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1 AANLEIDING EN CONTEXT  
De gemeente wil vooruitlopend op actualisering van de Nota 
Detailhandel (1998) in 2003 meer inzicht krijgen in de 
toekomstige winkelstructuur in ‘s-Hertogenbosch oost, zodat 
initiatieven uit de markt op een verantwoorde wijze kunnen 
worden getoetst. De gemeente heeft zich hierbij expliciet ten 
doel gesteld om niet alleen Van Roosmalenplein maar ook de 
buurtsteunpunten Rivierenplein en Van Thiellaan/Hintham in 
een levensvatbare vorm te behouden. Dit in het verlengde van 
de nota Detailhandel uit 1998. 

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft aan DHV gevraagd een 
advies uit te brengen over de winkelstructuur in ‘s-
Hertogenbosch oost. In dit deel van de stad zijn drie 
winkelcentra gesitueerd: 

• het Rivierenplein;  
• het Mgr. Van Roosmalenplein;  
• en de Past. Van Thiellaan. 

  
In de Nota Detailhandel van 1998 is vastgesteld dat de drie 
winkelcentra de huidige functies moeten blijven vervullen 
waarbij een beperkte uitbreidingsruimte van 700 m2 bvo voor 
het Van Roosmalenplein mogelijk is. Een grotere uitbreiding 
zou volgens de Nota Detailhandel ten koste gaan van het 
functioneren van het Rivierenplein en de Past. Van Thiellaan. 

Eventuele toekomstige marktruimte in de dagelijkse en niet-
dagelijkse sfeer dient ten goede te komen aan de drie centra, 
rekening houdend met de functie die elk centrum in de 
detailhandelsstructuur in Oost nu vervult en kan gaan 
vervullen.  
 

 Vraagstelling 
In de afgelopen jaren is gebleken dat de marktpartijen deze 
uitbreidingsruimte voor het Van Roosmalenplein niet hebben 
ingevuld. Het Rivierenplein en de Past. Van Thiellaan hebben 
op een beperkt aantal punten een kwaliteitsslag ondergaan.  

Wat is nodig voor een optimalisering van de huidige 
winkelstructuur in ‘s-Hertogenbosch Oost?  
Wat is de marktruimte (distributie planologische ruimte) in ‘s-
Hertogenbosch Oost? 

 Wat is de gewenste kwaliteitsslag per winkelgebied 
(uitbreiding, branchering, andere aspecten) en wat zijn de 
consequenties van de voorgestelde maatregelen?   

Diverse marktpartijen hebben inmiddels initiatieven getoond 
om de winkelcentra uit te breiden. Dela heeft samen met HBG 
een plan ontwikkeld om het Mgr. Van Roosmalenplein met ca. 
3.500 m2 bvo (zowel food, non-food als overige 
dienstverlening) tot 5.500 m2 bvo uit te breiden.  
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2 BUURTWINKELCENTRA IN STEDELIJKE CONTEXT Tegen deze achtergrond kan worden gesteld dat juist vanuit de 
doelstelling van behoud van een fijnmazige voorzieningen-
structuur concentratiebeleid voor buurt- en wijkvoorzieningen 
een belangrijk uitgangspunt en ook uitdaging is. Dit gelet op:  De ontwikkelingen in de detailhandel zijn de laatste jaren in 

een stroomversnelling geraakt. Niet vanwege het feit dat de 
consument veel meer is gaan besteden bij winkels, maar 
vanwege het feit dat hij geëmancipeerder, prijsbewuster, 
mobieler en goed geïnformeerd is. Van veranderingen die de 
consument aanspreken wordt meteen gebruik gemaakt. 
Hierdoor is de klantenbinding vluchtiger geworden. 

• De consument is in toenemende mate gecharmeerd van 
een compleet en ruimtelijk compact opgezet 
boodschappencentrum met een comfortabele inrichting 
(prettig winkelmilieu, goede parkeerfaciliteiten) waar 
maximaal gebruik van kan worden gemaakt (ruime 
openingstijden, niet alleen winkels maar ook andere 
voorzieningen);  

Als de situatie in Nederland wordt beschouwd dan constateren 
we dat met name veel kleinere en (grotere) incomplete 
winkelcentra zichtbaar moeite hebben om zich staande te 
houden in de turbulente detailhandelsomgeving waarin trends 
als schaalvergroting en assortimentsuitbreiding dominant zijn. 
Niet elke buurtvoorziening zal in de toekomst overeind kunnen 
blijven. Buurt- of wijkcentra met een goed bereikbare 
supermarkt binnen relatief dichtbevolkte gebieden hebben 
echter wel degelijk perspectief. In de profilering zal dan wel 
nadrukkelijk ingespeeld moeten worden op geschetste trends 
en ontwikkelingen. In deze afweging zal moeten worden 
meegenomen dat winkelcentra in toenemende mate naast 
detailhandel, horeca en dienstverlening ook onderdak kunnen 
gaan bieden voor andere ‘dagelijkse behoeften’ zoals 
medische, maatschappelijke en onderwijsvoorzieningen.  

• Ondernemers, die deze kwaliteit moeten bieden 
(individueel en collectief), worden de condities 
geboden (locatie, beleid) om een goed renderende 
bedrijfsvoering en continuïteit te kunnen realiseren.   

 
Buurtwinkelcentra moeten het primair hebben van het aspect 
gemakkelijk, in de zin van een nabij gesitueerd en compleet 
dagelijks aanbod. Ook hier is de parkeergelegenheid 
belangrijk. In dagelijkse centra kunnen in principe alle 
primaire consumentenbehoeften worden vervuld.  
In dit verband gelden de volgende primaire uitgangspunten: 

• Een compleet en attractief aanbod in termen van prijs 
en kwaliteit van dagelijks benodigde artikelen; een 
attractieve supermarkt vult daarbij ca. 80% of meer 
van het primaire levensmiddelenaanbod in; 

 • Een winkelmilieu, ingericht als ‘boodschappengebied’, 
waar klanten met name bewust, gericht en tijd-
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besparend aankopen doen. Dit in de vorm van een 
compacte structuur waarbij de bereikbaarheid en 
parkeersituatie belangrijke factoren zijn; 

• Een attractief verblijfsklimaat in termen van comfort 
en compactheid, hetgeen echter niet ten koste mag 
gaan van met name een optimale bereikbaarheid;  

• Een beperkt non-foodaanbod, bestaande uit vooral 
frequent benodigde artikelen, zoals persoonlijke 
verzorging en drogisterij artikelen, huishoudelijke 
artikelen, bloemen en planten, en bijvoorbeeld ook 
algemeen/ gemengd textiel. Deels kan dit non-food 
aanbod bestaan uit wat grotere zaken, die naast 
supermarkt(en) een sub-trekkersfunctie vervullen. 
 

Uit oogpunt van leefbaarheid voor de burgers van buurten en 
wijken dient (met name voor de minder mobiele consumenten) 
op een acceptabele afstand de beschikking te zijn over een 
voldoende aanbod van dagelijkse artikelen, gelet op:  

• Het in standhouden van een zekere kwaliteit van 
voorzieningen en leefomgeving, waarbij consumenten 
onder meer moeten kunnen beschikken over een 
winkelaanbod dat hem aanspreekt; belangrijk daarbij is 
gemak (afstand, bereikbaarheid, openingstijden) en 
compleetheid van een aanbod van (dagelijkse) 
benodigde producten en diensten  

• Behoud en groei van een gezond ondernemersklimaat 
en werkgelegenheid, waarbij het belangrijk is dat 
ondernemers de randvoorwaarden worden geboden om 

te investeren en een levensvatbaar en winstgevend 
bedrijf te runnen.  Overigens zijn het de ondernemers 
zelf die moeten inspelen op de veranderende behoeften 
van consumenten (gemak, service, openingstijden). 
Kwalitatief hoogwaardig aanbod schept bovendien 
extra vraag.  

 
Landelijke trends als schaalvergroting, een toenemend 
marktaandeel van de supermarkten binnen het foodaanbod en 
een afnemend marktaandeel van foodspeciaalzaken spelen al 
jarenlang in de detailhandelssector. Ook in ’s-Hertogenbosch 
zijn deze ontwikkelingen zichtbaar. De verwachting is dat in 
de toekomst de nadruk binnen het supermarktassortiment nog 
meer zal komen te liggen op het versaanbod. Op het lagere 
niveau van buurtcentra lijken er naast de supermarkt voor 
foodspeciaal-zaken minder mogelijkheden over te blijven. 
Detailhandel zal meer en meer vervlochten raken met 
dienstverlening en andersoortige buurt- en wijkgerichte 
functies (onderwijs, medisch, sport, sociaal-cultureel). 
 
Marketing en collectief beheer wordt daarbij steeds 
belangrijker. Met name samenwerking door ondernemers en 
eigenaar/verhuurder met betrekking tot zaken als 
openingstijden,  kostenbeheersing en overleg met gemeente 
(parkeergelegenheid, breikbaarheid, herinrichting en veiligheid 
in de openbare ruimte). Een actieve winkeliersvereniging is in 
dit kader erg belangrijk. 
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3 QUICK-SCAN WINKELAANBOD OOST 

Rivierenplein

Mgr. Van Roosmalenplein

Past. Van Thiellaan

Winkelstructuur ‘s Hertogenbosch Oost

Rivierenplein

Mgr. Van Roosmalenplein

Past. Van Thiellaan

Winkelstructuur ‘s Hertogenbosch Oost
3.1 Ruimtelijke structuur 

De winkelstructuur in ’s-Hertogenbosch is opgebouwd uit drie 
planmatige winkelcentra die qua omvang en functie niet 
zodanig van elkaar verschillen dat er sprake is van hoofd- en 
nevencentra. Het betreft hier: 

• Het Rivierenplein in De Aawijk. 
• Het Mgr. Van Roosmalenplein in de wijk Graafse 

Poort; 
• De Past. Van Thiellaan in de buurt Hintham. 

