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1. INLEIDING

1.1 Achtergrond

Afgestemd voorzieningenniveau
De gemeente Wijchen bestaat naast de hoofdkern Wijchen uit de kernen Alverna,
Balgoij, Batenburg, Bergharen, Hernen/Leur en Niftrik. De gemeente Wijchen hecht
er belang aan dat er voldoende en kwalitatief goede voorzieningen voor de inwo-
ners aanwezig zijn. Goede winkelvoorzieningen horen daar ook bij. Hierbij is het
van belang dat de inwoners van Wijchen op een redelijke afstand van hun woning
hun (dagelijkse) boodschappen kunnen doen en kunnen winkelen. Wijchen beschikt
over een goed toegerust hoofdwinkelcentrum en enkele buurtwinkelcentra om in
deze behoefte te kunnen voorzien.

Detailhandel: een dynamische branche
De detailhandel is een dynamische sector, dit geldt op landelijk niveau, maar ook
specifiek voor de Wijchense situatie. Voor het centrum van Wijchen liggen enkele
initiatieven voor uitbreiding en versterking van het winkelaanbod, de openbare
inrichting wordt opgewaardeerd en er zijn plannen in ontwikkeling voor de kasteel-
tuin en omgeving. Het zeer gedateerde en verouderde buurtwinkelcentrum Ach-
terlo wordt momenteel herontwikkeld en er wordt grootschalige detailhandel ge-
vestigd aan de rotonde Nieuweweg op bedrijventerrein Wijchen-Oost. De gemeente
ontvangt daarnaast meerdere verzoeken van detailhandelsbedrijven om zich te ves-
tigen op perifere locaties. Verder wordt het nabij gelegen winkelcentrum Duken-
burg in Nijmegen uitgebreid en gemoderniseerd. In meer algemene zin zien we dat
de schaalvergroting bij supermarkten zich blijft voortzetten en een afkalvend aan-
bod op het laagste verzorgingsniveau (kleine kernen, buurtstrips). Bovendien zijn de
verwachtingen omtrent de bevolkingsgroei voor Wijchen naar beneden bijgesteld.
In de ‘Strategische Visie Wijchen 2025’ van 2007 werd er vanuit gegaan dat Wijchen
de komende 20 jaar verder door zou groeien na de groeispurt van de laatste decen-
nia, momenteel wordt uitgegaan van stabilisatie van het inwonertal.

Behoefte aan een nieuwe detailhandelsvisie
Dergelijke lokale, regionale en algemene ontwikkelingen vragen om een nieuwe
visie op de ruimtelijk-functionele ontwikkeling van het centrum van Wijchen en de
andere Wijchense winkelgebieden (buurtcentra, perifere detailhandelslocaties en
dorpsvoorzieningen) om ook naar de toekomst toe de Wijchense consument een
goede winkelvoorziening te kunnen blijven bieden.
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1.2 Doel- en vraagstelling

Centrale vraagstelling
Bij het opstellen van de visie op de Wijchense detailhandelsstructuur spelen meerde-
re aspecten een rol. De ambities en het beleid van de gemeente bijvoorbeeld, de
verwachte bevolkingsontwikkeling, de trends in vraag en aanbod, ruimtelijke ont-
wikkelingsmogelijkheden, e.d. Wat, waarom en waar, daar gaat het uiteindelijk om.

De centrale vragen zijn als volgt geformuleerd:
• Welke detailhandelsstructuur voor de gemeente Wijchen is gewenst en haal-

baar, wat is het perspectief van de verschillende winkelcentra en hoe dienen zij
zowel ruimtelijk als functioneel ten opzichte van elkaar binnen de structuur ge-
positioneerd te worden?

• Hoe kan de beoogde gemeentelijke detailhandelsstructuur bereikt worden?

De vragen geven de kern van de gemeentelijke verantwoordelijkheid weer, namelijk
hoe kan de verzorging van de consument het beste door het aanbod gewaarborgd
worden en hoe kan de ondernemers een goed perspectief geboden worden?

1.3 Opbouw rapportage

De uitgangssituatie voor de detailhandel in Wijchen is beschreven in hoofdstuk 2.
Hierbij is naast een aanbodanalyse en de beschrijving van de huidige detailhandels-
structuur ook gekeken naar de vraagaspecten. Hoofdstuk 3 geeft het kader voor de
visie weer. Hierin komen de algemene uitgangspunten voor de visie aan bod, wordt
de structuur op hoofdlijnen geschetst en worden huidige initiatieven en ontwikke-
lingen ten opzichte van elkaar afgewogen. In hoofdstuk 4 is de visie op de detail-
handelsstructuur per winkelgebied uitgewerkt. Hoofdstuk 5 tenslotte beschrijft de
strategie hoe de beoogde detailhandelsstructuur ook daadwerkelijk bereikt kan
worden.
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2. VERTREKSITUATIE DETAILHANDEL

In dit hoofdstuk nemen wij de vertreksituatie in Wijchen onder de loep. Als eerste
wordt het winkelaanbod kwantitatief bekeken, gevolgd door een beschrijving van
de winkelstructuur (voor een nadere aanbodanalyse wordt verwezen naar de bijla-
ge). Vervolgens wordt er een korte beschrijving van de winkelgebieden in de ge-
meente Wijchen gegeven. Daarna wordt Wijchen in de regio gepositioneerd waarna
als laatste het huidige economisch functioneren aan bod zal komen.

2.1 Detailhandelsaanbod

Beperkt winkelaanbod, voornamelijk in de dagelijkse artikelensector
• Het winkelaanbod in de gemeente Wijchen omvat een winkelvloeroppervlak

(wvo) van bijna 70.000 m², verdeeld over 250 winkels. Van dit aanbod bestaat
ruim 10.000 m² wvo uit dagelijkse artikelen en bijna 60.000 m² wvo niet-
dagelijks aanbod. De dagelijkse artikelensector omvat 54 winkels en de niet-
dagelijkse artikelensector 196.

• Per hoofd van de bevolking beschikken de inwoners van Wijchen over een rela-
tief beperkt winkelaanbod.

• Het dagelijks aanbod ligt 35% lager dan gemiddeld in naar inwonertal verge-
lijkbare woonplaatsen.

• In de niet-dagelijkse artikelensector ligt het winkelvloeroppervlak in Wijchen 8%
lager dan men op basis van de referenties zou mogen verwachten.

Geen kleinere, maar minder winkels
• Zowel in de dagelijkse als niet-dagelijkse artikelensector wijkt de gemiddelde

omvang van de winkels minimaal af van de winkelmaat in vergelijkbare woon-
plaatsen.

• Dit duidt er op dat het beperkte winkelaanbod veroorzaakt wordt door het aan-
tal winkels en niet door de gemiddelde schaalgrootte.

Detailhandelsaanbod naar branche
• Branches die in Wijchen wel een grotere omvang kennen dan de referenties zijn

de branches wonen, plant & dier en hobby. Dit zijn branches die hoofdzakelijk
buiten het centrum gelegen zijn.

• Branches waarin het aanbod achter blijft bij de referenties, naast de levensmid-
delen en persoonlijke verzorging in de dagelijkse artikelensector, betreffen
voornamelijk de branches kleding & mode, sport & spel en doe-het-zelf. Maar
ook de branches warenhuis, huishoudelijk- & luxe artikelen, media, bruin- & wit-
goed en auto- en fiets zijn ondervertegenwoordigd.
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Figuur 2.1: Detailhandelsconcentraties gemeente Wijchen
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2.2 Detailhandelsstructuur

Heldere detailhandelsstructuur
• Het overgrote deel van het aanbod bevindt zich in de kern Wijchen, het aanbod

in de omliggende kernen is zeer beperkt. Wel beschikken de overige kernen ie-
der over enige vorm van detailhandel.

• De detailhandelsstructuur van de kern Wijchen bestaat uit Wijchen-centrum,
twee buurtwinkelcentra, een perifeer cluster van woonzaken en overig aanbod.

• Het buurtwinkelcentrum Achterlo omvat momenteel geen aanbod.

Tabel 2.1 Verdeling winkelaanbod gemeente Wijchen

Dagelijkse artikelen Niet dag. artikelen Totaal

aantal

winkels m² wvo

aantal

winkels m² wvo

aantal

winkels m² wvo

Centrum Wijchen 27 6.383 98 15.244 125 21.627

Wijchen-Noord 3 1.011 2 247 5 1.258

Zuiderpoort 9 1.808 1 50 10 1.858

Woondrôme - - 16 9.515 16 9.515

Kraanvogelstraat/Kruisbergseweg         1 45 13 3.721 14 3.766

Overig 10 788 47 26.667 57 27.455

Totaal kern Wijchen 50 10.035 177 55.444 227 65.479

Alverna 1 210 7 570 8 780

Balgoij 1 45 1 900 2 945

Batenburg - - 4 465 4 465

Bergharen 2 255 4 655 6 910

Hernen/Leur - - 2 105 2 105

Niftrik - - 1 950 1 950

Totaal overige kernen 4 410 21 3.645 23 4.155

Totaal gemeente Wijchen 54 10.545 198 59.089 252 69.634

Wijchen-centrum
Het centrum van Wijchen kent de grootste concentratie van winkels binnen de ge-
meente. Het aanbod is voornamelijk gericht op het recreatieve niet-dagelijkse aan-
bod met bijna 100 winkels (nadruk op de modische branches). Het centrum heeft
daarnaast tevens een belangrijke boodschappenfunctie voor de gehele gemeente,
met maar liefst 27 winkels en meer dan 60% van het totale aanbod in de gemeente.
Tot dit dagelijkse aanbod behoren een viertal supermarkten, (vers)speciaalzaken en
drogisterijen.
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Figuur 2.2: Functiekaart Wijchen-centrum

Ruimtelijk gezien is het centrum van Wijchen compact opgezet. Binnen deze com-
pacte opzet kent het centrum verschillende verblijfsmilieus met de winkelstraten
Touwslagersbaan, Spoorstraat en Burchtstraat, de Markt en de overdekte Markt
Promenade. Het ontbreekt het centrum wel aan een duidelijk winkelrondje, een
voetgangerscircuit (zie figuur 2.3). Vanuit het centrale plein, de Markt, kan men alle
kanten op (radiaalstructuur). Aan de ene kant kan men naar de Touwslagersbaan en
de Spoorstraat in, aan de andere kant de Marktpromenade. Op de Markt na, is er
geen logische en aantrekkelijke verbinding tussen deze winkelstraten.

De trekkers zijn op logische plekken gesitueerd. Zo bevinden de supermarkten zich
op de koppen van het winkelgebied en is de Hema centraal gevestigd en wordt aan
twee zijden ontsloten.

De parkeergelegenheden zijn gesitueerd op verschillende locaties rond het centrum.
Ondanks de recente uitbreiding bestaat er druk op een aantal parkeerlocaties. Par-
keren is gratis en wordt deels door middel van een blauwe schijf gereguleerd. Er is
geen sprake van een duidelijke p-ring rond het centrum (mede door de afsluiting
van de Sterrebosweg voor autoverkeer).

Een ander bronpunt wordt gevormd door het station, op loopafstand van het cen-
trum. Voor binnenstadsbezoek is de trein als vervoermiddel minder belangrijk dan
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de auto of te voet/met de fiets, maar draagt weldegelijk bij aan de goede bereik-
baarheid van het centrum van Wijchen.

Figuur 2.3: Voetgangersouting Wijchen-centrum

Op het moment van inventarisatie werd het centrum van Wijchen herbestraat en
werden bomen en planten geplaatst. Deze aanpassingen komen ten goede aan de
beeldkwaliteit van het centrum. Wanneer de herbestrating uitgevoerd is, heeft het
centrum een uniforme en moderne uitstraling.

Een deel van de aanwezige panden kent een matige uitstraling. Ook zijn de entrees
van het winkelcentrum niet op alle punten even fraai. Met name de enkele grotere
parkeerlocaties worden omzoomd door achterkanten. Daar staat echter tegenover
dat de leegstand in het centrum zeer beperkt is.

Buurtwinkelcentra
Op het niveau van de buurt- en wijkvoorzieningen telt Wijchen momenteel een
tweetal winkelcentra (Zuiderpoort en Wijchen-Noord) die beide leunen op één su-
permarkt en die voornamelijk gericht zijn op het doen van de dagelijkse boodschap-
pen. Vanwege het ontbreken van een tweede supermarkt kan in geen van de ge-
vallen gesproken worden over een wijkwinkelcentrum. `
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Dit neemt niet weg dat de centra wel een aantrekkende werking hebben op consu-
menten uit de hele wijk. Wijchen telt daarnaast nog een voormalig buurtwinkelcen-
trum Achterlo.

Het overdekte buurtwinkelcentrum Zuiderpoort kent het meest uitgebreide aanbod,
met een compleet boodschappenpakket (supermarkt en versspeciaalzaken), is dui-
delijk herkenbaar en kent ruime parkeergelegenheden. Inwoners van de kern
Balgoij zullen voor de dagelijkse boodschappen sterk gericht zijn op Zuiderpoort.

Buurtwinkelcentrum Wijchen-Noord is een winkelstrip en kent sinds de verbouwing
een moderne uitstraling. Het dagelijkse aanbod bestaat uit een supermarkt (van
enigszins beperkte omvang) en twee versspeciaalzaken. De parkeervoorzieningen
zijn niet optimaal.

Sinds het vertrek van de supermarkt maakt buurtwinkelcentrum Achterlo geen on-
derdeel meer uit van de dagelijkse voorzieningenstructuur van Wijchen. Het winkel-
centrum kende een gedateerde opzet en verkeerde in slechte staat. De inwoners van
de wijk zijn daardoor voor de dagelijkse boodschappen momenteel aangewezen op
het aanbod elders in Wijchen. Het herontwikkelingstraject van dit centrum is reeds
in gang gezet.

Woondrôme Wijchen
Woondrôme Wijchen is de enige grootschalige detailhandelsconcentratie in Wijchen
en is gelegen op bedrijventerrein Wijchen-Oost. Op deze woonboulevard zijn ver-
schillende winkels onder één dak gevestigd. Het aanbod bestaat nagenoeg geheel
uit de branche wonen. Een winkel in de aanverwante branche bruin- en witgoed
heeft haar deuren onlangs gesloten (Bang & Olufsen center). Woondrôme heeft een
regionaal verzorgende functie, ook vanuit de regio Nijmegen komen mensen de
woonboulevard bezoeken.

Kraanvogelstraat/Kruisbergseweg
Het winkelaanbod aan de Kraanvogelstraat en de Kruisbergseweg bestaat nagenoeg
alleen uit niet-dagelijks aanbod. Het gaat hierbij voornamelijk om doelgericht aan-
bod met winkels zoals de Boerenbond en een fietsspecialist. Ook sanitairzaken zijn
hier prominent aanwezig. De bereikbaarheid en zichtbaarheid is goed en er is vol-
doende parkeergelegenheid. De ruimtelijke en functionele samenhang tussen de
winkels is echter matig.
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Overig aanbod
Het overige aanbod ligt redelijk verspreid over de kern Wijchen. Dit aanbod is heel
divers, zo liggen er in de wijk Woezik een kleine Coop van 370 m² wvo en wat ande-
re kleine winkeltjes (zoals een bloemist, kledingwinkel, beddenspeciaalzaak), bij het
station een kiosk en buiten de bebouwde kom een tuincentrum.
Aan de Stationslaan/Vijverlaan bevinden zich een aantal winkels op het gebied van
wonen, zoals een grote Leen Bakker. Ook liggen er op het bedrijventerrein in Wij-
chen- Oost nog twee bouwmarkten; een Multimate (ruim 600 m² wvo) en een Praxis
(ruim 2.000 m² wvo). De verspreid gevestigde winkels kennen gemiddeld een grote
omvang.

Voorzieningen overige kernen
Buiten de kern Wijchen bestaat de gemeente uit de kleinere kernen Alverna (2.500
inw.) Balgoij (760 inw.), Batenburg (700 inw.), Bergharen (1.800 inw.), Hernen/Leur
(950 inw.) en Niftrik (580 inw.). De kernen kennen elk enige vorm van detailhandel,
maar met uitzondering van Alverna, is er in geen geval sprake van een concentratie
van detailhandelsvoorzieningen. In Alverna is het aanbod enigszins geconcentreerd
rond de Graafseweg en is naar aantal winkels het meest uitgebreid. Echter, van een
onderlinge functionele of ruimtelijke samenhang is geen sprake. Wel dragen enkele
horecagelegenheden bij aan de uistraling van de kern.

