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1. INLEIDING

Aanleiding
In 2005 heeft BRO voor de gemeente Wijchen als ondersteuning
voor de Centrumvisie een rapport uitgebracht over de ontwikke-
lingsmogelijkheden van Wijchen-centrum. Dit rapport is inmiddels
door veranderde omstandigheden toe aan een herijking. De ge-
meente Wijchen heeft daarom aan BRO gevraagd het rapport uit
2005 te actualiseren.

Veranderde omstandigheden
Het rapport uit 2005 is gericht op een bevolkingsgroei tot 50.000
inwoners in 2025. Deze groei heeft de gemeente Wijchen bij moe-
ten stellen naar beneden. Daarnaast zijn er binnen Wijchen concre-
te initiatieven voor uitbreiding van het winkelaanbod. Ook is de
gemeente sinds 2006 begonnen met het herinrichten van het cen-
trum. Zo is de beeldkwaliteit van het centrum van Wijchen al verbe-
terd ten opzichte van 2005.

Centrale vraag
De centrale vraag voor het onderzoek hebben wij als volgt be-
noemd.

Actualiseer het rapport ‘Ontwikkelingsmogelijkheden Centrum
Wijchen’ uit 2005 naar de huidige omstandigheden.

De belangrijkste onderzoeksvraag is:
• Wat zijn de kwantitatieve en kwalitatieve uitbreidingsmogelijk-

heden van de detailhandel in Wijchen en meer specifiek Wij-
chen-centrum voor de komende 10 jaar?

Opzet rapport
Dit rapport begint met een actualisatie van de aanbodstructuur van
de detailhandel van gemeente Wijchen, de kern Wijchen1 en Wij-
chen-centrum. De sterke en zwakke punten van de detailhandel in
Wijchen-centrum worden aangeven evenals een raming van het
huidige economisch functioneren. Vervolgens worden de vraagas-
pecten geactualiseerd en wordt er ingegaan op de algemene trends
en ontwikkelingen, de relevante plannen en initiatieven in Wijchen
en omgeving en de beleidskaders van de gemeente Wijchen en
gemeenten uit de omgeving. Vervolgens wordt er een overzicht
gegeven van de kansen en bedreigingen voor de detailhandel in
Wijchen-centrum. Als laatste wordt een advies geven met betrek-
king tot een verdere functionele versterking van het centrumgebied
van Wijchen.

                                                     
1 In deze rapportage worden Alverna en Woezik tot de kern Wijchen gerekend,

vanwege de indeling die dataleverancier Locatus gebruikt.



Hoofdstuk 14

Impressie Wijchen-centrum
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2. DE AANBODSTRUCTUUR

2.1 Analyse aanbod gemeente Wijchen

Detailhandelstructuur
De detailhandelsstructuur van de kern Wijchen bestaat uit Wijchen-
centrum, drie winkelcentra met een buurt-/ wijkverzorgende functie
(Achterlo, Zuiderpoort en Wijchen-Noord), een perifeer cluster van
woonzaken (Woondrôme Wijchen) en verspreid gelegen aanbod.
Winkelcentrum Wijchen-Noord is in 2004 vernieuwd. Daarnaast
beschikken de tot de gemeente behorende dorpen ieder ook nog
over enige bewinkeling.

Tabel 2.1 Aanbod kernen gemeente Wijchen

Kern Aantal winkels m² wvo

Balgoy 2 945

Batenburg 4 465

Bergharen 6 910

Hernen 2 105

Niftrik 1 950

Wijchen2 (incl. Alverna en Woezik) 245 65.720

Totaal gemeente Wijchen 260 69.095

Bron: Locatus 2008

                                                     
2 De Hema is in 2008 uitgebreid tot ca. 1.500 m² wvo. Dit hebben wij ook ver-

werkt in de cijfers van Locatus.

Detailhandelsaanbod kern Wijchen in omvang beperkt
Het winkelaanbod in de kern Wijchen heeft een totale omvang van
245 winkels en ca. 65.700 m² winkelvloeroppervlak (wvo). Daarmee
beschikt Wijchen qua omvang over een kleiner aanbod dan gemid-
deld in kernen van 30.000-50.000 inwoners aanwezig is. De winkels
in Wijchen zijn gemiddeld iets kleiner van omvang dan gemiddeld
in andere plaatsen van vergelijkbare grootte. Dit is een verandering
ten opzichte van 2005. Toen waren de winkels iets groter dan de
gemiddelden. De schaalvergroting is in Wijchen de laatste jaren dus
minder hard gegaan dan in andere plaatsen.

Tabel 2.2 Omvang winkelaanbod kern Wijchen en vergelijkbare plaatsen

Gemeente Wijchen

39.269 inw.

Gemiddelde plaatsen

30.000-50.000 inw.3

aantal m² wvo gem. aantal M² wvo gem.

Dagelijkse artikelen 53 10.134 191 67 14.137 211

Niet-dagelijkse artikelen 192 55.586 290 214 63.261 296

Totaal  245 65.720 268 281 77.398 275

Bron: Locatus 2008, Retailhandboek 2007

De vergelijking van Wijchen met andere plaatsen met hetzelfde
inwonertal is indicatief van aard. Het is immers niet alleen het in-
wonertal dat van invloed is op de omvang en samenstelling van het
winkelaanbod. Ook factoren als bevolkingssamenstelling, afstand
tot winkelgebieden van hogere orde en opbouw van de lokale win-
kelstructuur spelen een belangrijke rol.

                                                     
3 Bron: Locatus, Retailhandboek 2007. Omgerekend naar plaatsen voor 40.000

inwoners.
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Positionering Wijchen in de regio
Een verklaring voor het relatief beperkte aanbod is het op korte
afstand gelegen concurrerend aanbod. Vooral het aanbod in Nij-
megen (centrum, Dukenburg, Novium) mag daarbij niet onvermeld
worden gelaten. In mindere mate geldt dat voor de centrumgebie-
den van ’s-Hertogenbosch, Arnhem en Oss. Van centrumgebieden in
plaatsen als Beuningen, Cuijk, Grave, Malden en Groesbeek zal het
centrum van Wijchen minder concurrentie ondervinden.

Figuur 2.1 Regionale verzorgingsstructuur

Bron: Detailhandel Structuur Visie KAN, 2001.

Groei ten opzichte van 2005
Ten opzichte van 2005 is het detailhandelsaanbod in de gemeente
Wijchen gestegen. Zowel in de dagelijkse artikelensector als in de
niet-dagelijkse sector is het winkelaanbod toegenomen. In de da-
gelijkse artikelensector zijn er 6 winkels bij gekomen en is het wvo
met ruim 700 m² gestegen. In de niet- dagelijkse artikelensector zijn
er in de afgelopen 3 jaar 19 nieuwe winkels bijgekomen met een
totaal van ruim 5.000 m² wvo.

Tabel 2.3 Verschil gemeente Wijchen 2008 t.o.v. 2005

2005  2008 verschil 2008

t.o.v. 2005

aantal m² wvo aantal m² wvo aantal m² wvo

winkels winkels winkels

Dagelijkse artikelen 49 9.665 55 10.398 6 733

Niet-dagelijkse artikelen 172 52.455 191 57.870 19 5.415

Totaal 221 62.120 246 68.268 25 6.148

Bron: Locatus 2008

Spreiding winkelaanbod
Binnen de voorzieningenstructuur van Wijchen-kern vervult Wij-
chen-centrum een centrale rol: het is het hoofdwinkelcentrum voor
de inwoners van de hele kern en van de omliggende kleinere ker-
nen. De perifere detailhandel heeft grotendeels ook een lokaal-
verzorgende functie, maar vooral het Woondrôme trekt ook klan-
ten uit een ruime regio, waaronder Nijmegen.



Hoofdstuk 2 7

Tabel 2.4 Verdeling verkoopruimte (m² wvo) Wijchen kern naar type winkelgebied

Centrum Buurt- en

wijkcentra

Woondrôme Overig

Dagelijkse artikelen 6.428 3.036 0 670

Niet dagelijkse artikelen 15.357 4.588 9.365 26.276

Totaal 21.785 7.624 9.365 26.946

Bron: Locatus 2008

2.2 Analyse aanbod Wijchen-centrum

Detailhandelsaanbod is relatief klein van omvang
Wijchen-centrum telt op dit moment 134 winkelvestigingen met
een totale omvang van bijna 22.000 m² wvo. Het centrum van Wij-
chen is ten opzichte van het gemiddelde voor centrumgebieden in
plaatsen met 30.000-50.000 inwoners relatief klein van omvang.
Met name in de niet-dagelijkse artikelensector blijft zowel het aan-
tal winkels als de verkoopruimte achter. Ook zijn de winkels kleiner

dan gemiddeld van omvang. De dagelijkse artikelensector laat een
ander beeld zien. Deze sector is ruim aanwezig en de winkels zijn
juist relatief groot van omvang. De belangrijkste verklaring hier-
voor en is de aanwezigheid van vier supermarkten in het centrum
van Wijchen.

