. Ook in Oost-Vlaanderen behoren 16 
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gemeenten tot dit kwadrant. Men merkt evenwel dat de meeste van deze gemeenten relatief 

dicht bij het nulpunt van de figuur gelegen zijn. Zij wijken dus in het algemeen minder af van 

het Vlaamse gemiddelde. Ook de gehele kuststreek met de uitzondering van Bredene 

(kwadrant drie) behoort tot dit kwadrant. Slechts weinig gemeenten in de andere provincies 

behoren tot het eerste kwadrant. In Antwerpen en Limburg zijn dat er drie en in Vlaams-

Brabant vier. 

Ook in het tweede kwadrant (meer kleine voedselwinkels per inwoner dan het gemiddelde, 

maar minder supermarkten) zijn West-Vlaanderen (21 gemeenten) en Oost-Vlaanderen (18 

gemeenten) sterk vertegenwoordigd. Weer zijn er in West-Vlaanderen echter heel wat 

uitschieters die op Figuur 7 verder van het nulpunt gelegen zijn, terwijl Oost-Vlaamse 

gemeenten over het algemeen dichter bij het nulpunt geclusterd zijn. Uitschieters zijn hier 

gemeenten die zeer veel kleine voedselwinkels per inwoner hebben, maar in sommige 

gevallen ook gemeenten die zeer weinig supermarkten per inwoner hebben. Het aantal 

uitschieters naar rechts (zeer weinig supermarkten) blijft evenwel beperkt. Weinig gemeenten 

in de provincies Antwerpen (4 gemeenten), Limburg (3 gemeenten) en Vlaams-Brabant (3 

gemeenten) behoren tot dit kwadrant.  

In het derde kwadrant (weinig kleine voedselwinkels per inwoner maar gecompenseerd met 

veel supermarkten per inwoner) is het beeld dan omgekeerd. Er zijn slechts 5 West-Vlaamse, 

verspreid over de provincie. De provincie Antwerpen is het best vertegenwoordigd in dit 

segment, met 28 gemeenten. Deze zijn bijna uitsluitend gelegen in de Antwerpse kempen. De 

meest opmerkelijke uitzondering is Wommelgem, dat als enige suburbane gemeente in de 

onmiddellijke rand van Antwerpen is vertegenwoordigd. Ook relatief veel gemeenten in 

Limburg (21 gemeenten), Vlaams-Brabant (18 gemeenten) en Oost-Vlaanderen (14 gebieden) 

behoren tot dit kwadrant. De meeste Oost-Vlaamse gemeenten in dit kwadrant zijn weer rond 

het nulpunt van Figuur 7 gelegen. Uitschieters vindt men zowel in Antwerpen, Limburg als 

Vlaams-Brabant terug. Uitschieters naar de bovenkant van dit kwadrant zijn gemeenten die 

zeer weinig kleine voedselwinkels hebben, terwijl uitschieters naar links gemeenten zijn die 

significant beter scoren op vlak van het aantal supermarkten per inwoner. 

Kwadrant vier, waar gemeenten zijn gelegen die zowel minder kleine voedselwinkels als 

minder supermarkten per inwoner hebben dan het Vlaamse gemiddelde, wordt vooral bevolkt 

door gemeenten die rond Antwerpen en Brussel zijn gelegen, alsook op de as Antwerpen-

Brussel. In Vlaams-Brabant zijn 40 van de 65 gemeenten rood ingekleurd op Figuur 8. Alle 

gemeenten die grenzen aan het Brusselse gewest, met de uitzondering van Drogenbos, dat 

zeer goed scoort op gebied van het aantal supermarkten per inwoner, behoren tot dit 

kwadrant. Ook rond Leuven ziet men dat er, in mindere mate weliswaar, een concentratie is 

van gemeenten die tot dit kwadrant behoort. De helft van de gemeenten (35) in de provincie 

Antwerpen behoren ook tot dit kwadrant. Weer is er een duidelijke clustering rond de stad 

Antwerpen en behoren bijna alle buurgemeenten tot dit kwadrant. De enige uitzonderingen 

zijn Stabroek en Wommelgem, en Beveren, dat gelegen is in Oost-Vlaanderen en uitsluitend 

grenst aan het Antwerpse havengebied en gescheiden is van de stad door de Schelde. Ook 

rond Turnhout merkt men dat er, weer in mindere mate, een concentratie is van gemeenten die 

tot dit kwadrant behoren. In zowel Limburg als Oost-Vlaanderen behoren er 17 gemeenten tot 
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dit kwadrant. In West-Vlaanderen, ten slotte, behoren slechts twee gemeenten tot dit 

kwadrant. Een verdere analyse van Figuur 7 brengt aan het licht dat uitschieters in dit 

kwadrant zich vooral in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant bevinden. Hoe meer 

men naar rechts opschuift in het kwadrant, hoe slechter de gemeente scoort op het aantal 

supermarkten per inwoner. Hoe verder men naar boven opschuift, daarentegen, hoe slechter 

men het doet op het gebied van het aantal kleine voedselwinkels per persoon. Dit betekent dus 

dat er in zowel Antwerpen als Vlaams-Brabant heel wat gemeenten zijn die het significant 

slechter doen dan het Vlaamse gemiddelde voor zowel het aantal kleine voedselwinkels en het 

aantal supermarkten per inwoner. Een gebrek aan de ene wordt hier dus niet gecompenseerd 

door een groter aantal van de andere. De meeste van deze gemeenten zijn terug te vinden in 

de suburbane gordel rond Brussel en Antwerpen en op de as Antwerpen-Brussel. Goede 

voorbeelden van uitschieters in de Antwerpse rand zijn Borsbeek, Hove, Kapellen en 

Wijnegem en in de Brusselse rand Bertem, Hoeilaart, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en 

Wezembeek-Oppem. Het is opvallend dat er geen buurgemeenten van Brugge en slechts drie 

buurgemeenten van Gent tot dit kwadrant behoren. Rond Hasselt-Genk behoren er meer 

gemeenten tot dit kwadrant, maar in mindere mate ten opzichte van Antwerpen en Brussel en 

met minder uitschieters. De Oost-Vlaamse gemeenten behorende tot dit kwadrant zijn weer 

vooral terug te vinden dicht bij het nulpunt van de figuur. Ook in Limburg zijn er slechts 

weinig uitschieters. 

Men kan besluiten dat op gebied van voedselwinkels in het algemeen, de provincie West-

Vlaanderen het veruit het beste doet. Meer dan de helft van de West-Vlaamse gemeenten doen 

het beter, vaak significant beter, dan het gemiddelde op vlak van zowel het aantal kleine 

voedselwinkels en het aantal supermarkten per inwoner. Alle andere gemeenten behalve twee 

doen het beter, weer met veel uitschieters, dan het gemiddelde op één van beide parameters 

(vooral de parameter kleine voedselwinkels). Antwerpen en Vlaams-Brabant vinden we aan 

het andere einde van het spectrum. Meer dan de helft van de gemeenten in deze provincies 

doen het zowel op het gebied van kleine voedselwinkels als supermarkten per inwoner 

slechter dan het Vlaamse gemiddelde. Het zijn vooral de typische suburbane gemeenten rond 

Antwerpen en Brussel en op de as Antwerpen-Brussel die slecht scoren. Veruit de meeste 

uitschieters in negatieve zin vindt men ook terug in deze gebieden. Andere gemeenten in deze 

provincies doen het veelal goed en vaak ook significant beter dan het Vlaamse gemiddelde op 

het vlak van het aantal supermarkten per inwoner maar scoren vaak slecht op het gebied van 

het aantal kleine voedselwinkels. Hetzelfde kan men zeggen van de provincie Limburg waar 

meer dan de helft van de gemeenten het goed tot zeer goed doet op gebied van het aantal 

supermarkten per inwoner, maar vaak minder op gebied van het aantal kleine voedselwinkels. 