 
Daarnaast is er met name in de niet-dagelijkse sector een groot 
deel verspreid (grootschalig) winkelaanbod in ’s-
Hertogenbosch-Oost gevestigd, bijvoorbeeld langs de 
hoofdontsluitingswegen (Graafseweg, Rijnstraat, etc.).  
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3.2 Omvang en samenstelling winkelaanbod 

De spreiding van het winkelaanbod per sector over de drie 
winkelcentra is af te lezen in onderstaande tabel.  
 
 

 

Aantal 

vestigingen 

WVO*  m2 

    Dagelijks aanbod 

    Niet-dagelijks aanbod 

Van Roosmalenplein 

6 

2 

8 

2.170 

185 

2.355 

    Dagelijks aanbod 

    Niet-dagelijks aanbod 

Rivierenplein 

6 

7 

13 

1.107 

846 

1.495 

    Dagelijks aanbod 

    Niet-dagelijks aanbod 

Past. Van Thiellaan 

6 

2 

8 

1.587 

167 

1.754 

    Dagelijks aanbod 

    Niet-dagelijks aanbod 

Verspreide bewinkeling Oost 

8 

30 

38 

253 

12.295 

12.548 

    Dagelijks aanbod 

    Niet-dagelijks aanbod 

Totaal ’s-Hertogenbosch Oost 

26 

41 

67 

5.117 

13.466 

18.610 

(* zie voor definities bijlage IV)  
 
Ten op zichtte van 1997 (peildatum Winkelatlas BRO)  zijn er 
nogal wat mutaties in het aanbod. Eén van de verschillen in het 
aanbod heeft te maken met een toegenomen betrouwbaarheid 
van de nauwkeurigheid van de data (voorheen was de basis het 

DIS-bestand). Per winkelconcentratie zijn de belangrijkste 
ontwikkelingen:  
• Verdwijnen Basismarkt op Rivierenplein. 
• Invulling aantal kleine leegstaande/onder verbouwing 

zijnde panden op Past. van Thiellaan en Rivierenplein. 
• Komst van de Lidl op Past. van Thiellaan. 
 
In alle drie de winkelcentra is tijdens de inventarisatie van het 
aanbod (door Locatus BV) leegstand geconstateerd. Het betrof 
hier minder dan 5% van het totale aanbod (5% wordt als 
gemiddelde frictieleegstand beschouwd). Het oude 
Basismarktpand heeft in 2002 een periode leeg gestaan maar is 
inmiddels verhuurd aan een IJzerwarenspeciaalzaak. 
 
We kunnen de drie winkelcentra vergelijken met 
referentiecentra in Nederland (bron: Locatusverkenner 2002). 
Vergelijkbare centra hebben in Nederland gemiddeld 7 
verkooppunten in de dagelijkse sector met een omvang van ca. 
1.250 m2 wvo en gemiddeld 7,4 verkooppunten in de niet-
dagelijkse sector met een omvang van 1.050 m2 wvo.  
Met dit gegeven als vertrekpunt kunnen we constateren dat het 
niet-dagelijkse aanbod in de centra niet sterk is 
vertegenwoordigd, met uitzondering van het Rivierenplein 
(m.n. door nieuwe invulling ijzerwaren). Daarentegen is er 
veel non-food aanbod verspreid gesitueerd in  
’s-Hertogenbosch Oost (waaronder ook grootschalig aanbod 
als bouwmarkt, tuincentrum, woninginrichting).  
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Opvallend aan het aanbod in winkelcentrum van 
Roosmalenplein is de aanwezigheid van 4 redelijk grote 
landelijk bekende ketens. Daarnaast treffen we ook nog een 
aantal foodspeciaalzaken aan op de Graafseweg.  
De aanwezigheid van landelijke formules in het winkelaanbod, 
ook wel filialisering genoemd, is niet meer weg te denken uit 
het winkelbeeld. We spreken van een formule wanneer zeven 
of meer verkooppunten zich naar buiten toe als eenheid 
presenteren. Van het winkeloppervlak in kleine wijkcentra is 
gemiddeld 60% gefilialiseerd. De filialiseringsgraden van het 
Van Roosmalenplein en de Pastoor van Thiellaan liggen 
aanzienlijk hoger met respectievelijk 90% en 85%.  
 
Supermarkten zijn de trekkers en positiebepalende 
hoofdelementen van winkelcentra op buurt- en wijkniveau. Het 
supermarktaanbod in ’s-Hertogenbosch Oost ziet er als volgt 
uit: 
• Albert Heijn, Van Roosmalenplein, 922 m2 wvo 
• Edah, Van Roosmalenplein, 812 m2 wvo 
• Lidl, Past. van Thiellaan, 488 m2 wvo 
• Super de Boer, Past. van Thiellaan, 743 m2 wvo 
• Super de Boer, Rivierenplein, 742 m2 wvo. 
 
Ten aanzien van schaalvergroting en formule-ontwikkeling 
nemen supermarkten een toonaangevende rol in. Had een grote 
supermarkt in de jaren zeventig nog een omvang van 500 tot 
800 m2 wvo, tegenwoordig spreken we van ‘groot’ of 
volwaardig bij een omvang vanaf 1.200 m2 wvo. Het 

marktaandeel van supermarkten in de dagelijkse sector is mede 
door deze ontwikkeling gestaag toegenomen, deels ten koste 
van speciaalzaken. Dit vanwege het feit dat consumenten 
kiezen voor compleetheid en gemak.  
 
Qua omvang zijn de bestaande supermarkten in ’s-
Hertogenbosch Oost te klein en ontbreekt een echte ‘grote’ 
full-service supermarkt. Qua segment is sprake van een 
evenwichtige verdeling in ’s-Hertogenbosch Oost. Het 
verdwijnen van een supermarkt kan een grote impact hebben 
op nabij gesitueerde foodspeciaalzaken.  
Een afnemende klandizie is ook geconstateerd in de directe 
omgeving van de voorheen gevestigde Basismarkt op het 
Rivierenplein. 
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3.3 Beoordelingsprofiel winkelcentra  
Samenvatting best scorend: 

De drie centra zijn op diverse aspecten beoordeeld. De 
resultaten hiervan zijn op de volgende pagina’s in schema’s 
weergegeven. De beoordeling heeft zich toegespitst op de 
volgende onderdelen: 

 
Omgevingsaspecten: Mgr. van Roosmalenplein; ligging t.o.v. 
marktgebied Oost, draagvlak voor vernieuwing bij eigenaren 
en fysieke ruimte voor uitbreiding. Andere twee centra liggen 
centraal in de buurt maar decentraal in de wijk  

• omgeving:   

 

   

 

 

omvang marktgebied,
bevolking,  
draagvlak,  
positie/invloed van concurrentie 

  • locationeel: ligging,
bereikbaarheid,  
routing 

• functioneel: branchering,
functiemix,  
compleetheid,  
schaal/concentratie 

 • fysiek: volume,
verschijningsvorm, 
stedenbouwkundige kwaliteit  

  • commercieel: concept,
wervingskracht,  
opvalwaarde,  
uitstraling  

 
Locationeel: Mgr. Van Roosmalenplein; centraal gelegen in 
wijk, goed bereikbaar.  
 
Functioneel: Rivierenplein; op dit moment meest complete 
branchering in dagelijkse sector, schaal is goed. 
 
Fysiek: Geen van allen. Rivierenplein heeft een aardig plein 
maar er is geen eenheid in stedenbouwkundige kwaliteiten.  
 
Commercieel:  Geen van allen. Mgr. Van Roosmalenplein 
heeft wel meeste filiaalbedrijven/trekkers.   
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Van Roosmalenplein  
  Beoordeling Opmerkingen

Kwaliteit locatie -  

Ligging ++ Centraal in buurt en wijk 

Bereikbaarheid + Verkeerssituatie ter plekke matig 

Parkeren - Beperkt, locatie achterkant is matig 

Bevoorrading   +

Uitstraling  omgeving -  

Functionele kwaliteit 

• aanbod dagelijks 

• aanbod niet-dagelijks 

• overige voorzieningen 

• trekkers 

• kwaliteit winkels 

• branchepatroon 

• fysieke kwaliteit 

• opzet/layout 

 

+/- 

- 

+/- 

++ 

+/- 

- 

- 

- 

 

Onvolledig; wel 2 supermarkten in    

                                  ander segment 

 

Patio  

Marskramer, Kruidvat, AH, Edah 

 

Niet compleet, m.n. food-speciaal 

Verouderd 

  

Entrée-situatie  +/- Onduidelijk

Routing - Geen samenhang met AH+ overzijde 

Compactheid   +

Maatvoering units +  

Commerciële kwaliteit +/-  

Interne zichtlijnen +/-  

Onderhoud   -

Inrichting / sfeer intern    - Ongezellig, verouderd

Externe uitstraling -  

Eigendom ++ 1 eigenaar + overzijde particulier  
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Rivierenplein  
   Beoordeling Opmerkingen

Kwaliteit locatie + Bomen op plein 

Ligging +/- Centraal in buurt, decentraal wijk 

Bereikbaarheid    +

Parkeren   + + Ruim

Bevoorrading - Probleemsituatie bij Super 

Uitstraling  omgeving +/-  

Functionele kwaliteit 

• aanbod dagelijks 

• aanbod niet-dagelijks 

• overige voorzieningen 

• trekkers 

• kwaliteit winkels 

• branchepatroon 

• fysieke kwaliteit 

• opzet/layout 

 

+ 

- 

+/- 

+ 

+ 

+ 

+/- 

- 

 