Tabel 2.5 Omvang winkelaanbod Wijchen-centrum en vergelijkbare centra

Wijchen-centrum Centrumgebieden plaatsen

30.000-50.000 inw.

Aantal

winkels

m² wvo m² wvo

per

winkel

Aantal

winkels

m² wvo m² wvo

per

winkel

Dagelijkse artikelen 30 6.428 214 29 5.665 197

Niet-dag. artikelen 104 15.357 148 131 24.936 189

Totaal 134 21.785 163 160 30.591 191

Bron: Locatus 2008, Retailhandboek 2007

Aanbod beperkt toegenomen sinds 2005
Het winkelaanbod is in de afgelopen drie jaar beperkt in winkel-
vloeroppervlak toegenomen (3%). De stijging is absoluut gezien
aanzienlijk kleiner dan in de periode tussen 1998 en 2005 (deze
bedroeg 8% en werd vooral veroorzaakt door schaalvergroting van
bestaande winkels). Verhoudingsgewijs is het groeitempo echter
hetzelfde. Het aantal winkels is sinds 2005 toegenomen met 14.
Vooral de invulling van de nieuwe winkelpanden aan de Sterre-
bosweg heeft bijgedragen aan de uitbreiding van het aanbod.
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Tabel 2.6 Verschil van winkelaanbod Wijchen-centrum 2008 t.o.v. 2005

2005 2008 verschil 2008 t.o.v.

2005

aantal m² wvo aantal m² wvo aantal m² wvo

winkels winkels winkels

Dagelijkse artikelen 28 6.065 30 6.428 2 363

Niet-dagelijkse artikelen 92 14.820 104 15.357 12 537

Totaal 120 20.885 134 21.785 14 900

Bron: Locatus 2008

Vooral sterke ontwikkeling in enkele branches
Door de branchering van Wijchen-centrum anno 2008 af te zetten
tegen de branchering in 2005 (zie bijlage) ontstaat inzicht in de
ontwikkelingen op het gebied van branchering in de afgelopen
jaren. Branches die zich in de afgelopen paar jaar relatief sterk
hebben ontwikkeld, zijn:

• persoonlijke verzorging
• warenhuizen
• kleding & mode
• schoenen en lederwaren

• huishoudelijke en luxe arti-
kelen

• bruin- en witgoed.

Sterk en zwak vertegenwoordigde branches
Bovenstaande branches zijn momenteel ook sterk vertegenwoor-
digd in Wijchen-centrum. Navolgende vergelijking van de branche-
ring geeft inzicht in de branches die sterk, dan wel minder sterk
vertegenwoordigd zijn. De branche antiek en kunst was in 2005
nog aanwezig, maar nu niet meer. Daarnaast zijn de branches sport
en spel, fiets en autoaccessoires, doe-het-zelf en wonen relatief

zwak vertegenwoordigd. Deze branches zijn wel sterk buiten het
centrum aanwezig.

Tabel 2.6 Branchering winkelaanbod Wijchen-centrum en vergelijkbare centra

Centrum

Wijchen

Centrumgebieden

30.000-50.000 inw.

Verschil in

m² wvo

aantal m² wvo aantal m² wvo %

Levensmiddelen 24 5.392 22 4.398 18%

Persoonlijke verzorging 6 1.036 7 1.257 -21%

Totaal dagelijks 30 6.428 29 5.655 12%

Warenhuis 1 1.500 1 2.042 -36%

Kleding en mode 45 5.217 46 7.893 -51%

Schoenen en lederwaren 9 2.725 10 2.317 15%

Juwelier en optiek 10 541 9 628 -16%

Huishoudelijke en luxe art. 6 1.017 7 1.531 -51%

Antiek en kunst 0 0 2 196 -100%

Sport en spel 3 804 6 1.531 -90%

Hobby 3 298 5 510 -71%

Media 4 636 7 1.021 -61%

Plant en dier 4 434 6 668 -54%

Bruin- en witgoed 11 1.337 10 1.610 -20%

Fiets- en autoaccessoires 1 216 3 510 -136%

Doe-het-zelf 0 0 2 393 -100%

Wonen 4 423 11 3.338 -689%

Overige detailhandel 3 209 6 746 -257%

Totaal niet-dagelijks 104 15.357 131 24.936 -62%

Totaal 134 21.785 160 30.591 -40%

Bron: Locatus 2008, Retailhandboek 2007
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Levensmiddelen
Wijchen-centrum heeft een sterk aanbod aan supermarkten. Vier
supermarkten (Albert Heijn, Aldi, Emté en Jan Linders) bevinden
zich in het centrum. Albert Heijn, Emté en Aldi hebben een voor
deze formules redelijke omvang (respectievelijk ca. 1.300 m² wvo,
ca. 1.500 m² wvo, ca. 600 m² wvo). Jan Linders is ondanks uitbrei-
ding nog steeds tamelijk klein (ca. 800 m² wvo). Qua segmentatie
vullen de supermarkten elkaar goed aan. Ook vervullen ze daarbij
door omvang en/of formule een paraplufunctie voor heel Wijchen.
De aanwezigheid van supermarkten van een moderne omvang als
bronpunten in de structuur is essentieel voor de trekkracht van het
centrum. Een deel van de supermarktklanten bezoekt immers ook
andere winkels.

Wijchen-centrum beschikt over een compleet aanvullend aanbod
aan levensmiddelenspeciaalzaken. Het aanbod bestaat uit twee
bakkers, een groentezaak, twee slagers, een poelier, een vlaaien-
winkel, twee toko’s, tabakzaak, viswinkel, kaas/noten/delicatessen,
een snoepwinkel, een koffie/theewinkel en maar liefst vier slijters.
De gemiddelde kwaliteit van de zaken is goed. Daarnaast vormt de

combinatie van versaanbieders aan het Europaplein een bijzondere
kwaliteit, maar de presentatie is niet optimaal.

Persoonlijke verzorging
Het drogisterijaanbod in Wijchen-centrum kent met Etos, Kruidvat,
Pak en een lokale drogist een tamelijk goede segmentatie. Ook is in
het centrum een parfumerie gevestigd. Het drogisterijaanbod is
sinds 2005 met 80 m² wvo toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door
overnames en verplaatsingen. De Kruidvat heeft nu twee vestigin-
gen en de Etos is verplaatst naar de Spoorstraat. Brancheverbreding
speelt bij drogisten op grote schaal. Drogisterijen worden steeds
meer kleine warenhuizen. Mede als gevolg daarvan kent de bran-
che een sterke schaalvergrotingstendens. Deze schaalvergroting is
in Wijchen-centrum ook zichtbaar.

Warenhuis
De Hema is de belangrijkste trekker in het centrum. Deze winkel is
recent uitgebreid en heeft een naar moderne maatstaven goede
omvang (ruim 1.500 m² wvo) en uitstraling. Met de uitbreiding van
de Hema is tevens een doorgang van de Spoorstraat naar de Touw-
slagersbaan ontstaan. Warenhuizen hebben een belangrijke functie
als trekker voor het recreatief winkelen. Het totale aanbod in deze
branche is in omvang ondanks de uitbreiding nog vrij beperkt. For-
mules als Xenos, Action en Kijkshop ontbreken.

Kleding en mode
De omvang van het aanbod in de modebranche blijf achter bij an-
dere centrumgebieden, zowel in aantal winkels als in de omvang
van de winkels. Wel is het aanbod redelijk compleet. In nagenoeg
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alle subbranches is aanbod aanwezig.4 Het discountsegment is met
Wibra en Zeeman goed ingevuld. Bekende formules in het midden-
segment zijn onder meer Hunkemöller, Vögele Mode en M&S Mo-
de.

Daarnaast is er een aantal goede andere aanbieders in het midden-
plus dan wel hogere segment (o.a. Aperto, KrisKras). Op de Sterre-
bosweg is er hoogwaardige mannenmode bijgekomen. Toch blijft
deze subbranche nog sterk achter bij het gemiddelde.

Schoenen en lederwaren
Met Bristol, Scapino en Schoenenreus is het discountsegment in
deze branche sterk vertegenwoordigd in Wijchen-centrum. In het
middensegment is het aanbod door formules als Ziengs en Durlin-
ger toegenomen sinds 2005. Ook in het hoge segment is het aan-
bod uitgebreid, met de komst van onder andere de schoenenwinkel
Mille Grazie.

                                                     
4 Een bruidsmodewinkel is buiten het centrum in Alverna gevestigd.

De presentatie van de winkels is wisselend. De branche is sterk door
een goede segmentering. Net als de branche kleding en mode, zijn
schoenen en lederwaren erg belangrijk voor het recreatief winke-
len.