Bergharen is het verst van de kern Wijchen afgelegen en kent 6 winkels. Alverna en
Bergharen zijn de enige kernen met een supermarkt (Spar). In Bergharen is boven-
dien nog een bakker/slager aanwezig. Geen van de andere kernen beschikken over
dagelijks aanbod (afgezien van een boerderijwinkeltje in Balgoij), hetgeen overigens
normaal is voor plaatsen met zo weinig inwoners. De inwoners van deze kernen zijn
daardoor voor de boodschappen in belangrijke mate aangewezen op het aanbod in
de kern Wijchen.

Functioneren detailhandel
Op gemeentelijk niveau realiseert de dagelijkse artikelensector in Wijchen een hoge
omzet per m² wvo. Voornaamste oorzaak is de enigszins achterblijvende omvang
van het winkelaanbod. Ook op centrumniveau functioneert de dagelijkse artikelen-
sector op een hoog niveau (boven hetgeen gewoonlijk gerealiseerd wordt in dit
soort winkelcentra).

De niet-dagelijkse artikelensector functioneert op gemeentelijk niveau iets onder
het landelijk gemiddelde, maar ook op een niveau dat verwacht mag worden gezien
de aard en samenstelling van het winkelaanbod (veel grootschalig aanbod buiten
het centrum). Als alleen gekeken wordt naar het centrum van Wijchen blijkt dat de
niet-dagelijkse artikelensector wel op een hoog niveau functioneert. De relatief lage
vloerproductiviteit op gemeentelijk niveau wordt dan ook veroorzaakt door de gro-
te mate van grootschaligheid in het aanbod buiten het centrum.
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Sterke en zwakke punten winkelconcentraties gemeente Wijchen samengevat

Sterk Zwak

Wijchen-centrum • compleet aanbod

• nadruk op winkelen/fun shoppen

• veel plaatselijke ondernemers met

bijzonder aanbod ‘couleur locale’

• warenhuis Hema als trekker

• compleet dagelijks aanbod

• ruim en divers supermarktaanbod

• goed functioneren winkels in beide

sectoren

• weinig leegstand

• compacte ruimtelijke opzet

• trekkers gesitueerd op logische

plekken (supermarkten en Hema)

• gevarieerde verblijfsmilieus

• herinrichting openbare ruimte

• gratis parkeren (blauwe zone)

• relatief beperkt winkelaanbod in de

niet-dagelijkse sector

• deels beperkt aanbod in bepaalde

branches

• voorgenomen vertrek foodcluster

Marktpromenade

• ontbreken duidelijk winkelcircuit,

geen logische verbinding tussen

winkelstraten

• matige uitstraling deel panden

• druk op parkeervoorzieningen

• geen duidelijke parkeerring om het

centrum

• entrees winkelgebied aan de achter-

zijde panden (via bronpunten)

Buurtcentra • Compleet boodschappenaanbod in

Zuiderpoort

• Goede bereikbaarheid en parkeer-

voorzieningen Zuiderpoort

• Beperkte ruimtelijke uitbreidings-

mogelijkheden Zuiderpoort

• Huidige voorziening in Achterlo

Woondrôme • Regionale aantrekkingskracht

• Sterk aanbod in de woonbranche

• Diverse winkels onder één dak

• Groot aandeel lokale aanbieders

• Goede bereikbaarheid

• Goede parkeervoorzieningen

• Nauwelijks aanvullend aanbod

Dorpsvoorzienin-

gen

• Supermarkten in Alverna en Bergha-

ren

• Bakker/slager in Bergharen

• Alverna gelegen aan doorgaande

weg, goede zichtbaarheid en bereik-

baarheid

• Specialistisch aanbod Alverna

• Horecagelegenheden Alverna

• Zeer beperkt aanbod in de dorpen

• Ontbreken ruimtelijke en functionele

samenhang winkels Alverna
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2.3 Wijchen in de regio

Een verklaring voor het relatief beperkte aanbod in de niet-dagelijkse artikelensec-
tor in de gemeente Wijchen is het op korte afstand gelegen concurrerend aanbod.
Vooral het aanbod in Nijmegen (centrum, Dukenburg, Novium) mag daarbij niet
onvermeld worden gelaten. In mindere mate geldt dat voor de centrumgebieden
van Uden, ’s-Hertogenbosch, Arnhem en Oss. Van centrumgebieden in nabijgelegen
plaatsen als Beuningen, Cuijk, Grave, Malden en Groesbeek zal Wijchen minder con-
currentie ondervinden.

2.4 Draagvlak en distributieve uitbreidingsruimte

Draagvlak ‘stabiel’ tot 2025
De gemeente Wijchen telt bijna 40.000 inwoners (januari 2009). De gemeente gaat
uit van behoud van het huidige bevolkingsaantal tot 2025. In de gemeente wordt de
nieuwe woonwijk Huurlingsedam gebouwd waar in de toekomst ca. 1.100 nieuwe
woningen komen. Ook zijn er plannen voor de bouw van 800 woningen in Wijchen-
West. Deze nieuwbouw zal de verwachte daling van de gemiddelde woningbezet-
ting in de bestaande bebouwing als gevolg van vergrijzing en ontgroening, kunnen
opvangen.

Uitbreidingsruimte
De distributieve uitbreidingsmogelijkheden voor het dagelijkse artikelenaanbod
over de periode 2009-2015 benaderen wij op 1.400 tot 2.100 m² wvo voor de gehele
gemeente Wijchen. Hiervan zal een aanzienlijk deel ingezet dienen te worden voor
de herontwikkeling van buurtwinkelcentrum Achterlo. Daarnaast kan enige ruimte
ingezet worden voor versterking en schaalvergroting van Wijchen-centrum, namelijk
maximaal ca. 500 m² wvo.

Omdat de niet-dagelijkse artikelensector op gemeentelijk niveau wat lager functio-
neert als de landelijke norm, is er cijfermatig naar 2015 toe geen uitbreidingsruimte
te berekenen. Specifiek voor het centrum is er wel distributieve ruimte het aanbod
uit te breiden, aangezien juist dit aanbod op een relatief hoog niveau functioneert.
De distributieve uitbreidingsruimte in het centrum van Wijchen bedraagt 2.400 tot
2.850 m² wvo in de niet-dagelijkse artikelensector.

2.5 Algemene trends en ontwikkelingen detailhandel

• Er zijn grote verschillen bij de consument in individuele belangstelling en wen-
sen door manier van leven, accentlegging voor wat betreft kwaliteit, onder-
scheid, vermaakgehalte, gevoel en sensatie.
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• De consument is voortdurend op zoek naar beleving, sfeer en onderscheid. Dit
leidt bij bezoek aan voorzieningenconcentraties tot grotere afstandoverbrug-
ging, maar de toegenomen mobiliteit speelt hier ook bij mee. Als gevolg hiervan
neemt de concurrentie tussen winkelgebieden toe. Aanbodkwaliteit, keuzemo-
gelijkheid, prijsstelling en interne (winkelinrichting, uitstraling) en externe (om-
gevingskwaliteit) verschijningsvorm worden daardoor belangrijker.

• Door de toegenomen mobiliteit, toename van de actieradius en nieuwe recrea-
tieve voorzieningen krijgt winkelen als vorm van vrijetijdsbesteding steeds meer
concurrentie. Het belang van een goede autobereikbaarheid en parkeergele-
genheid neemt daardoor voor winkelvoorzieningen toe. De consumentenbeste-
dingen zijn na een daling in de jaren 2002-2005 weer fors toegenomen, maar
gezien de economische ontwikkelingen vanaf 2008 en het gedaalde consumen-
tenvertrouwen, zal deze groei zich de komende jaren zich waarschijnlijk niet
voortzetten.

• Een mogelijk effect kan zijn dat de consument (weer) meer prijsbewust wordt,
hetgeen perspectieven biedt voor het meer prijsvriendelijke en discount-
aanbod1.

• De schaalvergroting manifesteert zich in vrijwel alle detailhandelsbranches en
komt in enkele PDV/GDV-branches tot uiting in de komst van ‘branchegerichte
warenhuizen’: zeer grootschalige zaken met een heel breed assortiment, inclu-
sief branchevreemde artikelen. De zeer grootschalige zaken kunnen door hun
omvang en aantrekkingskracht zowel positieve als negatieve effecten hebben
op de verzorgingsstructuur. De schaalvergroting is tevens nadrukkelijk aanwezig
in de binnensteden, waar diverse modeformules ook steeds grotere winkels
openen.

• Ook bij supermarkten is sprake van een duidelijke schaalvergrotingstrend, met
als gevolg een toenemende druk op de kleinste winkelgebieden en de levens-
middelenspeciaalzaken.

• Tegenover de schaalvergroting is tegelijk een trend van schaalverkleining en
(super)specialisatie waar te nemen. Steeds vaker duiken winkels op met een zeer
specialistisch of bijzonder assortiment. Voorbeelden hiervan zijn de modeacces-
soires winkel Six of koffiespeciaalzaken.

• Een toenemende druk vanuit detailhandelsondernemingen om zich te vestigen
op perifere locaties.

• Een voortgaande brancheverbreding op perifere locaties (vestiging meer bran-
ches dan de traditionele PDV-branches)2. Hierdoor krijgen perifere winkellocaties
een breder aanbod, en worden ze meer concurrerend met de reguliere winkel-
centra. De voorgaande branchevervaging (verkoop van niet tot het kernassorti-
ment van de winkel behorende artikelen) bij winkels op perifere locaties ver-
sterkt dit nog.

                                                     
1 Berichten over de ontwikkeling van de omzetten bij discountsupermarkten wijzen hier al op.
2 Bouwmarkten, tuincentra, keukens/sanitair, de gehele woninginrichtingbranche, auto’s boten cara-

vans.
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• De verkopen via internet hebben een deel van de verkoop van de gevestigde
detailhandel overgenomen. Het medium is vooral sterk in probleemloze en emo-
tieloze goederen, van uniforme kwaliteit (boeken, cd’s & dvd’s, elektronische
producten, reizen, e.d.). Het aandeel van de internetverkoop in de totale detail-
handelsbestedingen is nog beperkt (ruim 5%), maar het aantal webwinkels is
sterk toegenomen en een verdere stijging wordt verwacht. Naar schatting zullen
in 2012 8,5% van alle non-foodbestedingen via internet lopen3. Dat zal effecten
hebben op de groeimogelijkheden voor de gevestigde detailhandel in enkele
branches en daarmee op de samenstelling van het winkelaanbod in winkelcen-
tra4. Echter, voor een groot aantal productgroepen biedt de combinatie van een
fysieke winkel met een internetwinkel goede kansen om te overleven. Dit geldt
ook voor winkelgebieden die zich focussen op branding om deze interessant te
houden voor de consument en ingrijpen in de ruimtelijke structuur om zo de
kwaliteit van het winkelgebied te verbeteren.

Samenvattend kan gesteld worden dat de strijd om de consument zich de komende
jaren zal verharden, en vooral onderscheidende formules en winkelmilieus zullen
hierbij de winnaars zijn.

2.6 Plannen en ontwikkelingen

Plannen en initiatieven in de gemeente
Binnen de gemeente Wijchen doen zich diverse plannen en initiatieven voor op het
gebied van de detailhandel. Een overzicht van de huidige stand van zaken:

Gebied

Centrum: Sterrebosweg

De Sterrebosweg maakt momenteel onderdeel uit van het kernwinkelgebied en is aan één zijde verwin-

keld. Momenteel wordt de Sterrebosweg autovrij gemaakt en opnieuw ingericht. De raad wenst tweezij-

dige bewinkeling van de Sterrebosweg mogelijk te maken voor maximaal 50%. Op deze manier kan het

winkelaanbod in het centrum op deze plek uitgebreid en versterkt worden en het winkelcircuit verbeterd

worden.

Centrum: Dorsvlegel (centrum Zuid)

De plannen voor de locatie Dorsvlegel zijn gebaseerd op het plan op het parkeerterrein aan de achterzij-

de van de Touwslagersbaan een nieuwe winkelstraat te creëren met twee aantakkingen op de Touwsla-

gersbaan. Voor de realisatie van dit plan dient een gedeelte van de bestaande bebouwing te worden

gesloopt en wordt vervangen door nieuwbouw. Het programma bestaat een toevoeging van ca. 8.000 m²

bvo (= ca. 6.000 à 6.500 m² wvo), ca. 500 parkeerplaatsen ondergronds en 32 appartementen.

                                                     
3 Jones Lang LaSalle, Winkelmarktspecial 2009
4 Bron: Kijken, Luisteren, leren en …. (SSM en Panteia, 2008)
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Centrum: Oostflank

Voor de Oostflank van Wijchen-centrum is het plan in ontwikkeling om 400 m² nieuwe horecaruimte te

bouwen, 1.300 m² publieksgerichte dienstverlening en 800 m² kantoor.

Centrum: Westflank

Plannen voor bouw nieuwe bibliotheek.

Centrum: Zaal Sterrebos/de Arend

Plannen voor de verbouwing van deze zaal waarbij ca. 1.500 m² horeca vervangen gaat worden, worden

momenteel uitgevoerd.

Buurtwinkelcentrum Achterlo

Het winkelcentrum wordt vernieuwd en het aanbod zal bestaan uit onder meer twee supermarkten met

gezamenlijk ca. 3.100 m² bvo (= ca. 2.225 m² wvo) en enkele dagwinkels.

Rotonde Nieuweweg

Op bedrijventerrein Wijchen-Oost, aan de rotonde Nieuweweg is recentelijk de nieuwe Praxis geopend. Er

zijn concrete plannen hier ook een electrowarenhuis te vestigen.

Transformatie Kruisbergseweg/Kraanvogelstraat

Er zijn plannen het gebied integraal te herontwikkelen met wonen, werken en commerciële functies. Bij

de commerciële functies wordt gedacht aan kleinschalige ambachtelijke bedrijven, ateliers, kantoren en

winkels. De winkels passen qua assortiment en omvang niet direct in het kernwinkelgebied.

Plannen en ontwikkelingen in de regio
Ook in de regio bestaan plannen voor verdere uitbreiding en versterking van het
winkelaanbod en winkelconcentraties. Een overzicht:

Nijmegen

Nijmegen heeft in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de binnenstad. Met de Marikenstraat en de

Moenenstraat zal het centrum van Nijmegen een sterke aantrekkingskracht 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 van 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 toevoeging van ca. 3.000 m² detail-

handel. Vanwege de korte afstand vormt Nijmegen-Dukenburg een geduchte concurrent voor Wijchen-

centrum. Wel is recent de Jumbo-supermarkt gesloten.
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Arnhem

Ook in Arnhem is hard gewerkt aan versterking van de binnenstad. Het Musiskwartier 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).

Nabijgelegen woonplaatsen

Ook diverse van de andere kleinere gemeentes hebben plannen voor hun winkelaanbod of hebben plan-

nen uitgevoerd het winkelaanbod te versterken. In Groesbeek (ca. 8.000 m² wvo), Mook en Cuijk zijn

centrumplannen in ontwikkeling. Het winkelcentrum van Malden is eerder met ca. 3.000 m² wvo uitge-

breid. Er zijn plannen Bijl/Hofplein in Grave te ontwikkelen, uitbreiding en versterking van het winkel-

aanbod met ca. 1.400 m² (waaronder Hema).
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3. KADER VOOR DE VISIE

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de detailhandelsvisie voor Wijchen op hoofdlijnen uitge-
werkt. Daarin worden de algemene uitgangspunten benoemd, alsmede de meer
specifieke uitgangspunten voor de dagelijkse en niet-dagelijkse artikelensector.