1 super, dagelijks niet geclusterd 

niet buurtgerichte functies 

 

Bruna, Super de Boer, DA 

 

Redelijk compleet 

Wisselend: 3 verschillende wanden 

Weinig eenheid in 3 delen 

Entrée-situatie   +

Routing + Concentratie rondom plein 

Compactheid - Wanden gescheiden door plein 

Maatvoering units +/-  

Commerciële kwaliteit +/-  

Interne zichtlijnen - Bv. Bruna op hoek 

Onderhoud  +/- Divers

Inrichting / sfeer intern  +/- Gemak 

Externe uitstraling +/- Vastgoed is redelijk verouderd 

Eigendom +/- Drie eigenaren . 
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Pastoor van Thiellaan 

 

  Beoordeling Opmerkingen

Kwaliteit locatie +/-  

Ligging +/- Centraal in buurt, decentraal wijk 

Bereikbaarheid   +

Parkeren - Krap, tevens bewonersparkeren 

Bevoorrading   +/-

Uitstraling  omgeving +/-  

Functionele kwaliteit 

• aanbod dagelijks 

• aanbod niet-dagelijks 

• overige voorzieningen 

• trekkers 

• kwaliteit winkels 

• branchepatroon 

• fysieke kwaliteit 

• opzet/layout 

 

+ 

- 

+/- 

+/- 

+/- 

- 

- 

- 

 

2 supermarkten aanvullend segment 

 

Rabobankfiliaal 

Lidl, Super de Boer, DA 

 

Niet compleet 

Sterk verouderd 

Rommelig door o.a. kiosken 

Entrée-situatie +/- Rommelig door o.a. kiosken 

Routing   + M.u.v. kiosken

Compactheid   ++

Maatvoering units +/- Divers 

Commerciële kwaliteit +/-  

Interne zichtlijnen +  

Onderhoud   -

Inrichting / sfeer intern  +/-  

Externe uitstraling -  

Eigendom ++ 1 nieuwe eigenaar + kiosken parrt.  
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3.4 Detailhandelsbeleid overheid Vanuit deze visie zijn aan de centra de volgende functies 
toegeschreven:  

Landelijk beleid • Mgr. van Roosmalenplein: versterkt buurtwinkelcentrum 
Het landelijke beleid zal in de toekomst meer en meer uit gaan 
van decentralisering: gemeenten (en provincies) zijn 
verantwoordelijk voor het voeren van een eigen ruimtelijk 
detailhandelsbeleid op maat.  

• Rivierenplein: buurtwinkelcentrum 
• Past. Van Thiellaan: buurtwinkelcentrum  
 
Uitgaande van deze structuur kreeg het Mgr. Van 
Roosmalenplein ruimte voor uitbreiding van het winkel-
centrum van ongeveer 30% (=700 m2) van het bruto 
winkeloppervlak.  

 
Het kwalitatief verbeteren van de ruimtelijke 
detailhandelsstructuur betekent niet ‘het behouden van de 
bestaande structuren’. Het betekent veeleer: het toevoegen van 
waardevolle nieuwe elementen en het gezond houden van 
goede delen in combinatie met het al of niet actief saneren van 
de slechte delen. In belangrijke mate zal sprake zijn van ‘het 
behoud van het goede’. Gelet op de dynamiek in de 
detailhandel en op veranderend consumentengedrag zal vaak 
ook sprake (moeten) zijn van een aanzienlijke 
herstructureringsoperatie.  

 
 

3.5 Conclusie 

Samenvattend zijn er in de aanbodanalyse voor ’s-
Hertogenbosch Oost (de drie centra en verspreide aanbod) de 
volgende knelpunten geconstateerd:  
• een fijnmazige structuur van evenwichtig verspreid aanbod 

zonder differentiatie in functie en segment leidt ertoe dat 
een sterke aantrekkingskracht op één plek  ontbreekt; er is 
geen centrum met een buurtoverstijgende c.q. wijkfunctie 
in Oost (zoals bijvoorbeeld winkelcentrum de Rompert); 

 
Gemeentelijk beleid 
De Nota Detailhandel ’s-Hertogenbosch gaat voor het 
stadsdeel Oost uit van het behoud van een structuur met een 
beperkt hiërarchisch onderscheid. Deze opzet werd 
realistischer beschouwd dan de ideaaltypische opzet bestaande 
uit een dominant wijkcentrum en steunpunten.  

• de supermarkten in Oost zijn qua omvang redelijk klein 
(dit levert beperkingen voor het te voeren assortiment, 
services en kwaliteit van de winkel); 

• het marktaandeel wordt voor een relatief groot deel 
geclaimd door winkels van een matige kwaliteit en een 
lage vloerproductiviteit; 
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• een verouderde uitstraling van de centra; alledrie centra 
scoren qua commerciële uitstraling (concept, 
wervingskracht, opvalwaarde en uitstraling), onderhouds- 
en beheersniveau relatief laag. 

 
De belangrijkste kansen die we in de aanbodanalyse hebben 
geconstateerd zijn: 
• het benutten van eigen krachten (kansen om door middel 

van differentiatie centra te onderscheiden van 
concurrentie);   

• het benutten van de aanwezige fysieke/ruimtelijke 
mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering; 

• concentratie van verspreide bewinkeling. 
 
Voor de drie winkelcentra kan aan de hand van onder andere 
de knelpunten worden geconstateerd dat een kwaliteitsslag 
nodig is. De geconstateerde kansen bieden hiervoor de ruimte. 
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4 FUNCTIE EN POSITIE 

4.1 Opgave  en doelstelling 

Voorzieningen in bestaande stadswijken hebben met een aantal 
ontwikkelingen te maken die vragen om extra aandacht. De 
conclusies uit het vorige hoofdstuk geven aan dat de noodzaak 
om ingrepen te nemen in de voorzieningenstructuur ’s-
Hertogenbosch Oost nu erg groot is. Als er geen acties worden 
ondernomen is de verwachting dat de situatie zich op alle 
locaties zal gaan verslechteren en dat koopkrachtafvloeiing 
naar andere delen van ‘s Hertogenbosch en Rosmalen zal 
toenemen. De impact van de uitbreidingsplannen van 
winkelcentrum de Rompert en Rosmalen-centrum zullen naar 
verwachting hun invloed gaan hebben op de koopstromen in 
Oost, zeker als een kwaliteitsverbetering van de drie centra in 
Oost uitblijft. Een kwaliteitsverbetering van het bestaande 
aanbod op de korte of middellange termijn zou de invloed van 
dergelijke effecten kunnen neutraliseren.  
 
Het verouderingsproces (sociaal, fysiek, economisch) vraagt 
om herinvesteringen in een woonomgeving die doorgaans 
gekenmerkt wordt door sociaal-economische kwetsbaarheid. 
Anderzijds zijn investeringen in wijkgerichte voorzieningen 
gewenst vanwege algemeen maatschappelijke ontwikkelingen 
zoals de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen (meer 
twee-verdieners), algemene flexibilisering van werktijden (24-

uurseconomie) en een verdergaande individualisering. Niet 
alleen winkels, maar ook de dienstverlening krijgt hiermee te 
maken en zal hierop in moeten spelen.  
 
Doel is het optimaliseren van sociale en economische binding 
aan de wijk/buurt door integrale kwaliteitsverbetering en 
beheer. Dit vanuit de filosofie ‘voor ieder wat wils in eigen 
wijk’ waardoor binding gekoppeld wordt aan een eigen 
identiteit.  
 
En de vraag die we daarbij kunnen stellen is: wat is minimaal 
nodig om de huidige en toekomstige bewoners in ’s-
Hertogenbosch Oost in termen van dagelijkse en frequente 
behoeften aan goederen en diensten te kunnen (blijven) 
bedienen? In hoofdstuk 2 zijn de algemene eisen voor 
buurtwinkelcentra reeds geschetst. In de komende paragrafen 
zullen we de mogelijkheden voor ’s-Hertogenbosch Oost 
verkennen. De verkenning zal uitmonden in een advies voor 
optimalisatie van het winkelaanbod in Hoofdstuk 5. 
 
 

4.2 Ontwikkelingen in het verzorgingsgebied 

Het primaire verzorgingsgebied van de winkelvoorzieningen in 
’s Hertogenbosch Oost heeft een omvang van 18.335 
inwoners. Dit gebied omvat de volgende buurten: De Bossche 
Pad, Grevelingen, Aawijk, Graafsebuurt,  Hinthamerpoort en 
Hintham. De wijk Muntel/Vliert beschouwen wij niet als 
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De grootste toename over de afgelopen jaren in het aantal 
inwoners is gerealiseerd door de nieuwbouw in Hintham 
Noord. Voor de komende jaren staat nog een aantal 
woningbouwplannen op de stapel in Oost. Voor een deel gaat 
het hier om vervangende nieuwbouw en deels gaat het om 
toevoeging van woningen/appartementen. Op basis van de  

gemeentelijke bevolkingsprognose 1999-2020 en een 
indicatieve planning van woningbouwontwikkelingen in de 
gemeente ’s-Hertogenbosch heeft DHV de omvang van het  
primair verzorgingsgebied geraamd op ca. 19.300 inwoners in 
2010 (zie ook bijlage II). 

onderdeel van het primair verzorgingsgebied. Oriëntatie vanuit 
deze wijk op het voorzieningenaanbod in Oost is onderdeel 
van de koopkrachttoevloeiing.  
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De gemeentelijke rapportage “Buurten vergeleken 2002” 
beschouwt vijf van de genoemde buurten als “zwak”als het 
gaat om de beoordeling voor bevolkingskenmerken, sociaal-
economische kenmerken en wonen. 
Het percentage ouderen is in een aantal buurten hoger dan het 
stedelijk gemiddelde. De verwachting is dat de vergrijzing in 
Oost verder zal doorzetten. Dit kan afnemende bestedingen tot 
gevolg hebben. Maar het biedt tevens kansen voor de centra 
waarbij combinaties gezocht kunnen worden met zorg en 
dienstverlening.  
 