Relatief veel gemeenten in Limburg scoren slecht op beide parameters maar er zijn veel 

minder uitschieters dan in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. De gemeenten van 

de provincie Oost-Vlaanderen liggen homogeen verspreid over de vier kwadranten. Er zijn 

opvallend weinig uitschieters en de meeste gemeenten scoren dus dicht bij het Vlaamse 

gemiddelde voor zowel het aantal kleine voedselwinkels als het aantal supermarkten per 

inwoner.   
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Figuur 7: Plot van gemeenten op basis van het aantal kleine voedselwinkels en het aantal supermarkten per inwoner, steeds gestandaardiseerd voor het Vlaamse gemiddelde (Data: 

Locatus)
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Figuur 8: Gemeenten ingekleurd op basis van het aantal kleine voedselwinkels en het aantal supermarkten per inwoner steeds gestandaardiseerd voor het Vlaamse gemiddelde 

(weergave op kaart van Figuur 7) (Data: Locatus; Kaartauteur: Universiteit Antwerpen – Departement Transport en Ruimtelijk economie) 
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Als slotopmerking dient gezegd te worden dat men deze resultaten met enige voorzichtigheid 

dient te benaderen. Een gemeente kan bijvoorbeeld relatief goed scoren op zowel het aantal 

kleine voedselwinkels en het aantal supermarkten per inwoner of op één van beide, maar toch 

behoren tot het vierde kwadrant. Een goed voorbeeld hiervan is Ardooie, één van de twee 

gemeenten van West-Vlaanderen in het vierde kwadrant, dat op beide parameters net onder 

het Vlaamse gemiddelde scoort. De analyse is wel nuttig om de algemene trends te 

bestuderen, en die zijn duidelijk: namelijk dat een groot aantal van de typische suburbane 

Antwerpse en Vlaams-Brabantse gemeenten zeer slecht scoort op zowel het aantal kleine 

voedselwinkels als het aantal supermarkten per inwoner. Andere gebieden, groot-, regionaal- 

en kleinstedelijk of landelijk, scoren in het algemeen meestal goed op ten minste één van de 

twee factoren en afwijkingen lijken eerder lokaal bepaald te zijn dan behorende tot een 

bepaald gebiedstype. 

5.3. Conclusie van de analyse van kleine voedselwinkels en supermarkten 
op gemeenteniveau 

Het doel van dit hoofdstuk was na te gaan of de inclusie van supermarkten in de analyse, 

problemen met een gebrek aan kleine voedselwinkels in sommige gebieden zou compenseren. 

Het blijkt dat dit voor grote delen van Antwerpen, Limburg en, in mindere mate, Vlaams 

Brabant weldegelijk zo is. Uit Hoofdstuk 4 bleek evenwel dat het vooral de gemeenten rond 

de steden Antwerpen en Brussel en op de as Antwerpen-Brussel zijn die significant minder 

kleine voedselwinkels per inwoner hebben dan de rest van Vlaanderen. Uit dit hoofdstuk is 

gebleken dat het net deze gemeenten zijn die het vaakst ook significant minder supermarkten 

hebben per inwoner. De meeste uitschieters, i.e. zeer weinig supermarkten en zeer weinig 

kleine voedselwinkels, vinden we ook terug in deze typische suburbane gebieden. Ook buiten 

deze gebieden vindt men gemeenten terug die op beide parameters slechter dan het Vlaamse 

gemiddelde scoren. Buiten voornoemde gebieden komen er echter relatief weinig uitschieters 

voor. Dit zijn ook vooral lokale afwijkingen, i.e. men kan niet zeggen dat er een gebiedstype 

anders dan de typische suburbane gemeenten rond Antwerpen en Brussel is waarvan de 

meerderheid van de gemeenten het slecht doet op zowel het aantal kleine voedselwinkels als 

het aantal supermarkten. Hieruit kan men besluiten dat mogelijke problemen met 

bereikbaarheid zich waarschijnlijk voornamelijk rond en tussen Antwerpen en Brussel 

voordoen. In het volgende hoofdstuk, waar er op perceelsniveau gezocht wordt naar gebieden 

met een lage bereikbaarheid, wordt daarom gefocust op de stadsgewesten.  

6. Welke buurten lijden onder beperkte bereikbaarheid van kleine 
voedselwinkels in de Vlaamse stedelijke leefcomplexen? 

In dit hoofdstuk wordt op het terrein nagegaan waar de bereikbaarheid van voedselwinkels 

beperkt is. Dit doen we op een lager schaalniveau, namelijk op perceelsniveau, bij de vorige 

analyse werd gewerkt op gemeenteniveau. Zo kan er binnen de gemeenten nagegaan worden 

welke buurten een beperkte bereikbaarheid van voedselwinkels hebben en welke niet. 

In dit hoofdstuk worden alleen Antwerpen, Gent, Hasselt-Genk, Brugge, Leuven, Mechelen, 

Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende en hun randgemeenten, en de Vlaamse randgemeenten van 

Brussel besproken. De analyse omvat dus alle gebieden die binnen de stedelijke 

leefcomplexen in Vlaanderen vallen (zie Vandermotten et al, 2007). Ondanks dat de meeste 
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van deze steden beter scoren op het aantal kleine voedselwinkels en het aantal supermarkten 

per inwoner dan het Vlaamse gemiddelde (zie Hoofdstukken 4 en 5), is het toch belangrijk de 

steden geografisch gedetailleerd te bestuderen omdat deze te uitgestrekt en heterogeen zijn 

om alleen op het niveau van de gemeente te analyseren. Er kunnen zich binnen de stad veel 

nuances inzake bereikbaarheid voordoen die verborgen blijven op gemeenteniveau maar die 

wel kunnen ontdekt worden op perceelsniveau. Anderzijds is het interessant de suburbane 

gemeenten gedetailleerd te bestuderen omdat uit het vorige hoofdstuk bleek dat deze 

gemeenten het minste kleine voedselwinkels en supermarkten tellen per hoofd en dus lijkt de 

bereikbaarheid hier het meest in gevaar. Het doel van dit hoofdstuk is na te gaan wie er 

binnen de hierboven afgelijnde gebieden vooral wordt benadeeld door een gebrek aan 

bereikbaarheid van voedselwinkels. Men dient hierbij de conclusies van de literatuurstudie in 

acht te nemen (hoofdstuk 2). Zijn het, zoals in de Verenigde Staten, zij die in achtergestelde 

buurten leven die lijden onder een beperkte bereikbaarheid van voedselwinkels? Zijn het 

vooral mensen die buiten de stads- en gemeentekernen wonen die geconfronteerd worden met 

een beperkte bereikbaarheid van voedselwinkels? Of is het een combinatie van deze 

parameters die de bereikbaarheid van voedselwinkels bepaald? 

Om dit doel te bereiken wordt er een analyse op perceelsniveau uitgevoerd. Eerst zullen 

servicegebieden van supermarkten en clusters van kleine voedselwinkels worden berekend. 

Een cluster is hier een groepering van een bakker, een slager, en een minisupermarkt of een 

groente- en fruitwinkel of een kruidenier die op maximaal 100 meter van elkaar gelegen zijn. 