Juwelier en optiek
Het aanbod in de branche juwelier en optiek is qua aantal winkels
en omvang redelijk goed vertegenwoordigd. Daarbij is de segmen-
tatie van de opticiens met Hans Anders, Pearle, Eyewish en drie
lokale aanbieders goed te noemen. Daarnaast zijn er drie lokale
juweliers aanwezig. De presentatie is gemiddeld tot bovengemid-
deld. Het aanbod juwelier en optiek is nagenoeg niet veranderd
sinds 2005.

Huishoudelijke en luxe artikelen
Het aanbod in de branche huishoudelijke en luxe artikelen is flink
toegenomen. Er zijn drie aanbieders bijgekomen, en het winkel-
vloeroppervlak in deze branche is met 32% toegenomen. Het aan-
bod bestaat uit een Blokker met een moderne omvang en een aan-
tal speciaalzaken, zoals een winkel voor huishoudtextiel en een
winkel voor huishoudelijke cadeauartikelen. Deze speciaalzaken
voegen bijzondere elementen toe aan het centrum van Wijchen.
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Antiek en kunst
Met Essing Antiquairs beschikte Wijchen over een sterke aanbieder,
gevestigd op een bijzondere locatie (Kasteel Wijchen). Deze an-
tiekwinkel heeft echter, zijn deuren gesloten. Hiermee heeft Wij-
chen-centrum geen aanbod meer in de branche antiek en kunst.

Sport en spel
Met twee sportzaken en een speelgoedwinkel is het aanbod in deze
branche beperkt. Een mogelijke oorzaak is de aanwezigheid van
een grote sportzaak in Beuningen (Top Shelf Megastores). Wel be-
treft het sterke aanbieders (Intertoys, Time Out, Intersport). De In-
tertoys heeft een redelijk moderne omvang, de beide andere win-
kels zijn aan de kleine kant. De presentatie is vrij goed. De sport-
schoenenspeciaalzaak Sneakers behoort volgens Locatus ook tot de
sport en spelbranche. Hiermee is het aanbod in deze branche ver-
sterkt en is er hoogwaardig aanbod bijgekomen. Door BRO wordt
echter wel aangemerkt dat deze winkel ook een toevoeging is aan
de branche schoenen en lederwaren.

Hobby
Het aanbod in deze branche is flink afgenomen. Er zijn ook diverse
mutaties geweest in deze branche. Zo zijn er twee foto- en film-
winkels gesloten en een nieuwe geopend. Ook is er een nieuwe
stoffenwinkel geopend. De winkel Krea-doe is wel blijven bestaan.
De branche hobby is in totaliteit niet sterk vertegenwoordigd in

Wijchen-centrum. Echter, vlak buiten het centrumgebied aan de
Stationslaan ligt een stoffenwinkel van ca. 800 m².

Media
Wijchen beschikt over een tweetal goede boekhandels (De Kleijn
Plantage, Bruna). Het aanbod van cd-winkels is afgenomen, deze
bestaat nu alleen nog maar uit de Free Record Shop. Ook is er een
(kleine) Puntgaaf. De presentatie is over het algemeen goed. Het
aanbod is in totaliteit kleiner dan in centrumgebieden van deze
omvang mag worden verwacht.

Dier en plant
De branche dier en plant in Wijchen-centrum is beperkt van om-
vang. Het aanbod in de branche omvat drie bloemenzaken en een
dierenspeciaalzaak. De omvang van de winkels is gemiddeld rede-
lijk beperkt. De presentatie is gemiddeld tot bovengemiddeld.

Bruin- en witgoed
Het aanbod in de bruin- en witgoedbranche is goed vertegenwoor-
digd. Bekende formules zijn Expert, Dixons, Maxwell. Wel zijn de
winkels relatief beperkt van omvang. Ook is de presentatie niet
altijd optimaal. Het aanbod in de telecombranche is met twee win-
kels uitgebreid.
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Fiets- en autoaccessoires
In Wijchen-centrum is, net als in 2005 en 1999, slechts één fietsen-
zaak aanwezig. De oorzaak hiervan ligt in het relatief uitgebreide
aanbod in de rest van Wijchen. De schaalvergrotingstendens is ook
in deze branche duidelijk zichtbaar. Voor centrumgebieden als deze
is de omvang van de winkels in vijf jaar tijd toegenomen van ca. 125
naar ca. 195 m² wvo per winkel.5

Doe-het-zelf
De doe-het-zelfbranche is niet in het centrum vertegenwoordigd.
Hieraan ligt een landelijke ontwikkeling ten grondslag, namelijk de
opkomst van bouwmarkten. Doe-het-zelfwinkels vestigen zich
daarbij steeds vaker op perifere locaties.

Wonen
In het centrum bevindt zich aanbod in de subbranches woondecora-
tie, woningtextiel en verlichting. Ook is er een babywoonwinkel
gevestigd. Het betreft merendeels zelfstandigen. De presentatie en
segmentatie is gemiddeld tot bovengemiddeld. De winkels zijn ech-
ter wel relatief klein. Het aanbod in de woonbranche in Wijchen-
centrum is in de afgelopen drie jaar sterk afgenomen, van bijna
1.300 m² wvo verdeeld over 6 winkels naar ca. 425 m² wvo verdeeld
over 4 winkels. Vergeleken met landelijke gemiddelden is de
woonbranche in Wijchen-centrum minder sterk vertegenwoordigd
dan zou kunnen worden verwacht. Een oorzaak vormt het sterke
perifere aanbod in Wijchen (o.a. Woondrôme).

                                                     
5 Bron: Locatus, Retailhandboek, 2007 en 1999.

Overige detailhandel
Onder de subbranche overige detailhandel vallen de in Wijchen
aanwezige winkels in tweedehandsartikelen, feestartikelen en
hoortoestellen.

Zeer weinig leegstand
Op het moment van inventarisatie (oktober 2008) stonden in totaal
2 panden leeg; een pand aan de Herenstraat van 300 m² wvo en
een pand aan de Touwslagersbaan van 170 m² wvo6. Beide panden
zijn winkelpanden. Het percentage leegstand in Wijchen-centrum is
1,5%. Dit ligt veel lager dan het gemiddelde leegstandspercentage
in Nederland, dat ligt op 8% van de totale verkooppunten.7 De ge-
ringe leegstand is een indicatie voor een goed functioneren van de
detailhandel als geheel in Wijchen-centrum. Sinds de inventarisatie
is de leegstand wel nog iets toegenomen.

                                                     
6 Inmiddels zijn er initiatieven bekend over invulling van het pand aan de Touw-

slagersbaan.
7 Bron: Locatus Retail Handboek 2007
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2.3 Huidig functioneren

Het huidig functioneren van de detailhandel in Wijchen-centrum
wordt benaderd door confrontatie van vraag- en aanbodaspecten.
Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Karakteristieken draagvlak
De gemeente Wijchen telt momenteel 39.269 inwoners. Op basis
van voorgaande analyses, eerdere rapportages8, referenties en lan-
delijke gemiddelden9 is een inschatting te maken van de huidige
kooporiëntatie van de inwoners van de gemeente Wijchen op het
centrum van Wijchen. Daarbij is rekening gehouden met onder
meer de volgende aspecten:
• de dagelijkse artikelensector is in redelijk sterke mate in het

centrum van Wijchen geconcentreerd (ca. tweederde verkoop-
ruimte);

• de ligging nabij Nijmegen-centrum en Nijmegen-Dukenburg
zorgt in de niet-dagelijkse sector voor een tamelijk sterke koop-
krachtafvloeiing van inwoners naar deze beide concentraties;

• vanwege de ligging nabij Nijmegen is ook de toevloeiing naar
het centrum van buiten de gemeente in de dagelijkse en niet-
dagelijkse sector vrij beperkt.

Voor de dagelijkse sector wordt de binding anno 2008 ingeschat op
ca. 60% en de toevloeiing op ca. 10-15%. Voor de niet-dagelijkse
sector wordt de binding op ca. 40% en de toevloeiing op ca. 30-
32,5% ingeschat.
                                                     
8 Bron: Gemeente Wijchen, Ontwikkelingsmogelijkheden Centrum Wijchen, 2005,

BRO.
9 Bron: E.J. Bolt, Winkelvoorzieningen op waarde geschat, 2003.