 

4.3 Relevante ontwikkelingen / marktinitiatieven 

In de afgelopen jaren is gebleken dat de marktpartijen de 
uitbreidingsruimte van 700 m2 voor het Van Roosmalenplein 
niet hebben ingevuld. Het Rivierenplein is inmiddels beperkt 
geoptimaliseerd evenals het winkelcentrum Past. van 
Thiellaan. Het basismarktpand zal één dezer dagen worden 
ingevuld door ijzerwarenhandel “Ruyterman”. 
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Diverse marktpartijen hebben initiatieven om de winkelcentra 
uit te breiden. Een samenvatting van de gevoerde gesprekken 
(zie voor overzicht gesprekspartners bijlage I):  

De wijkraad Hintham is erg begaan met het winkelcentrum 
Past. Van Thiellaan in hun buurt. Van oudsher bestaat er een 
sterke sociale en economische binding met dit winkelcentrum. 
In Hintham-Zuid komen nieuwe bewoners te wonen die weer 
een generatie jonger zijn dan de oude bewoners.  Nabij Pastoor 
van Thiellaan zal een herontwikkeling van “De Biechten” 
plaats vinden. Het centrum zal o.a. plaats bieden aan een aantal 
woonzorg-woningen voor senioren. 

 
• Dela heeft samen met HBG een plan ontwikkeld om het 

Mgr. Van Roosmalenplein met ca. 60% uit te breiden 
(zowel food, non-food als overige dienstverlening), 
middels totale nieuwbouw van het winkelcentrum. 
Onderdeel van bovenstaand plan is uitbreiding van het 
wijkcentrum De Patio en tevens toevoegen van 
woningbouw.  

 
Het merendeel van de ondernemers van het Rivierenplein 
(behoudens de Super De Boer ondernemer) heeft aangegeven 
geen plannen te hebben voor uitbreiding of renovatie. Deze 
ondernemers en eigenaren hebben tevens hun bedenkingen 
geuit ten aanzien van de uitbreidingsplannen van het Van 
Roosmalenplein. 

• Bij alle supermarkten in ’s-Hertogenbosch-Oost (Edah, 
Albert Heijn, Lidl, Super de Boer Rivierenplein en Super 
de Boer Past. van Thiellaan) bestaat een uitbreidingswens. 
De uitbreidingswensen liggen allen tussen de 200 m2 en 
330 m2 wvo (250 m2 – 400 m2 bvo).   

• Het winkelcentrum Past. Van Thiellaan is recent gekocht 
door ING Vastgoed. ING is voornemens om het 
winkelcentrum te optimaliseren. De optimalisering zal in 
de ogen van ING bestaan uit een kleinschalige uitbreiding 
(onder de luifel) van het totale winkelcentrum en tevens 
het plaatsen  van een nieuwe gevel en verplaatsing 
winkeliers uit kiosken naar uitbreiding nabij Lidl (onder 
woningen). Een herinrichting van de openbare ruimte en 
parkeerterrein door gemeente is wenselijk. ING ziet 
wellicht tevens mogelijkheden om na verplaatsing van de 
kiosken een aantal appartementen te ontwikkelen.  

 
4.4 Distributieve ruimte omzetmogelijkheden 

Een berekening van de distributieve omzetmogelijkheden geeft 
grofweg een cijfermatige schets ter onderbouwing van een 
visie. Deze kwantitatieve benadering dient in de huidige 
advies- en beleidsvorming als toets maar kan niet als geheel 
maatgevend worden beschouwd. Belangrijker is het om na te 
gaan of een verschil tussen de theorie en de praktijk acceptabel 
is.  
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Het ‘beoordelingsprofiel mogelijkheden en perspectief voor 
voorzieningencentra op buurtniveau’ (zie bijlage IV) geeft het 
kader voor de mogelijkheden voor een rendabele 
winkelstructuur.  
 
Berekening van de distributieplanologische ruimte (zie bijlage 
III) levert voor de huidige situatie weinig tot geen 
uitbreidingsmogelijkheden. De kanttekening die hierbij 
geplaatst moet worden is dat de kwaliteit van het huidige 
aanbod op diverse locaties te wensen over laat.  
 
In 2010 is er wel voldoende distributieve uitbreidingsruimte 
voor de genoemde initiatieven. De uitgangspunten die hiervoor 
gehanteerd zijn: 

• geactualiseerde kengetallen bestedingen, 
marktaandelen en vloerproductiviteiten 

• uitbreiding van het primaire verzorgingsgebied (op 
basis van geplande woningbouw in het gebied alsmede 
bevolkingsprognoses zie paragraaf 4.2) met ca. 1.000 
inwoners; 

• een aanname ten aanzien van de verwachtte stijging 
van de koopkrachtoriëntatie binnen het primaire 
verzorgingsgebied als gevolg van een 
kwaliteitsverbetering van het aanbod in de centra; 

• daarnaast is er een onderscheid gemaakt binnen 
de dagelijkse sector (supermarkten en food-
speciaalzaken) en niet-dagelijkse sector (groot-
schalig en overig non-foodaanbod) wat een 

verfijnd beeld oplevert van de exacte over- en 
ondervertegenwoordiging.  

 
Op dit moment woont 14% van het aantal inwoners van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch in het primaire verzorgingsgebied 
Oost terwijl in dit gedeelte van de stad 10% van het totale 
winkelaanbod is gevestigd.  
 
Het is van belang om nu al in te spelen op deze mogelijkheden 
zodat een eventuele tussentijdse verdere verslechtering van de 
positie kan worden voorkomen.  
De supermarkten kunnen dan in de komende jaren ieder geval 
de kans worden geboden om de zich te ontwikkelen tot een 
full-service supermarkt van ca. 900 à 1.000 m2 wvo en de 
discountformule 750 m2 wvo. Optimalisatie van supermarkten 
zorgt ervoor dat ook de klandizie voor overige winkels op peil 
blijft.  
 
Honorering van de uitbreidingswensen van alle supermarkten 
in de drie winkelcentra zal tot gevolg hebben dat de relatieve 
verhouding tussen de centra niet verstoord raakt en dat een 
evenwichtige spreiding van het aanbod behouden blijft.  
 
Zoals al eerder is aangegeven is kwaliteitsverbetering van het 
aanbod voor geheel Oost noodzakelijk. Op welke manier een 
optimalisatie het beste plaats kan vinden beschrijven we in het 
volgende hoofdstuk.  
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5 ADVIES OPTIMALISATIE WINKELAANBOD OOST 

5.1 Conclusie: kwaliteitsverbetering voor  
 leefbaarheid & levensvatbaarheid 

Zoals in veel buurt- en wijkwinkelcentra staat ook in ’s-
Hertogenbosch het spanningsveld tussen leefbaarheid en 
levensvatbaarheid centraal. Uit oogpunt van leefbaarheid is het 
wenselijk dat buurtbewoners voor hun dagelijkse 
boodschappen binnen een acceptabele afstand terecht kunnen 
bij een centrum met primaire voorzieningen. Zeker met het oog 
op een toenemende vergrijzing is dit ook voor de gemeente een 
belangrijk uitgangspunt. Vandaar ook dat de gemeente zich 
expliciet ten doel heeft gesteld om niet alleen Van 
Roosmalenplein maar ook de buurtsteunpunten Rivierenplein 
en Van Thiellaan/Hintham in een levensvatbare vorm te 
behouden. Dit in het verlengde van de nota Detailhandel uit 
1998. 
 
Aan de andere kant zijn de ondernemers, de 
vastgoedeigenaren, beleggers, de gemeente en uiteindelijk ook 
de buurtbewoners allen gebaat bij een structuur waarbij ook 
een gezond lange termijnsperspectief gewaarborgd is. Hiervoor 
is een structuur en klimaat nodig waarbij de voorzieningen in 
de centra ook nog in 2010 levensvatbaar zijn. Om negatieve 
ontwikkelingen te voorkomen (leegstand, komst van 
onwenselijke functies, verpaupering, etc) is het belangrijk te 

anticiperen op het toekomstperspectief om de 
levensvatbaarheid te waarborgen. Overigens zijn het de 
ondernemers zelf die moeten inspelen op de veranderende 
behoeften van consumenten (gemak, service, openingstijden). 
Kwalitatief hoogwaardig aanbod schept bovendien extra vraag. 
 
In de toekomst zal detailhandel meer en meer vervlochten 
raken met dienstverlening en andersoortige buurt- en 
wijkgerichte functies (onderwijs, medisch, sport, sociaal-
cultureel). Voor de drie winkelcentra zal ook duidelijk vanuit 
dit perspectief naar de toekomstige functie gekeken moeten 
worden.  
 
Zoals gezegd betekent het kwalitatief verbeteren van de 
ruimtelijke detailhandelsstructuur niet ‘het behouden van de 
bestaande structuren’. Het betekent veeleer: het toevoegen van 
waardevolle nieuwe elementen en het gezond houden van 
goede delen in combinatie met het al of niet actief saneren van 
de slechte delen. In belangrijke mate zal sprake zijn van ‘het 
behoud van het goede’. Gelet op de dynamiek in de 
detailhandel en op veranderend consumentengedrag zal vaak 
ook sprake (moeten) zijn van een aanzienlijke 
herstructureringsoperatie.  
 
Bestaande centra hebben hun eigen functie en zullen in de 
toekomst ook onderscheidende functie moeten hebben.  
Uitgangspunt is en blijft daarbij het draagvlak vanuit de buurt.  
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Zoals gezegd kan het verdwijnen van een supermarkt een grote 
impact hebben op nabij gesitueerde foodspeciaalzaken. Een 
afnemende klandizie is geconstateerd in de omgeving van de 
voorheen gevestigde Basismarkt.  