Zo wordt een verzameling van winkels gecreëerd met min of meer hetzelfde aanbod als een 

supermarkt. Een servicegebied is een gebied waar de bereikbaarheid een aanvaardbaar niveau 

heeft. Naargelang de definitie betekent dit gebieden binnen 500 of 1000 meter wandelafstand 

van een supermarkt of cluster. Deze servicegebieden worden dan gekoppeld aan de CRAB-

databank die verrijkt werd met socio-economische data van de buurten in moeilijkheden 

(Vandermotte et al, 2007). Dit laat ons dan toe na te gaan wie er geconfronteerd wordt met 

een beperkte bereikbaarheid: zij die in achtergestelde buurten wonen of zij die buiten de 

traditionele kernen wonen. 

In een eerste deel zal worden besproken hoe we het servicegebied gedefinieerd hebben en 

waarom  we dit zo gedaan hebben. Vervolgens wordt meer aandacht besteed aan de CRAB-

data en de gebruikte socio-economische data. Ten slotte worden deze data dan gekoppeld aan 

de servicegebieden in de analyse van de Belgische stadsgewesten.    

6.1. Data & Methodologie 
In deze sectie worden de data en de methodologie besproken die gebruikt zullen worden in 

het onderzoek op perceelsniveau in de Vlaamse stadsgewesten naar de bereikbaarheid van 

voedselwinkels. Eerst wordt er besproken hoe de clusters en servicegebieden van 

supermarkten en clusters worden berekend. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op waarom 

we op perceelsniveau werken, de CRAB-databank en de gebruikte socio-economische data. 

Deze worden dan gecombineerd met de servicegebieden zodat de analyses voor de Vlaamse 

stedelijke leefcomplexen kunnen worden uitgevoerd in de volgende sectie.    
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6.1.1. De servicegebieden van supermarkten en clusters 

Om na te gaan waar de bereikbaarheid van voedselwinkels voldoende is en waar niet, worden 

servicegebieden van supermarkten en clusters berekend. Clusters zijn hier een groepering van 

bakkers, slagers en minisupermarkten of kruideniers of groente- en fruitwinkels die op een 

maximale afstand van 100m van mekaar liggen. Alle drie winkels van een cluster moeten dus 

binnen een straal van 100m van elkaar liggen. De berekening van clusters werd 

geautomatiseerd in een model in ArcGIS 10 (ESRI) en maakt gebruik van de Locatus 

databank. Vervolgens worden de supermarkten en clusters gekoppeld aan een stratennetwerk, 

waaruit de snelwegen werden weglaten (deze zijn uiteraard niet bewandelbaar), en werden 

gebieden aangemaakt die op maximum 500m en tussen 500m en 1000m wandelafstand 

gelegen zijn van een supermarkt of cluster, dit zijn de servicegebieden. Het is cruciaal dat er 

in deze studie rekening wordt gehouden met de werkelijke wandelafstand en niet met de 

euclidische afstand (de rechte lijn). Uiteraard is het bij dit soort microanalyses, zeker als men 

op perceelsniveau werkt, noodzakelijk om rekening te houden met wandelafstand omwille 

van de vele barrières (autosnelweg, waterweg, etc.) in het landschap. Iedereen moet makkelijk 

toegang hebben tot voedsel, ook al hebben ze geen toegang tot een wagen. Openbaar vervoer 

werd niet in de analyse opgenomen omdat het vaak geen realistische optie is. Bussen zijn 

bijvoorbeeld moeilijk te gebruiken wanneer men een zware boodschappentas dient mee te 

nemen. Whelan et al (2002) tonen aan dat bussen wel frequent worden gebruikt worden op de 

heenreis, maar dat ze vaak geen optie zijn voor de terugreis. Ook de fiets is niet altijd een 

geschikt vervoermiddel voor zware goederen of voor bepaalde doelgroepen.  

De meeste auteurs gebruiken een wandelafstand van 500m in hun onderzoek (zie o.a. Donkin, 

1999; Wrigley et al, 2003; Larsen & Gilliland, 2008) Dit betekent een wandeling van 

ongeveer zes tot zeven minuten voor een gemiddelde volwassene, maar stijgt tot ongeveer 

tien minuten met een zware boodschappentas (McDonald, 1961). Dit tempo blijft redelijk 

constant voor de actieve bevolking, maar neemt significant af voor gepensioneerden (Himann 

et al, 1988). Enkele auteurs gebruiken een grotere afstand (Algert et al (2006) gebruiken 

800m; Smoyer-Tomic et al (2006) en Larsen & Gilliland (2008) gebruiken 1000m). In dit 

onderzoek wordt rekening gehouden met een wandelafstand  van 500m en 1000m. Men dient 

evenwel in het achterhoofd te houden dat een afstand van een kilometer, of een wandeling van 

vijftien minuten zonder zware boodschappen, reeds zeer ver is voor mensen met 

mobiliteitsproblemen. 

6.1.2. Het belang van het schaalniveau, de gebruikte perceelsdata en de 

gebruikte socio-economische data 

Om te bepalen waar er precies problemen met de bereikbaarheid van voedselwinkels zijn, 

worden de analyses in dit hoofdstuk uitgevoerd op een lager schaalniveau, namelijk op 

perceelsniveau. Op gemeenteniveau kunnen de verschillende dynamieken die in eenzelfde 

gemeente spelen niet worden geanalyseerd. Een mogelijk alternatief is om op het niveau van 

statistische sectoren te werken. Werken met statistische sectoren laat inderdaad toe om de 

verschillen tussen wijken in de steden en gemeenten weer te geven. De statistische sectoren in 

Vlaanderen zijn echter grillig van vorm, wat problematisch is. Het is dan immers mogelijk dat 

een centroïde binnen een servicegebied valt, terwijl een statistische sector grotendeels buiten 
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het servicegebied valt. Men concludeert dan foutief dat de bereikbaarheid van voedselwinkels 

in de statistische sector hoog is. Het omgekeerde kan uiteraard ook voorkomen. Een ander 

probleem is dat de verspreiding van woningen niet homogeen is over de statistische sectoren. 

Zo kan het lijken dat de bereikbaarheid van voedselwinkels in een groot deel van een 

statistische sector laag is, terwijl alle woningen in de statistische sector wel binnen een 

servicegebied zijn gelegen. Omwille van deze problemen werd de uitdaging aangegaan te 

werken op perceelsniveau.    

Data van alle percelen is beschikbaar in de CRAB-databank (toegankelijk via AGIV). Deze 

databank bevat adresinformatie van alle gebouwen en percelen in Vlaanderen. Hieruit werden 

al de adressen die niet worden gebruikt als woning verwijderd. Onbebouwde percelen, 

kantoren en industriegebouwen werden bijvoorbeeld weggelaten. We willen namelijk nagaan 

of mensen kunnen winkelen vanuit hun woonadres.  