Het gemiddeld besteedbaar inkomen ligt volgens de Regionale In-
komensverdeling van het CBS uit 2004 op ca. € 12.700,- per inwo-
ner. Dit is ca. 2,4% lager dan het landelijk gemiddelde. Aangezien
deze afwijking binnen de door BRO gehanteerde marge van 5%
ligt, wordt geen correctie toegepast. De consumentenbestedingen
per jaar bedragen daarmee € 2.392,- in de dagelijkse artikelensector
en € 2.678,- in de niet-dagelijkse artikelensector.10

Detailhandel functioneert goed
Tabel 2.7 Benadering huidig functioneren Wijchen-centrum 2008

Dagelijks Niet-dagelijks

Aantal inwoners gemeente Wijchen 39.269 39.269

Bestedingen per hoofd  € 2.392  € 2.678

Totaal bestedingspotentieel (in mln.)  € 93,9  € 105,2

Koopkrachtbinding 60% 40%

Gebonden bestedingen (in mln.)  € 56,4  € 42,1

Koopkrachttoevloeiing als aandeel van de omzet 10-15% 30-32,5%

Omzet door toevloeiing (in mln.)  € 6,2-9,9  € 18,0-20,2

Totale omzet (in mln.)  € 62,6-66,3  € 60,1-62,3

Huidige oppervlakte centrum (m² wvo) 6.428 15.357

Gemiddelde omzet per m² wvo  € 9.750- 10.325  € 3.925-4.075

Door de gerealiseerde gemiddelde omzet per m² wvo af te zetten
tegen de vloerproductiviteit die de betreffende sector op deze loca-
tie zal moeten behalen voor normaal functioneren (de benodigde
vloerproductiviteit) ontstaat inzicht in het huidig functioneren.

                                                     
10 Bron: HBD, Bestedingen en Marktaandelen 2007.
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De landelijk gemiddelde vloerproductiviteit11 ligt in de dagelijkse
sector op ca. € 7.250,- per m² wvo, in de niet-dagelijkse sector op ca.
€ 2.100,- m² wvo. In hoofdwinkelcentra ligt de normatieve vloer-
productiviteit vanwege de samenstelling van het aanbod, de hoge-
re huisvestingslasten, e.d. over het algemeen hoger dan gemiddeld.
Dat geldt zeker voor het niet-dagelijkse aanbod. BRO gaat voor
Wijchen-centrum uit van een normproductiviteit van € 3.500,- voor
de niet- dagelijkse artikelen. De niet-dagelijkse artikelensector
scoort volgens de berekening bovengemiddeld. In deze sector is
distributieve ruimte aanwezig voor uitbreiding. Er is ruimte voor
tussen ca. 1.800 tot 2.450 m² wvo toevoeging aan het winkelaan-
bod.

Op basis van bovenstaande benadering van het huidig functione-
ren, kan worden geconcludeerd dat de dagelijkse artikelensector in
Wijchen-centrum goed functioneert. Ook bij deze sector is de be-
nodigde omzet per m² wvo verhoogd, naar € 7.750,-. Per winkel kan
de vloerproductiviteit sterk uiteen lopen. Factoren die van invloed
zijn, zijn onder meer omvang en soort winkel, locatie, bereikbaar-
heid en parkeren. In de dagelijkse artikelensector ligt de distribu-
tieve ruimte op dit moment rond 1.650 tot 2.100 m² wvo.

                                                     
11 Bron: CBS en Locatus, Retailhandboek 2003, bewerking BRO.

2.4 Sterke en zwakke punten samengevat

Samenvattend zijn de belangrijkste functionele sterke en zwakke
aspecten van de detailhandel in Wijchen-centrum:

Sterk

• Het aanbod in Wijchen-centrum is sinds 2005 licht toegenomen.

• Het centrum heeft een sterk aanbod aan levensmiddelen, met vier supermark-

ten en meerdere kwalitatief goede levensmiddelenspeciaalzaken en drogiste-

rijen.

• Er zijn enkele sterke trekkers aanwezig (Hema, Blokker, supermarkten).

• Meerdere winkels kennen een sterke presentatie.

• Het aanbod is in veel branches goed gesegmenteerd, met een relatief sterke

vertegenwoordiging in de hogere segmenten (o.a. mode).

• Er is zeer weinig leegstand in het centrum.

• De detailhandel in Wijchen-centrum functioneert gemiddeld goed.

Zwak

• Het aanbod is in een aantal branches (vooral in de niet-dagelijkse artikelensec-

tor) beperkt.

• In enkele branches is het aanbod onvoldoende gesegmenteerd.

• Een aantal winkels presenteert zich relatief zwak
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3. KANSEN EN BEDREIGINGEN

3.1 Trends en ontwikkelingen

Schaalvergroting
Ruimtelijke schaalvergroting is een trend die zich in alle branches
blijft voortzetten. De laatste jaren hebben we kennis kunnen ma-
ken met onder andere megasupermarkten en –bouwmarkten.
Daarnaast zien we ook steeds grotere winkelfilialen in de binnen-
steden verschijnen. Hierbij neemt niet alleen de schaal per winkel
toe, maar ook de omvang van de winkelgebieden in hun geheel.
Door de schaalvergroting zal de vraag naar grotere winkelunits
alleen maar toenemen.

Perifere locaties versus binnenstad
De drang om zich buiten de reguliere winkelcentra te vestigen
neemt toe, omdat op perifere locaties veel winkelvloeroppervlak
kan worden gerealiseerd tegen lage huurprijzen. Ook de bereik-
baarheid speelt hierbij een belangrijke rol. Branches als wonen en
doe-het-zelf zijn weggetrokken uit de binnensteden; hetzelfde lijkt
te gebeuren met bijvoorbeeld electro- en sportwinkels. Deze bran-
ches zijn ook nog sterk te vinden aan de randen van de binnenste-
den, waar de huurprijzen lager zijn en zij zich nog beter kunnen
onderscheiden.

Brancheverbreding en branchevervaging
Door het gevoerde beleid van de overheden en de voortzettende
branchevervaging zijn traditionele product- en branchegrenzen op
perifere locaties geleidelijk vervaagd. Met het groeiende winkel-
vloeroppervlak in de periferie is het onvermijdelijk dat ook de ko-
mende jaren het assortiment verder zal worden uitgebreid. Door
brancheverbreding transformeert een groot aantal locaties van
woonboulevard naar ‘gemakscentrum’. Ook op winkelniveau treedt
steeds vaker branchevervaging op; tuincentra, bouwmarkten en
woonwinkels worden steeds completere warenhuizen.

Specialisatie als tegenhanger
Door schaalvergroting ontstaan kansen voor speciaalzaken die fun-
geren als tegenhanger van de steeds ‘breder’ wordende warenhui-
zen. De behoefte aan speciaalzaken met een relatief smal maar
diep assortiment zal de komende jaren blijven bestaan. De laatste
jaren zijn diverse specialistische winkels opgekomen als Simon Lé-
velt (koffie/thee), ‘de witte tanden winkel’ (mondhygiëne) of ‘The
Soap Story’ (zeep).

Filialisering en netwerkverdichting
Er is sprake van een verdichting van het netwerk van filiaalbedrij-
ven. Ook de kleinere verzorgingsgebieden worden bediend door
bekende formules, zoals de Hennes en Mauritz en de C&A. Onlangs
hebben deze filiaalbedrijven vestigingen geopend in bijvoorbeeld
Venray, Cuijck en Boxmeer, plaatsen die qua inwonersaantal kleiner
zijn dan Wijchen. Met de komst van enkele nieuwe expansiegerich-
te ketens zal de filialiseringsgraad de komende jaren alleen nog
maar toenemen, waardoor het onderscheidende vermogen van
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winkelgebieden afneemt. De consument vraagt echter in zijn alge-
meenheid wel om de bekende formules.

Consumentenbestedingen mogelijk onder druk
Sinds 2002 kende Nederland een periode van laagconjunctuur, waar
eind 2005 een einde aan is gekomen. Tot en met 2008 zijn de toon-
bankbestedingen weer toegenomen maar de verwachtingen voor
2009/2010 zijn weinig rooskleurig. De onzekere economische situa-
tie en het geringe consumentenvertrouwen maken een daling van
de detailhandelsbestedingen aan vooral grotere en duurdere arti-
kelen waarschijnlijk.

Winkelen als vorm van vrijetijdsbesteding krijgt concurrentie
De ‘hoeveelheid’ vrije tijd is in de afgelopen jaren gelijk gebleven.
Wel zijn de keuzemogelijkheden toegenomen. Men is mobiel en
voor de ‘spaarzame tijd’ op zoek naar een gegarandeerde beleving.
Winkelen krijgt daarbij meer concurrentie van andere vormen van
vrijetijdsbesteding, maar ook neemt de concurrentie tussen winkel-
gebieden toe. De Wijchense consument bezoekt in toenemende
mate ook andere aankoopplaatsen. Maar Wijchen-centrum zal,
door haar compleetheid, compactheid en aanwezigheid van enkele
bijzondere, veelal hoogwaardiger zaken, ook meer klanten van
buiten de eigen gemeente kunnen trekken.