• tegemoet moeten worden gekomen aan de landelijke 
en lokale schaalvergrotingstendens zodat de centra 
kunnen meegaan met de modernisering en tegemoet 
moeten worden gekomen aan de hedendaagse 
consumenteneisen;   

Kwaliteitsverbetering kan niet los worden gezien van een 
beperkte kwantitatieve uitbreiding. Hoewel een 
draagvlakberekening voor de huidige situatie (bijlage III)  
weinig potentie biedt voor uitbreiding, is het belangrijk om te 
anticiperen op de toekomstige kansen voor 
kwaliteitsverbetering.  

• het huidige aanbod op 1 locatie moeten worden 
uitgebreid met, de in het huidige aanbod ontbrekende, 
buurtoverstijgende winkelfuncties in de (niet-
grootchalige) niet-dagelijkse sector. 

 
Als een uitbreiding van het aanbod op korte termijn wordt 
gehonoreerd dan kunnen de supermarkten in de komende jaren 
in ieder geval de kans worden geboden om zich te ontwikkelen 
tot een full-service supermarkt. Bovendien zal een deel van de 
uitbreidingen naar verwachting pas in de loop van de komende 
jaren gerealiseerd zijn. Optimalisatie van deze trekkers (“de 
spillen van de buurtwinkelcentra”) zorgt ervoor dat ook de 
klandizie voor overige winkels op peil blijft.  Als alle wensen 
van de supermarkten worden ingevuld (zie tabel in Hoofdstuk 
4) betekent dat een uitbreiding van het totale 
supermarktaanbod van ca. 1.200 m2  wvo.  

 
De toekomstige uitbreidingsruimte wordt gecreëerd door: 

• een lichte toename van het aantal inwoners in het 
primaire verzorgingsgebied,  

• een (na gerealiseerde kwaliteitsverbetering te 
verwachtte) lichte toename van de koopkrachtbinding 
in de dagelijkse sector en niet-dagelijkse sector  

• een verwachtte toename van het marktaandeel van 
supermarkten binnen de dagelijkse sector. 

 
Als de doelstelling “kwaliteitsvebetering” is dan zal in ’s-
Hertogenbosch Oost: 

 
Het anticiperen op uitbreidingsruimte in het aanbod biedt 
tevens mogelijkheden om voor bestaande ondernemers die 
momenteel zijn gevestigd buiten de detailhandelsstructuur (bv. 
aan de Graafseweg) zich te verplaatsen naar de 
winkelconcentraties. Dit ten behoeve van de versterking van de 
bestaande winkelstructuur. Met name het van Roosmalenplein 

• de concurrentiepositie van alle drie de centra moeten 
worden versterkt voor behoud en verbetering van de 
koopkrachtbinding en behoud van de interne 
evenwichtige structuur van de drie centra; 
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5.2 Rivierenplein: optimaliseren & consolideren biedt de beste mogelijkheden hiervoor aangezien de huidige 
branchering qua dagelijks aanbod niet compleet is. Ook al 
zullen deze mogelijkheden door eigenaren/beheerders geboden 
moeten worden, het initiatief zal bij de ondernemers zelf 
moeten liggen.  

Het Rivierenplein is qua opzet in de huidige vorm iets te groot 
voor de huidige en toekomstige functie. Hierdoor treden er op 
een aantal plekken veranderingen op in het aanbod. Het vertrek 
van de Basismarkt (en het uitblijven van invulling door een 
supermarkt) betekent een afname van het dagelijks aanbod. De 
komst van een naamsbekende non-foodzaak met bovenwijkse 
functie kan weliswaar een aanvulling betekenen voor het 
centrum; het is geen aanvulling voor de boodschappenfunctie 
van het centrum. Verwacht wordt dat het proces van 
“verkleuring” verder zal doorzetten. Dit is sterk afhankelijk 
van het functioneren van de bestaande ondernemers. Het 
perspectief voor nieuwe ondernemers in de dagelijkse sector is 
matig. Monitor van de ontwikkelingen in dit centrum is wel 
gewenst. 

 
Voor wat betreft het non-food aanbod is het wenselijk dat de 
centra, en dan met name het Van Roosmalenplein, ruimte biedt 
voor kleinschalig aanbod welke voor een aanvulling in de 
branchering zorgen (huishoudelijke artikelen, textiel, etc). 
 

RealiteitRealiteitRealiteit

 

Handhaving toekomstige structuur

  
Het wegvallen van de Basismarkt, de wens voor een beperkte 
uitbreiding bij Laurus, en de gemeentelijke wens voor een 
evenwichtige versterking van de drie centra, moeten de Super 
de Boer de mogelijkheid bieden om zich uit te breiden tot een 
oppervlakte van ca. 1.000 m2 wvo. Dit biedt de supermarkt 
tevens de mogelijkheid de bevoorradingssituatie te verbeteren.  
Het is de taak van de eigenaren om te blijven investeren in de 
kwaliteit van de winkels en van het vastgoed. Het proces van 
leegstand moet goed in de gaten worden gehouden. In dit kader 
is het wenselijk dat er een beheerplan wordt opgesteld met 
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ondernemers en eigenaren waarbij de gemeente eveneens een 
rol in het proces zou kunnen innemen.  
 

5.3 Pastoor van Thiellaan: renoveren & optimaliseren  

Net als voor het Rivierenplein geldt dat een optimalisatie van 
de omvang van de supermarkten ook hier gewenst is. Dit 
betekent een uitbreiding van de Super de boer tot 1.000 m2 
wvo en een uitbreiding van de Lidl tot ca. 750 m2 wvo 
toelaatbaar is. De uitbreiding kan er bovendien voor zorgen dat 
de fysieke structuur van het centrum verbeterd wordt (opvullen 
tochtgaten).  
De nieuwe eigenaar heeft kenbaar gemaakt plannen te hebben 
voor een beperkte renovatie van het centrum die gepaard gaat 
met een beperkte uitbreiding van het totale centrum. De 
optimalisatie door onder de luifel uit te breiden en verplaatsing 
van de kiosken is daarbij wenselijk.  
DHV verwacht niet dat de kans groot is dat er op de korte of 
middellange termijn nog andere mogelijkheden voor 
kwaliteitsverbetering zich zullen voordoen.  
 
Niet alleen de eigenaar maar ook de ondernemers en de 
gemeente zullen zich gezamenlijk moeten inspannen voor deze 
renovatie.  
 
Hierbij dient ook nadrukkelijk gekeken te worden naar kansen 
voor versterking van ‘het hart van de wijk’ door bijvoorbeeld  

stimulering van de synergie met andere ontwikkelingen 
(woningbouw, de Biechten). 
 

5.4 Van Roosmalenplein: (her)ontwikkelen & optimaliseren  

Voor het van Roosmalenplein zijn de kansen voor 
herontwikkeling het meest optimaal. Zoals reeds aangegeven is 
een uitbreiding van het supermarktaanbod toelaatbaar. In totaal 
zal dat een uitbreiding tot 2.000 m2 / 2.250 m2 betekenen. 
 
Voor de uitbreiding van het supermarktaanbod is het essentieel 
dat deze naar rato aan de twee segmenten (hoogwaardig – 
prijsvriendelijk) toegekend wordt; toevoeging van een derde 
supermarkt is niet wenselijk. 
 
De uitbreidingsruimte voor food-speciaalzaken in Den Bosch 
Oost is beperkt. Echter ter versterking van de branchering en 
het verbeteren van de concentratie van het winkelaanbod is het 
wenselijk meer food-speciaalzaken toe te voegen aan het te 
herontwikkelen centrum. Hierbij bestaat ons inziens een 
inspanningsverplichting om food-speciaalzaken te verplaatsen 
naar het te herontwikkelen centrum. Het betreft hier zowel de 
food-speciaalzaken aan de overzijde van het centrum als de 
verspreid gevestigde winkels aan de Graafseweg e.o. De 
verplaatsing zal op basis van vrijwilligheid moeten 
plaatsvinden, waarbij het initiatief bij de ondernemers zelf 
moet liggen. Indien hiervoor onvoldoende animo van de 
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plaatselijke ondernemers is mag dit het proces van 
vernieuwing niet tegenhouden. 
 
De uitbreiding van het non-food aanbod kan deels bestaan uit 
wat grotere zaken, die naast supermarkt(en) een subtrekkers-
functie vervullen (filialisering). Er moet hier opnieuw gezocht 
worden naar een aanvulling op de branchering van geheel 
Oost. Hierbij kan gedacht worden aan huishoudelijke artikelen, 
een textielsuper, optiek, rijwielen, dierenwinkel, etc.  
 
Het aanbod van overige dienstverlening zal in moeten spelen 
op de behoefte van clustering van diverse diensten uit de buurt, 
o.a. Patio, en bijvoorbeeld opvang bepaalde functies capaciteit 
brede school.  
 
Bewaking van de randvoorwaarden voor herontwikkeling van 
het centrum, zoals daar zijn voldoende parkeercapaciteit, 
bereikbaarheid, zichtbaarheid, is een belangrijke opgave voor 
de begeleiding van het proces.  
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5.5  Plan van aanpak 

 
Onderstaand schema biedt inzicht in de prioritering van de voorgestelde acties en maatregelen per centrum. 
 