Vervolgens worden de woningdata verrijkt met socio-economische data. We doen dit om de 

hypothese te testen of de socio-economische achtergrond van een wijk een invloed heeft op de 

bereikbaarheid van voedselwinkels zoals dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten heel 

duidelijk het geval is. Socio-economische factoren zijn ook belangrijk omdat zij de 

mobiliteitsniveaus van een buurt bepalen. Welvarende buurten hebben meestal een hoger 

mobiliteitsniveau dan achtergestelde buurten. Dit betekent dat bewoners van achtergestelde 

buurten die te kampen hebben met een beperkte bereikbaarheid van voedselwinkels het 

waarschijnlijk moeilijker hebben om in hun dagelijkse behoefte te voorzien dan bewoners van 

welvarende buurten. De socio-economische data is afkomstig van de Belgische atlas van de 

buurten in moeilijkheden (Vandermotten et al, 2007). De data bevat een synthetische index 

gebaseerd op basis van factoren zoals huisvesting, opleiding, tewerkstelling en gezondheid, 

die aanduidt hoe achtergesteld een bepaalde wijk is. De meest achtergestelde buurten krijgen 

een score van 0, de meest welvarende een score van 100. In deze analyse worden de 

behandelde buurten opgedeeld in drie categorieën: statistische sectoren met een indexscore 

van 15 of lager (rood), tussen 15 en 30 (oranje) en groter dan 30 (blauw) (Figuur 9). Er werd 

gekozen voor deze grenzen zodat er een duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen de 

allerarmste en anderen statistische sectoren. Dit laat toe na te gaan of de socio-economische 

achtergrond inderdaad gerelateerd is aan de bereikbaarheid van voedselwinkels. De data 

wordt weergegeven op Figuur 9. Op Figuur 10 wordt de achterstellingsdata dan gecombineerd 

met de servicegebieden van supermarkten en clusters. Gebieden die horizontaal gearceerd 

zijn, zijn gelegen binnen een wandelafstand van 500m van een supermarkt of cluster en de 

verticaal gearceerde zijn gelegen tussen 500m en 1000m wandelafstand. Om redenen van 

duidelijkheid worden alleen de vier grootste steden van Vlaanderen, i.e. Antwerpen, Gent, 

Brugge en Leuven, en hun onmiddellijke omgeving getoond. 

De hier gebruikte data toont alleen de stadsgewesten. In dit hoofdstuk zal dan ook worden 

ingezoomd op Vlaamse centrumsteden (Antwerpen, Gent, Hasselt-Genk, Brugge, Leuven, 

Mechelen, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende en hun randgemeenten en ook op de Vlaamse 

rand van Brussel). Deze steden zijn zeer uitgestrekt, waardoor een analyse op gemeenteniveau 

niet alle dynamieken in de stad weergeeft. Uit Figuur 9 en Figuur 10 blijkt ook dat er heel 

veel achtergestelde buurten in de stad gelegen zijn. Indien de socio-economische status op 
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zich een belangrijke invloed heeft op de bereikbaarheid van voedselwinkels, dan zou dit 

moeten blijken uit een analyse van de steden. Ook een analyse van de randgemeenten is 

belangrijk omdat uit het vorige hoofdstuk bleek dat deze gemeenten het laagste aantal kleine 

winkels per hoofd tellen. Dit doet vermoeden dat de bereikbaarheid van voedselwinkels zeer 

laag is in deze gemeenten. 

6.2. De identificatie van gebieden met een slechte bereikbaarheid van het 
basisvoedselpakket 

In deze sectie worden de analyses op perceelsniveau uitgevoerd op de Vlaamse stadsgewesten 

en de rand rond Brussel. Er wordt vooral aandacht besteed aan het belang van de socio-

economische parameters en factoren van ruimtelijke ordening, i.e. de afstand tot de 

traditionele stads- en gemeentekernen. 

In Figuren 11 tot 15 worden alle woningen in en rond de provinciehoofdsteden, en die in de 

statistische sectoren liggen die zijn opgenomen in de analyse van de buurten in moeilijkheden 

in de Belgische stadsgewesten, weergegeven. De figuur in de linkerbovenhoek stelt steeds alle 

woningen voor. In de rechterbovenhoek worden alleen de woningen in de meest 

achtergestelde buurten weergegeven (synthetische index <15) en in de linkerbenedenhoek 

alleen de woningen behorende tot de tweede laag achtergestelde buurten (synthetische index 

15-30). De woningen gelegen in statistische sectoren met een synthetische index hoger dan 30 

worden weergegeven in de rechterbenedenhoek. Woningen die in het rood worden 

weergegeven zijn op meer dan 1000m wandelafstand van een supermarkt of cluster gelegen. 

Donkerblauw zijn dan woningen die binnen 500m wandelafstand zijn gelegen, en de 

lichtblauwe liggen op 500m tot 1000m wandelafstand. 

Figuur 11 toont dat het centrum van de stad Antwerpen en omliggende gemeenten vaak goed 

bediend worden door supermarkten of clusters. In de centra vindt men namelijk veel 

donkerblauw en lichtblauw en relatief weinig rood terug. De woningen in de armste buurten 

in het centrum van Antwerpen (figuur rechterbovenhoek en linkerbenedenhoek), i.e. binnen 

de ring, zijn bijna allemaal donkerblauw ingekleurd. Er zijn enkele uitzonderingen zoals een 

gedeelte van Stuivenberg (Seefhoek). De andere achtergestelde buurten zijn ook relatief dicht 

bij het centrum en binnen de gemeentegrenzen van Antwerpen gelegen. In het algemeen 

worden al deze buurten ook goed bediend, maar er zijn toch relatief meer woningen 

lichtblauw ingekleurd. In het noorden (het Eilandje en Luchtbal) en ook in het zuiden van 

Hoboken zijn er woningen die op meer dan 1000m wandelafstand gelegen zijn (rood). In de 

meer welgestelde buurten zijn er meer woningen rood ingekleurd. Maar in het centrum van de 

stad en in de dorpscentra zijn de grote meerderheid van de woningen nog steeds gelegen 

binnen de servicegebieden. Het zijn voornamelijk de relatief nieuw bebouwde gebieden aan 

de rand van het stedelijke leefcomplex die slecht bediend worden. 
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Figuur 9: Socio-economische achtergrond van de buurten in de stedelijke leefcomplexen (Meest achtergesteld rood; tweede niveau achtergesteldheid oranje; relatief welvarend blauw)  (Bron: 

Vandermotten et al, 2007; Kaartauteur: Universiteit Antwerpen, Departement Transport en Ruimtelijke Economie) 
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Figuur 10: Het servicegebied (in wandelafstand) van supermarkten en clusters gekoppeld aan de achtergestelde buurten in de vier grootste steden van Vlaanderen en hun omgeving 

(Bron: Locatus; Vandermotten et al, 2007; Kaartauteur: Universiteit Antwerpen – Departement Transport en Ruimtelijke Economie) 
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Figuur 11: Woningen in Antwerpen en omgeving naar wandelafstand tot een cluster of supermarkt voor alle socio-economische klassen (-15 meest achtergestelde buurten, 15-30 

tweede niveau achtergesteldheid, +30 relatief welvarend) (Bron: AGIV; Locatus; Vandermotten et al, 2007; Kaartauteur: Universiteit Antwerpen – Departement Transport en 

Ruimtelijke Economie) 
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Figuur 12: Woningen in Gent en omgeving naar wandelafstand tot een cluster of supermarkt voor alle socio-economische klassen (-15 meest achtergestelde buurten, 15-30 tweede niveau 

achtergesteldheid, +30 relatief welvarend) (Bron: AGIV; Locatus; Vandermotten et al, 2007; Kaartauteur: Universiteit Antwerpen – Departement Ruimtelijke Economie) 
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Figuur 13: Woningen in Brugge en omgeving naar wandelafstand tot een cluster of supermarkt voor alle socio-economische klassen (-15 meest achtergestelde buurten, 15-30 tweede niveau 

achtergesteldheid, +30 relatief welvarend) (Bron: AGIV; Locatus; Vandermotten et al, 2007; Kaartauteur: Universiteit Antwerpen – Departement Transport en Ruimtelijke Economie) 
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Figuur 14: Woningen in Leuven en omgeving naar wandelafstand tot een cluster of supermarkt voor alle socio-economische klassen (-15 meest achtergestelde buurten, 15-30 tweede niveau 

achtergesteldheid, +30 relatief welvarend) (Bron: AGIV; Locatus; Vandermotten et al, 2007; Kaartauteur: Universiteit Antwerpen – Departement Transport en Ruimtelijke Economie) 
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Figuur 15: Woningen in Hasselt en omgeving naar wandelafstand tot een cluster of supermarkt voor alle socio-economische klassen (-15 meest achtergestelde buurten, 15-30 tweede niveau 

