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Voorwoord
Als klein jongetje op vakantie met mijn ouders, broertje en twee zusjes in Frankrijk ontkwam je niet
aan de hypermarches. LeClerc, Intermarché, ik keek als geen ander mijn ogen uit in deze enorme
overdekte ‘markt’. Samen met mijn broertje rende ik altijd gelijk naar de visafdeling waar wij ons
verwonderden over de hoeveelheid en verscheidenheid aan soorten vis die daar gewoon voor het
oprapen lagen. Wie had ooit gedacht dat ik 15 jaar later mijn Masterscriptie Planologie over de
hypermarkt zou schrijven……
De afgelopen 10 maanden heb ik mij dan ook met de hypermarkt en de Nederlandse detailhandel (structuur) bezig gehouden. Met het schrijven van deze scriptie komt het einde in zicht van een 4,5
jaar durende studie Planologie aan de Universiteit van Utrecht. In deze periode heb ik mijn stage
gelopen bij Croonen adviseurs, te Rosmalen. Ten tijde van mijn stage ving ik zo nu en dan wel eens
wat op over de financiële situatie van het bedrijf. Niet helemaal tot mijn verbazing hoorde ik in
oktober 2011 dan ook dat het bedrijf failliet was gegaan. Gelukkig voor het bedrijf en haar
medewerkers maakt het een doorstart en gaat het verder onder de vlag van Oranjewoud.
Tijdens mijn stage heb ik het prima naar mijn zin gehad bij Croonen adviseurs. Niet alleen werd er
serieus gewerkt, ook was er zo nu en dan tijd voor een lolletje en heb ik mij tijdens de bedrijfsuitjes
ook prima vermaakt. Dankzij hen heb ik een blik in “het werkende leven als toekomstig Planoloog”
kunnen werpen.
Voor het vermaak tijdens het schrijven van de scriptie en het ‘klagen’ over de scriptie heb ik mij menig
vrijdagavond gewend tot de overige studenten van de Master Planologie onder het mom van de
‘masterborrel’. Doorbraken werden hier gevierd en tegenslagen verdronken. Nadine Nonnekes, Ellen
Tiekstra en Lode Goossens: dank hiervoor! Ik vergeet er vast nog een paar, maar dit was vaak het
vaste groepje.
Mijn dank voor de professionele begeleiding vanuit de Universiteit Utrecht gaat uit naar de heer Stan
Geertman. Zijn tips en feedback brachten mij toch steeds weer een stapje verder. Daarnaast gaat mijn
dank uit naar de mensen die zo vriendelijk wilden zijn om hun medewerking te verlenen en tijd vrij te
maken om een bijdrage aan dit onderzoek te kunnen leveren. Ook mijn vader Lex wil ik bedanken
voor zijn commentaar op mijn stukken.
Met deze laatste woorden rond ik mijn Masterscriptie Planologie aan de Universiteit van Utrecht af en
rest mij u niks anders te wensen dan veel leesplezier.
Ruben Klein Obbink
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Samenvatting
Tegenwoordig verandert de wens van de
consument constant. De ene keer heeft hij tijd
over en wordt er waarde gehecht aan een grote
keuze en veel gemak. De andere keer wil hij snel
wat kopen en gaat hij naar een discounter om
geld te besparen. De voorkeur van de
consument wisselt dus, het maakt hem een
moeilijk in te schatten individu. Hij is eigentijds
en veeleisend: er moeten snel en voordelig
boodschappen gedaan worden en tegelijkertijd
moet hij verwend worden met een prettige
winkelomgeving. Voor de ene wens zijn grotere
winkels nodig, voor de andere wens kleinere.
Daarnaast is er de autonome ontwikkeling
waarbij
grote
ketens
streven
naar
assortimentsverbreding, uitbreiding en een
grotere effectiviteit. Kleinere buurt-, wijk- en
stadswinkelcentra komen hierdoor steeds meer
onder druk te staan.
Nederland heeft van oudsher de spreiding van
winkels altijd geprobeerd te controleren door
een planningsysteem dat gebaseerd is op een
plangeleide aanpak. Binnen deze aanpak is nooit
plek geweest voor grote winkelformules. Het
resultaat
hiervan
is
de
‘geplande’
detailhandelstructuur zoals wij die nu kennen.