Gebied Profiel/ doelstelling Gewenste maatregelen korte/ middelange  termijn (< 5-7 jaar) Gewenste maatregelen lange termijn (> 7 -15 jaar) 
 
Rivierenplein 
 

 
Optimaliseren & 
consolideren 

 
• uitbreiding supermarktaanbod tot ca. 1.000 m2 wvo 
• opstellen beheerplan (gemeente, ondernemers, eigenaren) 
• activeren winkeliersvereniging  
• monitoring functioneren centrum 
 

 
• stimulering concentratie van andersoortige buurtfuncties 

onderwijs, medisch, sport, sociaal-cultureel 

 
Pastoor van 
Thiellaan 
 
 

 
Renoveren & 
optimaliseren 

 
• uitbreiding supermarktaanbod tot ca. 1.000 m2 wvo full 

service + tot ca. 750 m2 wvo discount 
• renovatie + beperkte uitbreiding, incl. verplaatsing kiosken 
• optimalisering inrichting openbare ruimte 
• activeren winkeliersvereniging 
 

 
• stimulering concentratie van andersoortige buurtfuncties 

onderwijs, medisch, sport, sociaal-cultureel 

 
Mgr. van 
Roosmalenplein 
 

 
(Her)ontwikkeling & 
optimaliseren  

 
• uitbreiding supermarktaanbod tot ca. 2.000 – 2.250 m2 wvo 

in beide (aanvullende) segmenten 
• verplaatsing foodspeciaalzaken (tegenoverliggend + 

verspreid) naar centrum 
• uitbreiden en optimaliseren non-food branchering (filialen) 
• optimaliseren randvoorwaarden (parkeren, bereikbaarheid) 
• activeren winkeliersvereniging 
 

 
• stimulering concentratie van andersoortige buurtfuncties 

onderwijs, medisch, sport, sociaal-cultureel 
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BIJLAGE 1  GESPREKSPARTNERS  

Gemeente/wijkraden 
De heer Braakhuis, Gemeente ’s Hertogenbosch, afd. Economische Zaken 
De heer de Laat, ’s Hertogenbosch, afd. Economische Zaken 
De heer Spierings, de heer Stoop, de heer van de Veken en de heer de Jager, Wijkraad Hintham 
De heer Van Keulen, Wijkraad Oost i.o. 
  
Ondernemers/winkeliers 
De heer Kanter, Super de Boer,  Past. Van Thiellaan 
De heer Opperman, Edah, M. v. Roosmalenplein 
De heer van de Heijden, AGF, M. v. Roosmalenplein 
Mevrouw Heijmans, Drogisterij Bacara, Rivierenplein 
De heer Donkers, Slagerij Donkers, Rivierenplein 
 
Eigenaren/verhuurders/marktpartijen 
De heer Sipkema, eigenaar/verhuurder Rivierenplein 
De heer Van Mierlo, eigenaar/verhuurder Rivierenplein 
De heer Smeets, HBG 
De heer Nuchelmans, Dela 
De heer Ter Hark, Ecorys/ adviseur Dela/HBG 
De heer Willems, Laurus 
De heer van Oorschot, Lidl 
De heer Démoed, ING Vastgoed 
De heer van Wijk, Ahold Vastgoed 
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 DHV Huisvesting en Vastgoed 

BIJLAGE 2  BEVOLKINGSOMVANG 

Buurtgegevens primair verzorgingsgebied 
 Wijk Buurt Aantal inwoners

1-1-2002 
De Bossche Pad 608 
Grevelingen  574

(deel van) Zuidoost 

Aawijk zuid 4.002 
Graafsebuurt zuid 1.761 
Aawijk noord 1.775 
Graafsebuurt noord 1.937 
Hinthamerpoort  1.923
Hintham zuid 3.655 

Graafsepoort 

Hintham noord 2.100 
Totaal  18.335 
 
 
Ontwikkeling primair verzorgingsgebied 

 Buurt Aantal inwoners
1-1-2002 

Prognose
2010 

De Graafsepoort 13.151 13.6181 
(deel van) Zuidoost 5.184 5.6822 
 18.335 19.300 
 

                                                 
1 Bron: Bevolkingsprognose gemeente ’s-Hertogenbosch 1999-2020 per wijk 
2 Bron: Bevolkingsprognose gemeente ’s-Hertogenbosch 1999-2020 per wijk en indicatieve woningbouwplanning gemeente ’s-Hertogenbosch 2002-2005 
(toename aantal inwoners op basis van geplande woningen in Aawijk zuid, Grevelingen en de Bossche Pad op basis van gemiddelde woningbezetting van 2,0) 
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BIJLAGE 3  DRAAGVLAKBEREKING  

’s-Hertogenbosch Oost heeft een enorm omvang aan grootschalige winkelmeters in de non-foodsector. Het grootschalig non-food aanbod 
heeft een omvang van 9.080 m2 wvo bestaande uit de vestigingen: Ben de Graaff Tapijt, Rudy van der Zande Woninginrichting, Karwei, 
Groenrijk Stolzenbach. DHV heeft een onderscheid gemaakt in grootschalige non-food aanbod en overig non-food aanbod vanwege de 
grote verschillen in vloerproductiviteit. Er is tevens een onderscheid gemaakt in supermarktaanbod en overig dagelijks aanbod. 
 
Het onderscheid binnen de dagelijkse en niet-dagelijkse sector levert een verfijnd beeld op. Zo blijkt dat een onevenwichtige verdeling 
binnen de sectoren een onjuist beeld geeft van de vertegenwoordiging van het juiste aanbod.  
 
Toelichting op cijfers/bronnen in navolgende tabel 
1. De afbakening van het primair verzorgingsgebied is beschreven in paragraaf 4.2, ontwikkelingen in omvang zie bijlage 2.  
2. De bestedingscijfers voor de dagelijkse en niet-dagelijkse sector zijn afkomstig van het HBD/EIM, 2002. 
3. De koopkrachtbindingscijfers voor 2002 zijn gebaseerd op het koopkrachtonderzoek van BRO in 1997. De cijfers voor 2010 zijn door 

DHV i.s.m. Kamer van Koophandel ingeschat. 
4. De Normatieve vloerproductiviteit is vastgesteld op basis van ervaringscijfers van DHV. 
5. Bron is de aanbodanalyse van Locatus peildatum 2002, aangevuld met correcties door DHV (o.a. toevoeging IJzerwarenzaak op 

Rivierenplein). 
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Berekening distributieplanologische ruimte  
  Totaal Oost 2002 dagelijks niet-dagelijks niet-dagelijks Totaal Oost 2010 dagelijks niet-dagelijks niet-dagelijks 

       overig grootschalig   overig grootschalig

1 inwonertal 18.335 18.335 18.335 inwonertal 19.300 19.300 19.300 

2 bestedingen per hoofd  € 1.967 € 2.336 € 454 bestedingen per hoofd  € 1.967 € 2.336 € 454 

3 koopkrachtbinding 78% 15% 15% koopkrachtbinding  85% 30% 15%

  omzetpotentieel uit eigen plaats € 28.130.657 € 6.425.188 € 1.248.009 omzetpotentieel uit eigen plaats € 32.268.635 € 13.526.713 € 1.313.694 

3 koopkrachttoevloeiing 15% 5% 50% koopkrachttoevloeiing  15% 7% 50%

  omzettoevloeiing € 4.964.234 € 338.168 € 1.248.009 omzettoevloeiing € 5.694.465 € 1.018.140 € 1.313.694 

  haalbare omzet € 33.094.891 € 6.763.356 € 2.496.018 haalbare omzet € 37.963.100 € 14.544.852 € 2.627.387 

             
 omzetaandeel supermarkten 75%   omzetaandeel supermarkten 80%    

  omzet supermarkten € 24.821.168   omzet supermarkten € 30.370.480    

4 normatieve vloerproductiviteit € 6.580   normatieve vloerproductiviteit € 6.580    
  marktruimte (m2) supermarkten             3.772      marktruimte (m2) supermarkten               4.616 

5 huidig vloeroppervlak supermarkten             3.707      huidig vloeroppervlak supermarkten               3.707 

  ruimte/ overschot (m2) supermarkten ca.                  65   ruimte/ overschot (m2) supermarkten ca.                  909    

             

 omzetaandeel overig 25%      omzetaandeel overig 20%

  omzet overig € 8.273.723   omzet overig € 9.490.775    
4 normatieve vloerproductiviteit € 6.580   normatieve vloerproductiviteit € 6.580    

  marktruimte (m2) overig             1.257      marktruimte (m2) overig               1.442 

5 huidig vloeroppervlak (m2) overig             1.410      huidig vloeroppervlak (m2) overig               1.410 

  ruimte/ overschot (m2) overig ca. -153      ruimte/ overschot (m2) overig ca. 32

             
4 normatieve vloerproductiviteit  € 2.630 € 681 normatieve vloerproductiviteit  € 2.630 € 2.630 

  marktruimte (m2)              2.572             3.667 marktruimte (m2)                5.530                  999 

5 huidig vloeroppervlak (m2) *              4.363             9.080 huidig vloeroppervlak (m2) *                4.363               9.080 

  ruimte/ overschot (m2) ca.              1.791-             5.413- ruimte/ overschot (m2) ca.                1.167                8.081- 
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BIJLAGE 4  BEOORDELINGSPROFIEL MOGELIJKHEDEN PERSPECTIEF VOORZIENINGENCENTRA  

Criteria Voorzieningencentra op buurtniveau  Branche – aanbod 
Omgeving: 
• Draagvlak: 6.000 tot 10.000 inwoners; 
• Beperkte concurrentie binnen eigen marktgebied: 
• Totaal dagelijks aanbod 250 m² wvo. per 1.000 inwoners; 
• Geen concurrerend supermarktaanbod buiten het  betreffende buurtcentrum. 
• Buurtbinding dagelijkse sector: 40 - 60%; toevloeiing 5% 
 
Locatie: 
• Centrale situering binnen marktgebied; 
• Goede bereikbaarheid per fiets en auto; 
• Voldoende parkeergelegenheid: 3 à 4,5 plaatsen per 100 m² wvo. 
 