achtergesteldheid, +30 relatief welvarend) (Bron: AGIV; Locatus; Vandermotten et al, 2007; Kaartauteur: Universiteit Antwerpen – Departement Transport en Ruimtelijke Economie) 
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Hetzelfde beeld wordt bekomen in Gent (Figuur 12). Het centrum van Gent en de omliggende 

gemeenten hebben een goede bereikbaarheid voor supermarkten of clusters van kleine 

voedselwinkels, terwijl wijken buiten de traditionele centra vaker ook buiten het 

servicegebied van supermarkten en clusters vallen. Ook hier liggen de meeste achtergestelde 

buurten in het centrum van de stad of ten minste vlak bij de rand. Weer staan in deze buurten 

de meeste  woningen op minder dan 500m wandelafstand van een supermarkt of cluster. Ook 

hier hebben perifere gebieden een hoger risico om buiten het servicegebied te vallen. Heel wat 

huizen in de wijken Nieuw-Gent en Bloemekeswijk zijn bijvoorbeeld lichtblauw en soms 

rood ingekleurd. Hetzelfde geld voor woongebieden bij de haven (Muide-Meulestede-

Afrikalaan). Klein-Rusland in Zelzate, de meest perifere achtergestelde buurt, doet het ook het 

slechtst in termen van bereikbaarheid van voedselwinkels. Voor de rijkere Gentse buurten kan 

men weer stellen dat er relatief meer rood te zien is op de kaart, maar deze liggen dan ook 

vaker buiten de stads- en gemeentecentra. In de kernen van de steden en gemeenten is er  vaak 

een goede toegang tot supermarkten of clusters. Wijken buiten de centra vallen relatief vaak 

buiten de servicegebieden.  

Figuur 13 toont Brugge, Oostende en omgeving. Allereerst valt op dat er veel minder 

achtergestelde wijken aanwezig zijn dan in Gent en Antwerpen. Alleen in het centrum en de 

haven van Oostende, in het centrum van Bredene en nabij de Brugse haven (Zwankendamme, 

Zeebrugge station, Mijn en De Mole) vinden we enkele wijken terug. Het merendeel van de 

woningen in de achtergestelde wijken in het centrum Oostende en Bredene doen het dan ook 

goed terwijl de meer perifere achtergestelde gebieden in Brugge en een statistische sector in 

de haven van Oostende (Vaartblekers) een beperkte bereikbaarheid hebben. Voor de 

welgestelde buurten kan weerom hetzelfde gezegd worden: binnen de stads- en 

gemeentecentra is de bereikbaarheid over het algemeen goed, buiten de kernen ziet men dat 

de bereikbaarheid snel afneemt. 

Gelijkaardige besluiten kunnen getrokken worden voor het Leuvense (Figuur 14). Er zijn 

weinig achtergestelde buurten. In de kern van Leuven zien we dat de weinige woningen in 

achtergestelde buurten grotendeels in het servicegebied van een supermarkt of cluster vallen. 

De woningen buiten de Leuvense ring zijn dan weer lichtblauw ingekleurd. De rijkere buurten 

tonen ook weer hetzelfde patroon: in de centra is de bereikbaarheid goed, in de buitenwijken 

vaak slecht. 

De omgeving rond Hasselt en Genk (Figuur 15) is dan weer zeer verschillend. De armere 

buurten zijn vaak perifeer gelegen omwille van de mijngeschiedenis van Limburg. Voor een 

groot deel van de arbeiders werden namelijk tuinwijken gebouwd buiten de stads- en 

gemeentecentra. Dit heeft tot gevolg dat de meeste achtergestelde buurten (grotendeels) 

buiten het servicegebied van supermarkten en clusters vallen. In Genk zijn Nieuw Sledderlo, 

Termien en Winterslag zeer slecht toegankelijk en zijn er in Kolderbos en Zwartberg ook 

problemen met de bereikbaarheid. In Hasselt zijn er ernstige problemen in de buurt van de 

Kanaalkom, in Ter Hilst en in Kuringen. Ook in de wijk Meulenberg in Houthalen-Helchteren 

zijn er ernstige problemen met bereikbaarheid en in de wijk Ter Heide in As is de 

bereikbaarheid eveneens beperkt. Voor de meer welvarende wijken geldt weer dat centrale 

locaties vaak een goede bereikbaarheid hebben terwijl perifere gebieden vaak slecht scoren. 
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In Tabellen 1 en 2 worden het aantal inwoners (op basis van de CRAB-data en het aantal 

inwoners per statistische sector) en de oppervlakte (op basis van statistische sectoren), 

onderverdeeld naar de reeds gedefinieerde categorieën van achtergestelde buurten, 

weergegeven in functie van de afstand tot een supermarkt of cluster. Wat opvalt is dat meer 

dan 70% van de inwoners van achtergestelde buurten in grootstedelijk Vlaanderen op minder 

dan 500m wandelafstand van een supermarkt of cluster wonen. Dit betekent natuurlijk ook dat 

meer dan een kwart van deze mensen verder wonen, wat concreet meer dan 60 000 mensen 

omvat. Slechts 5% valt niet binnen het servicegebied van 1000m. Hierbij dient men steeds in 

het achterhoofd te houden dat 1000m reeds een wandeling van 15 minuten enkele richting 

inhoudt. In relatief welvarende gebieden woont 40%, of bijna 800 000 mensen, op een 

wandelafstand groter dan 1000m van een supermarkt of cluster. Nog een 34% of 685 000 

wonen tussen de 500m en 1000m wandelafstand.  

Deze resultaten zijn ook zeer interessant wanneer ze gekoppeld worden aan Tabel 2. Hieruit 

blijkt dat maar zo’n 30% van de oppervlakte van de meest achtergestelde buurten in 

grootstedelijk Vlaanderen gelegen is binnen een servicegebied van 500m. Niet minder dan 

22% van de oppervlakte ligt buiten het servicegebied van 1000m. Hetzelfde geld voor de 

relatief welgestelde gebieden. Hier ligt nu zo’n 78% van de oppervlakte buiten de parameter 

van 1000m wandelafstand terwijl nog slechts 6% binnen de 500m is gelegen. Dit betekent dus 

dat woningen die buiten de servicegebieden van supermarkten en clusters zijn gelegen, liggen 

in gebieden met een lagere bevolkingsdichtheid. 

De meerderheid van de meest achtergestelde buurten die niet op wandelafstand van een 

supermarkt of cluster gelegen zijn, zijn (oude) industriegebieden, tuinwijken en CIAM-stijl 

sociale woonwijken. Dit geldt voor alle provincies. Voorbeelden van (oude) industriegebieden 

zijn bijvoorbeeld het Eilandje in Antwerpen, de Bloemekenswijk en de Afrikalaan en 

Meulestede in Gent, de wijk bij de Groeningekaai in Kortrijk, het industriegebied in 

Machelen en het Arsenaal in Mechelen. Tuinwijken met een slechte bereikbaarheid zijn 

bijvoorbeeld Moretusburg in Antwerpen, Termien en Winterslag in Genk, de Lange Munte en 

Venning in Kortrijk en Klein Rusland in Zelzate. Voorbeelden van CIAM-stijl sociale wijken 

met een zwakke bereikbaarheid, ten slotte zijn: Luchtbal en Vinkevelden in Antwerpen, 