Een toekomstvisie op de detailhandelsstructuur houdt in dat keuzen voor verschil-
lende ontwikkelingsvoorstellen zeer nadrukkelijk met elkaar in verband staan. Een
beleidskeuze voor een bepaald onderdeel in de Wijchense winkelstructuur staat niet
los van de ontwikkelingsrichting en de consequenties voor andere onderdelen. De
beleidsstandpunten op onderdelen scheppen de noodzakelijke duidelijkheid zodat
economisch bij de detailhandel betrokken partijen, als ondernemers, eigenaren,
ontwikkelaars en beleggers hun strategie en investeringen daarop kunnen afstem-
men.

3.2 Uitgangspunten

Huidige structuur
De huidige detailhandelsstructuur is input voor de visie op de toekomstige detail-
handelsstructuur. De huidige structuur bestaat uit een aantal concentraties die van
elkaar verschillen in aanbod naar oppervlak en branchering, in volume en in verzor-
gingsfunctie. De positie in de structuur verschilt. Naar de toekomst toe is het in sa-
menhang ‘ontwikkelen’ van alle concentraties de basis voor een heldere en duurza-
me structuur. Niet alle winkelvoorzieningen zijn daarin structuurbepalend, maar
kunnen wel van aanvullende betekenis zijn op het aanbod.

Ambitie: een goed voorzieningenniveau voor de lokale consument
Voldoende en kwalitatief goede winkelvoorzieningen vormen een belangrijk uit-
gangspunt van het gemeentelijke beleid. De gemeente acht het van belang dat de
inwoners van Wijchen op een redelijke afstand van hun woning hun (dagelijkse)
boodschappen kunnen doen en kunnen winkelen. De ambitie van de gemeente is
vooral gelegen in versterking van de lokaal-verzorgende positie van de detailhandel
in Wijchen, maar dat kan bereikt worden door een versterking van de bovenlokale
aantrekkingskracht.
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Uitgangspunten voor een duurzame voorzieningenstructuur
Een goede detailhandelsstructuur bestaat uit perspectiefrijke, elkaar aanvullende
winkelconcentraties. Om hiertoe te komen zijn de volgende uitgangspunten gefor-
muleerd:

1. Koopgedrag als leidraad voor de positionering van winkelgebieden
Vroeger bepaalden vooral ligging, omvang en verzorgingsgebied de typering van
winkelgebieden. Tegenwoordig is de complementariteit en daarmee de functionele
invulling veel meer gekoppeld aan het koopgedrag van de consument. Globaal zijn
daarbij de volgende winkelgebieden te onderscheiden:
• Boodschappencentra (met de nadruk op o.a. levensmiddelen, persoonlijke ver-

zorging, bloemen, dierenbenodigdheden, etc.).
• Recreatieve winkelcentra (modische branches, juwelier en optiek, huishoudelijke

en luxe artikelen, sport en spel, hobby en media).
• Centra voor laagfrequente en doelgerichte aankopen (wonen, bruin- en wit-

goed, doe-het-zelf, auto en fietsen).

Door aan te sluiten bij het koopgedrag kunnen gebieden zich duidelijk profileren.
Hierbij kunnen winkelcentrum overigens gericht zijn op meerdere soorten koopge-
drag. Het centrum van Wijchen heeft bijvoorbeeld een belangrijke functie op het
gebied van recreatief winkelen, maar daarnaast is het ook een boodschappencen-
trum.

2. Ruimtelijke concentratie van winkelvoorzieningen
Bij concentratie c.q. clustering van winkels ontstaat een meerwaarde voor onderne-
mers en consumenten. Daarnaast draagt concentratie bij aan het beperken van het
aantal verkeersbewegingen. Nieuwe ontwikkelingen dienen daarom zoveel mogelijk
plaats te vinden binnen de aangewezen concentratiegebieden. Ontwikkelingen
daarbuiten worden alleen toegestaan, wanneer deze aantoonbare meerwaarde
opleveren voor de structuur c.q. het voorzieningenniveau van de gemeente.

3. Inzetten marktruimte op de juiste plek
Om de detailhandelsstructuur als geheel beter/sterker te maken, wordt de markt-
ruimte ingezet voor ontwikkelingen op de daarvoor meest geschikte locaties. Markt-
ruimte en dynamiek moeten hierbij in eerste instantie worden ingezet om de ge-
wenste her- of doorontwikkeling van winkelgebieden op gang te brengen. Tegen
deze achtergrond kan het voorkomen dat daarmee de berekende (distributieve)
marktruimte beperkt en tijdelijk overschreden wordt of niet geheel ingezet wordt.
Dit mag geen belemmering vormen indien dit uiteindelijk leidt tot versterking van
de structuur en de afzonderlijke winkelconcentraties. Kwaliteit gaat daarmee in de
visie van BRO boven kwantiteit.
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4. Ruimte bieden voor en aan dynamiek
De dynamiek in de detailhandel is zeer groot. Om in te kunnen blijven spelen op de
wensen van zowel de aanbieders als de consument is het van belang om op een ver-
antwoorde wijze open te staan voor veranderingen in de detailhandel. Het is daarbij
overigens niet uit te sluiten dat bestaande winkelondernemingen verdrongen wor-
den door nieuwe.

5. Schaalvergroting op de juiste plek faciliteren.
Met het oog op een goede concurrentiepositie is het belangrijk dat ook Wijchen
inspeelt op de trend naar schaalvergroting in de detailhandel. Een zorgvuldige ruim-
telijke inpassing van de grootste winkels in de verzorgingsstructuur is noodzakelijk.
Hierbij vormen aspecten als branche en bezoekersintensiteit belangrijke afwegings-
criteria. Voor Wijchen is het in de discussie over inpassing van grootschaligheid ge-
wenst om te kiezen voor ontwikkelingen die voldoen aan de criteria van ruimtelijke
concentratie en complementariteit.

3.3 Structuur op hoofdlijnen

De beschikbare marktruimte moet gefaciliteerd worden op de daarvoor meest ge-
schikte locaties. Aan de hand van de ambitie van de gemeente, uitgangspunten en
marktmogelijkheden kan de visie op de toekomstige structuur op hoofdlijnen opge-
steld worden. Uitgaande van het koopgedrag als leidraad kunnen de belangrijkste
elementen als volgt geformuleerd worden:

Boodschappen
• De dagelijkse boodschappen dienen zoveel mogelijk in de directe omgeving van

de inwoners aangeboden worden, dus behalve in het centrum ook in de buurten
en wijken, en waar het draagvlak het toelaat, ook in de overige kernen.

• In de detailhandelsstructuur heeft Wijchen-centrum een paraplufunctie in de
dagelijkse artikelensector. Dat wil zeggen dat het aanbod complementair is aan
het (beperktere) aanbod in de buurten, wijken en kleinen kernen.

• Boodschappenaanbod in het centrum van Wijchen is belangrijk voor de leven-
digheid gedurende de hele dag. Door een divers boodschappenaanbod komt de
loop in het centrum al vroeg op gang.

• Herpositionering en modernisering van winkelgebieden afgestemd op het
draagvlak staat centraal op buurt- en wijkniveau in Wijchen-kern. De buurtcen-
tra moet de ruimte worden geboden om de huidige positie te optimaliseren.
Modernisering en vorm geven aan de trends van schaalvergroting van de be-
staande centra staat hier voorop, met het doel een meer compleet en gevarieerd
assortiment aan te bieden op dit niveau, afgestemd op het draagvlak en de lig-
ging in de verzorgingsstructuur.
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• Voor de dagelijkse verzorging in de eigen wijk is de herontwikkeling van buurt-
winkelcentrum Achterlo van groot belang.

• Vanwege de verzorging in de nabije omgeving is het onwenselijk op buurtni-
veau concentraties uit de markt te nemen, door bijvoorbeeld functiewijziging of
transformatie. Dit geldt ook voor de verspreide bewinkeling in de dagelijkse ar-
tikelensector.

• Tegen de achtergrond van de verzorging van de inwoners in de directe omge-
ving is het onwenselijk een megasupermarkt op een perifere locatie of elders
aan de winkelstructuur toe te voegen.

• Alverna en Bergharen zijn de enige kleine kernen die over dagelijkse voorzie-
ningen beschikken. Voor de leefbaarheid van deze kernen wordt gestreefd naar
een actief behoud van het huidige voorzieningenniveau. Voor de andere kleine
kernen vormt het ontbreken van draagvlak een belangrijk knelpunt om te ko-
men tot een basispakket aan dagelijkse voorzieningen.

Winkelen
• Het recreatieve winkelaanbod (met name de branches mode, schoenen, waren-

huizen, juwelier, etc.) vervult een verzorgingsfunctie op gemeenteniveau en
heeft een aantrekkende werking op consumenten van buiten de gemeente.
Voor het recreatieve winkelen is het centrum van Wijchen de aangewezen loca-
tie.

• Blijvende versterking van het centrum als recreatief koopcentrum voor voorna-
melijk de inwoners van Wijchen is nodig, maar ook voor de versterking van de
regionale verzorgingsfunctie. Het centrum vraagt hierbij om impulsen, zowel
ruimtelijk als functioneel. Een deel van de beschikbare marktruimte dient gere-
serveerd te worden om ontwikkelingen en initiatieven in het centrum te facili-
teren.

• Het is van belang vast te houden aan de compactheid van het centrum.
• Vestiging van grootschalige detailhandel dient primair in het centrum van Wij-

chen plaats te vinden, behalve als in het beleid de perifere vestiging van be-
paalde branches of soorten winkels mogelijk is gemaakt.

• Beperkingen gelden voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor de overige win-
kelconcentraties. Deze concentraties mogen hun bedoelde functie niet overstij-
gen en niet concurreren met het hoofdwinkelgebied.

Laagfrequente aankopen
• Laagfrequente en doelgerichte aankopen worden doorgaans buiten de traditio-

nele winkelcentra gedaan. Locaties aan de rand van de stad of op bedrijventer-
reinen zijn daar de aangewezen locaties voor.

• Er leent zich maar één bedrijventerrein in Wijchen voor de vestiging van detail-
handel; bedrijventerrein Wijchen-Oost.

• De locatie Woondrôme biedt ruimte aan grootschalige detailhandel in meubelen
en woninginrichting in brede zin.
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• In het centrumgebied van het bedrijventerrein (de zogenaamde ‘Ruit’) wordt
ruimte geboden aan bepaalde vormen van grootschalige detailhandel; bouw-
markt en electrowarenhuis (bruin- en witgoed).

• Binnen de bedrijventerreinen is productiegebonden detailhandel toegestaan.
• Het gebied Kraanvogelstraat blijft een locatie voor doelgericht aanbod, voor-

namelijk volumineus, volgens het huidige profiel.
• De bedrijventerreinen herbergen ook solitaire winkels. Verdere verspreiding

wordt niet voorgestaan, en daar waar mogelijk en gewenst wordt gestreefd
naar verplaatsing naar één van de concentratiegebieden.

• Het is niet gewenst elders een nieuw programma aan perifere en grootschalige
detailhandel (o.a. op bedrijventerreinen) onder te brengen.

3.4 Afweging initiatieven en ontwikkelingen centrum Wijchen

Specifiek voor het centrum van Wijchen zijn er diverse plannen en initiatieven voor
een uitbreiding van het winkelaanbod. Voor de verdere ontwikkeling van het cen-
trum als geheel is het van belang het kader waarin nieuwe ontwikkelingen plaats
kunnen vinden, vast te leggen. Dat vraagt om een afweging van de voor- en nade-
len van de diverse initiatieven.

Figuur 3.1: Initiatieflocaties Wijchen-centrum

initiatieven Wijchen-centrum

Sterrebos

Dorsvlegel

Aambeeld
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Marktmogelijkheden als richtinggevend kader
Voor de versterking van het centrum zijn er marktmogelijkheden aanwezig (distri-
butieve uitbreidingsruimte) die als richtinggevend kader gezien dienen te worden.
De te realiseren kwaliteit van de stedenbouwkundige structuur en invulling met
winkels bepalen de wenselijkheid en haalbaarheid van mogelijke uitbreidingen.

Ontwikkeling Sterrebos belangrijk voor de structuur
In het vigerende beleid is de verdere ontwikkeling van de Sterrebosweg als winkel-
gebied uitgangspunt voor de versterking van het centrum van Wijchen. Deze eenzij-
dig gedeeltelijk bewinkelde straat is autovrij gemaakt en wordt opnieuw ingericht.
De plannen zijn er op gericht tweezijdige bewinkeling door te voeren, met het doel
het winkelaanbod op deze plek uit te breiden, te versterken en het winkelcircuit in
het centrum te verbeteren.

De locatie biedt goede mogelijkheden voor het ontwikkelen van kleinschalige de-
tailhandel, waarmee het centrum van Wijchen haar onderscheidend vermogen ver-
der kan versterken. Zowel op het gebied van de modische branches als huishoudelij-
ke en luxe artikelen biedt deze locatie aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden. Be-
halve detailhandel biedt de locatie ook goede mogelijkheden voor andersoortige
publieke voorzieningen (theehuis, koffiehuis, paviljoen, galerie) in combinatie en
relatie met het Kasteel, Villa Sterrebosch en de groenvoorzieningen. Hierdoor kan
een bijzonder winkelklimaat ontstaan.

Een belangrijk pluspunt van de ontwikkeling van de Sterrebosweg is dat het de mo-
gelijkheid biedt de voetgangersrouting in het centrum te verbeteren. Door beide
zijden te verwinkelen, zal deze straat een duidelijker onderdeel uitmaken van een
loopcircuit binnen het centrum van Wijchen. Hier ontbreekt het nu aan. Om het
winkelcircuit sluitend te maken, dient de Sterrebosweg bij voorkeur verbonden te
worden met de Marktpromenade. Op deze wijze ontstaat een aantrekkelijke alter-
natieve verbinding tussen Marktpromenade en Spoorstraat, en wordt de circuitvor-
ming in het centrum aanzienlijk verbeterd zonder daar heel veel nieuwe winkelme-
ters aan toe te moeten voegen. Bovendien geeft dit een impuls aan de Marktpro-
menade, en worden de hier gelegen parkeervoorzieningen ook gebruikt als bron-
punt voor bezoek aan de Sterrebosweg. Ook een verbetering van de verbinding
tussen de Burchtstraat en de Touwslagersbaan (Oude Klapstraat) draagt bij aan op-
timalisering van de voetgangersrouting. In combinatie met de plannen voor de Kas-
teeltuinen kan ook aandacht besteed worden aan een aantrekkelijke voetgangers-
routing vanuit het station naar het centrum (logische aantakking op centrumge-
bied).

Een verplaatsing van de dienstverlenende bedrijven die nu aan de Sterrebosweg
gevestigd zijn naar de Oostflank van het centrum biedt ruimte voor een verdere
versterking van het winkelaanbod en de winkelstructuur.
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Dorsvlegel biedt ruimte voor grootschaligheid
De plannen voor een uitbreiding van het centrum op de locatie Dorsvlegel (nu par-
keerterrein) zullen naar verwachting voornamelijk ruimte bieden aan grootwinkel-
en filiaalbedrijf in het midden-marktsegment. Hiermee kan de omvang van het mo-
dische aanbod in het centrum van Wijchen op een hoger niveau getild worden.
Momenteel is het namelijk moeilijk geschikte panden in het centrum te vinden voor
de schaalvergroting bij dergelijke winkels.

De grotere diversiteit van het aanbod draagt ook bij aan de regionale aantrekkings-
kracht. Onderscheidend vermogen in de zin van een hoogwaardig of zelfs exclusief
marktsegment zal met deze ontwikkeling niet direct bereikt worden. Indirect kan dit
wel het geval zijn, wanneer reeds gevestigde (landelijke) ondernemingen hun intrek
nemen in de nieuwbouw om vorm te kunnen geven aan de wens naar onder meer
schaalvergroting. Vrijkomende panden bieden vervolgens mogelijkheden voor de
vestiging van meer hoogwaardig en onderscheidend aanbod.