Internetgebruik
De verkopen via internet hebben een deel van de verkoop van de
gevestigde detailhandel overgenomen. In totaal wordt ca. 5% van
de aankopen via het internet gedaan12. Het medium is vooral sterk

                                                     
12 Bron: Blauw Research, Thuiswinkel.org, oktober 2008

in probleemloze en emotieloze goederen, meestal van uniforme
kwaliteit (boeken, CD’s, reizen, e.d.). De bedreiging van internet is
daarom vooral merkbaar voor aanbieders van doelgericht laagfre-
quente goederen. Het aanbod in Wijchen-centrum wordt voor een
belangrijk deel ingevuld met luxe of ‘gevoelsartikelen’, zoals modi-
sche en de impulsproducten. Verder biedt Wijchen-centrum naast
kopen ook vermaak, vooral in de vorm van winkelondersteunende
en uitgaanshoreca en de bioscoop. Daarnaast hebben centrumge-
bieden een belangrijke ontmoetingsfunctie voor de inwoners. Dit
blijven sterke concurrentieargumenten, zeker in relatie tot interne-
taanbieders.

Bezoekdoel staat centraal
Het verwachtingspatroon ten aanzien van een bepaald winkelge-
bied wordt ingegeven door het bezoekdoel van de consument.
Komt de consument voor dagelijkse boodschappen dan worden
andere eisen gesteld aan onder meer branchemix, keuzemogelijk-
heden, inrichting en verblijfsklimaat dan bij winkelen of laagfre-
quente aankopen. Het doen van boodschappen moet, net als laag-
frequente aankopen, snel en eenvoudig zijn. Efficiëntie is een be-
langrijk thema, dat zich onder meer uit in de eisen ten aanzien van
parkeergelegenheid. Parkeervoorzieningen moeten in omvang vol-
doende aanwezig zijn en bij voorkeur voor de deur liggen. Bij ‘re-
creatief winkelen’ staan kijken en vergelijken centraal. Men stelt
hoge eisen aan comfort, sfeer, gezelligheid en keuzemogelijkhe-
den. Het gaat immers veel meer om ontspanning, verrassing en
belevenis. Voor middelgrote winkelcentra in de nabijheid van gro-
tere binnensteden liggen er goede mogelijkheden om in te spelen
op de behoefte aan ‘efficiënt’ recreatief winkelen. Compleetheid,
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overzichtelijkheid, een goede autobereikbaarheid en parkeermo-
gelijkheden zijn daarvoor belangrijke randvoorwaarden.

De retail reageert op de veranderende consument
De traditionele winkelhiërarchie staat op de helling. De retail rea-
geert op de veranderende consument met schaalvergroting, bran-
cheverbreding, specialisatie en filialisering. Daarnaast komen nieu-
we elementen van leisure- en retailconcepten op, zoals bijvoorbeeld
het Designer Outlet Center in Roermond. Detailhandel wordt daar-
bij steeds vaker gecombineerd met horeca en leisure. Verder wor-
den centrumgebieden hergewaardeerd, met name door de func-
tiemenging die hier van oudsher al sterk aanwezig was.

3.2 Beleidskaders

Nota Ruimte beschrijft het nieuwe rijksbeleid
In januari 2006 is de Nota Ruimte vastgesteld. De hoofdlijn hierin is
decentralisatie. De verantwoordelijkheden voor een nadere invul-
ling van het ruimtelijk beleid worden bij de provincies en gemeente
neergelegd. Het rijk benoemt slechts de kaders. Onderdeel van de
Nota Ruimte is het integrale locatiebeleid voor bedrijven en voor-
zieningen onder het motto: een goede plaats voor ieder bedrijf.
Het integrale locatiebeleid richt zich op bundeling van verstedelij-
king en economische activiteiten. Nieuwe bebouwing voor deze
functies worden grotendeels geconcentreerd gelokaliseerd, in of
aansluitend aan bestaande bebouwde gebieden of in nieuwe clus-
ters van bebouwing daarbuiten.

Doelstellingen van het locatiebeleid
Het nieuwe locatiebeleid dient de volgende doelstellingen:
• het bieden van voldoende geschikte vestigingsplaatsen voor

bedrijvigheid en voorzieningen;
• optimaal gebruik van alle vervoersmogelijkheden voor perso-

nen en goederen over de weg, het spoor en het water;
• kwaliteit en variëteit in vestigingsplaatsen voor alle stedelijke

activiteiten, functiemenging en kwaliteit van de leefomgeving.

Regionaal Plan Stadsregio Arnhem Nijmegen 2005- 2025
De gemeente Wijchen maakt deel uit van de stadsregio Arnhem-
Nijmegen. De stadregio Arnhem Nijmegen telt 20 gemeenten die
samen werken aan een aantrekkelijke, goed bereikbare en interna-
tionaal concurrerende regio. In de regio wonen ruim 720.000 inwo-
ners. Het Regionaal Plan van de stadregio vormt het vigerende be-
leidskader voor de detailhandel in de regio. Het gaat om beleid van
2005 tot 2025. In de structuurvisie wordt het centrum van Wijchen,
net als dat van Zevenaar en Elst, getypeerd als streekverzorgend
centrum. De functie van streekverzorgende centra ligt zowel in de
boodschappen- als de winkelsfeer, gericht op het eigen draagvlak
en dat in de directe omgeving.

Strategische Visie Wijchen 2025
In de Strategische Visie Wijchen 2025 wordt de gewenste ontwikke-
lingsrichting voor Wijchen richting 2025 aangegeven. Volgens de
toenmalige raming van de gemeente Wijchen zou de gemeente in
2015 ca. 46.350 inwoners hebben en ca. 50.000 inwoners in 2025.



Hoofdstuk 320

In de strategische visie is als één van de negen strategische projec-
ten een project gedefinieerd (Hart van Wijchen) met als doel het
geven van een extra impuls aan Wijchen-centrum. Het gaat daarbij
onder andere om het mogelijk maken van ontwikkelingen aan de
noordkant en aan de zuidkant van Wijchen en om de vestiging van
kwaliteitswinkels aantrekkelijk te maken.

Kaderbrief mei 2006
In de kaderbrief Wijchen-centrum zijn er oplossingsrichtingen aan-
gegeven voor de verbetering en de herinrichting van het centrum
van Wijchen. Zo zijn er eisen gesteld aan het parkeren en het auto-
verkeer in het centrum. De Sterrebosweg zal bijvoorbeeld autovrij
worden. Ook worden er in de kaderbrief randvoorwaarden gesteld
aan hoe het winkelgebied eruit moet komen te zien en welke func-
ties er nog meer in het winkelgebied mogen zijn, zoals horeca en
commerciële dienstverlening.

Daarnaast heeft de gemeente in de kaderbrief randvoorwaarden
opgesteld voor de stedenbouwkundige structuur en de beeldkwali-
teit in het centrum van Wijchen en voor wonen en cultuur.

Nieuwe bevolkingsprognose
Inmiddels is de bevolkingsprognose bijgesteld en gaat de gemeente
Wijchen uit van behoud van het huidge bevolkingsaantal tot 2025.
In de gemeente wordt de nieuwe woonwijk Huurlingsedam ge-
bouwd waar in de toekomst ca. 1.100 nieuwe woningen komen.
Deze nieuwbouw zal de verwachte daling van de gemiddelde wo-
ningbezetting in de bestaande bebouwing als gevolg van vergrij-
zing en ontgroening, kunnen opvangen.

BRO gaat in onderhavige rapportage uit van de door de gemeente
verwachte stabilisatie van het inwonertal in de kern en de gemeen-
te Wijchen. Ook in de omgeving wordt geen bevolkingsgroei ver-
wacht.

3.3 Plannen en initiatieven

Mede bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden van Wijchen-
centrum zijn plannen en initiatieven op andere locaties in de ge-
meente en plannen en initiatieven in de regio. Ook ontwikkelingen
in de bestaande Wijchense buurt- en wijkvoorzieningen zijn van
belang, zoals in Achterlo. Hier wordt het winkelcentrum verbouwd
en worden twee supermarkten toegevoegd aan het aanbod. Deze
supermarkten zullen gezamenlijk een winkelvloeroppervlak hebben
van ca. 3.100 m² bvo (= ca. 2.225 m² wvo).

Tevens bestaan er plannen en initiatieven voor centrumontwikke-
ling in Wijchen. De meeste plannen zijn nog niet ‘hard’; dat wil
zeggen dat ze nog niet vast staan. Wel zijn sommige plannen con-
creter dan andere. Een overzicht:
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Gebied

m² bvo commer-

ciële ruimte13

Sterrebosweg

Aan de bebouwde kant van de weg zijn onlangs nieuwe winkels

gekomen. De gemeente wil graag aan de andere kant ook be-

bouwing met winkels, zodat er tweezijdige bewinkeling ontstaat.