Nieuw Sledderlo in Genk en de Mahatma Gandhiwijk en Otterbeek in Mechelen. Niet alle 

woningen in deze wijken liggen buiten de servicegebieden van supermarkten en clusters, 

maar een groot gedeelte wel. Wat al deze wijken gemeen hebben is dat ze perifeer gelegen 

zijn ten opzichte van het centrum. Vermoedelijk  wordt in deze wijken de drempelwaarde 

voor een supermarkt of cluster van kleine voedselwinkels niet gehaald door het gemiddelde 

lage inkomen in deze gebieden waar relatief vele werklozen, laaggeschoolde arbeiders en ook 

gepensioneerden wonen. In tegenstelling tot de  binnenstedelijke, kansarme wijken zijn er ook 

bijna geen bezoekers, toeristen of pendelaars in deze perifere, kansarme wijken, waardoor er 

geen externe aanvulling op de vraag is. 
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BEVOLKING Within 500m Between 500+ and 1000m Plus 1000m 

Achtergesteld (-15)  57.139 (76%)  13.384 (18%)  4.497 (6%)  

Achtergesteld (15-30)  109.402 (71%)  37.181 (25%)  8.129 (5%)  

Relatief welgesteld (+30)  517.337 (26%)  685.095 (34%)  798.656 (40%)  

Tabel 1: Aantal inwoners volgens wandelafstand tot een supermarkt of cluster ingedeeld naar welwarendheid 

OPPERVLAKTE  Within 500m Between 500m and 1000m Plus 1000m 

Achtergesteld (-15)  9.428.597m² (31%)  14.367.035m² (47%)  6.502.910m² (22%)  

Achtergesteld (15-30)  18.590.586m² (30%)  29.146.650m² (48%)  13.535.959m² (22%)  

Relatief welgesteld (+30)  176.371.425m² (6%)  499.946.622m² (16%)  2.453.780.432m² (78%)  

Tabel 2: Oppervlakte volgens wandelafstand tot een supermarkt of cluster ingedeeld naar welwarendheid 



Deze resultaten worden ook min of meer bevestigt door de literatuur uit Canada en het Verenigd 

Koninkrijk. In een studie van grootstedelijk Glasgow tonen Cummins & Macintyre (1999) aan 

dat de bereikbaarheid tot supermarkten vooral beperkt is in de meer rurale buitenwijken terwijl 

het stadscentrum net een hoge bereikbaarheid bereikt. Zij vinden evenwel geen significante 

relatie tussen sociale woonwijken in de periferie en bereikbaarheid van voedselwinkels. Ook al 

werd dit niet specifiek onderzocht, tonen de resultaten van Clarke et al (2002) wel aan dat ook in 

de grootstedelijke regio’s Bradford-Leeds en Cardiff de bereikbaarheid vooral beperkt is in de 

perifere gebieden terwijl de centra wel goed scoren. Ook in Canada ontdekten Smoyer-Tomic et 

al (2006) (Edmonton) en Apparicio et al (2007) (Montreal) dat vooral de dichtbevolkte buurten 

in het centrum van de stad een hoog niveau van bereikbaarheid hadden.  

6.3. Conclusie van de analyse op perceelsniveau van de bereikbaarheid van 
voedselwinkels in de stadsgewesten 

Het doel van dit hoofdstuk was te onderzoeken in welke buurten in de Vlaamse stadsgewesten er 

problemen bestaan met de bereikbaarheid van voedselwinkels en waarom. De stadsgewesten 

werden geselecteerd omdat, enerzijds, een analyse op gemeentelijk niveau de verschillende 

dynamieken in de uitgestrekte steden onvoldoende belicht, en anderzijds omdat de gemeente in 

de stadsranden het minste aantal kleine voedselwinkels en supermarkten per hoofd tellen en de 

bereikbaarheid van voedselwinkels mogelijk dus zeer beperkt is in deze gemeenten. In 

toekomstig onderzoek kunnen de kleinstedelijke en landelijke gebieden nog verder onderzocht 

worden.  

Om na te gaan wie er in de Vlaamse stadsgewesten geconfronteerd wordt met een beperkte 

bereikbaarheid van voedsel werden de servicegebieden van supermarkten en clusters van kleine 

voedselwinkels berekend. Dit zijn alle gebieden binnen een netwerkafstand van 500m en 1000m 

meter wandelafstand. Deze afstanden werden gekozen omdat het realistische wandelafstanden 

zijn. De fiets, de auto en het openbaar vervoer zijn vaak geen plausibele vervoersmodi voor 

mensen met een beperkte mobiliteit. Vervolgens werden deze servicegebieden gekoppeld aan 

woningen op basis van de CRAB-databank verrijkt met data van de buurten in moeilijkheden 

(Vandermotten et al, 2007).     

Uit deze analyse blijkt dat, zoals in Canada en het Verenigd Koninkrijk, ruimtelijke ordening de 

belangrijkste parameter is bij de bereikbaarheid van voedselwinkels. Woningen gelegen in 

buurten in of bij de stads- of gemeentekernen zijn vaak gelegen op wandelafstand van een 

supermarkt of cluster. In perifere buurten is de bereikbaarheid van voedselwinkels echter vaak 

zeer beperkt. Socio-economische factoren zijn, anders dan in de Verenigde Staten, van gering 

belang. Het gaat dus niet op dat de bereikbaarheid van voedselwinkels lager is in achtergestelde 

buurten.  

Ondanks het feit dat de grote meerderheid van de bewoners van achtergestelde buurten in de 

stadsgewesten op wandelafstand van een supermarkt of cluster woont, zijn er toch meer dan     

60 000 mensen in deze wijken die niet binnen de servicegebieden van 500m vallen. Meer dan        
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12 500 van deze mensen wonen op meer dan 1000m wandelafstand. In de onderzochte rijkere 

buurten wonen bijna 1 500 000 mensen op een wandelafstand van meer dan 500m, waarvan bijna 

800 000 op meer dan 1000m. De slechte bereikbaarheid van voedselwinkels werd in deze wijken 

nooit als problematisch ervaren omdat ze zijn ontworpen vanuit de gedachtegang dat men 

gebruik zou maken van privévoertuigen voor verplaatsingen. 

Naar Pelfrene (2005) kan men evenwel concluderen dat tegen 2040 ongeveer 28 procent van de 

Vlaamse bevolking uit 65-plussers zal bestaan. Dit houdt in dat er ten opzichte van 2000 een 

totale stijging van 700.000 65-plussers zal zijn. Het aantal 80-plussers zal daarenboven stijgen 

tot 11 procent van de Vlaamse bevolking in 2050. Dit heeft uiteraard een negatief effect op de 

mobiliteitsniveaus. De officiële cijfers van de FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en 

Economische Informatie (2013) wijzen er op dat een belangrijk deel van deze vergrijzingsdruk 

zal worden opgevangen in de typische suburbane gemeenten. Deze gemeenten hebben reeds de 

laatste tien jaar een grote groei van het aantal 65- en 80-plussers gekend. Volgens de beschikbare 

prognoses zal deze trend zich in de toekomst voortzetten. Daarenboven bestaan er in de meeste 

stadscentra nog slechts weinig uitbreidingsmogelijkheden. Zelfs indien men ouderen kan 

overtuigen zich in de steden te vestigen, lijkt het bijna fysisch onmogelijk te zijn deze influx te 

lokaliseren in de stadscentra. In bijvoorbeeld Antwerpen zet men nu reeds in op verdichtingen in 

de 20
ste

 eeuwse gordel en het ziet er zelfs naar uit dat ook de 20
ste

 eeuwsegordel de groei slechts 

beperkt kan opvangen. De relatief dun bevolkte suburbane gebieden komen nu dus in het vizier 

voor nieuwe woonprojecten. Het is dan ook de boodschap van voorliggende studie dat de 

suburbane ruimtelijke inrichting van wonen en winkelen van de jaren 1960 en 1970, gestoeld op 

automobiliteit, problematisch is voor de toekomstige demografische ontwikkelingen. Zowel 

vanuit het standpunt van duurzame mobiliteit (automobiliteit beperken voor winkelen) als vanuit 

sociaal standpunt (vergrijzing) is een wederzijdse afstemming van locatie van wonen en 

winkelen gewenst. 