Door realisatie van plan Dorsvlegel wordt het centrum van Wijchen ruimtelijk uitge-
breid, het loopgebied voor de bezoekers van het centrum wordt daarmee aanzien-
lijk vergroot. De nieuwe winkellus sluit goed aan op de Touwslagersbaan, zowel aan
de Marktzijde als aan de zijde van de Oude Klapstraat ontstaat een herkenbare en-
tree. Het plan biedt bovendien de mogelijkheid de presentatie van de zuidelijke
zijde van de Touwslagersbaan een belangrijke impuls te geven. Echter, de ontwikke-
ling van de Dorsvlegel draagt slechts beperkt bij aan een verbetering van de huidige
routing in het centrum van Wijchen. Bovendien wordt de compactheid van het cen-
trum niet bevorderd.

Goede parkeermogelijkheden en bijbehorende bereikbaarheid zijn belangrijke
randvoorwaarden voor de ontwikkeling van Dorsvlegel. Dit kan naar verwachting
alleen ondergronds, hetgeen hoge investeringen met zich meebrengt. De vraag
hierbij is hoe dit geregeld gaat worden. Mocht hierdoor betaald parkeren ingevoerd
moeten worden, dan ontstaat een ongunstige concurrentiepositie van de hier aan-
wezige supermarkt ten opzichte van de andere centrumsupermarkten. Om dit te
vermijden zou overal rond het centrum betaald parkeren ingevoerd moeten wor-
den.

Bij de realisatie van plan Dorsvlegel wordt het zwaartepunt van het centrum van
Wijchen naar het zuiden verplaatst (Touwslagersbaan/Dorsvlegel). Dit zou nadelig
zijn voor het functioneren van de Burchtstraat/Spoorstraat/Ster-rebosweg als win-
kelgebied. Met name wanneer de plannen voor Dorsvlegel de benaderde distribu-
tieve ruimte aanzienlijk overschrijden, bestaat de kans dat er hier leegstand ont-
staat. Deze leegstand kan ontstaan door verhuizing van reeds aanwezige winkeliers
in het centrum van Wijchen die zodoende in kunnen springen op de trend van
schaalvergroting.
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Herontwikkeling Aambeeld
Aan de achterzijde van (ten westen van) de Spoorstraat bevindt zich een parkeerter-
rein. Dit terrein biedt ruimtelijk gezien eveneens mogelijkheden de winkelstructuur
van het centrum van Wijchen te versterken.

Ruimtelijk gezien biedt deze locatie de mogelijkheid een extra looproute te creëren
tussen de Spoorstraat, via Aambeeld, en de Burchtstraat. Deze ontwikkeling zou de
circuitvorming in het centrum kunnen verbeteren. Het draagt bovendien bij aan de
realisatie van een compact centrum. Het centrum wordt in dit geval niet zozeer aan
één zijde uitgebreid, maar er wordt een verbinding gemaakt tussen twee straten die
reeds deel uitmaken van het centrumgebied. Een verbinding richting de Herenstraat
zou daarentegen niet bijdragen aan een betere circuitvorming in het centrum. Het
winkelgebied zou hier dan een nieuw uiteinde krijgen, aangezien het verwinkelen
van de Herenstraat zeer moeilijk zal zijn, zoals in het verleden reeds gebleken is aan
de Oude Klapstraat.

Figuur 3.2: Optimalisering voetgangersrouting Wijchen-centrum
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Keuze ontwikkelingsrichting centrum
Voor een versterking van het centrum van Wijchen dient het aanbod uitgebreid en
verdiept te worden. De ingezette richting met betrekking tot dubbelzijdige verwin-
keling van de Sterrebosweg biedt daarvoor, in combinatie met de herontwikkeling
van ‘zaal Sterrebos/de Arend’ en de verbinding Burchtstraat/Touwslagersbaan, ruim-
telijk en functioneel gezien de beste mogelijkheden (zie figuur 3.2). Andere ontwik-
kelingsrichtingen zoals de locatie Dorsvlegel, overschrijden ruimschoots de benader-
de distributieve uitbreidingsruimte. Deze ontwikkeling past niet binnen de door de
gemeente gestelde ambitie aangaande de versterking van een duurzame Wijchense
detailhandelsstructuur. Op basis van het beleid, de ambitie en de beschreven uit-
gangspunten gaat deze visie uit van versterking van het centrum aan de zijde van de
Sterrebosweg. In het volgende hoofdstuk worden de ruimtelijke en functionele
randvoorwaarden voor het centrum weergegeven, waarbij uitgegaan wordt van de
ontwikkelingen aan de Sterrebosweg.

Inzet distributieve uitbreidingsruimte
De keuze het centrum te versterken aan de zijde van de Sterrebosweg heeft tot ge-
volg dat de marktmogelijkheden waarschijnlijk niet volledig op deze locatie benut
worden. Echter, er zijn voldoende mogelijkheden de overige distributieve uitbrei-
dingsruimte in te zetten, zoals invulling van leegstaande panden, schaalvergroting
binnen bestaand aanbod en invulling van vrijkomende panden bij verplaatsing
dienstverlening zoals banken.
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4. VISIE OP DE DETAILHANDELSSTRUCTUUR PER DEELGE-
BIED

Voor de verschillende winkelgebieden in de gemeente Wijchen worden in dit hoofd-
stuk de gebiedsprofielen uitgewerkt, passend in de toekomstige detailhandelsstruc-
tuur, zoals hiervoor weergegeven.

4.1 Wijchen-centrum

Perspectief
Het beleid is gericht op het bieden van een in kwantitatief en kwalitatief opzicht zo
compleet mogelijk pakket van winkels en aanverwante publieksgerichte voorzienin-
gen in het centrum passend bij de omvang van Wijchen en de positie van Wijchen in
de regionale structuur. Het perspectief voor Wijchen-centrum is goed. De huidige
omzetten per m² wvo zijn redelijk hoog en het centrum heeft een grote aantrek-
kingskracht op inwoners uit Wijchen en kan tevens rekenen op bezoekers van buiten
de eigen gemeente. De kansen voor het centrum liggen voornamelijk in het optima-
liseren van de lokale verzorgingsfunctie. De regionale positie kan daarnaast ver-
sterkt worden, maar door haar ligging en positionering in de regionale structuur is
het niet realistisch om een trede hoger in de regionale winkelhiërarchie te komen
(achterland is te beperkt en ligging ten opzichte van Nijmegen-binnenstad). De kan-
sen liggen daarom voornamelijk in het optimaliseren van de lokale verzorgingsfunc-
tie. Om de huidige verzorgingspositie te behouden en waar mogelijk te versterken,
is het nodig te blijven vernieuwen.

Profiel: hoofdwinkelcentrum
Het centrum van Wijchen is en blijft het hoofdwinkelcentrum voor Wijchen. Voor de
inwoners van Wijchen vervult het centrum de functie van comfortabel, compleet
recreatief koopcentrum. Naar de toekomst toe zal Wijchen-centrum zich vooral
moeten blijven richten op het completeren van het bestaande aanbod en het uit-
breiden van de keuzemogelijkheden, primair op het gebied van recreatief winkelen.

Het centrum van Wijchen heeft daarnaast ook een belangrijke boodschappenfunc-
tie. De supermarkten zullen, ook naar de toekomst toe, een paraplufunctie moeten
blijven vervullen voor heel Wijchen en omringende kernen.

Het winkelaanbod onderscheidt zich door de aanwezigheid van meerdere winkels
die zich richten op het hoogwaardige of zelfs exclusieve marktsegment, met name in
de modische en aanverwante branches. Het onderscheidende karakter in de regio
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kan versterkt worden door uitbreiding van winkels in een hoger marktsegment die
gericht bezocht worden door bepaalde groepen vaste klanten.

Speerpunten functionele versterking
Het beleid richt zich op optimalisering van de lokale verzorgingsfunctie en verster-
king van onderscheidend vermogen en diversiteit. Er zijn voldoende kansen om tot
een verdere kwalitatieve en functionele versterking te komen, door onder meer:
• Faciliteren uitbreiding en schaalvergroting bestaande winkels. Zeker in de modi-

sche branches zijn steeds meer formules die om een schaalsprong vragen, maar
dit geldt ook voor andere branches (bijvoorbeeld drogisterijen en parfumerieën
en sport & spel).

• Voldoende ruimte bieden voor versterking van het supermarktaanbod.
• Bestaande kwaliteiten verder uitbouwen door verdieping recreatieve branches.
• Verbreding van het aanbod met ontbrekende en ondervertegenwoordigde

branches.
• Uitbreiding hoogwaardig of zelfs exclusief marktsegment, met name in de modi-

sche en aanverwante branches.
• Handhaven goede mix tussen landelijk opererende grootwinkel- en filiaalbedrij-

ven en zelfstandige lokale ondernemers.
• Handhaven mix van detailhandel met andere centrumfuncties, zoals horeca,

cultuur en dienstverlening.

Speerpunten ruimtelijke versterking
De functionele versterking gaat gepaard met een ruimtelijke versterking van Wij-
chen-centrum. Essentiële randvoorwaarde in de ruimtelijke versterking is dat ge-
streefd wordt naar behoud van de compactheid van het centrum en het creëren van
een duidelijk voetgangerscircuit. Het beleid richt zich op volgende punten:
• Behoud compactheid van het centrum (concentratie c.q. clustering van winkels

en andere voorzieningen zoals horeca en diensten).
• De Markt blijft het centrale punt van het centrum. Versterking verblijfswaarde

(voornamelijk horeca, versterken gevelbeeld en uitstraling enkele winkels).
• Uitbreiding van winkelruimte dient vooral gericht te zijn op het gebied Sterre-

bosweg en de aansluiting op de Marktpromenade.
• Verplaatsing dienstverlenende bedrijven naar de Oostflank.
• Verbetering voetgangersrouting, winkelcircuit.
• Verbeteren verbinding Oude Klapstraat tussen Burchtstraat en de Touwslagers-

baan.
• Schaalvergroting op de juiste, strategische plek faciliteren (centraal en aan de

rand).
• Aandacht voor bewegwijzering van de belangrijkste entrees en verbindingspun-

ten in het centrum.
• Een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van het centrum voor de bezoe-

kers te voet, fiets, openbaar vervoer of de auto.
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• Optimaliseren voetgangersverbinding station-centrum Wijchen.
• Het garanderen van voldoende parkeervoorzieningen op korte afstand van het

winkelgebied.
• Vrije en ongehinderde toegankelijkheid van het centrum (ouderen, gehandicap-

ten).
• Heldere inrichting openbare ruimte (wordt momenteel aan gewerkt).

Specifiek voor het gebied Sterrebosweg en omgeving:
• Zo veel mogelijk tweezijdige verwinkeling nastreven, met aandacht voor behoud

zichtrelatie met het groen van het Sterrebosch.
• Inpassing een of enkele grotere winkelunits aan de Sterrebosweg om autonome

trekkracht van het winkelgebied te versterken.
• Centraal aan de Sterrebosweg ‘rustpunt’ in de vorm van een centraal pleintje,

zodanig dat er een sterke ruimtelijke relatie met het Kasteel en omliggend park
ontstaat.

• Villa Sterrebosch moet een meer extroverte/uitnodigende uitstraling krijgen.
• Realiseren winkelverbinding of –passage tussen Sterrebosweg en kop Markt-

promenade (Europaplein).

4.2 Buurtwinkelcentra

Profiel
De buurtvoorzieningen spelen een belangrijke functie in de consumentenverzorging
op korte afstand van de woning. Behoud en waar nodig versterking van deze func-
tie is in Wijchen gewenst, maar dat aanbod dient wel zoveel mogelijk geconcen-
treerd te zijn in levensvatbare, centraal in het verzorgingsgebied gelegen centra.
Nabijheid en gemak zijn de belangrijkste kernwoorden voor de buurtvoorzieningen.
De supermarkten vormen daarbij de belangrijkste trekkers. Er is daarnaast onder-
steuning mogelijk van speciaalzaken met dagelijkse artikelen en enkele niet-
dagelijkse artikelenwinkels, alsmede enige andere functies, zoals bijvoorbeeld een
kapper of cafetaria, maar ook steeds vaker zorg en welzijn.

Perspectief
Het perspectief voor de buurtwinkelcentra in Wijchen is overwegend positief. Zui-
derpoort en Wijchen-Noord hebben voldoende potenties voor de toekomst. Ach-
terlo kende een zeer gedateerde opzet en verkeerde in slechte staat, maar het ont-
wikkelingstraject is reeds in gang gezet. De drie buurtwinkelcentra behoren tot de
hoofdstructuur en er zal van gemeentewege beleidsmatig actief ingezet worden op
het behoud van de detailhandelsfunctie. Wijchen beschikt in de toekomst zodoende
naast het centrum over een drietal gezonden buurtwinkelcentra. Van ‘slechte’ sub-
centra is geen sprake.
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Zuiderpoort
Buurtwinkelcentrum Zuiderpoort heeft een belangrijke functie in de dagelijkse ver-
zorging van Wijchen-Zuid en functioneert goed. De omvang, branchering en uitstra-
ling van het winkelcentrum voldoen aan de huidige randvoorwaarden voor een
buurtwinkelcentrum. Door het ontbreken van een tweede supermarkt kan het win-
kelcentrum geen functie als wijkwinkelcentrum vervullen. De bouw van de uitbrei-
dingswijk Huurlingsedam betekent een impuls voor Zuiderpoort. In de nieuwe wijk
komen naar verwachting 2.500 à 3.000 mensen te wonen (in wijk Wijchen-zuid wo-
nen ca. 7.800 inwoners). Dit betekent een uitbreiding van het verzorgingsgebied
hetgeen kan leiden tot een versterking van het winkelaanbod. Daar tegenover staat
een afname van het verzorgingsgebied door de algemene trend van gezinsverdun-
ning en de bouw van winkelcentrum Achterlo, waardoor inwoners uit die wijk zich
weer op het eigen aanbod zullen gaan richten.

Door de sterke functie van het centrum van Wijchen in de dagelijkse voorziening en
de plannen voor buurtwinkelcentrum Achterlo enerzijds en de ruimtelijke mogelijk-
heden op de huidige locatie anderzijds, ontbreken nochtans de distributieve moge-
lijkheden Zuiderpoort uit te breiden met een tweede supermarkt. Bovendien ont-
breken de fysieke mogelijkheden het winkelcentrum uit te breiden.

Wijchen-Noord
Buurtwinkelcentrum Wijchen-Noord heeft een belangrijke functie voor Wijchen-
Noord, dit wordt versterkt door de ligging ten noorden van het spoor. Het winkel-
centrum functioneert goed, ondanks de enigszins beperkte omvang en branchering
van het centrum. Vanwege de ruimtelijke mogelijkheden en de parkeersituatie
wordt verder uitbreiding van het winkelaanbod niet voorgesteld.

Achterlo
Voor de leefbaarheid van de wijk Achterlo is het van belang dat de wijk beschikt
over een goed en aantrekkelijk buurtwinkelcentrum. Winkelcentrum Achterlo ver-
keerde in slechte staat en kende een gedateerde opzet. De plannen voor realisatie
van een nieuw winkelcentrum en de komst van een supermarkt(en) en enkele vers-
speciaalzaken zal een versterking betekenen van de dagelijkse voorzieningenstruc-
tuur in Wijchen. Het verzorgingsgebied biedt daarvoor voldoende mogelijkheden
(en breidt uit door de geplande woningbouw aan de westkant van Wijchen). Voor
het winkelcentrum is het wel van belang de consumenten uit het verzorgingsgebied
weer aan zich te binden aangezien deze momenteel aangewezen zijn op andere
aankoopplaatsen en reeds gewend zijn aan deze situatie. De omzetverplaatsing zal
ten koste gaan van de verschillende supermarkten in Wijchen-centrum en in mindere
mate buurtwinkelcentra Zuiderpoort en Wijchen-Noord.
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Blijvende aandacht is essentieel
Naar de toekomst toe dient voor elk buurtwinkelcentrum voortdurend ingezet te
worden op een goed onderhoud, uitstraling en sociale veiligheid, zodat het risico
wordt tegengegaan dat er een kentering inzet en de centra mogelijk in een neer-
waartse spiraal terechtkomen.