1.000

Dorsvlegel (Centrum Zuid)

Een ontwikkelaar heeft plannen gemaakt voor een ontwikkeling

op de locatie Dorsvlegel. Het gaat om een uitbreiding van 10.000

m² detailhandel en horeca, waarvan 3.000 m² vervanging.

12.000

Oostflank

Voor de Oostflank van Wijchen-centrum is het plan in ontwikke-

ling om 400 m² nieuwe horecaruimte te bouwen, 1.300 m² pu-

bliekgerichte dienstverlening en ca. 800 m² kantoor.

2.500

Westflank

Voor de Westflank van Wijchen-centrum is het plan in ontwikke-

ling om de bioscoop en de bibliotheek ernaar toe te verplaatsen

en cultuur en horeca eraan toe te voegen.

onbekend

Zaal Sterrebos/ de Arend

Er zijn plannen voor verbouwing van deze zaal waarbij ca. 1.500

m² winkel en horeca vervangen gaat worden.

1.500

                                                     
13 Bvo is Alle inpandige ruimte die voor de individuele bedrijfsuitvoering beno-

digd is. Dus de totale bedrijfsruimte, inclusief de niet direct met de detailhan-

delsactiviteit verband houdende ruimten, zoals kantines, toiletten, kantoor, ma-

gazijn, etc.

Samengevat betekent dit dat er plannen zijn voor ca. 15.000 m² bvo
commerciële ruimte. Deze ruimtes zullen ingevuld worden door
detailhandel, horeca, kantoren en commerciële dienstverlening. De
plannen en initiatieven voor uitbreiding van de detailhandel komen
naar raming van BRO neer op ca. 7.500-8.000 m² wvo.

Plannen en ontwikkelingen in de regio
Ook in de regio hebben de afgelopen jaren meerdere winkelont-
wikkelingen plaatsgevonden en bestaan er plannen voor verdere
uitbreidingen. In onderstaande overzicht worden deze kort be-
schreven14.

Nijmegen

Nijmegen heeft in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de binnenstad. Met de

Marikenstraat en de Moenenstraat zal het centrum van Nijmegen een sterke aan-

trekkingskracht uitoefenen op de Wijchense consument. Herontwikkeling van Plein

1944 staat nog op de planning. Het functioneel programma van deze locatie bestaat

uit detailhandel, horeca en een bioscoop.

De toevoeging aan detailhandel omvat ca. 5.750 m² wvo, waarvan 5.200 m² wvo

wordt ingevuld met een MediaMarkt en een supermarkt.

Nijmegen-Dukenburg wordt uitgebreid en gerenoveerd. Het betreft een toevoeging

van ca. 3.000 m² detailhandel. Vanwege de korte afstand vormt Nijmegen-

Dukenburg een geduchte concurrent voor Wijchen-centrum. Wel is recent de Jumbo-

supermarkt gesloten.

                                                     
14 Voor het overzicht van plannen en initiatieven is onder meer gebruik gemaakt

van KAN-Vastgoedrapportage 2004, krantenartikelen en informatie uit eigen
databestanden.



Hoofdstuk 322

Arnhem

Ook in Arnhem is hard gewerkt aan versterking van de binnenstad. Het Musiskwar-

tier is gerealiseerd en de MediaMarkt heeft zich gevestigd. Verder zal in het Hart van

Zuid een versterking van de winkelfunctie plaatsvinden (uitbreiding Kronenburg en

woonboulevard bij Gelredome).

’s-Hertogenbosch

De afgelopen jaren is in ‘s-Hertogenbosch hard gewerkt aan de versterking van de

binnenstad. Zo zijn grote delen van de binnenstad heringericht en gaat de Arena

steeds meer onderdeel uitmaken van het kernwinkelgebied. Met de herontwikkeling

van het GZG-terrein zal de binnenstad een nieuwe, forse impuls krijgen.

Andere centrumgebieden

Ook diverse van de kleinere gemeentes hebben plannen voor hun centrum of heb-

ben recent hun centrum versterkt. In Groesbeek (ca. 8.800 m² wvo), Mook en Cuijk

zijn centrumplannen in ontwikkeling. Het winkelcentrum van Malden is eerder met

circa 3.000 m² wvo uitgebreid.

3.4 Kansen en bedreigingen

Samenvattend worden de volgende kansen en bedreigingen voor
Wijchen-centrum gesignaleerd.

Kansen

• Door haar ligging, omvang en samenstelling van het aanbod heeft Wijchen-

centrum goede mogelijkheden om verder in te spelen op ‘efficiënt recreatief

winkelen’.

• De trend van specialisatie biedt kansen voor versterking, maar ook de trend

naar schaalvergroting.

Bedreigingen

• De ligging nabij Nijmegen-centrum en Nijmegen-Dukenburg beperkt de ont-

wikkelingsmogelijkheden in het centrum.

• Ontwikkelingen in omliggende winkelgebieden in de regio zorgen voor extra

concurrentie.

• De consument wordt steeds kritischer en winkelen krijgt daarbij meer concur-

rentie van andere vormen van vrijetijdsbesteding. Daarbij is de consument beter

geïnformeerd en mobieler.

• De realisatie van een nieuw wijkcentrum in Achterlo beperkt de mogelijkheden

voor versterking van het dagelijkse artikelenaanbod in het centrum.

• Door de economische tegenwind is de ruimte voor nieuwe investeringen in de

komende paar jaar beperkt.
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4. ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN

4.1 Ontwikkelingskader

Veranderde toekomstverwachtingen vragen om nieuwe keuzes
Eerder in dit rapport is geconstateerd dat door diverse ontwikkelin-
gen en toevoegingen het centrum van Wijchen versterkt is. De de-
tailhandel is echter een dynamische sector en winkelcentra zijn
daardoor nooit af. Alleen al om de huidige verzorgingspositie te
behouden, is het nodig om te blijven vernieuwen. De markmoge-
lijkheden daarvoor zijn als gevolg van het uitblijven van bevol-
kingsgroei, echter duidelijk minder groot dan in de rapportage van
2005 werd aangegeven. Dit betekent dat nieuwe keuzes ten aan-
zien van de centrumontwikkeling gemaakt moeten worden.

Optimaliseren lokale verzorgingsfunctie als doel
In 2005 werd geconstateerd dat het voor Wijchen-centrum door
haar ligging en positionering in de regionale structuur niet moge-
lijk was om een tree hoger in de winkelhiërarchie te komen. Aan-
gegeven werd dat de kansen veel meer lagen in het optimaliseren
van de lokale verzorgingsfunctie. Het doel daarbij was: het bieden
van een in kwantitatief en kwalitatief opzicht zo compleet mogelijk
pakket van winkels en aanverwante publieksgerichte voorzieningen
in het centrum passend bij de omvang van Wijchen en de positie
van Wijchen in de regionale structuur. Hoewel de omstandigheden
veranderd zijn, blijft dit het na te streven doel.

Completeren aanbod en uitbreiden keuzemogelijkheden
Naar de toekomst toe zal Wijchen-centrum zich vooral moeten blij-
ven richten op het completeren van het bestaande aanbod en het
uitbreiden van de keuzemogelijkheden, primair op het vlak van het
recreatief winkelen. Daarnaast kan ingespeeld worden op het soort
zaken waarvoor Nijmegen-centrum en Dukenburg een minder goed
vestigingsklimaat bieden. Met name hierin kan Wijchen zich onder-
scheiden. Het gaat bijvoorbeeld om winkels in een hoger markt-
segment die gericht bezocht worden door bepaalde groepen vaste
klanten, bijvoorbeeld door ouderen. Onder deze in belang groei-
ende groep potentiële klanten zijn veel mensen die een beperkter,
overzichtelijk en goed per auto bereikbaar winkelcentrum prefere-
ren boven een grote binnenstad.

4.2 Kwantitatieve ontwikkelingsmogelijkheden

Realistisch en haalbaar scenario
Op basis van eerdere analyses worden in navolgende tabel de dis-
tributieve mogelijkheden voor Wijchen-centrum per 2025 bena-
derd. Wij gaan uit van een scenario waarbij de versterking van de
niet- dagelijkse artikelensector een beperkte toename van de bin-
ding van de huidige inwoners op het centrum van Wijchen tot ge-
volg heeft. Verder zal er in absolute zin ook iets meer koopkracht
van buiten getrokken kunnen worden. Andere uitgangspunten zijn:
• Het inwonertal blijft constant.
• De bestedingen per hoofd blijven constant.
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• De binding in dagelijkse sector gaat omlaag door de realisatie
van wijkcentrum Achterlo, waardoor ook de toevloeiing in deze
sector absoluut gezien iets minder wordt.

• De benodigde vloerproductiviteit is door BRO benaderd op basis
van landelijke gemiddelden, referentiegegevens over vergelijk-
bare centra, informatie over regionale invloeden en de samen-
stelling van het winkelaanbod. BRO schat deze in op € 7.500,-
per m² wvo in de dagelijkse sector en € 3.500,- per m² wvo in de
niet-dagelijkse sector.