Een ander mogelijk probleem zijn de verdringingseffecten ten gevolge van gentrificatie. Omdat 

gentrificatie in Vlaanderen in wezen een incrementeel proces is (zie Taşan-Kok, 2010), zullen 

verdringingseffecten slechts op langere termijn zichtbaar worden. De bestaande literatuur toont 

evenwel aan dat deze verdringingseffecten weldegelijk bestaan (zie Loopmans (2008) voor de 

wijk Het Zuid in Antwerpen en voor Brussel (zie Van Criekingen (2002, 2008, 2009)). Naar 

waar deze lagere inkomensgroepen vervolgens verhuizen is nog onderbelicht in de literatuur. Het 

lijkt dat tot hiertoe er vooral een migratie was naar andere achtergestelde buurten in dezelfde of 

andere steden (De Maesschalck & Loopmans, 2002; Loopmans, 2008; Van Criekingen, 2002, 

2008, 2009). Van Criekingen (2008) toont evenwel aan dat er ook reeds een belangrijke 

migratiegolf naar de randgemeenten bestaat. Indien gentrificatie zich voortzet, zal de 

bewoningsdruk op de achtergestelde buurten nog verder toenemen en waarschijnlijk ook de 

migratie naar de randgemeenten. Het is weer in deze randgemeenten (waar men een auto nodig 

heeft om te winkelen), dat de sociale problemen van voedselbereikbaarheid voor deze nieuwe 
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lagere inkomensgroepen zullen ontstaan indien de ruimtelijke inrichting van wonen en winkelen 

van de jaren 1960 en 1970 gestoeld op automobiliteit niet verandert. 

7. Algemene conclusie 
De bereikbaarheid van detailhandel is een belangrijk item zoals ook wordt erkend in de 

winkelnota 2.0 van de Vlaamse regering, waarin bereikbaarheid een onderdeel wordt van het 

beoordelingskader voor socio-economische vergunningen. De bereikbaarheid van voeding in het 

bijzonder is cruciaal omdat voedsel op zich natuurlijk noodzakelijk is, maar ook omdat het 

dagelijks of minstens zeer frequent moet worden aangekocht. Het werd reeds aangetoond in de 

literatuur dat een verminderde bereikbaarheid van voedselwinkels negatieve gevolgen heeft op 

het dieet en leidt tot gerelateerde ziektes. Daarom is het een belangrijk onderwerp dat specifiek 

onderzoek verdient. De gebruikte methodes in dit beleidsdocument zijn evenwel makkelijk 

toepasbaar op andere types detailhandel. 

Het probleem is tot nu toe vooral wetenschappelijk onderzocht geweest in Canada, het Verenigd 

Koninkrijk en in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten is de bereikbaarheid van 

voedselwinkels waar gezonde voeding wordt verkocht zeer beperkt in achtergestelde en etnisch 

diverse buurten. De maatschappelijk en stedelijke omgeving en de detailhandel context in de 

Verenigde Staten is natuurlijk zeer verschillend van deze in Vlaanderen. In Canada en het 

Verenigd Koninkrijk hebben perifere wijken van een stad veel vaker problemen met 

bereikbaarheid dan wijken in het centrum, onafhankelijk van de socio-economische achtergrond 

van de wijk. Ook tussen Vlaanderen enerzijds en Canada en het Verenigd Koninkrijk anderzijds 

zijn er grote socio-economische verschillen, verschillen in ruimtelijke ordening en is het 

detailhandelsbeleid zeer verschillend. Daarom is lokaal onderzoek noodzakelijk. 

Om de toegang tot voedsel in Vlaanderen te onderzoeken werd er eerst gefocust op kleine 

voedselwinkels. Deze hebben één zeer belangrijk voordeel: ze zijn zo goed als altijd gelegen in 

het centrum van een gemeente of buurt terwijl supermarkten ook buiten de centra levensvatbaar 

kunnen zijn. Daarenboven is er een herleving van deze kleine winkels in heel Europa, inclusief 

in Vlaanderen. Op basis van een cartografische en een LISA analyse kan er worden besloten dat 

er in de steden (zowel groot-, regionaal als kleinstedelijk) en (semi)rurale gemeenten nog steeds 

een netwerk van kleine voedselwinkels aanwezig is. In de suburbane gemeenten daarentegen, die 

ontworpen zijn vanuit het standpunt van een hoge automobiliteit, is dergelijk netwerk nooit 

ontwikkeld omdat nabijheid minder belangrijk was en de concurrentie met grote supermarkten 

zeer moeilijk was. Er is wel een belangrijke tegenstelling tussen West-Vlaanderen enerzijds en 

Limburg anderzijds, vermoedelijk spelen culturele verschillen in ondernemingschap een rol. 

Vervolgens werden ook supermarkten in de analyse opgenomen. Vaak wordt gesteld dat 

supermarkten kleine voedselwinkels verdrijven. Mogelijk hebben gemeenten met zeer weinig 

kleine voedselwinkels dus net veel supermarkten per capita. Dit zou eventuele problemen met 

bereikbaarheid in deze gemeenten kunnen verzachten. Uit een cartografische analyse en een 

analyse op basis van LISAs kan men stellen dat dit vervangingseffect inderdaad bestaat in grote 
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delen van de provincies Antwerpen en Limburg. Net waar de minste kleine voedselwinkels zijn, 

lijkt dit vervangingseffect echter slechts van beperkt belang. Ook hier zijn het dus de suburbane 

gemeenten rond en tussen de stad Antwerpen en Brussel die vaak significant slechter scoren dan 

het Vlaamse gemiddelde. Deze gemeenten hebben dus zowel weinig kleine voedselwinkels en 

weinig supermarkten per capita.    

In de rest van de analyse werd gekeken naar de Vlaamse stadsgewesten. Hier werden 

servicegebieden van supermarkten en clusters van kleine voedselwinkels gecreëerd (500 en 

1000m wandelafstand) en gekoppeld aan de buurten in moeilijkheden in de Belgische 

stadsgewesten (Vandermotten et al, 2007). Welvarendheid is een belangrijke factor omdat deze 

het mobiliteitsniveau in grote mate bepaalt. Uit de analyse blijkt echter dat de meest 

achtergestelde buurten het opmerkelijk beter doen dan de meer welvarende gebieden. Dit kan 

verklaard worden door het feit dat de meeste achtergestelde buurten in of bij de stadscentra zijn 

gelegen waar winkels kunnen overleven door de bijkomende consumptie van bezoekers, 

toeristen en pendelaars. Toch mag het probleem niet onderschat worden, meer dan 60 000 

personen in de onderzochte achtergestelde buurten wonen op meer dan 500m wandelafstand van 

een supermarkt of cluster. In de meer welvarende onderzochte buurten wonen maar liefst 

1 500 000 mensen verder dan 500m wandelafstand van een supermarkt of cluster, waarvan 

800 000 op meer dan 1000m. Hoewel de mobiliteitsniveaus in deze buurten hoger zijn, kan dit in 

de toekomst toch ernstige problemen veroorzaken. De reeds vastgestelde (FOD Economie, 2013) 

veroudering van de bevolking in de buitenwijken leidt tot minder individuele mobiliteit, en 

vervolgens tot mogelijke nieuwe problemen voor de bereikbaarheid van voedselwinkels. Tevens 

is er door het succes van stedelijk wonen bij hogere inkomensgroepen een groeiende druk op de 

achtergestelde buurten in de stad (zie De Maesschalck & Loopmans (2002) en Loopmans (2008) 

voor Antwerpen en Van Criekingen (2002, 2008, 2009) voor Brussel), die de kans op de 

suburbanisatie van kansarme gezinnen verhoogt (Van Criekingen, 2008), ook zij hebben een lage 

individuele mobiliteit waardoor ze in de moeilijkheden kunnen komen om voedselwinkels te 

bereiken.  