Functie en kwaliteit: 
• Omvang winkelaanbod: 
• Dagelijks 1.500 – 2.500m² wvo; 
• Waarvan supermarkt 70-75% (indicatie vestigingsomvang 900-1.000 m² wvo.)  
• Totaal winkelaanbod dagelijks + niet-dagelijks (indicatie): tot 3.750 m² wvo. 
• Branche - aanbod: zie hiernaast 
 
Fysiek: 
• Compacte en overzichtelijke opzet met supermarkt als trekker 
 
Norm –omzet per m² (gemiddeld per sector): 
• Dagelijkse winkelvoorzieningen :€ 5.900 – 6.400 
 
Indicatie draagkrachthuur (gemiddeld per sector): 
• Dagelijks: € 110 tot € 150 per m² bvo; 
• Niet-dagelijks: € 70 tot € 120 per m² bvo. 

Dagelijks winkelaanbod: 
• Full service-supermarkt 
• Bakker 
• Drogist 
• Slager 
 
Eventueel: 
• Slijter 
• Gemakswinkel (tabak / lectuur /post); 
• Groente / fruit; 
• Kaas / noten 
 
Niet-dagelijks: 
Eventueel: 
• Bloemen / planten; 
• Dierenwinkel; 
• Rijwielhandel 
 
Overig: 
• Snackbar; 
• Kapsalon; 
• Geldautomaat. 
 
Eventueel in combinatie met: 
• Medische / maatschappelijke 

voorzieningen 
 

 
 
 

 

bijlage 2 Gemeente 's-Hertogenbosch/  's-Hertogenbosch Oost 

VL-RE20020584 - 4 - 
 



 DHV Huisvesting en Vastgoed 

 
Criteria Voorzieningencentra op wijkniveau  Branche – aanbod 
Omgeving:  
• Draagvlak 10.000 tot 20.000 inwoners; 
• Beperkte concurrentie binnen eigen marktgebied; 
• Totaal dagelijks aanbod 250-300 m² wvo. per 1.000 inwoners; 
• Geen concurrerend supermarktaanbod buiten het  betreffende wijkcentrum; 
• Wijkbinding dagelijkse sector (bij aanwezigheid van ten minste een wijkwinkelcentrum): 50 – 60%; 
• Toevloeiing 5 – 15% 
Locatie: 
• Centrale situering binnen marktgebied; 
• Goede bereikbaarheid per fiets en auto; 
• Voldoende parkeergelegenheid: 4 à 5,5 plaatsen per 100 m² wvo. 
Functie en kwaliteit: 
• Omvang winkelaanbod; 
• Dagelijks: 2.500 – 5.000 m² wvo, 
• waarvan de supermarkt 65-70% voor zijn rekening neemt (indicatie vestigingsomvang 1.000-1.500 

m2 wvo.); 
• Totaal winkelaanbod dagelijks + niet-dagelijks (indicatie): 3.750 tot 7.500 m² wvo. 
• Niet-dagelijks winkelaanbod met subtrekkers in huishoudelijke artikelen en textielsuper (zoals 

Blokker en Zeeman) 
• Branche-aanbod: zie hiernaast 
Fysiek: 
• Compacte en overzichtelijke opzet, met strategische verdeling van trekkers 
 
Norm-omzet per m² (gemiddeld per sector):  
• Dagelijkse winkelvoorzieningen :€ 6.100 – 6.600 
 
Indicatie draagkrachthuur (gemiddeld per sector):  
• Dagelijks: € 120 tot € 170 per m² bvo; 
• Niet-dagelijks: € 80 tot € 150 per m² bvo. 

Dagelijks: 
• 1 grote full service- en 1 discount – supermarkt 

of 2 middelgrote fullservicesupermarkten; 
• Bakker (1 à 2); 
• Drogist; 
• Slager; 
• Groente / fruit; 
• Gemakswinkel (tabak / lectuur / post); 
• Slijter; 
• Kaas / noten 
• Viswinkel (eventueel); 
• Poelier (eventueel). 
Niet-dagelijks: 
• Huishoudelijke artikelen; 
• Textielsuper; 
• Bloemen / planten; 
• Optiek; 
• Dierenwinkel; 
• Rijwielen; 
• Videotheek 
• Natuurvoeding / reformwinkel 

(eventueel); 
• Βuitenlandse levensmiddelen 

(eventueel); 
• Speelgoed (eventueel). 
Overig: 
• Snackbar, 2 Kapsalons, 1 à 2 Bankfilialen, 

Apotheek, Reisbureau, lunchroom, Restaurant, 
Stomerij, Schoenhersteller / sleutelbar, 
medische / maatschappelijke voorzieningen. 
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BIJLAGE 5 LIJST MET AFKORTINGEN 

Detailhandel    Het bedrijfsmatig ter verkoop uitstallen en aanbieden van artikelen aan eindgebruikers die niet ter plaatse worden 
     geconsumeerd.  
 
Dagelijks aanbod Winkels in voedings- en genotmiddelen en persoonlijke verzorging.    
Niet-dagelijks aanbod Alle overige winkels. 
 
 
WVO Winkelvloeroppervlakte: de voor de consument toegankelijke winkelruimte bedoeld (voorheen 

verkoopvloeroppervlakte; het VVO). Deze nieuwe term is door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel 
geïntroduceerd om verwarring te voorkomen met de ‘verhuurbare vloeroppervlakte’die veelvuldig in de 
onroerend goed wereld wordt gebruikt.  

 
Ondersteunende centra: 
Buurtcentra:  1.500-3.000 m2 WVO 
Wijkcentra: 3.000-6.000 m2 WVO 
Stadsdeelcentra: 12.000-24.000 m2 WVO 
 
    



 DHV Huisvesting en Vastgoed 

BIJLAGE 1  GESPREKSPARTNERS  

Gemeente/wijkraden 
De heer Braakhuis, Gemeente ’s Hertogenbosch, afd. Economische Zaken 
De heer de Laat, ’s Hertogenbosch, afd. Economische Zaken 
De heer Spierings, de heer Stoop, de heer van de Veken en de heer de Jager, Wijkraad Hintham 
De heer Van Keulen, Wijkraad Oost i.o. 
  
Ondernemers/winkeliers 
De heer Kanter, Super de Boer,  Past. Van Thiellaan 
De heer Opperman, Edah, M. v. Roosmalenplein 
De heer van de Heijden, AGF, M. v. Roosmalenplein 
Mevrouw Heijmans, Drogisterij Bacara, Rivierenplein 
De heer Donkers, Slagerij Donkers, Rivierenplein 
 
Eigenaren/verhuurders/marktpartijen 
De heer Sipkema, eigenaar/verhuurder Rivierenplein 
De heer Van Mierlo, eigenaar/verhuurder Rivierenplein 
De heer Smeets, HBG 
De heer Nuchelmans, Dela 
De heer Ter Hark, Ecorys/ adviseur Dela/HBG 
De heer Willems, Laurus 
De heer van Oorschot, Lidl 
De heer Démoed, ING Vastgoed 
De heer van Wijk, Ahold Vastgoed 
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BIJLAGE 2  BEVOLKINGSOMVANG 

Buurtgegevens primair verzorgingsgebied 
 Wijk Buurt Aantal inwoners

1-1-2002 
De Bossche Pad 608 
Grevelingen  574

(deel van) Zuidoost 

Aawijk zuid 4.002 
Graafsebuurt zuid 1.761 
Aawijk noord 1.775 
Graafsebuurt noord 1.937 
Hinthamerpoort  1.923
Hintham zuid 3.655 

Graafsepoort 

Hintham noord 2.100 
Totaal  18.335 
 
 
Ontwikkeling primair verzorgingsgebied 

 Buurt Aantal inwoners
1-1-2002 

Prognose
2010 

De Graafsepoort 13.151 13.6181 
(deel van) Zuidoost 5.184 5.6822 
 18.335 19.300 
 

                                                 
1 Bron: Bevolkingsprognose gemeente ’s-Hertogenbosch 1999-2020 per wijk 
2 Bron: Bevolkingsprognose gemeente ’s-Hertogenbosch 1999-2020 per wijk en indicatieve woningbouwplanning gemeente ’s-Hertogenbosch 2002-2005 
(toename aantal inwoners op basis van geplande woningen in Aawijk zuid, Grevelingen en de Bossche Pad op basis van gemiddelde woningbezetting van 2,0) 
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BIJLAGE 3  DRAAGVLAKBEREKING  

’s-Hertogenbosch Oost heeft een enorm omvang aan grootschalige winkelmeters in de non-foodsector. Het grootschalig non-food aanbod 
heeft een omvang van 9.080 m2 wvo bestaande uit de vestigingen: Ben de Graaff Tapijt, Rudy van der Zande Woninginrichting, Karwei, 
Groenrijk Stolzenbach. DHV heeft een onderscheid gemaakt in grootschalige non-food aanbod en overig non-food aanbod vanwege de 
grote verschillen in vloerproductiviteit. Er is tevens een onderscheid gemaakt in supermarktaanbod en overig dagelijks aanbod. 
 
Het onderscheid binnen de dagelijkse en niet-dagelijkse sector levert een verfijnd beeld op. Zo blijkt dat een onevenwichtige verdeling 
binnen de sectoren een onjuist beeld geeft van de vertegenwoordiging van het juiste aanbod.  
 