Deze geplande structuur was bedoeld om voor
elke Nederlander een redelijk verzorgingsniveau
te garanderen. Tegenwoordig rijdt de
consument er gerust op uit en wordt er
onderscheid gemaakt tussen het ‘fun’- (gezellig
een dagje boodschappen doen) en ‘runshoppen’
(de doelbewuste dagelijks boodschappen). De
bescherming van de detailhandelstructuur door
de overheid heeft, ondanks de veranderende
buitenwereld, lang stand gehouden.
Alhoewel het hoofddoel van het Nederlandse
detailhandelsbeleid niet is veranderd, heeft de
Nederlandse regering toch besloten om het
bestaande detailhandel planningsmodel te
veranderen. Deze verandering van beleid is
vooral gericht op detailhandel locaties buiten de
steden. In de Nota Ruimte (2004) wordt afstand
gedaan van het beschermende locatie beleid
met betrekking tot perifere detailhandelsontwikkeling. De verzorgend opgebouwde
Nederlandse detailhandelstructuur lijkt op een
cruciaal omkeerpunt beland. Aan de ene kant
de
verandering
van
een
centrale

detailhandelsplanning, naar een decentraal
detailhandel planningssysteem en aan de andere
kant het toelaten van grote ontwikkelingen van
winkelketens buiten de bestaande hiërarchische
detailhandelstructuur om. Gemeentes en
provincies krijgen meer vrijheid bij het invullen
van hun grondgebied. Dit beleid wordt
voortgezet in de nieuwe Wet Ruimtelijke
Ordening (2008) en de Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte die in 2011 in werking
trad. Hierin is bepaald dat gemeenten en
provincies zelf invulling mogen geven aan enkele
nationale doelen die de Rijksoverheid opstelt.
Alleen bij beleidsdoelen van nationaal belang
legt de Rijksoverheid nog beleid op.
In deze Master thesis staat de volgende
probleemstelling centraal:
Is
er
binnen
de
Nederlandse
detailhandelstructuur plaats voor de komst van
een hypermarkt en is deze in de bestaande
structuur in te bedden?
Allereerst is het van belang om de huidige
detailhandelstructuur in kaart te brengen. Is
deze op een wetenschappelijke theorie
gebaseerd? Of is er juist geen patroon te
ontdekken? Om op deze vraag een antwoord te
geven wordt de ontwikkeling van de
locatietheorie onder de loep genomen.
Daarnaast is het van belang om te weten te
komen hoe de detailhandel zich in Nederland
heeft ontwikkeld en wat de gevolgen van een
hypermarkt
voor
de
omliggende
detailhandel(structuur) kunnen zijn.
Om dit te onderzoeken heeft er een uitgebreide
literatuurstudie plaats gevonden, hebben er
negen interviews plaats gevonden en zijn er
twee steden buiten Nederland bezocht om daar
de gevolgen van een hypermarkt te
aanschouwen (de casestudies).
Ontwikkeling detailhandel
De oorsprong van de detailhandel begint bij de
markt. De markt vormde het centrale punt van
het leven in de stad. Langzamerhand gingen
deze markten over in hallen. Dit onder invloed
van de stad, die meer controle over de verkoop
van goederen wilden hebben. In de
Middeleeuwen ontstonden ook de eerste

6

winkels. Deze ontstaan vaak op plaatsen waar
productie van goederen zoals brood, vlees en
wijn plaats vond. Dit resulteert in een vaste,
dagelijkse verkoop van goederen op een vaste
plaats: de winkel.
In 1923 doet de eerste supermarkt zijn intrede.
De komst van de supermarkt is het gevolg van
de opkomst van de zelfbediening. Als oplossing
komt het Rijk met het Perifere Detailhandels
Voorziening
(PDV)
en
Grootschalige
Detailhandels Voorziening (GDV)-beleid. De
binnensteden worden dan ook gedomineerd
door deze grote ketens en grote buitenlandse
detailhandelsketens zoals hypermarkten en
shopping malls, worden door restricties en
regels die door het beleid van de overheid
worden opgelegd, geweerd. De detailhandel in
Nederland heeft zich ontwikkeld tot een
hiërarchische en fijnmazige structuur.
Hoe de detailhandelstructuur er in Nederland nu
uit ziet is eigenlijk te danken aan drie fasen van
groei die er zijn doorgemaakt sinds de
Middeleeuwen. Deze fasen kunnen worden
verdeeld in de groei van mechanische
ontwikkelingen, nieuwe concepten die nodig zijn
om de consumenten aan een product te binden
en groei van informatie over de consument zelf.