4.3 Kleine kernen

Profiel en perspectief kleine kernen
Het detailhandelsbeleid met betrekking tot de dorpen is gestoeld op het handhaven
en waar mogelijk versterken van de leefbaarheid en levendigheid van de kernen. De
lokale consumentenverzorging staat hierbij voorop, met de nadruk op een zo com-
pleet mogelijk dagelijks artikelenaanbod. Het is een landelijk verschijnsel dat kleine
kernen (< 4.000 inwoners) te kampen hebben met een afkalving van het voorzienin-
genniveau. Het perspectief voor winkels in de niet-dagelijkse artikelensector in deze
kernen is moeizaam. In de dagelijkse artikelensector moet de inzet gericht zijn op
behoud van de dorpssupermarkten en de versspeciaalzaken.

Nieuwe concepten?
Bij voldoende draagvlak en behoefte kunnen vernieuwende economische en maat-
schappelijke concepten ingezet worden om het voorzieningenniveau op peil te hou-
den. Nieuwe initiatieven richten zich op een zekere mate van clustering, variërend
van interne verbreding tot samenvoeging met andere voorzieningen op het gebied
van cultuur, educatie, welzijn, zorg, wonen, kinderopvang, informatie, postservice,
ambacht en dienstverlening. Gezamenlijke huisvesting betekent een grotere aan-
trekkingskracht en gedeelde huisvestingskosten. In een multifunctioneel diensten-
centrum zijn diverse (niet-)commerciële diensten geclusterd. Voorbeelden van con-
cepten zijn de buurtsupermarkt met aangevulde diensten als stomerij, TPG-post, etc.,
de Servicewinkel, het Kulturhus of een dorpswinkel met naast basisproducten ook
speciale producten (bijvoorbeeld streekproducten).

Bergharen
Door de afzijdige ligging van Bergharen is het voor de leefbaarheid van belang dat
de winkels in dagelijkse artikelen voor de kern behouden blijven. Het draagvlak is
beperkt voor goede toekomstmogelijkheden voor de supermarkt, het aantal inwo-
ners zal min of meer stabiel blijven. Voor Bergharen bieden de nieuwe concepten
wellicht aanknopingspunten om het voorzieningenniveau overeind te houden. In-
dien er vanuit de kern zelf draagvlak bestaat voor een initiatief voor bijvoorbeeld
een multifunctioneel voorzieningencentrum is het goed om de haalbaarheid te on-
derzoeken.
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Alverna
De kern Alverna kent naast een kleine supermarkt een aantal winkels met een speci-
fiek aanbod (bruidsmode-, HiFi-speciaalzaak). Daarnaast beschikt de kern over rela-
tief veel horecagelegenheden (restaurants) en vermaaksvoorzieningen (kunstski-
baan, manege, bowlingcentrum, golfbaan). Deze kern dankt het voorzieningenaan-
bod niet aan het eigen inwonertal maar aan de strategische ligging aan de Graafse-
weg. Voor de kern is het belangrijk dat het beleid zich richt op behoud van de voor-
zieningen. Voor de leefbaarheid is het behoud van de supermarkt van groot belang.

Overige kernen
De overige kernen (Balgoij, Batenburg, Hernen/Leur en Niftrik) beschikken over
geen of zeer minimaal detailhandelsaanbod. Het dagelijkse artikelenaanbod ont-
breekt geheel en daarom maken deze voorzieningen geen deel uit van de hoofd-
structuur (er is geen aanbod aanwezig dat aanvullend is op de andere winkelcentra).
Vanuit gemeentewege zal beleidsmatig niet actief ingezet worden op het behoud
van detailhandelsfunctie. Voor nieuwe detailhandelsvoorzieningen is het draagvlak
te beperkt.

4.4 Perifere vestiging van detailhandel

Hoofdlijnen beleid
Het provinciale beleid voor perifere detailhandel volgt uit het Streekplan Gelderland
2005 en het Regionaal Plan 2005-2020 van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Het
beleid richt zich op versterking van bestaande perifere detailhandelsconcentraties en
nieuwvestiging binnen het zoekgebied A325-zone. Buiten het zoekgebied geldt dat
reeds gereserveerde marktruimte in bestaande PDV-clusters (clusters van perifere
detailhandels vestigingen) beschikbaar blijft en dat herontwikkeling en inbreiding
van bestaande PDV-locaties voor lokale behoefte mogelijk blijft.

In Wijchen leent zich slechts één bedrijventerrein voor de vestiging van detailhandel,
te weten bedrijventerrein Wijchen-Oost. Bedrijventerrein Wijchen-Oost ligt buiten
het zoekgebied A325-zone, bovendien is er geen sprake van gereserveerde markt-
ruimte in een bestaand PDV-cluster. Er worden daardoor in het provinciale en regio-
nale beleid geen mogelijkheden geboden tot nieuwvestiging van PDV in Wijchen-
Oost, los van bestaande bedrijven of initiatieven. Aan het integraal toestaan van
volumineuze detailhandel, showrooms, toonzalen en internetwinkels5 is goedkeu-
ring onthouden.

Dit heeft er toe geresulteerd dat detailhandel binnen de bedrijfsdoeleinden-
bestemming niet is toegestaan, behalve op plekken waar dit specifiek is aangeduid.

                                                     
5 Bedrijfsmatige verkoop van goederen uitsluitend via internet waarbij ter plaatse geen uitstalling en

geen verkoop van goederen plaatsvindt
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Het betreft de plekken waar ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan
al een detailhandelsbedrijf gevestigd was.

De gemeente Wijchen biedt op bedrijventerrein Wijchen-Oost op de specifiek aan-
gewezen locaties ruimte voor bepaalde vormen van perifere detailhandel, aange-
zien deze qua aard en/of omvang niet gewenst zijn in een winkelcentrum. Met uit-
zondering van één enkele aanbieder in wit- en bruingoed wordt aan grootschalige
detailhandel in de branches die doorgaans wel gewenst zijn in een winkelcentrum,
geen mogelijkheden geboden. Zij vervullen daar namelijk vaak de rol van trekker en
hebben een vliegwielwerking voor de overige aanwezige bedrijven.

Voor de perifere locaties hanteert de gemeente Wijchen verschillende regelingen
met betrekking tot de branchebeperkingen. De motivatie hiervoor is vooral gelegen
in het feit dat clustering voordelen voor de detailhandel zelf biedt (synergie). Som-
mige winkels worden echter dusdanig doelgericht bezocht dat clustering nauwelijks
meerwaarde biedt. Het beleid ten aanzien van de perifere vestiging van detailhan-
delsbeleid richt zich op:
• Ruimtelijke clustering van bepaalde soorten perifere detailhandel binnen een

beperkt aantal gebieden.
• Voor andere soorten perifere detailhandel geen clustering maar wel beperking

van de vestigingsmogelijkheden tot hiervoor in aanmerking komende specifieke
locaties.

Dit vertaalt zich in drie gebieden van perifere detailhandel op het bedrijventerrein,
met daarnaast de Kraanvogelstraat/Kruisbergseweg. Niet alle winkels zijn namelijk
geschikt om te clusteren, maar wel geschikt voor de consumentenverzorging. Buiten
deze gebieden wordt detailhandel op bedrijventerreinen, in welke vorm dan ook,
uitgesloten.

4.4.1 Perifere detailhandelsgebieden

Bedrijventerrein Wijchen-Oost ‘de Ruit’
De beoogde detailhandelsontwikkelingen nabij de rotonde Nieuweweg op bedrij-
venterrein Wijchen-Oost zijn met name bedoeld om ter plaatse een ruimtelijk func-
tionele kwaliteitsverbetering teweeg te brengen. Qua winkelaanbod gaat het vooral
om doelgericht bezochte detailhandel. Ten aanzien van dit gebied geldt de be-
stemming ‘Gemengd II’.
• Binnen gemengd II zijn toegestaan een bouwmarkt ter plaatse van deze aandui-

ding en detailhandel in wit- en bruingoed ter plaatse van deze aanduiding.
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Woondrôme Wijchen
Voor de Woondrôme locatie wordt blijvend gericht op een sterke thematische clus-
tering gericht op ‘wonen’. Woondrôme heeft de bestemming ‘bedrijventerrein,
meubeltoonzalen en woonwarenhuizen’. De volgende branches zijn toegestaan:
• De gehele woninginrichtingbranche in brede zin (meubels, vloerbedekking, wo-

ningtextiel, verlichting en babywoonwinkel). Voor vestiging hier geldt een mi-
nimumomvang van een winkel van 500 m² wvo.

• Kleinschalige detailhandel in aanverwante artikelen zoals decoratie, keukenac-
cessoires, kunst e.d.

Overig bedrijventerrein Wijchen-Oost
Ten aanzien van overig bedrijventerrein Wijchen-Oost geldt zo goed als overal de
bestemming ‘Bedrijventerrein’ en een klein stukje ‘Gemengd I’. Daarnaast is op een
aantal plekken bepaalde vormen van detailhandel toegestaan indien ter plaatse een
aanduiding hiervoor is opgenomen. Productiegebonden detailhandel is toegestaan,
binnen bepaalde voorwaarden.
• Binnen gemengd I is toegestaan detailhandel in meubelen en woninginrichting,

met uitzondering van gronden met een specifieke gebruiksaanduiding of waar
detailhandel is uitgesloten. Ondersteunende detailhandel ten behoeve van een
specifieke gebruiksaanduiding (bijvoorbeeld leisure, sport en recreatieve voor-
zieningen) is eveneens toegestaan.

• Op een aantal plekken is detailhandel zoals meubels, auto’s, rijwielen, antiek
e.d. toegestaan indien ter plaatse een aanduiding hiervoor is opgenomen.

• De voorwaarden voor productiegebonden detailhandel zijn:
- Detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd

en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie on-
dergeschikt is aan de productiefunctie.

- De detailhandel is ondergeschikt in termen van omzet en/of benutte be-
drijfsruimte.

- Hierbij geldt dat als de detailhandel niet (meer) ondergeschikt is, er sprake is
van een echte winkel. In dat geval gelden de eerder genoemde uitgangspun-
ten voor perifere detailhandel.

- Detailhandel in voeding- en genotmiddelen is uitgesloten.
• Aan het integraal toestaan van volumineuze detailhandel, showrooms, toonza-

len en internetwinkels is goedkeuring onthouden.

Kraanvogelstraat/Kruisbergseweg
Het gebied Kraanvogelstraat/Kruisbergseweg biedt ruimte aan winkels die qua
schaalgrootte en assortiment niet direct in het centrum van Wijchen passen (doelge-
richt en doorgaans volumineus). Dit sluit aan op de nu reeds aanwezige winkels zo-
als sanitair, Boerenbond en een fietsenspeciaalzaak. Winkels in voeding- en genot-
middelen en in de recreatieve sfeer (zoals modische en luxe-artikelen en sport en
spel) worden uitgesloten. Met nieuwe initiatieven dient bovendien zeer zorgvuldig
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omgegaan te worden, gezien de distributieve uitbreidingsmogelijkheden in Wij-
chen. Nieuwe initiatieven mogen niet ten koste gaan van de versterking van het
centrum van Wijchen en de positie van ‘de Ruit’ binnen de detailhandelsstructuur.

Overige bewinkeling
Voor de overige bewinkeling binnen Wijchen bestaat er geen distributieve ruimte
dit aanbod uit te breiden. Dit geldt ook voor de woonbranche die gevestigd is aan
de Stationslaan/Vijverlaan.

4.4.2 Aandachtspunten perifere detailhandel

Ongewenste branchevervaging perifeer aanbod
Voor de bedrijfsvoering van de PDV-zaken kan het gewenst zijn dat naast het kern-
assortiment ook andere assortimenten gevoerd worden (ontwikkeling tot branche-
gericht warenhuis, de klant verrassen en ideeën laten opdoen, etc.). Om enerzijds
het voeren van nevenassortimenten mogelijk te maken, maar anderzijds te voorko-
men dat uiteindelijk op perifere locaties een winkelaanbod ontstaat dat in totaliteit
gaat concurreren met de bestaande winkelcentra, dienen beperkingen gesteld te
worden ten aanzien van de toegestane nevenassortimenten.
• In z’n algemeenheid geldt dat de artikelen gevoerd mogen worden die direct of

indirect tot het specifieke assortiment van de betreffende branche of soort win-
kel behoren.

• Hierbij is inbegrepen gelegenheidsassortiment ten behoeve van bepaalde festivi-
teiten, zoals Kerst, Pasen en Koninginnedag (in de tijd beperking van de ver-
koop).

Niet benoemde bijzondere detailhandelsontwikkelingen perifere locaties
De op perifere locaties toegestane detailhandelsactiviteiten zijn specifiek benoemd,
maar de opsomming is niet uitputtend. Voor initiatieven voor perifere detailhandel
in niet-benoemde branches, wordt de afweging gemaakt of het wel past binnen de
hoofdlijnen en geest van het beleid. Is dit het geval dan worden voornoemde rege-
lingen gehanteerd.

De detailhandel is bovendien een dynamische branche en niet alle nieuwe ontwik-
kelingen zijn te voorzien. Zo kunnen er specifieke redenen zijn om af te wijken van
de aangegeven branchebeperkingen voor perifere detailhandelsvestiging. Ter illu-
stratie: grootschalig winkelaanbod in andere dan de aangegeven branches dient
zich, zoals gezegd, in de reguliere winkelcentra te vestigen. Het is echter niet uit te
sluiten dat het gaat om een dusdanig grote winkel of combinatie van winkels, dat
deze hier ruimtelijk niet zijn in te passen. In dat geval kan er onder voorwaarden
bezien worden of perifere vestiging een optie is.
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Bovenal gaat het hierbij om toetsing van de impact op de beoogde detailhandels-
structuur: is er per saldo wel of geen sprake van structuurverstoring? Hierbij gaat het
er met name om dat er geen blijvende, zeer aanzienlijke afname van de keuzemo-
gelijkheden of variatie in het aanbod (van de betreffende branche) plaats vindt.
Daarenboven dient de vestiging versterkend te zijn voor de detailhandelsstructuur
van Wijchen. Dit vraagt om een aparte beleidsafweging.

4.5 Bijzondere detailhandel en overige aspecten

Boerderijverkoop/streekeigen producten
In het buitengebied wordt in principe geen detailhandel toegestaan. Echter, het
behoud van agrarische activiteiten op het platteland is onder meer uit het oogpunt
van werkgelegenheid en landschapsbeheer gewenst. De reguliere bedrijfsvoering is
niet altijd voldoende om te voorzien in een economisch renderend bedrijf. Naast de
reguliere bedrijfsvoering worden dan ook alternatieven geboden, zoals de moge-
lijkheid tot de verkoop van streekeigen geproduceerde agrarische producten recht-
streeks aan consumenten als nevenactiviteit. Dit krijgt als zodanig een plek in het
nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Nevenactiviteit wordt daarbij omschreven
als zijnde activiteiten die in ruimtelijke en bedrijfseconomische zin een onderge-
schikt bestanddeel vormen van de totale bedrijfsactiviteit. Kwantitatief betekent dit
maximaal 25% van de agrarische bedrijfsvoering tot een maximum van 350 m².
Boerderijverkoop mag geen verstorend effect hebben op de Wijchense detailhan-
delsstructuur.

Verkoop aan huis
Detailhandelsactiviteiten in de vorm van verkoop vanuit een woning zijn niet toege-
staan in verband met het voorkomen van een versnippering van het aanbod en het
oproepen van ongewenste verkeersbewegingen. Via een vrijstellingsbepaling in het
bestemmingsplan kan daar waar er (onder meer) geen sprake is van een verstoring
van de evenwichtige opbouw van de voorzieningenstructuur eventueel een uitzon-
dering worden gemaakt voor een zeer beperkte verkoop (kleinschalig), in verband
met een bedrijfsmatige activiteit bij een woning in het kader van de regelingen aan
huisgebonden beroepen/bedrijvigheid. Voor de kerkdorpen kan een ontheffing
verleend worden.