In navolgende tabel zijn de uitgangspunten verwerkt tot een beeld
van de kwantitatieve ontwikkelingsmogelijkheden.

Tabel 4.1 Benadering toekomst functioneren Wijchen-centrum 2015

Dagelijks Niet-dagelijks

Aantal inwoners gemeente Wijchen 39.269 39.269

Bestedingen per hoofd  € 2.392  € 2.678

Totaal bestedingspotentieel (in mln.)  € 93,3  € 105,2

Koopkrachtbinding 50% 45%

Gebonden bestedingen (in mln.)  € 47,0  € 47,3

Koopkrachttoevloeiing als aandeel van de omzet 10-15% 30-32,5%

Omzet door toevloeiing (in mln.)  € 5,2-8,3  € 20,3-22,8

Totale omzet (in mln.)  € 52,2-55,3  € 67,6-70,1

Huidige oppervlakte centrum (m² wvo) 6.428 15.357

Gemiddelde omzet per m² wvo  € 8.125-8.600  € 4.425-4.575

Benodigde vloerproductiviteit  € 7.750  € 3.500

Distributieve ruimte (m² wvo) 300-700 3.950-4.675

Tot 2015 ontstaat bij de gehanteerde uitgangspunten ruimte in de
dagelijkse artikelensector. De ruimte die er is op kernniveau wordt
bijna in zijn geheel ingevuld door de nieuwe supermarkten in Ach-
terlo.

De theoretische distributieve ruimte voor de niet-dagelijkse artike-
lensector ligt tussen 3.950 en 4.675 m² wvo.

Distributieve ruimte is richtinggevend kader
De distributieve ruimte dient te worden gezien als richtinggevend
kader voor nieuwe ontwikkelingen. De uiteindelijk te realiseren
kwaliteit van de stedenbouwkundige structuur en invulling met
winkels bepaalt de wenselijkheid en haalbaarheid van mogelijke
uitbreidingen. Ook dienen de ontwikkelingen in het centrum te
worden bezien in relatie tot ontwikkelingen op andere locaties in
de gemeente Wijchen, zoals in buurt- en wijkvoorzieningen en op
perifere locaties.

Kwaliteit boven kwantiteit
De hiervoor aangegeven distributieve ruimte is het resultaat van
berekeningen die gebaseerd zijn op meerdere aannames. Het gaat
immers om toekomstige ontwikkelingen die voorhand nooit exact
voorspeld kunnen worden. De woningbouw kan bijvoorbeeld ver-
traging oplopen, de gemiddelde woningbezetting kan hoger of
lager uitvallen, de bestedingen kunnen sterk gaan stijgen of juist
gaan dalen en koopstromen kunnen toch iets anders lopen dan
verwacht. De uitkomsten van de berekeningen mogen daarom
nooit als normatief gezien worden, maar als indicatief.
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In dit verband is het ook van belang aan te geven dat aan kwalita-
tieve aspecten bij winkelontwikkelingen vaak meer waarde gehecht
dient te worden dan aan de kwantitatieve distributieve mogelijk-
heden. Als bijvoorbeeld nieuwe winkelontwikkelingen, op een van-
uit de structuur bezien goede plek, als resultaat hebben dat verou-
derd aanbod op een slechte plek verdwijnt, dan is de detailhandel-
structuur er per saldo op vooruitgegaan. Er is immers modern aan-
bod en/of een aantrekkelijk verblijfsklimaat bij gekomen en daar
heeft de consument uiteindelijk het meeste baat bij. Het in het ka-
der van structuurverbeteringen meer realiseren dan de berekende
distributieve uitbreidingsruimte hoeft dus helemaal niet erg te zijn,
vooropgesteld dat de effecten per saldo positief zijn.

4.3 Kwalitatieve ontwikkelingsmogelijkheden

Onderscheidend vermogen en diversiteit
De versterking van het winkelaanbod moet zich richten op een ver-
groting van het onderscheidend vermogen van het aanbod en de
diversiteit. Het gaat hierbij vooral om het onderscheidend vermo-
gen ten opzichte van stadsdeelcentrum Dukenburg in Nijmegen.

Onderscheidend vermogen wordt op het niveau van de winkel be-
paald door zaken als de mate van specialisatie, het marktsegment,
de doelgroep waar men zich op richt, de formule en de omvang van
de zaak. Wijchen-centrum moet daarbij vooral de bestaande kwali-
teiten verder uitbouwen. De distributieve ruimte kan worden inge-
zet voor schaalvergroting van bestaande winkels en/of voor toe-

voeging van aanbod in ondervertegenwoordigde of afwezige bran-
ches.

Schaalvergroting bestaand aanbod
De distributieve ruimte dient allereerst te worden ingezet voor uit-
breiding en schaalvergroting van bestaande winkels. Uit de analyse
van het bestaand aanbod bleek reeds dat winkels in een aantal
branches relatief gering van omvang zijn. Een qua omvang modern
winkeloppervlak is een belangrijke randvoorwaarde voor een at-
tractief detailhandelsaanbod. Naar verwachting bestaat er bijvoor-
beeld bij enkele nu in de Marktpassage gevestigde zaken uitbrei-
dingsbehoefte.

Vanwege de functie als trekkers op het vlak van boodschappen
doen, dient er tevens voldoende ruimte te zijn voor versterking van
de supermarktbranche in Wijchen-centrum. De supermarkten zul-
len, ook naar de toekomst toe, een paraplufunctie moeten blijven
vervullen voor heel Wijchen en omringende kernen. Een eventuele
verdere schaalvergroting kan daarvoor gewenst zijn.

Verdieping recreatief winkelen
Daarnaast kan het centrum bestaande kwaliteiten verder uitbou-
wen. Het gaat vooral om een verdieping in de branches die zich
richten op het recreatief winkelen. Enkele suggesties zijn hierna
gedaan. Het verdient nadrukkelijk aanbeveling tevens op zoek te
gaan naar lokale en regionale aanbieders, omdat juist zij onder-
scheidend kunnen zijn. Bij het opstellen van navolgend overzicht is
gebruik gemaakt van bij BRO aanwezige databestanden met for-
mules. Ook zijn analyses gemaakt van aanwezige formules in de
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hoofdwinkelgebieden van enkele grotere, nabij een grote stad ge-
legen plaatsen, zoals Etten-Leur, Veldhoven en Oosterhout.

Tabel 4.2 Suggesties voor passende aanvullingen

Branche Formule

Warenhuis Xenos, Kijkshop, Action

Kleding en mode

• Damesmode

• Herenmode

• Dames– en heren

• Bodyfashion

• Baby- en kinderen

• Modeaccessoires

Witteveen Damesmode, We Woman, Vanillia, Esprit,

Mexx, La Ligna, Cecil,

Street One, Steps, Bandolero, Promiss, Bonita

Set Point, We Men

Hennes & Mauritz, C&A, Esprit, Mexx, Jack&Jones, We

Jambelle beenmode

Lief!

Accessorize, Six

Sport en spel Perry Sport, Bakker Sport

Woninginrichting Zelfstandig, Allesi, Illy

Het hogere marktsegment
Eerder is aangegeven dat het winkelaanbod in Wijchen zich kan
onderscheiden door de aanwezigheid meerdere winkels die zich
richten op het hoogwaardige of zelfs exclusieve marktegment, met
name in de modische en aanverwante branches. Vaak kunnen klein-
re plaatsen in de nabijheid van grotere steden zo een eigen, wat
chiquere winkelidentiteit ontwikken. Voorbeelden zijn Haren bij
Groningen, wassenaar bij Den Haag, Laren bij Het Gooi, Oosterbeek
bij Arnhem, Oisterwijk bij Tilburg, etc. Wij wijzen er wel op dat de-
ze plaatsen vaak wel zelf al over een (zeer) welgestelde bevolking
beschikken. Wijchen heeft wat dit betreft toch een ander karakter.

Desalniettemin ziet BRO goede mogelijkheden om te komen tot
een verdere uitbreiding van het winkelaanbod in het hogere markt-
segment, vooropgesteld dat de randvoorwaarden goed ingevuld
worden (zie hierna). Deze lijn is ook al uitgezet. Wij wijzen er ver-
der op dat dit ook niet ten koste mag en hoeft te gaan van een
versterking van het aanbod in de midden en lagere segmenten: de
lokale consumentenverzorging staat immers voorop. Overigens is
het meer gewone aanbod ook aanwezig in de genoemde plaatsen.

