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Evolutie Detailhandel



Algemene evolutie Detailhandel

17% van alle uitgaven online
 producten 9%
 diensten 63%



Decreet IHB



Decreet IHB

KERNVERSTERKINGVOEDING

”DE GEMEENTE STUURT”



Decreet IHB COMPLEMENTAIRE PERIFERE 
ONTWIKKELING 

BREED EN GEVARIEERD AANBOD IN 
KERN

VERWEVING

LEEGSTAND BESTRIJDEN

CLUSTERING RUIMTELIJK 
DOORDACHT

GEEN SOLITAIRE 
HANDELSVESTIGINGEN

BEHOUD OPEN RUIMTE

VERLINTING TEGENGAAN

MULTIMODALE 
PERSONENBEREIKBAARHEID

VERKEERSSTROMEN <-> 
RESTCAPACITEIT

PARKEERDRUK

VERKEERSVEILIGHEID

AUTOVERPLAATSINGEN 
VERMINDEREN

BEREIKBAARHEID AANBOD 
VOEDING



Hoe? Onze eigen provinciale detailhandelsvisie 



COOP-DH vervolg trajecten
1. Update strategisch commercieel plan
provinciale visie – DIHB – baanwinkels – koopstromen NL

2. Monitoring
Nulmeting + actualisatie + monitoring
Vergunningenbeleid + vraag en aanbod / 
marktruimteberekeningen

3. Samenwerkingsverbanden faciliteren
Handelaarsverenigingen, 
Business Improvement District (BID),…

COOP-DH (uitbreiding)
4. Acquisitie ondersteuning
Analyse branchemix + panden + troeven

5. Coaching centrummanager
Opleiding + monitoring

COOP-DH (uitbreiding)
6. Identiteit handelskern

COOP-DH =
COach
OPeratie
DetailHandel

1. ANALYSE
Detailhandel vraag en aanbod
Marktruimteberekening

2. VISIE
SCP : strategisch commercieel plan

3. ACTIEPLAN
Sturende maatregelen:

vb. afbakening kernwinkelgebied en 
winkelarme zones

Stimulerende maatregelen:
vb. subsidies, acties,…



TOOLBOX “strategisch commercieel plan”



Waar coachen we? 



Veerkracht versus detailhandel



Uitdagingen veerkrachtige dorpen

Sociale kwetsbaarheid
Financiële armoede

Bereikbaarheid
Vervoersarmoede

Klimaatverandering
Energietransitie

Economische veranderingen

Aanbod basisvoorzieningen
Vereenzaming van ouderen
Zorgbehoefte bij ouderen

Woonbehoefte van ouderen
Bestuurskracht

Vorst



Koopgedrag dagelijkse goederen

Waar koop je zelf je dagelijkse boodschappen?
Hoeveel tijd wil je hier aan besteden?

Hoe ver verplaats jij je voor deze boodschappen?
Met welk vervoermiddel?

Hoeveel besteed je bij lokale handelaar, bakker, slager..?



AANBOD groter dan de LOKALE VRAAG?

Steeds minder, maar steeds grotere winkels
• 75% dagelijks aanbod ligt in supermarkten, waarvan 

2/3 buiten de centra

• Buitengebied intussen voor 90% aangewezen op 
supermarkten (niet in directe omgeving)

Concurrentie verscherpt, winstmarges dalen
• Omzet per m² ligt 13% onder het marktgemiddelde

buurtaanbod 
verdwijnt vooral in 
het buitengebied

supermarkten breiden 
uit om te concurreren

Koopgedrag dagelijkse goederen



Koopgedrag dagelijkse goederen



Koopgedrag periodieke goederen

Waar winkel je graag?
Hoeveel tijd wil je hier aan besteden?

Hoe ver verplaats jij je voor deze aankopen?
Met welk vervoermiddel?

Hoeveel besteed je bij lokale handelaar?



Aanbod is verspreid: 
• 1/2 winkels zijn verdeeld onder bovenlokale centra

• 1/4 in de overige lokale centra

• 1/4 in de periferie (= ½ alle wvo
shoppingaanbod)

Aanbod groter dan de vraag= iedere gebouwde 
m² is extra leegstand

Koopattractie en koopvlucht:
• Hoe groter de opp hoe groter de bovenlokale  

aantrekkingskracht

• Lokale handelaar moet het verschil maken door 
beleving, service, assortiment..

e-commerce zet 
druk op netto 
vraag naar m² ketens uit het 

middensegment 
verdwijnen

Koopgedrag periodieke goederen



-29% aantal panden
+38% WVO

Koopgedrag periodieke goederen



Visie voor Detailhandel

KERNVERSTERKING

BEREIKBAAR BASISAANBOD

PERIFEER AANBOD COMPLEMENTAIR MET DE KERN

RESPECT VOOR RUIMTE EN MOBILITEIT

GEEN ONGEWENSTE KLEINHANDELSLINTEN

COACHINGSTRAJECT DETAILHANDEL



Bedankt