Internet afhaalpunten
Met het toenemen van de detailhandelsverkoop via internet neemt ook het leveren
van de goederen via afhaalpunten toe. Deze kunnen zich op bedrijventerrein Oost
vestigen, maar alleen als afhaalpunt en per definitie niet als winkel. Voorkomen
moet namelijk worden dat dergelijke afhaalpunten verkapte winkels worden en
daarmee gaan concurreren met de gevestigde detailhandel.
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4.6 Toekomstige detailhandelsstructuur

Volgende figuur geeft een overzicht van de verschillende winkelconcentraties pas-
send binnen de gewenste detailhandelsstructuur binnen de gemeente Wijchen. De-
tailhandel buiten deze concentratiegebieden vormt geen onderdeel van de toekom-
stige gewenste detailhandelsstructuur.
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Figuur 4.1: Toekomstige detailhandelsstructuur gemeente Wijchen
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5. TOETSING NIEUWE INITIATIEVEN

5.1 Inleiding

Het ruimte bieden aan vernieuwing in de detailhandel vormt een belangrijke doel-
stelling van het beleid. Maar niet ten koste van alles. Daarom worden nieuwe initia-
tieven voor de vestiging van winkels, voor uitbreiding van bestaande winkels of voor
de ontwikkeling van winkelcentra beoordeeld op hun toegevoegde waarde voor de
bestaande en beoogde detailhandelsstructuur. Dit geldt echter niet voor alle initia-
tieven, een en ander hangt af van de beoogde locatie en de omvang van de winkel-
ruimte. In dit hoofdstuk geven we aan wanneer een toetsing plaats dient te vinden
en welke toetsingscriteria gebruikt worden.

5.2 Criteria voor toetsing

Wanneer toetsen?
Toetsing vindt plaats:
• Bij uitbreiding/vestiging van winkelaanbod buiten de tot de hoofdstructuur be-

horende winkelcentra.
• Als een bestemmingsplanwijziging of –vrijstelling noodzakelijk is.

Toetsingscriteria
Het centrale toetsingskader voor te boordelen nieuwe winkelontwikkelingen vormt
de visie op de detailhandelsstructuur, zoals in deze nota is verwoord. Dit geldt ui-
teraard ook voor projecten waarin detailhandel als kostendrager is opgenomen. Ook
dan geldt dat de effecten op de detailhandelsstructuur doorslaggevend zijn in de
beoordeling.

Aan nieuwe winkelontwikkelingen wordt in principe beleidsmatig meegewerkt als:
• Aangetoond wordt dat het initiatief een meerwaarde voor de detailhandels-

structuur heeft. Deze meerwaarde kan zich uiten in een toename van de keuze-
mogelijkheden voor de consument, bijvoorbeeld omdat de branche zwak verte-
genwoordigd is. Of als er sprake is van een nieuwe formule die zich onderscheidt
door kwaliteit, specialisatie en/ of gerichtheid op een of meer bepaalde doel-
groepen.

• Aangetoond wordt dat het initiatief geen blijvende negatieve effecten heeft op
de bestaande detailhandelsstructuur en/of de in de visie aangegeven ontwikke-
ling daarvan.
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Bij winkelontwikkelingen met mogelijke effecten op de (boven) regionale detail-
handelsstructuur, dient het initiatief getoetst te worden aan het provinciale en regi-
onale detailhandelsbeleid. Verder zal het initiatief getoetst worden op voor de
ruimtelijke ordening relevante aspecten als:
• inpassing in de omgeving;
• bereikbaarheid;
• parkeermogelijkheden bezoekers en personeel;
• bevoorrading;
• beeldkwaliteit;
• etc.

5.3 Toetsingsprocedure

Informatie aanleveren
Om een initiatief te kunnen toetsen op effecten op de detailhandelstructuur, zal de
gemeente moeten beschikken over de relevante informatie. In dit verband zal de
initiatiefnemer bij de aanvraag een aantal zaken inzichtelijk moeten maken. Dit kan
in de vorm van een distributie-planologisch onderzoek dat minimaal de volgende
elementen bevat:
• naam, adres en woonplaatsgegevens van de aanvrager;
• locatie- en situatiebeschrijving van de beoogde vestigingsplaats of uitbreiding;
• de beoogde omvang van de ruimte in wvo en bvo;
• de branche(ring) van de vestiging(en), en indien reeds bekend de winkelformu-

le(s);
• het verwachte verzorgingsbereik van het winkelaanbod (verwachte herkomst

van de klanten en de omzet);
• de verwachte hoogte van de omzet (ca. 3 jaar na realisatie);
• een raming van de omzetmutaties bij de gevestigde detailhandel als gevolg van

het initiatief;
• een beschouwing over de kwalitatieve toegevoegde waarde van het project

voor de detailhandelstructuur van Wijchen en eventueel omringende winkelge-
bieden;

• bij verplaatsing vanuit de gemeente een omschrijving van de verwachte effecten
voor de vrijkomende panden en omringende functies;

• de voorziene verkeerseffecten en de manier waarop men die oplost (modal split
bezoekers, parkeercapaciteit, openbaar vervoer, bevoorrading, etc.).
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6. ACTIEPROGRAMMA EN INZETBARE MIDDELEN

6.1 Inleiding

De in deze nota aangegeven visie op de detailhandelsstructuur geeft de gewenste
winkelstructuur aan, met een heldere opbouw en met een onderlinge samenhang
van de verschillende Wijchense winkelgebieden. Daarnaast is aangegeven hoe om te
gaan met nieuwe winkelinitiatieven. Maar naast het ‘wat-waarom-waar’ is het ‘hoe’
evenzeer belangrijk. Dit laatste hoofdstuk gaat hierop in.

6.2 Acties en maatregelen

Rol gemeente
Bij het realiseren van de beleidsvisie komt de rol van de gemeente Wijchen vooral in
de volgende activiteiten tot uitdrukking:
• Het vaststellen en eenduidig uitdragen van het detailhandelsbeleid.
• Sturing en prioritering op basis van het toetsingskader voor het te voeren de-

tailhandelsbeleid. Dit betekent dat ook prioriteit gegeven dient te worden aan
de doelstellingen uit de detailhandelsnota boven bijvoorbeeld de uitgifte van
grond, verkoop van terreinen of het meewerken aan voorkeuren van marktpar-
tijen voor locaties die in het omschreven beleid niet (meer) passen.

• Toetsen van marktinitiatieven. Dit vraagt een positieve houding ten opzichte
van gewenste ontwikkelingen en een terughoudende en afwijzende houding bij
ongewenste ontwikkelingen. In het laatste geval dient de gemeente ook gemo-
tiveerd nee te kunnen zeggen.

• Vertalen van het beleid in actuele bestemmingsplannen en een toepassing van
een passend instrumentarium om het gewenste eindbeeld te bereiken.

• Investeringen en onderhoud en beheer in/van openbare ruimte en infrastructuur
(randvoorwaarden).

• Monitoren van ontwikkelingen.

Overzicht acties en maatregelen
Om de gewenste detailhandelsstructuur in de gemeente te bereiken is een actieve
houding van alle partijen vereist. In onderstaand schema zijn de prioriteiten aange-
geven, waarbij tevens verantwoordelijkheden zijn benoemd.
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Niet alle winkelcentra of –deelgebieden zijn hierbij benoemd. Dit betekent echter
niet dat er niets hoeft te gebeuren, wel dat per centrum bezien moet worden in
hoeverre en welke acties en maatregelen nodig zijn om goed te blijven functione-
ren.

Wat Wie

Algemeen detailhandelsbeleid

- Vaststelling visie en prioritering ontwikkelingen Gemeente, ondernemers

- Bestuurlijke besluitvorming Gemeente

- Uitwerking en regulering (ook juridisch-planologisch)

beleidsstandpunten, tevens voor deelonderwerpen

Gemeente

- Afstemming met andere beleidsterreinen Gemeente

- Realiseren schoon, heel en veilig in alle winkelgebieden Gemeente, ondernemers

- Monitoring detailhandelsbeleid Gemeente, ondernemers

Centrum

- Actieve inzet op versterking branchering, door aantrek-

ken specifieke branches en formules

Marktpartijen, ondernemers, gemeente

- Opschaling winkelaanbod planologisch vastleggen Gemeente

- Versterken routing, circuitvorming en accommoderen

schaalvergroting in het kernwinkelgebied door verster-

king op strategische locaties, met name Sterrebosweg

Gemeente, ontwikkelaar, woningbouwcor-

poratie

- Verbeteren gevelkwaliteit en terugdringen overdadige

reclame

Ondernemers, pandeigenaren, gemeente

- Uitvoering samenhangend pakket aan maatregelen in

kader van bereikbaarheid en parkeren

Gemeente, belanghebbenden

- Bewaking en afstemming detailhandelsontwikkelingen;

voorkomen ongewenste ontwikkelingen

Gemeente, ondernemers

Buurtwinkelcentra

- Herontwikkeling buurtwinkelcentrum Achterlo, zowel

ruimtelijke als functionele versterking

Gemeente, ondernemers, eigenaren, ontwik-

kelaar

- Op niveau houden van buurtwinkelcentra; schoon, heel

en veilig

Gemeente, ondernemers, eigenaren

Dorpscentra

- Positieve houding om bestaande ondernemers te be-

houden en waar mogelijk te faciliteren

Gemeente, ondernemers

- Ruimte bieden aan initiatieven gericht op versterking

leefbaarheid

Gemeente, ondernemers

- Bergharen: Handhaven lokaal verzorgend aanbod.

Onderzoeken mogelijkheden concentratie winkelaan-

bod in centrum door nieuwbouw en verplaatsing win-

kels.

Gemeente, ondernemers, eigenaren, ontwik-

kelaar, woningbouwcorporatie

Perifere en grootschalige detailhandel

- Vertalen detailhandelsbeleid in bestemmingsplan voor

bedrijventerrein

Gemeente

- Actief regelen en handhaven beleid met betrekking tot

perifere detailhandel

Gemeente
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6.3 Instrumenten

Enkele instrumenten die beschikbaar zijn om tot een verdere uitvoering en uitwer-
king van het detailhandelsbeleid te komen, betreffen:
• financiële stimuli en –participatie;
• publieksrechtelijke juridische instrumenten.

Navolgend worden enkele andere instrumenten aangegeven.

Privaatrechtelijke juridische instrumenten
De gemeente kan op diverse (her-)ontwikkelingslocaties afspraken maken met de
projectontwikkelaars over het gebruik van de grond en de toegestane branches. Het
beoogde brancheprofiel kan op deze wijze worden gerealiseerd. Dergelijke afspra-
ken worden doorgaans vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst. Belang-
rijk daarbij is dat het gebruik van het privaatrecht de werking van het publiekrecht
niet mag doorkruisen. Eventueel te sluiten overeenkomsten moeten voldoen aan het
bestemmingsplan.

Gebiedsontwikkeling en –management
Een specifieke geïntegreerde aanpak, waarbij een samenhangend pakket aan maat-
regelen wordt ingezet, wordt aanbevolen voor upgrading of thematisering van een
gebied met een groot ontwikkelingsperspectief. Het hele proces wordt aangestuurd
en begeleid vanuit een vorm van gebieds- of centrummanagement. Voordelen van
een gebiedsaanpak zijn: grotere betrokkenheid van partijen, een overzichtelijker
werkveld, grotere samenhang en een sneller resultaat. Deze detailhandelsvisie kan
als basis verder worden uitgewerkt in gebiedsgerichte actieplannen.

Professionalisering organisatie en samenwerking
De ambities kunnen alleen worden waargemaakt als bedrijfsleven en overheid de
handen in elkaar slaan op het vlak van: het nastreven van een gezamenlijke koers,
het aanjagen en uitvoeren van projecten en het stimuleren en organiseren van de
afstemming, coördinatie, communicatie en betrokkenheid. Dit betekent onder meer
dat aan de zijde van de ondernemers en eigenaren de organisatiegraad verder ge-
optimaliseerd dient te worden. Het is immers van belang dat alle betrokken partijen
ook hun verantwoordelijkheden zien en nemen om Wijchen op het vlak van met
name de detailhandel op een goed niveau te houden. Uiteindelijk heeft eenieder
daar baat bij. Centrummanagement, als structureel samenwerkingsverband van pu-
blieke en private partijen, kan mogelijk ingezet worden ter bevordering van het
economisch functioneren en de aantrekkingskracht van het centrum van Wijchen.
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Ondernemersnetwerken
Bestaande ondernemers kunnen bij het vinden van goede brancheaanvullingen een
belangrijke rol spelen. Via allerhande ondernemersnetwerken (waaronder branche-
organisaties en inkoopcombinaties) hebben ondernemers vaak contact met potenti-
ele nieuwe ondernemers. Op deze wijze kunnen geschikte starters worden gevon-
den, maar zeker ook regionaal opererende ondernemers. Lokaal sterke ondernemers
zouden hierin in samenwerking met de gemeente een voortrekkersrol kunnen ver-
vullen.

Projectinitiatieven
Via specifieke lokale projectinitiatieven zoals een task-force of een organisatie aan-
bodversterking te realiseren. Belangrijk is wel dat een duidelijke brancheringsvisie
ten grondslag ligt aan de initiatieven.

Financiering
Er zijn meerdere mogelijkheden om te komen tot financiering van gebiedsontwik-
keling en/of centrummanagement. Voor centrummanagement verwijzen wij naar
het Handboek Centrummanagement6 dat binnenkort verschijnt.

Monitoring
Detailhandel en daarmee samenhangende commerciële ontwikkelingen zijn voort-
durend onderhevig aan veranderingen. Het is dan ook raadzaam om geregeld te
evalueren of het beleid heeft geleid tot de gewenste ontwikkelingen.
• Monitoring toetst de huidige koers en verschaft inzicht in de vraag of men op de

juiste weg is en kan aanleiding zijn om de visie bij te stellen en nieuwe speer-
punten te benoemen.

• Resultaten moeten aangetoond worden om draagvlak te verkrijgen. Monitorge-
gevens kunnen deze resultaten leveren.

6.4 Tot slot

We zien goede mogelijkheden het winkelaanbod in de gemeente Wijchen verder te
versterken. Wijchen heeft reeds een aantal bijzondere kenmerken die bij kunnen
dragen aan de gewenste versterking, zoals de compactheid van het centrum en het
grote aandeel plaatselijke ondernemers met een bijzonder aanbod. De versterking
van het winkelaanbod dient met name in Wijchen-centrum plaats te vinden en ge-
richt te zijn op een vergroting van het onderscheidend vermogen van het aanbod en
de diversiteit. Een belangrijke ontwikkeling daarin zijn de plannen voor dubbelzijdi-
ge bewinkeling van de Sterrebosweg. Dit biedt goede mogelijkheden de voetgan-
gersrouting in het centrum sterk te verbeteren.