De locatietheorie
Deze fasen kennen kenmerken die uit de theorie
van onder meer Christaller, Lösch, Von Thünen
en Weber afkomstig zijn. Het werk van
Christaller en Lösch is gebaseerd op de centraleplaatsen-theorie. Het landschap wordt ingedeeld
aan de hand van steden en hun
verzorgingsgebieden. Elk centrum heeft zijn
eigen verzorgingsgebied. De centrale plaats
wordt gedefinieerd als een plaats die een
‘centrale functie’ heeft door het aanbieden van
diensten en goederen aan de omliggende
omgeving en heeft als het ware een verzorgende
functie. De verzorgingsfunctie verklaart het
ruimtelijk patroon van steden in omvang, aantal
en spreiding. Daarnaast laat Christaller zien hoe
een homogene geografische ruimte wordt
georganiseerd door een hiërarchisch urbaan
systeem. De invloed van de theorie van
Christaller
op
de
Nederlandse
detailhandelstructuur is het grootst geweest.
Het Nederlandse detailhandelsapparaat is
namelijk geordend volgens een hiërarchisch
patroon.
De bemoeienis van de overheid loopt als een
rode draad door de ontwikkeling van de
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detailhandel heen. Al vanaf de Middeleeuwen
tot en met de dag van vandaag probeert de
overheid de ontwikkeling van de detailhandel te
sturen. Alhoewel de Structuurvisie Infrastructuur
en Ruimte en de hieraan vooraf gaande Nota
Ruimte deed vermoeden dat de overheid haar
deuren open gooide voor de hypermarkt, wordt
door middel van de motie Van Bochove, die ten
grondslag lig aan de Nota Ruimte, de komst van
de hypermarkt nog steeds tegengehouden.
Duurzame ontwrichting is het sleutel woord. Een
nieuw
detailhandelsinitiatief
mag
de
detailhandelstructuur niet ‘duurzaam’ verstoren.
Veel gemeenten en detailhandellisten maken
gebruik van modellen om (negatieve) effecten
van nieuwe detailhandelsvestigingen in kaart te
brengen. Bindend zijn de uitkomsten van deze
modellen echter niet.
Door de geschiedenis heen is de detailhandel
altijd in beweging en/of ontwikkeling is geweest.
Men zocht naar andere ‘routines’, veroorzaakt
door een andere vraag van de markt, of door het
beleid van de overheid. De hypermarkt heeft
echter nog geen plaats binnen deze structuur
gevonden. Maar waarom werden en zijn er nu
dan nog steeds geen hypermarkten in de
Nederlandse detailhandelstructuur te vinden?
Hiervoor zijn verschillende oorzaken te vinden.
Ruimte
De problemen lijken te zitten in de fijnmazige
structuur die er nu in Nederland is en de
moeilijkheid om het netwerk van de huidige
supermarkten te doorbreken. Het is voor een
buitenlandse keten erg moeilijk om een plek
binnen de Nederlandse detailhandelstructuur te
veroveren. Toch lijkt de economische ruimte er
wel te zijn. Uit de casestudies blijkt namelijk dat
de hypermarkt geen concurrent van de
binnenstad is (verschil run en fun), dat de
hypermarkt zorgt voor variëteit binnen de
huidige detailhandelstructuur en dat deze
variëteit biedt voor de consument. Bovendien
verandert de hypermarkt niets, de huidige markt
is namelijk al aan verandering onderhevig,
waardoor er op dit punt ook maatschappelijke
ruimte is. Het gedrag en de behoefte van de
consument verandert, en hierin zou de
ruimtelijke ordening mee moeten.
Maatschappelijk is er ruimte omdat het gedrag
en de wens van de consument verandert. Er zijn
echter ook argumenten te noemen tegen
maatschappelijk ruimte voor de hypermarkt. Zo
zouden onze huizen er niet voor ingericht zijn en
heeft de Nederlander genoeg vrije tijd om

boodschappen te doen door het vele parttime
werken dat ingeburgerd is in onze maatschappij.
De hypermarkt zou dus niet passen bij ons
ruimtelijk koopgedrag. Echter, de vraag naar de
hypermarkt kan ook zelf door de markt
gecreëerd worden. Mensen zijn nieuwsgierig
naar een nieuwe formule of type supermarkt.