Ruimtelijke ordening lijkt de bepalende parameter van de bereikbaarheid van voedselwinkels te 

zijn. Achtergestelde buurten die vlak buiten de kern van de stad of een gemeente vallen, zijn 

vaak gelegen buiten de servicegebieden ondanks een relatief hoog aantal inwoners op een 

betrekkelijk kleine oppervlakte. Deze buurten hebben niet de voordelen van de achtergestelde 

buurten in de stad, die vaak veel bezoekers of passanten aantrekken. De wijken in de periferie 

hebben deze voordelen niet. 

De overheid dient ten eerste uit deze studie mee te nemen dat het traditionele 

detailhandelsnetwerk van kleine voedselwinkels niet mee is gegroeid met de bevolking in de 

suburbane gemeenten rond Antwerpen en Brussel. Vele van de buurten buiten de stads- en 

gemeentekernen van de Vlaamse stadsgewesten worden ook onvoldoende voorzien door 

supermarkten. De wandelafstanden tot voedselwinkels zijn hier dus in het algemeen hoog. De 

wijken waren dan ook gebouwd vanuit de gedachtegang dat inwoners voor het gros van hun 
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verplaatsingen gebruik zouden maken van de auto. Dit stelde de bewoners in staat op grote 

afstand te winkelen, vaak bij supermarkten langs gewestwegen met voldoende 

parkeerfaciliteiten. Deze buurten zijn vaak ook gekenmerkt door lage bevolkingsdichtheden 

waardoor investeringen in lokale voedselwinkels oninteressant lijken. Zeker ook omdat de 

beschikbare gronden en panden vaak duur zijn. Indien de mobiliteitsniveaus in deze wijken 

echter dalen, door bijvoorbeeld veroudering of de suburbanisatie van kansarmen, zal het gebrek 

aan goed bereikbare voedselwinkels echter problematisch worden. Om problemen in de toekomst 

te vermijden zal enerzijds ruimtelijke ordening en anderzijds het detailhandelsbeleid een 

belangrijke rol spelen. Vanuit ruimtelijke ordening kan men inzetten op een verdichting van de 

bestaande wijken en het voorkomen van een verdere bevolkingsspreiding in wijken met lage 

dichtheden. Indien de bevolking van de bestaande wijken stijgt, en dus de afzetmarkt groeit, 

zullen deze namelijk interessanter worden voor ondernemers. Verdichten is in vele gevallen 

natuurlijk slechts in beperkte mate mogelijk daar men rekening moet houden met de bestaande 

structuren en infrastructuur. Ook vanuit het detailhandelsbeleid kan men trachten de bestaande 

buurten met lage bereikbaarheidsniveaus interessanter te maken voor investeringen in 

detailhandelswinkels. Men kan bijvoorbeeld kleine voedselwinkels in deze wijken ondersteunen. 

De Bolkesteinrichtlijn lijkt dit ook toe te laten indien dit op basis van sociale redenen wordt 

beargumenteerd. Anderzijds kan men het bekomen van vergunningen voor supermarkten in deze 

buurten vergemakkelijken. Uiteraard dient men op te passen met concurrentieverstorende 

maatregelen die de bereikbaarheid verder kunnen hinderen en innovatieve distributieconcepten 

vanuit de privésector kunnen verstoren. Het is dan ook de taak van de overheid na te gaan of 

deze privéinitiatieven zich inderdaad voortzetten en of er misschien een aantal pilootprojecten 

moeten worden gesteund door de overheid. Welke oplossing concreet de beste is, is voer voor 

verder onderzoek. 

Ook vanuit de privésector kan men belangrijke lessen trekken uit dit beleidsdocument. Uit de 

vaststelling dat in de stadsgewesten vele wijken buiten de stads- en gemeentekernen kampen met 

een gebrekkige bereikbaarheid van voedselwinkels ontstaan heel wat opportuniteiten. Meer dan  

1 500 000 mensen die op meer dan 500m wandelafstand van een supermarkt of cluster leven, 

waarvan meer dan 800 000 op meer dan 1000m is uiteraard een gigantische afzetmarkt. Het 

potentieel van deze afzetmarkt wordt nog interessanter indien men rekening houdt met een 

mogelijke daling van de mobiliteitsniveaus. Men dient er natuurlijk wel rekening mee te houden 

dat deze afzetmarkt is verspreid over een zeer groot gebied. Sommige wijken kunnen misschien 

wel een investering in fysieke winkelinfrastructuur verantwoorden, voor andere kan men een 

beroep doen op andere, innovatieve detailhandelsconcepten. E-commerce met levering aan huis 

is een alternatief bijvoorbeeld. Dit wordt reeds in beperkte mate toegepast in delen Vlaanderen 

door Delhaize (Caddy Home) en Colruyt (Solucious), maar ook door kleine voedselwinkels die 

hun producten als additionele dienst aan huis leveren. Men kan hierbij ook coalities smeden met 

bedrijven die reeds huis aan huis diensten aanbieden, zoals bpost of het Zorgbedrijf Antwerpen. 

Een andere mogelijkheid bestaat er in gedecentraliseerde afhaalpunten te creëren in de buurten in 

kwestie, wat een versimpeling van de logistieke keten inhoudt ten opzichte van leveringen aan 
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huis. Tevens kan men door samenwerkingsverbanden met andere partners, zoals de lokale 

overheden, zorginstellingen, etc., vernieuwende distributiemethodes bedenken. Een goed 

voorbeeld is Support & Co (Support & Co, 2014) dat er in slaagt succesvolle buurtsupermarkten 

uit te baten in kleine kernen in Nederland door samenwerking met lokale overheden, 

zorginstellingen, het buitengewoon onderwijs en private leveranciers (onder andere Spar en van 

Tol en lokale producenten).   

Ten slotte zijn er nog verschillende mogelijkheden voor verder onderzoek. Zo kan de analyse op 

perceelsniveau nog verder uitgebreid worden naar de rest van Vlaanderen. Er kan dan bepaald 

worden waar er problemen zijn met de bereikbaarheid van voedselwinkels in kleinstedelijk en 

landelijk gebied, waarom dit zo is en of er verschillen bestaan met de analyse van de 

stadsgewesten. Het zou ook zeer interessant zijn enkele toekomstscenario’s uit te werken met 

hoe de bereikbaarheid van voedselwinkels in de toekomst zal evolueren en hoe beleid hier een 

rol in kan spelen. Wat zijn bijvoorbeeld de implicaties indien het huidige beleid wordt voortgezet 

en hoe zal de bereikbaarheid mogelijk evolueren met een nieuw Vlaams beleid (op basis van de 

Winkelnota 2.0)? Wat als kleine voedselwinkels worden ondersteund door de Vlaamse Overheid 

of indien grote supermarkten makkelijker een vergunning krijgen voor ontwikkelingen buiten de 

kernen? Hieruit kunnen dan beleidsimplicaties worden gedistilleerd die de problemen met de 

bereikbaarheid van voedselwinkels op de meest efficiënte wijze kunnen minimaliseren. 
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