                                                     
6 Bron: Handboek Centrummanagement, BRO 2009 in opdracht van de Kamer van Koophandel Brabant

en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.
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Met name wanneer dat gecombineerd wordt met een directe verbinding met de
Marktpromenade en een verbinding tussen de Burchtstraat en de Touwslagersbaan.
Daarnaast is voor de consumentenverzorging in de wijken de terugkomst van
buurtwinkelcentrum Achterlo van groot belang en dient ook ingezet te worden op
behoud van een minimaal voorzieningenniveau op het gebied van de dagelijkse
artikelensector in de dorpen (Bergharen en Alverna) ter bevordering van de leef-
baarheid.
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BIJLAGEN





Bijlagen 1

BIJLAGE 1: BRANCHERING AANBOD

Winkelaanbod gemeente Wijchen t.o.v. referentieplaatsen

Referentieplaatsen

Gemeente Wijchen 30.000 tot 50.000 inw.

aantal m² wvo m² wvo per aantal m² wvo

winkels m² wvo per winkel 1.000 inw. winkels m² wvo per winkel

Levensmiddelen 44 9.191 209 232 54 12.215 226

Persoonlijke verzorging 10 1.354 135 34 15 2.062 143

Totaal dagelijkse artikelen 54 10.545 195 266 69 14.277 208

Warenhuis 1 1.475 1.475 37 1 2.340 1.727

Kleding & mode 45 5.712 127 144 57 9.280 164

Schoenen & lederwaren 9 2.725 303 69 12 2.657 226

Juwelier & optiek 9 541 60 14 12 793 67

Huishoudelijke- & luxe art 9 1.374 153 35 11 2.023 193

Antiek & kunst 5 680 136 17 3 357 108

Sport & spel 5 994 199 25 10 3.014 293

Hobby 7 1.808 258 46 8 793 97

Media 4 669 167 17 9 1.269 141

Plant & dier 20 7.888 394 199 16 5.751 359

Bruin & witgoed 15 1.669 111 42 15 2.419 164

Auto & fiets 10 1.122 112 28 9 1.547 178

Doe-het-zelf 7 4.689 670 118 10 9.082 935

Wonen 40 26.108 653 658 31 20.544 657

Detailhandel overig 10 1.635 164 41 13 2.023 161

Totaal niet- dagelijkse artikelen 196 59.089 302 1.490 217 63.892 296

Totaal gemeente Wijchen 250 69.634 279 1.756 286 78.169 275



Bijlagen2

Aanbod Wijchen centrum

aantal

winkels m² wvo

Levensmiddelen 21 5.347

Persoonlijke verzorging 6 1.036

Totaal dagelijkse artikelen 27 6.383

Warenhuis 1 1.475

Kleding & mode 41 5.182

Schoenen & lederwaren 9 2.725

Juwelier & optiek 9 541

Huishoudelijke- & luxe artike-

len

7 1.079

Sport & spel 3 804

Hobby 3 298

Media 3 574

Plant & dier 4 434

Bruin & witgoed 11 1.379

Auto & fiets 1 216

Wonen 4 423

Detailhandel overig 2 114

Totaal niet- dagelijkse artikelen 98 15.244

Totaal centrum Wijchen 125 21.627

Aanbod Kraanvogelstraat/Kruisbergseweg

Aantal

winkels m² wvo

Levensmiddelen 1 45

Totaal dagelijkse artikelen 1 45

Plant en dier 2 173

Bruin en witgoed 1 30

Auto en fiets 2 298

Doe-het-zelf 3 1.499

Wonen 3 800

Detailhandel overig 2 851

Totaal niet dagelijkse artikelen 13 3.731

Totaal Kraanvogelstraat/

Kruisbergseweg

14 3.776
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Aanbod Wijchen-Noord

Aantal

Tunnelweg winkels m² wvo

Levensmiddelen 3 1.011

Totaal dagelijkse artikelen 3 1.011

Media 1 95

Plant en dier 1 152

Totaal niet dagelijkse artikelen 2 247

Totaal 5 1.258

Aanbod Zuiderpoort

Aantal

Zuiderpoort winkels m² wvo

Levensmiddelen 7 1.608

Persoonlijke verzorging 2 200

Totaal dagelijkse artikelen 9 1.808

Plant en dier 1 50

Totaal niet dagelijkse artikelen 1 50

Totaal 10 1.858

Aanbod Woondrôme

Aantal

Woondrôme winkels m² wvo

Huishoudelijke en luxe artikelen 1 250

Antiek en kunst 1 50

Plant en dier 1 35

Wonen 12 9.000

Totaal niet dagelijkse artikelen 15 9.335

Totaal Woondrôme 16 9.335



Bijlagen4

Aanbod overige bewinkeling kern Wijchen

Aantal

winkels m² wvo

Levensmiddelen 8 670

Persoonlijke verzorging 2 118

Totaal dagelijkse artikelen 10 788

Kleding & mode 2 330

Antiek & kunst 2 325

Sport & spel 1 115

Hobby 3 1.435

Plant & dier 9 6.044

Bruin & witgoed 2 80

Auto & fiets 4 423

Doe-het-zelf 2 2.665

Wonen 19 14.775

Detailhandel overig 3 475

Totaal niet- dagelijkse artikelen 47 26.667

Totaal overige bewinkeling 57 27.455
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Aanbod overige kernen gemeente Wijchen

Aantal

Balgoij winkels m² wvo

Levensmiddelen 1 45

Plant en dier 1 900

Totaal Balgoij 2 945

Batenburg

Antiek en kunst 1 225

Sport en spel 1 75

Auto en fiets 1 85

Wonen 1 80

Totaal Batenburg 4 465

Bergharen

Levensmiddelen 2 255

Doe-het-zelf 2 525

Plant en dier 1 100

Detailhandel overig 1 30

Totaal Bergharen 6 910

Hernen

Kleding en mode 1 55

Auto en fiets 1 50

Totaal Hernen 2 105

Niftrik

Wonen 1 950

Totaal Niftrik 1 950

Alverna

Levensmiddelen 1 210

Kleding & mode 1 150

Huishoudelijke en

luxe artikelen

1 45

Antiek en kunst 1 80

Hobby 1 75

Auto & fiets 1 45

Detailhandel overig 2 175

Totaal Alverna 8 780
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BIJLAGE 2: ECONOMISCH FUNCTIONEREN

Op basis van het inwonertal, de gemiddelde bestedingen en de koopkrachtbinding
en –toevloeiing is voor de huidige en toekomstige situatie de omzet per m² wvo (de
vloerproductiviteit) van het winkelaanbod benaderd. De gemiddelde vloerproducti-
viteit is een indicator voor het economisch functioneren van de detailhandel, aan de
hand waarvan de uitbreidingsruimte is bepaald. Wij maken onderscheid tussen de
distributieve uitbreidingsruimte op gemeentelijk niveau en specifiek voor het cen-
trum van Wijchen.

Karakteristieken draagvlak
De gemeente Wijchen telt momenteel 39.660 inwoners. Het gemiddeld besteedbaar
inkomen ligt volgens de Regionale Inkomensverdeling van het CBS rond het lande-
lijk gemiddelde. De consumentenbestedingen worden daarom gelijk gesteld aan de
landelijke bestedingscijfers, namelijk € 2.392,- per hoofd van de bevolking op jaarba-
sis in de dagelijkse artikelensector en € 2.678,- in de niet-dagelijkse artikelensector7.

Voor de koopstromen is gebruik gemaakt van het koopstromenonderzoek dat in
2009 in de Stadsregio Arnhem Nijmegen plaats heeft gevonden8. Het onderzoek
geeft mede inzicht in de huidige kooporiëntatie van de inwoners van de gemeente
Wijchen. Op basis van deze gegevens, de analyses, eerdere rapportages9, referenties
en landelijke gemiddelden10 is een inschatting te maken van de toekomstige koopo-
riëntatie van de inwoners van de gemeente Wijchen. Daarbij is rekening gehouden
met onder meer de volgende aspecten:
• De dagelijkse artikelensector is in redelijk sterke mate in het centrum van Wij-

chen geconcentreerd.
• De ligging nabij Nijmegen-centrum, Nijmegen-Dukenburg, Novium en andere

aankoopplaatsen zoals Uden zorgt in de niet-dagelijkse artikelensector voor een
tamelijk sterke koopkrachtafvloeiing van de inwoners van Wijchen naar elders.

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

• Met name Woondrôme Wijchen kan rekenen op een relatief zeer groot aandeel
omzet van buiten de eigen gemeente.

                                                     
7 Bron: HBD, Bestedingen en Marktaandelen, 2007
8 Bron: Eurerionaal Koopstromenonderzoek 2009, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Goudappel Coffeng

2009
9 Bron: Gemeente Wijchen, Ontwikkelingsmogelijkehden centrum Wijchen, 2009, BRO
10 Bron: E.J. Bolt, Winkelvoorzieningen op waarde geschat, 2003



Bijlagen8

De binding in de dagelijkse artikelensector bedraagt volgens het koopstromenon-
derzoek op gemeentelijk niveau 82% en voor het centrum van Wijchen 52%. In de
niet-dagelijkse artikelensector bedraagt de binding volgens het onderzoek 60% op
gemeentelijk niveau en 40% op centrumniveau.

Uit het onderzoek blijkt dat er in de dagelijkse artikelensector op gemeentelijk ni-
veau 10% als aandeel van de totale omzet toevloeit van buiten de gemeente en in
de niet-dagelijkse artikelensector 40%. Op centrumniveau bedraagt de toevloeiing
in de dagelijkse artikelensector 1% en in de niet-dagelijkse artikelensector 16%. Het
aandeel vreemde koopkracht (koopkrachttoevloeiing) is op basis van het onderzoek
zeer beperkt. BRO is van mening dat de toevloeiing op met name centrumniveau in
werkelijkheid hoger ligt. Op basis van ervaringen en referenties hanteren wij daar-
om een realistische koopkrachttoevloeiing in de dagelijkse artikelensector in het
centrum van 10% en 20% in de niet-dagelijkse artikelensector.

Huidig functioneren
Het huidige functioneren van de Wijchense detailhandel wordt benaderd in de vol-
gende twee rekenschema’s. De winkelvoorzieningen in de dagelijkse en niet-
dagelijkse artikelensector functioneren in het centrum van Wijchen gemiddeld ge-
zien op een hoog niveau (boven hetgeen gewoonlijk gerealiseerd wordt in dit soort
winkelcentra). Ook op gemeenteniveau realiseert de dagelijkse artikelensector een
hoge omzet per m² wvo. Voornaamste oorzaak is de enigszins achterblijvende om-
vang van het winkelaanbod. De niet-dagelijkse artikelensector functioneert op ge-
meentelijk niveau iets onder het landelijk gemiddelde, maar ook op een niveau dat
verwacht mag worden gezien de aard en samenstelling van het winkelaanbod. De
buiten het centrum aanwezige detailhandel realiseert in totaliteit echter een tame-
lijk lage omzet per m² wvo.

Huidig functioneren detailhandel gemeente Wijchen

dagelijkse artikelen niet-dagelijkse artikelen

Aantal inwoners gemeente Wijchen (2009) 39.660 39.660

Bestedingen per hoofd 2.392 2.678

Bestedingspotentieel (mln.) 94,9 106,2

Koopkrachtbinding 82% 60%

Totaal gebonden bestedingen 77,8 63,7

Koopkrachttoevloeiing (in % tot. best.) 10% 40%

Omzet door toevloeiing 8,6 42,5

Totale besteding (mln.) 86,4 106,2

Totaal m² wvo 10.545 59.090

Vloerproductiviteit (in m² wvo) 8.200 1.800

Landelijk gemiddelde (in m² wvo) 7.254 2.024

Uitbreidingsruimte 1.400 -
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Huidig functioneren detailhandel Wijchen-centrum

dagelijkse artikelen niet-dagelijkse artikelen

Aantal inwoners gemeente Wijchen (2009) 39.660 39.660

Bestedingen per hoofd 2.392 2.678

Bestedingspotentieel (mln.) 94,9 106,2

Koopkrachtbinding 52% 40%

Totaal gebonden bestedingen 49,3 42,5

Koopkrachttoevloeiing (in % tot. best.) 10% 20%

Omzet door toevloeiing 5,5 10,6

Totale besteding (mln.) 54,8 53,1

Totaal m² wvo 6.428 15.357

Vloerproductiviteit (in m² wvo) 7.750 3.475

Toekomstig functioneren
Op basis van de analyses worden in de volgende rekenschema’s de distributieve mo-
gelijkheden op gemeentelijk en op centrumniveau per 2015 benaderd. Wij gaan uit
van een scenario waarbij de versterking van de niet-dagelijkse artikelensector een
beperkte toename van de binding van de inwoners op het centrum van Wijchen en
de gemeente Wijchen tot gevolg heeft. Verder zal er in absolute zin ook iets meer
koopkracht van buiten de gemeente getrokken kunnen worden. Andere uitgangs-
punten zijn:
• Het inwonertal blijft constant.
• De bestedingen per hoofd blijven constant.
• De binding in de dagelijkse artikelensector op gemeentelijk niveau neemt toe

door uitbreiding en versterking van het aanbod, met name door de realisatie
van winkelcentrum Achterlo. Om dezelfde reden zal er een omzetverplaatsing
plaats vinden, waardoor de binding op het centrum wat af zal nemen.

• De benodigde vloerproductiviteit voor de detailhandel in het centrum van Wij-
chen is door BRO benaderd op basis van landelijke gemiddelden, referentiege-
gevens over vergelijkbare centra, informatie over regionale invloeden en de sa-
menstelling van het winkelaanbod. BRO schat deze in op € 7.750 per m² wvo in
de dagelijkse artikelensector en € 3.500,- per m² wvo in de niet-dagelijkse arti-
kelensector.

• Voor de gemiddelde vloerproductiviteit op gemeentelijk niveau gaan wij uit van
de landelijke gemiddelden. Deze bedragen € 7.254,- per m² wvo in de dagelijkse
artikelensector en € 2.024,- per m² wvo in de niet-dagelijkse artikelensector.

Tot 2015 ontstaat bij de gehanteerde uitgangspunten distributieve ruimte in de da-
gelijkse artikelensector. De ruimte die er is op gemeentelijk niveau wordt voor een
groot gedeelte ingevuld door de nieuwe supermarkten in Achterlo. Daarnaast is er
ruimte voor schaalvergroting van bestaande supermarkten in Wijchen-centrum en
uitbreiding met (vers)speciaalzaken.
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Distributieve ruimte voor uitbreiding van het niet-dagelijkse aanbod is er in Wijchen-
centrum. Omdat de niet-dagelijkse artikelensector op gemeentelijk niveau op een
gemiddeld normaal niveau functioneert, is er cijfermatig geen uitbreidingsruimte te
berekenen.

Toekomstig functioneren detailhandel gemeente Wijchen (2015)

dagelijkse artikelen niet-dagelijkse artikelen

Aantal inwoners gemeente Wijchen (2015) 39.660 39.660

Bestedingen per hoofd 2.392 2.678

Bestedingspotentieel (mln.) 94,9 106,2

Koopkrachtbinding 87% 65%

Totaal gebonden bestedingen 82,5 69,0

Koopkrachttoevloeiing (in % tot. best.) 10% 40%

Omzet door toevloeiing 9,2 46,0

Totale besteding (mln.) 91,7 115,1

Totaal m² wvo 10.545 59.090

Vloerproductiviteit (in m² wvo) 8.700 1.950

Landelijk gemiddelde (in m² wvo) 7.254 2.024

Uitbreidingsruimte 2.100 -

Toekomstig functioneren detailhandel Wijchen-centrum (2015)

dagelijkse artikelen niet-dagelijkse artikelen

Aantal inwoners gemeente Wijchen (2015) 39.660 39.660

Bestedingen per hoofd 2.392 2.678

Bestedingspotentieel (mln.) 94,9 106,2

Koopkrachtbinding 45-48% 45%

Totaal gebonden bestedingen 42,7-45,5 47,8

Koopkrachttoevloeiing (in % tot. best.) 15% 25%

Omzet door toevloeiing 7,5-8,0 15,9

Totale besteding (mln.) 50,2-53,6 63,7

Totaal m² wvo 6.428 15.357

Vloerproductiviteit (in m² wvo) 7.825-8.350 4.150

Benodigde vloerproductiviteit (in m² wvo) 7.750 3.500

Distributieve ruimte (in m² wvo) 50-500 2.850
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BIJLAGE 3: TYPOLOGIE RETAILCLUSTERS EN
PERSPECTIEVEN

De spreiding of verdeling van het voorzieningenaanbod is niet altijd afgestemd op de bevol-

kingsspreiding of -dichtheid, door de invloed van consumenten (en hun gedrag), het bedrijfs-

leven en de overheid op de bewinkelingsstructuur. Door het grote verschil tussen boodschap-

pen doen en winkelen en door ondergrenzen voor bepaalde winkels (om rendabel te kunnen

functioneren) en voorzieningen kunnen winkelcentra en voorzieningenconcentraties worden

onderscheiden. De diverse typen voorzieningenclusters zijn onderstaand beschreven.

Het hoofdwinkelgebied

In het hoofdwinkelgebied is de niet-dagelijkse artikelensector bepalend. Met name de warenhuizen en

de modesector (ook met grote winkels) zijn belangrijk voor de trekkracht en de situering of spreiding

daarvan is van wezenlijke betekenis voor een goede verdeling van de bezoekersaantallen. De kritische

consument gaat niet naar een hoofdwinkelgebied voor de eerste levensbehoeften maar verwacht daar

variatie, gespecialiseerde winkels, combinatiemogelijkheden, een gezellige sfeer en goede presentatie.

De hoofdwinkelgebieden (zeker de grote en middelgrote) ontlenen hun onderscheidend vermogen aan

de ambiance (het karakter en de identiteit van een binnenstad) en de vermenging met andere elementen

dan winkelelementen. De invulling met winkels is, vanwege de filialisering, immers voor een groot deel

identiek aan die in andere hoofdcentra.