Toelichting op cijfers/bronnen in navolgende tabel 
1. De afbakening van het primair verzorgingsgebied is beschreven in paragraaf 4.2, ontwikkelingen in omvang zie bijlage 2.  
2. De bestedingscijfers voor de dagelijkse en niet-dagelijkse sector zijn afkomstig van het HBD/EIM, 2002. 
3. De koopkrachtbindingscijfers voor 2002 zijn gebaseerd op het koopkrachtonderzoek van BRO in 1997. De cijfers voor 2010 zijn door 

DHV i.s.m. Kamer van Koophandel ingeschat. 
4. De Normatieve vloerproductiviteit is vastgesteld op basis van ervaringscijfers van DHV. 
5. Bron is de aanbodanalyse van Locatus peildatum 2002, aangevuld met correcties door DHV (o.a. toevoeging IJzerwarenzaak op 

Rivierenplein). 
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Berekening distributieplanologische ruimte  
  Totaal Oost 2002 dagelijks niet-dagelijks niet-dagelijks Totaal Oost 2010 dagelijks niet-dagelijks niet-dagelijks 

       overig grootschalig   overig grootschalig

1 inwonertal 18.335 18.335 18.335 inwonertal 19.300 19.300 19.300 

2 bestedingen per hoofd  € 1.967 € 2.336 € 454 bestedingen per hoofd  € 1.967 € 2.336 € 454 

3 koopkrachtbinding 78% 15% 15% koopkrachtbinding  85% 30% 15%

  omzetpotentieel uit eigen plaats € 28.130.657 € 6.425.188 € 1.248.009 omzetpotentieel uit eigen plaats € 32.268.635 € 13.526.713 € 1.313.694 

3 koopkrachttoevloeiing 15% 5% 50% koopkrachttoevloeiing  15% 7% 50%

  omzettoevloeiing € 4.964.234 € 338.168 € 1.248.009 omzettoevloeiing € 5.694.465 € 1.018.140 € 1.313.694 

  haalbare omzet € 33.094.891 € 6.763.356 € 2.496.018 haalbare omzet € 37.963.100 € 14.544.852 € 2.627.387 

             
 omzetaandeel supermarkten 75%   omzetaandeel supermarkten 80%    

  omzet supermarkten € 24.821.168   omzet supermarkten € 30.370.480    

4 normatieve vloerproductiviteit € 6.580   normatieve vloerproductiviteit € 6.580    
  marktruimte (m2) supermarkten             3.772      marktruimte (m2) supermarkten               4.616 

5 huidig vloeroppervlak supermarkten             3.707      huidig vloeroppervlak supermarkten               3.707 

  ruimte/ overschot (m2) supermarkten ca.                  65   ruimte/ overschot (m2) supermarkten ca.                  909    

             

 omzetaandeel overig 25%      omzetaandeel overig 20%

  omzet overig € 8.273.723   omzet overig € 9.490.775    
4 normatieve vloerproductiviteit € 6.580   normatieve vloerproductiviteit € 6.580    

  marktruimte (m2) overig             1.257      marktruimte (m2) overig               1.442 

5 huidig vloeroppervlak (m2) overig             1.410      huidig vloeroppervlak (m2) overig               1.410 

  ruimte/ overschot (m2) overig ca. -153      ruimte/ overschot (m2) overig ca. 32

             
4 normatieve vloerproductiviteit  € 2.630 € 681 normatieve vloerproductiviteit  € 2.630 € 2.630 

  marktruimte (m2)              2.572             3.667 marktruimte (m2)                5.530                  999 

5 huidig vloeroppervlak (m2) *              4.363             9.080 huidig vloeroppervlak (m2) *                4.363               9.080 

  ruimte/ overschot (m2) ca.              1.791-             5.413- ruimte/ overschot (m2) ca.                1.167                8.081- 
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BIJLAGE 4  BEOORDELINGSPROFIEL MOGELIJKHEDEN PERSPECTIEF VOORZIENINGENCENTRA  

Criteria Voorzieningencentra op buurtniveau  Branche – aanbod 
Omgeving: 
• Draagvlak: 6.000 tot 10.000 inwoners; 
• Beperkte concurrentie binnen eigen marktgebied: 
• Totaal dagelijks aanbod 250 m² wvo. per 1.000 inwoners; 
• Geen concurrerend supermarktaanbod buiten het  betreffende buurtcentrum. 
• Buurtbinding dagelijkse sector: 40 - 60%; toevloeiing 5% 
 
Locatie: 
• Centrale situering binnen marktgebied; 
• Goede bereikbaarheid per fiets en auto; 
• Voldoende parkeergelegenheid: 3 à 4,5 plaatsen per 100 m² wvo. 
 
Functie en kwaliteit: 
• Omvang winkelaanbod: 
• Dagelijks 1.500 – 2.500m² wvo; 
• Waarvan supermarkt 70-75% (indicatie vestigingsomvang 900-1.000 m² wvo.)  
• Totaal winkelaanbod dagelijks + niet-dagelijks (indicatie): tot 3.750 m² wvo. 
• Branche - aanbod: zie hiernaast 
 
Fysiek: 
• Compacte en overzichtelijke opzet met supermarkt als trekker 
 
Norm –omzet per m² (gemiddeld per sector): 
• Dagelijkse winkelvoorzieningen :€ 5.900 – 6.400 
 
Indicatie draagkrachthuur (gemiddeld per sector): 
• Dagelijks: € 110 tot € 150 per m² bvo; 
• Niet-dagelijks: € 70 tot € 120 per m² bvo. 

Dagelijks winkelaanbod: 
• Full service-supermarkt 
• Bakker 
• Drogist 
• Slager 
 
Eventueel: 
• Slijter 
• Gemakswinkel (tabak / lectuur /post); 
• Groente / fruit; 
• Kaas / noten 
 
Niet-dagelijks: 
Eventueel: 
• Bloemen / planten; 
• Dierenwinkel; 
• Rijwielhandel 
 
Overig: 
• Snackbar; 
• Kapsalon; 
• Geldautomaat. 
 
Eventueel in combinatie met: 
• Medische / maatschappelijke 

voorzieningen 
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 DHV Huisvesting en Vastgoed 

 
Criteria Voorzieningencentra op wijkniveau  Branche – aanbod 
Omgeving:  
• Draagvlak 10.000 tot 20.000 inwoners; 
• Beperkte concurrentie binnen eigen marktgebied; 
• Totaal dagelijks aanbod 250-300 m² wvo. per 1.000 inwoners; 
• Geen concurrerend supermarktaanbod buiten het  betreffende wijkcentrum; 
• Wijkbinding dagelijkse sector (bij aanwezigheid van ten minste een wijkwinkelcentrum): 50 – 60%; 
• Toevloeiing 5 – 15% 
Locatie: 
• Centrale situering binnen marktgebied; 
• Goede bereikbaarheid per fiets en auto; 
• Voldoende parkeergelegenheid: 4 à 5,5 plaatsen per 100 m² wvo. 
Functie en kwaliteit: 
• Omvang winkelaanbod; 
• Dagelijks: 2.500 – 5.000 m² wvo, 
• waarvan de supermarkt 65-70% voor zijn rekening neemt (indicatie vestigingsomvang 1.000-1.500 

m2 wvo.); 
• Totaal winkelaanbod dagelijks + niet-dagelijks (indicatie): 3.750 tot 7.500 m² wvo. 
• Niet-dagelijks winkelaanbod met subtrekkers in huishoudelijke artikelen en textielsuper (zoals 

Blokker en Zeeman) 
• Branche-aanbod: zie hiernaast 
Fysiek: 
• Compacte en overzichtelijke opzet, met strategische verdeling van trekkers 
 
Norm-omzet per m² (gemiddeld per sector):  
• Dagelijkse winkelvoorzieningen :€ 6.100 – 6.600 
 
Indicatie draagkrachthuur (gemiddeld per sector):  
• Dagelijks: € 120 tot € 170 per m² bvo; 
• Niet-dagelijks: € 80 tot € 150 per m² bvo. 

Dagelijks: 
• 1 grote full service- en 1 discount – supermarkt 

of 2 middelgrote fullservicesupermarkten; 
• Bakker (1 à 2); 
• Drogist; 
• Slager; 
• Groente / fruit; 
• Gemakswinkel (tabak / lectuur / post); 
• Slijter; 
• Kaas / noten 
• Viswinkel (eventueel); 
• Poelier (eventueel). 
Niet-dagelijks: 
• Huishoudelijke artikelen; 
• Textielsuper; 
• Bloemen / planten; 
• Optiek; 
• Dierenwinkel; 
• Rijwielen; 
• Videotheek 
• Natuurvoeding / reformwinkel 

(eventueel); 
• Βuitenlandse levensmiddelen 

(eventueel); 
• Speelgoed (eventueel). 
Overig: 
• Snackbar, 2 Kapsalons, 1 à 2 Bankfilialen, 

Apotheek, Reisbureau, lunchroom, Restaurant, 
Stomerij, Schoenhersteller / sleutelbar, 
medische / maatschappelijke voorzieningen. 
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BIJLAGE 5 LIJST MET AFKORTINGEN 

Detailhandel    Het bedrijfsmatig ter verkoop uitstallen en aanbieden van artikelen aan eindgebruikers die niet ter plaatse worden 
     geconsumeerd.  
 
Dagelijks aanbod Winkels in voedings- en genotmiddelen en persoonlijke verzorging.    
Niet-dagelijks aanbod Alle overige winkels. 
 
 
WVO Winkelvloeroppervlakte: de voor de consument toegankelijke winkelruimte bedoeld (voorheen 

verkoopvloeroppervlakte; het VVO). Deze nieuwe term is door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel 
geïntroduceerd om verwarring te voorkomen met de ‘verhuurbare vloeroppervlakte’die veelvuldig in de 
onroerend goed wereld wordt gebruikt.  

 
Ondersteunende centra: 
Buurtcentra:  1.500-3.000 m2 WVO 
Wijkcentra: 3.000-6.000 m2 WVO 
Stadsdeelcentra: 12.000-24.000 m2 WVO 
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