4.4 Randvoorwaarden

Goede mix van functies essentieel
Dit onderzoek heeft zich beperkt tot de ontwikkelingsmogelijkhe-
den voor de detailhandel in Wijchen-centrum. Andere centrumfunc-
ties, zoals horeca, cultuur en dienstverlening vielen buiten het on-
derzoek. Het zoeken naar een goede mix van detailhandel met an-
dere functies is niettemin essentieel. Deze mix vormt immers de
basis voor de trekkracht van een centrumgebied. Vooral de combi-
natie van winkels met winkelondersteunende horeca (horeca die
geopend is tijdens de openingsuren van de detailhandel, zoals
lunchrooms) is daarbij van belang voor het verlengen van de be-
zoekduur van consumenten aan het centrum. Ook de mogelijke
herlocatie van de bibliotheek (dichterbij het winkelgebied) moet in
dit licht worden bezien.
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Wijchen-centrum kent op dit moment 19 horecagelegenheden.15

Voor de omvang van de bevolking van Wijchen op dit moment
heeft de gemeente Wijchen een beperkt horeca-aanbod.16

Ruimtelijke aspecten essentieel
In dit rapport zijn met name de functionele aspecten van de detail-
handel aan de orde gekomen. Ruimtelijke aspecten vallen buiten
dit onderzoek. Voor een goed centrum dient echter ook aan een
aantal ruimtelijke randvoorwaarden te worden voldaan. De belang-
rijkste ruimtelijke randvoorwaarden liggen op het vlak van bereik-
baarheid, parkeren en het verblijfsklimaat. De gemeente is bezig de
ruimtelijke aspecten te verbeteren door het uitvoeren van de in de
kaderbrief aangegeven maatregelen.

Bereikbaarheid en parkeren
Een aantrekkelijke winkelsamenstelling is belangrijk. Het aanbod
moet echter ook goed bereikbaar zijn voor de consument. Deze
bereikbaarheid heeft drie elementen:
• Een goede bereikbaarheid vanuit het beoogde verzorgingsge-

bied voor alle modaliteiten. De autobereikbaarheid is daarbij
cruciaal. Maar ook de bereikbaarheid te voet en per fiets dient
te zijn gegarandeerd. Het bereikbaarheidsprofiel moet daarbij
aansluiten bij het bezoekmotief van de consument (boodschap-
pen doen, recreatief winkelen of laagfrequente aankopen).
Juist omdat het centrum van Wijchen zich vooral zal moeten

                                                     
15 Het betreft 3 cafés, 2 fastfood/ shoarmazaken, 1 grillroom, 1 ijssalon, 1 lunch-

room en 11 restaurants. Bron: Locatus, 2008
16 Per 10.000 inwoners beschikt gemeente Wijchen over 13 horecagelegenheden

(dranken, fastfood, restaurants, hotels) tegen 23,2 gemiddeld in de provincie
Gelderland. Bron: Horeca in Cijfers, 2008, Bedrijfschap Horeca en Catering.

richten op efficiënt recreatief winkelen, met daarbij het bood-
schappen doen als stuwende functie, is een goede autobereik-
baarheid essentieel.

• Het garanderen van voldoende parkeervoorzieningen op korte
afstand van het winkelgebied. Hierbij is differentie van parkeer-
faciliteiten naar bezoekmotief en parkeerregime mogelijk.

• Toegankelijkheid van en in het centrum. De consument moet
zich binnen het centrum vrij en ongehinderd kunnen bewegen.
Met name een beperking van de buitenuitstallingen kan hier-
aan bijdragen, maar ook de inrichting van de openbare ruimte.

Verblijfsklimaat
De aantrekkingskracht van een winkelgebied stelt verder eisen aan
het verblijfsklimaat en de ruimtelijke inrichting van een centrum.
Hierbij moet aandacht worden besteed aan herkenbare entrees,
overzichtelijkheid, logische routing, clustering van het aanbod,
inrichting van de openbare ruimte en de uitstraling en presentatie
van winkels.
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4.5 Tot slot

Samenvattend kan worden gesteld dat er onder voorwaarde van
versterking enige marktruimte aan te geven is voor een uitbreiding
van de detailhandel in het centrum van Wijchen. Die ruimte geldt
met name de niet-dagelijkse artikelensector. De versterking van het
winkelaanbod dient te zijn gericht op een vergroting van het on-
derscheidend vermogen van het aanbod en de diversiteit. Daarbij
zal enerzijds ingezet moeten worden op schaalvergroting bij be-
staande aanbieders, en anderzijds op het toevoegen van vooral
meer mode- en warenhuisachtig aanbod.

Er zijn goede mogelijkheden voor Wijchen- centrum om zich juist in
de modische branches te onderscheiden met meer hoogwaardig
aanbod. Echter, gezien de bevolkingssamenstelling van Wijchen en
omringende plaatsen zal hier niet alleen op ingezet moeten wor-
den. Wijchen moet door compleetheid en variatie in winkelaanbod
én een aantrekkelijk verblijfsgrote groepen consumenten uitnodi-
gen om efficiënt recreatief te komen winkelen. Hieronder wordt
verstaan dat de consument wel wil bekijken en vergelijken, maar
niet uren wil winkelen. Om hierop in te spelen moet Wijchen- cen-
trum goed bereikbaar moet zijn, moeten er goede parkeermoge-
lijkheden op het maaiveld in de nabijheid van de winkels zijn en
dient het winkelaanbod compleet en overzichtelijk te zijn.
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Tabel 1 Branchering gemeente Wijchen

Aantal

winkels

m² wvo m² wvo

per winkel

Levensmiddelen 49 9.236 188

Persoonlijke verzorging 7 1.198 171

Totaal dagelijkse artikelen 56 10.434 186

Warenhuis 1 1.500 1.500

Kleding en mode 49 5.747 117

Schoenen en lederwaren 9 2.725 303

Juwelier en optiek 10 541 54

Huishoudelijke en luxe art. 8 1.312 164

Antiek en kunst 5 680 136

Sport en spel 5 994 199

Hobby 8 1.848 231

Media 8 731 91

Plant en dier 19 7.848 413

Bruin- en witgoed 16 1.627 102

Fiets- en autoaccessoires 10 1.122 112

Doe-het-zelf 8 4.689 586

Wonen 40 25.567 639

Overige detailhandel 11 1.730 157

Totaal niet-dagelijks art. 204 58.661 288

Totaal 260 69.095 266

Tabel 2 Branchering kern Wijchen afgezet tegen plaatsen met 40.000 inwoners.

Kern Wijchen Gem. plaatsen met

 30.000-50.000 inw.17

Verschil in

 m² wvo

aan-

tal

m² wvo aantal m² wvo %

Levensmiddelen 46 8.936 53 12.095 -35%

Persoonlijke verzorging 7 1.198 14 2.042 -70%

Totaal dagelijkse artikelen 53 10.134 67 14.137 -40%

Warenhuis 1 1.500 1 2.317 -54%

Kleding en mode 48 5.697 56 9.189 -61%

Schoenen en lederwaren 9 2.725 12 2.631 3%

Juwelier en optiek 10 541 12 785 -45%

Huishoudelijke en luxe art. 8 1.312 10 2.003 -53%

Antiek en kunst 4 455 3 353 -22%

Sport en spel 4 919 10 2.984 -225%

Hobby 8 1.848 8 785 58%

Media 5 731 9 1.257 -72%

Plant en dier 17 6.848 16 5.694 17%

Bruin- en witgoed 16 1.627 15 2.395 -47%

Fiets- en autoaccessoires 8 982 9 1.531 -56%

Doe-het-zelf 6 4.164 10 8.993 -116%

Wonen 38 24.537 31 20.341 17%

Overige detailhandel 10 1.700 12 2.003 -18%

Totaal niet-dagelijks artikelen 192 55.586 214 63.261 -14%

Totaal 245 65.720 281 77.398 -18%

                                                     
17 Bron: Locatus, Retailhandboek 2007. Omgerekend naar plaatsen voor 40.000

inwoners



Tabel 3 Verschil Wijchen-centrum 2008 t.o.v. 2005

Aantal

Branche winkels m² wvo % m² wvo

Levensmiddelen 2 282 6%

Persoonlijke verzorging 0 81 8%

Totaal dagelijkse artikelen 2 363 6%

Warenhuis 0 375 33%

Kleding en mode 10 647 14%

Schoenen en lederwaren 2 400 17%

Juwelier en optiek 1 1 0%

Huishoudelijke en luxe artikelen 3 247 32%

Antiek en kunst -1 -300 -100%

Sport en spel 0 89 12%

Hobby -2 -97 -25%

Media -1 -59 -8%

Dier en plant -1 -136 -24%

Bruin- en witgoed 2 102 8%

Fietsen en autoaccessoires 0 0 0%

Doe het zelf 0 0 0%

Wonen -2 -852 -67%

Detailhandel overig 1 119 132%

Totaal niet dagelijkse artikelen 12 537 4%

Totaal 14 900 4%