Of er politieke ruimte is blijkt nu vooral
afhankelijk van de gemeente zelf te zijn, deze is
de belangrijkste speler. Wil de gemeente een
hypermarkt binnen haar grenzen, dan is de
mogelijkheid er. Juist door de decentralisatie is
er een ander en nog groter spanningsveld tussen
gemeenten en provincies ontstaan. Provincies
willen alles juist vast leggen om de
detailhandelstructuur te beschermen, terwijl
gemeenten misschien nieuwe mogelijkheden
zoeken. Daarom kan gesteld worden dat de
(politieke) angst nog steeds regeert. De politieke
angst heeft tot op heden de komst van de
hypermarkt tegen gehouden en doet dat nog
steeds.
Gevolgen
De meeste onderzoeken beschrijven namelijk
negatieve gevolgen voor de omliggende
winkelgebieden en binnenstad. Zo trekken
hypermarkten significant consumenten en
koopstromen weg uit de binnenstad, waardoor
kleinere supermarkten omzet en klanten
mislopen. Echter, de hypermarkt wordt niet als
schuldige beschouwd in het veroorzaken van
verandering van de detailhandelstructuur, iets
waar de meeste gemeenten in Nederland bang
voor zijn. Dit is namelijk het gevolg van
economische,
sociale
en
culturele
veranderingen.
Consumenten
willen
convenience (gemak), service. De winkel die zich
niet
moderniseert,
specialiseert
en/of
differentieert delft het onderspit door de komst
van de hypermarkt. Een hypermarkt gaat
gepaard met verlies aan consumenten en omzet
voor detaillisten in de omliggende omgeving
maar dit zijn vooral de niet gespecialiseerde, niet
gemoderniseerde detaillisten. Er lijkt toch vooral
sprake van marktwerking te zijn. In hoeverre
deze als schadelijk voor de detailhandelstructuur
gezien kan worden blijkt moeilijk te definiëren.
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Masterscriptie Ruben Klein Obbink - Hoofdstuk 1 - Inleiding

1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt begonnen met de
aanleiding van het schrijven van deze thesis.
Hieruit volgen de doelstelling en de opzet die de
leidraad voor dit onderzoek zijn.
1.1. Aanleiding
Tegenwoordig verandert de wens van de
consument constant. De ene keer heeft hij tijd
over en wordt er waarde gehecht aan een grote
keuze en veel gemak. De andere keer wil hij snel
wat kopen en gaat hij naar een discounter om
geld te besparen. De voorkeur van de
consument wisselt dus, het maakt hem een
moeilijk in te schatten individu. Hij is eigentijds
en veeleisend: er moeten snel en voordelig
boodschappen gedaan worden en tegelijkertijd
moet hij verwend worden met een prettige
winkelomgeving (Neprom, 2005; Evers et al.,
2005). Voor de ene wens zijn grotere winkels
nodig, voor de andere wens kleinere. Daarnaast
is er de autonome ontwikkeling waarbij grote
ketens streven naar assortimentsverbreding,
uitbreiding en een grotere effectiviteit. Kleinere
buurt-, wijk- en stadswinkelcentra komen
hierdoor steeds meer onder druk te staan
(Neprom, 2005).
Nederland heeft van oudsher de spreiding van
winkels altijd geprobeerd te controleren door
een planningsysteem dat gebaseerd is op een
plangeleide aanpak. Binnen deze aanpak is nooit
plek geweest voor grote winkelformules
(Hallsworth & Evers, 2002). Het resultaat hiervan
is de ‘geplande’ detailhandelstructuur zoals wij
die nu kennen.
Deze geplande structuur was bedoeld om voor
elke Nederlander een redelijk verzorgingsniveau
te garanderen. Tegenwoordig rijdt de
consument er gerust op uit en wordt er
onderscheid gemaakt tussen het ‘fun’- (gezellig
een dagje boodschappen doen) en ‘runshoppen’
(de doelbewuste dagelijks boodschappen). De
bescherming van de detailhandelstructuur door
de overheid heeft, ondanks de veranderende
buitenwereld, lang stand gehouden. In de jaren
’70 waren er bijvoorbeeld de superstores die
een gevaar vormden voor de winkelstructuur die
er in Nederland heerste. Het schrikbeeld van
‘dode’ en lege stadscentra moest, volgens

beleidsplanners, worden voorkomen. Voortaan
werden alle detailhandelsontwikkelingen buiten
erkende winkelgebieden verboden. Daarom
werd er vanaf de jaren zeventig lange tijd een
restrictief rijksbeleid voor perifere en
grootschalige detailhandelsvestigingen (PDV en
GDV), met een afremmend effect op de
ontwikkelingen van winkels en winkelcentra
buiten de stad, gevoerd (Evers et al., 2005).