Zeker voor bovenlokaal en bovenregionaal verzorgende centra is de autobereikbaarheid van groot be-

lang. De bezoekers per auto besteden meer dan andere bezoekers. Deze bezoekers per auto zijn essenti-

eel voor de omzet van sterk gespecialiseerde winkels. Deze zijn weer nodig om het imago (ook in aan-

bod) van dergelijke centra op peil te houden. Is dit niet het geval dan zal de consument minder geneigd

zijn de afstand tot de grotere verzorgende centra af te leggen en kiezen voor aanbod dichterbij. De

grotere centra zullen de positieve effecten van een groeiende bevolking in een groter gebied ondervin-

den, wanneer de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid voldoende zijn en zij inspelen op de ervaren,

verwende en goed geïnformeerde consument.

De problemen met de bereikbaarheid in de meeste binnensteden geven impulsen aan de ontwikkeling

van perifere en grootschalige detailhandelsvestigingen. In veel plaatsen vindt of vond daarom een zorg-

vuldige afweging van PDV en GDV-ontwikkelingen plaats. Ter versterking hebben tal van steden hun

kernwinkelgebied uitgebreid en gemoderniseerd of is men daar mee bezig (ook bijvoorbeeld door ge-

bouwde parkeervoorzieningen) om de koopkracht vast te houden. In dit opzicht heeft de discussie over

GDV geleid tot een reactie in de binnensteden, met positieve effecten.

De grote hoofdwinkelgebieden van de eerste categorie hebben (volgens Bolt 2003) meer dan 100.000 m2

winkel-areaal (wvo) in een gevarieerde samenstelling. Het inwonertal bij deze centra bedraagt meer dan

155.000.
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Wijkwinkelcentrum

Accent op dagelijkse artikelen met aanvullend niet-dagelijkse artikelenaanbod, zeker voor wat betreft

frequent benodigde artikelen (boodschappen).

Trekkersrol wordt vervuld door minimaal twee elkaar (naar prijs/kwaliteit) aanvullende supermarkten (al

dan niet met alle versgroepen en drogisterij onder één dak)

De supermarkten worden altijd aangevuld met een zo compleet mogelijk aanbod specialisten in de dage-

lijkse sector en verder winkels in de niet-dagelijkse sector.

De supermarktmaat (behalve van sommige discounttypen) is tegenwoordig al gauw minimaal 1.250 -

1.500 m2 wvo. Inmiddels zien we ook al de schaalsprong op wijkniveau naar 1.500 tot 1.750 m² wvo.

In totaliteit varieert een wijkcentrum van ca. 6.000 tot 12.000 m2 wvo (eerste categorie, groot) en van

3.000 tot 6.000 m² (tweede categorie, klein).

Het draagvlak ligt op een niveau van 15.000 à 30.000 inwoners (groot wijkcentrum) en op 10.000 à 15.000

inwoners (klein wijkcentrum) en uit het directe verzorgingsgebied wordt ca. 80% (groot), respectievelijk

ca. 65% à 75% gebonden van de koopkracht in de dagelijkse en ca. 20% à 30% (groot), respectievelijk 10

à 20% (klein) van de koopkracht in de niet-dagelijkse artikelensector.

Indien in het verzorgingsgebied van wijkcentra kleinere buurtcentra voorkomen dan zullen die in minder

goede tijden een toenemende concurrentie ondervinden van het wijkcentrum vanwege een gunstiger

prijs-kwaliteitsverhouding die de consument dan wenst. Het geringere en zwakkere aanbod (breedte en

diepte) in de buurtcentra is dan niet opgewassen tegen het wijkcentrumaanbod. Indien de wijk tamelijk

geïsoleerd ligt of de afstand tot een centrum van hoger niveau relatief groot is, neemt de functionerings-

kans van een wijkcentrum toe (ook het omgekeerde speelt een rol). Belangrijk is verder dat nieuw opge-

zette centra ruimtelijk enige armslag hebben om –indien nodig- een sterkere bovenwijkse verzorgingspo-

sitie te realiseren (bij stabilisatie of inkrimping van het inwonertal).

Buurtwinkelcentrum

Een volwaardig buurtcentrum moet in ieder geval beschikken over een supermarkt.

Deze heeft afhankelijk van het verzorgingsgebied en in een bestaande situatie een maat van minimaal

800 tot ca. 1.000 m2 wvo; in nieuw te realiseren buurtcentra bedraagt de maat ca. 1.000 à 1500 m2 wvo.

Er is ondersteuning van speciaalzaken met dagelijkse artikelen en enkele niet-dagelijkse artikelen win-

kels.

De binding uit het directe verzorgingsgebied ligt in de dagelijkse artikelensector op een niveau van ca. 40

tot 60% (in samenhang met formule en winkelgrootte super).

Het draagvlak ligt op een niveau van ca. 7.500 inwoners.

De kwetsbaarheid van buurtcentra ligt in het feit dat vaak slechts één supermarkt als trekker functio-

neert. Het verzorgingsgebied ligt meestal vast: de omringende buurt. 10 à 15 jaar (na realisatie) neemt

het inwonertal vaak weer af. Dit leidt tot problemen omdat ‘toevloeiing’ uit een andere buurt (met ook

een supermarkt) vaak niet bewerkstelligd kan worden. De verschuivende oriëntatie van kleinere naar

grotere centra vormt een extra bedreiging. Vaak wordt onder invloed van deze factoren en specifieke

bedrijfseconomische aspecten (kosten, schaal) de plaats van de traditionele supermarkt dan overgenomen

door (harde) discountformules. Een metamorfose van buurtwinkelcentrum tot buurtzakencentrum is ook

al vaak voorgekomen. Verdringing en sanering - vooral van kleinere zaken - zijn al gewoon geworden.
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Buurtsteunpunt/solitaire supermarkten

Afhankelijk van de aanbodstructuur en de onderlinge verhoudingen is de exploitatie van een solitaire

supermarkt soms mogelijk of vanuit het oogpunt van verzorging aan te bevelen.

In een buurtsteunpunt is dan vaak sprake van een kleinschalige supermarktformule (bijvoorbeeld Spar of

Troefmarkt)

Solitaire supermarkten moeten volledig zijn met alle versgroepen en met een ondergrens van glo-

baal1.000 m² wvo. In enkele gevallen is er een aanvulling door een à twee versspeciaalzaken, horeca of

dienstverlening.

Zij functioneren als de primaire voorziening voor de directe omgeving waarbij de centrumsupermarkten,

bijvoorbeeld in een wijkcentrum, ook een gedeelte van de koopkracht naar zich toetrekken.

Veel ‘traditionele buurtwinkelcentra’ waar geen schaalvergroting van de supermarkt heeft plaatsgevon-

den, of waar de supermarkt is vertrokken, functioneren als buurtsteunpunt. In deze centra is sprake van

een duidelijke menging van functies, waarbij de winkelfunctie verder afneemt.

Grootschalige winkels en themacentrum PDV/GDV

Bouwmarkten en grote tuincentra liggen in toenemende mate centraal in een ‘eigen’ verzorgingsgebied

of maken deel uit van een (voormalige) PDV-concentratie. Het draagvlak voor een grote bouwmarkt ligt

op ca. 20.000 à 25.000 inwoners. Het draagvlak voor een echt groot tuincentrum ligt op ca. 200.000 inwo-

ners.

In tegenstelling tot eerdere ‘wilde’ solitaire ontwikkelingen tot concentraties zonder enige afstemming in

branches of collecties, liggen geplande concentraties vrijwel altijd aan belangrijke verkeerswegen, op

goed per auto bereikbare en goed zichtbare locaties. Waren het voorheen vooral meubelzaken en

bouwmarkten, nu zijn het vaak themacentra ‘wonen’ of ‘in en om de woning’. En ook deze themacentra

worden steeds verder uitgebouwd met GDV-formules (o.a. sport en bruin- en witgoed). Steeds vaker

zoeken PDV en GDV aanbieders elkaar op in de periferie, waardoor in de grotere verzorgingsgebieden de

traditionele PDV-locaties doorgroeien tot centra voor grootschalige winkels (runshopping centra).

De omvang, diversiteit en mate van thematisering van een PDV of GDV-locatie zijn bepalend voor de

verzorgingsfunctie (lokaal/ regionaal/ landelijk). Anderzijds is juist de verzorgingsfunctie van invloed op

de (haalbare) omvang.

Gemiddeld genomen bedraagt de minimale maat van zo’n concentratie ca. 20.000 à 25.000 m2 bvo. Lan-

delijk of bovenregionaal verzorgende centra kunnen een omvang bereiken van 70.000 tot meer dan

100.000 m² bvo. Bij themacentra kleiner dan 15.000 m2 bvo wordt de consument, volgens de huidige

inzichten, onvoldoende variatie geboden.

Het perspectief van meubel- en woonboulevards is redelijk (wel sprake van teruglopende markt) maar

wel onder voorwaarden. De klant wil kijken en vergelijken en daarvoor zijn concurrerende en aanvullen-

de winkels nodig. De combinatie bouwmarkten en woninginrichting leidt tot indirecte synergie. De wo-

ninginrichters trekken klanten en dat is goed voor de bouwmarkten en de bezoekfrequentie aan bouw-

markten ligt hoger en dat is goed voor de woninginrichtingszaken.
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Niet alleen door de vestiging van nieuwe branches als electro, sport of speelgoed maar ook door de bran-

chevervaging binnen traditionele PDV-branches (als bouwmarkten en tuincentra) worden er steeds meer

assortimenten aangeboden op PDV/GDV-locaties. Dit kan een negatieve invloed hebben op de bestaande

winkelconcentraties
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BIJLAGE 4: BEGRIPPEN

Detailhandel

Verkoopkanaal voor goederen rechtstreeks aan de eindgebruiker.

Detailhandel (als activiteit)

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, alsmede de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van

goederen aan de uiteindelijke gebruiker of verbruiker.

Reguliere detailhandel

De detailhandel die in de bebouwde kom en in de gangbare winkelcentra gevestigd is. Reguliere detail-

handel wordt aangeduid om het verschil aan te geven met GDV- en PDV-aanbod op perifere locaties.

Dagelijkse artikelen

Voedings- en genotmiddelen (vgm) en artikelen op het gebied van persoonlijke verzorging. In de praktijk

gaat het hierbij om supermarktaanbod, aanbod in levensmiddelenspeciaalzaken, drogisterij- en parfume-

riezaken.

Niet-dagelijkse artikelen

Alle artikelen die niet behoren tot de dagelijkse artikelensector.

Branche

Een groep van bedrijven die wordt gekenmerkt door één bepaalde (dominante) assortimentsgroep of

door een veel voorkomende combinatie van assortimentsgroepen (bijv. warenhuizen).

Niet-winkelaankopen

Detailhandelsbestedingen buiten de gevestigde winkels (onder andere warenmarkt, postorder, Internet,

etc.).

Winkel

Ieder voor publiek vrij toegankelijk pand dat bedoeld is voor de verkoop van detailhandelsartikelen.

Winkelgebied

Concentratie van winkels die voor de consument waarneembaar als eenheid te onderscheiden is. Naast

winkels gaat het veelal ook om horeca-aanbod en consumentverzorgende ambachtelijke bedrijven en

dienstverlening.

Overbewinkeling

Situatie waarin meer winkeloppervlak aanwezig is dan op grond van de specifieke situatie mogelijk is.
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Vloerproductiviteit

Gemiddelde omzet in gevestigde winkels per m² verkoopvloeroppervlak (wvo).

Winkelvloeroppervlakte (wvo)

De voor publiek toegankelijke, zichtbare, overdekte en ommuurde winkelruimte (dus excl. magazijn,

kantoor, etalage, etc.).

Brutovloeroppervlakte (bvo)

Ook wel bebouwd oppervlak van een ruimte of een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op

vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte

of groep van ruimten omhullen. Meten vindt plaats op basis van NEN 2580.

Bestedingspotentieel

Totaal aan winkelbestedingen die door de inwoners van een bepaald gebied gedaan kunnen worden.

Gebaseerd op inwoneraantal en gemiddelde (landelijke) toonbankbesteding per hoofd van de bevolking,

gecorrigeerd naar de gemiddelde inkomenssituatie in het betreffende gebied. Groepering daarvan noemt

men bestedingsvolumes.

Koopkrachtbinding

Mate waarin inwoners van een bepaald gebied hun detailhandelsbestedingen verrichten bij winkels die in

dat gebied gevestigd zijn.

Koopkrachttoevloeiing

Mate waarin inwoners van buiten een bepaald gebied detailhandelsbestedingen verrichten bij winkels

die in dat gebied gevestigd zijn.

Koopkrachtafvloeiing

Mate waarin inwoners van een bepaald gebied hun detailhandelsbestedingen verrichten bij gevestigde

winkels buiten dat gebied.

Vreemde koopkracht

Het deel van de gerealiseerde omzet (inclusief BTW) in een bepaalde plaats, winkelgebied of –centrum

dat afkomstig is van andere dan de ‘eigen’ consumenten (dus van buiten de plaats).

Koop(kracht)oriëntatie

Mate waarin inwoners van een bepaald gebied hun detailhandelsbestedingen plaatsen bij een bepaald

winkelcentrum.

Koopstromenonderzoek

Onderzoek middels een enquête gehouden onder de bevolking van een bepaald gebied (zoals kern,

gemeente, regio of provincie) om te bepalen waar (in welke winkels, concentraties) hun detailhandelsbe-

stedingen terecht komen. Hiermee is het koopgedrag vast te stellen voor een bepaalde aankoopplaats.

Dit wordt uitgedrukt met de begrippen ‘koopkrachtbinding’ en ‘koopkrachtafvloeiing’.
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ABC-goederen

Auto’s, Boten, Caravans.

PDV-Perifere Detailhandels Vestigingen

Detailhandel op locaties buiten reguliere winkelcentra, bijvoorbeeld bedrijventerreinen, langs grote

wegen, etc. Toegelaten branches in het tot voor kort geldende Rijksbeleid: auto’s, boten, caravans, brand-

en milieugevaarlijke stoffen, tuincentra, bouwmarkten, de gehele woninginrichtingsbranche, keukens en

sanitair. Perifere detailhandel had de branchering als criterium. Met de Nota Ruimte is het PDV-beleid

komen te vervallen.

PDV-locatie

Plaats waar detailhandel gevestigd is buiten de reguliere winkelcentra, in de branches tuincentra, bouw-

markten, woninginrichting, keukens en sanitair.

GDV-Grootschalige Detailhandels Vestigingen

Winkels met een ondergrens van 1.500 m² bedrijfsvloeroppervlak, zoals tot voor kort in het Rijksbeleid

toegelaten op daarvoor aangewezen GDV-locaties (13 stedelijke knooppunten). Met het eerder in de

Vijfde Nota gepresenteerde beleid is GDV komen te vervallen. Grootschalige detailhandel had

oppervlakte als criterium, niet de branchering (zie ook PDV).

Bijzondere concentratie

Concentratie van winkels op een perifere locatie met branches die conform het gemeentelijk beleid daar

zijn toegelaten. Door omvang en invulling hebben de bijzondere concentraties meestal een bovenlokale

functie.

Dwaalmilieu

De route die kan worden afgelegd, overwegend buiten het winkelcircuit maar wel met raakvlakken daar-

aan. In het dwaalmilieu bevindt zich een variatie aan elementen zoals winkels, horeca en op het gebied

van cultuur en vermaak die elk eigen specifieke waarden hebben.

Franchise- en filiaalbedrijven

Ondernemingen met franchising die 2 of meer eigen filialen hebben, aangevuld met winkels van franchi-

senemers.

Bouwmarkt

Een al dan niet geheel overdekte verkoopplaats, waarop een volledig of nagenoeg volledig assortiment

aan bouw- en doe-het-zelfproducten wordt aangeboden aan de uiteindelijke verbruiker of gebruiker.

Tuincentrum

Een verkoopplaats met een volwaardig assortiment aan dode en levende artikelen voor in huis/tuin die

direct aan particulieren ter verkoop worden aangeboden.
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