In 1993 werden de regels echter verruimd. Er
werden dertien steden aangewezen waar
winkels groter dan 1500 vierkante meter, onder
vele voorwaarden, zich konden vestigen
(Bueters, 2004). Er werd vooral gezocht naar
locaties aan de rand van steden, die goed met
de auto bereikbaar zijn. Aanvankelijk namen
vooral de meubelboulevards een toevlucht tot
deze locaties. In het afgelopen decennium zijn er
echter vele concentraties van andere
grootschalige winkels en factory-outlet-centers
bij gekomen (Evers et al., 2005). Voorbeelden
hiervan zijn het Alexandrium in Rotterdam en de
Arena Boulevard in Amsterdam.
Alhoewel het hoofddoel van het Nederlandse
detailhandelsbeleid niet is veranderd, heeft de
Nederlandse regering toch besloten om het
bestaande detailhandel planningsmodel te
veranderen. Deze verandering van beleid is
vooral gericht op detailhandel locaties buiten de
steden. In de Nota Ruimte (VROM, 2004) wordt
afstand gedaan van het beschermende locatie
beleid met betrekking tot perifere detailhandelsontwikkeling. De verzorgend opgebouwde
Nederlandse detailhandelstructuur is volgens
Evers et al. (2005) en van der Krabben (2009) op
een cruciaal omkeerpunt beland. Aan de ene
kant de verandering van een centrale
detailhandelsplanning, naar een decentraal
detailhandel planningssysteem en aan de andere
kant het toelaten van grote ontwikkelingen van
winkelketens buiten de bestaande hiërarchische
detailhandelstructuur om. Zo wordt er, volgens
het ministerie van VROM (2004), meer recht
gedaan aan de dynamiek van de detailhandel.
Gemeentes en provincies krijgen meer vrijheid
bij het invullen van hun grondgebied (Bueters,
2004; van der Krabben, 2009). Dit beleid wordt
voortgezet in de nieuwe Wet Ruimtelijke
Ordening en de Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte die in 2011 in werking trad. Hierin is
bepaald dat gemeenten en provincies zelf
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invulling mogen geven aan enkele nationale
doelen die de Rijksoverheid opstelt. Alleen bij
beleidsdoelen van nationaal belang legt de
Rijksoverheid nog beleid op (VROM, 2011).
Door de bovenstaande ontwikkelingen lijkt de
Nederlandse detailhandelstructuur toe aan
verandering. Daarnaast neemt ook vanuit de
internationale markt de druk toe door
grootschalige winkelconcepten die in het
buitenland al bekend en beproefd zijn. Deze
willen namelijk ook een plek binnen de
Nederlandse detailhandel krijgen. In het oosten
van Duitsland en Groot-Brittannië heeft de
versoepeling van dit beleid in combinatie met de
ontwikkelingen in de markt namelijk tot snelle
en
grote
veranderingen
in
de
detailhandelstructuur geleid (Evers et al., 2005).
Grote ketens, shopping malls en hypermarkten
hebben daar hun sporen gedrukt op de
bestaande detailhandelstructuur. Maar hoe zit
het nu met de plek voor grote supermarkten, de
hypermarkten,
binnen
de
Nederlandse
detailhandelstructuur? Is er nu, met alle
toekomstige ontwikkelingen in het vooruitzicht,
een plek voor zulke grote supermarkten binnen
de Nederlandse detailhandelstructuur? En hoe
kunnen deze hypermarkten zich hier vestigen
zonder negatieve ruimtelijke neveneffecten?
Om deze vragen te onderzoeken moet eerst het
verschil tussen een ‘gewone’ Nederlandse
supermarkt en een hypermarkt duidelijk zijn.
1.1.1

Supermarkt vs Hypermarkt

De hypermarkt is vooral bekend uit landen als
Frankrijk, Spanje en Amerika. In Nederland
worden deze winkels vaak “weidewinkels” of
megasupermarkt genoemd. Dit omdat ze vaak
buiten de stad liggen, in het weiland, en veel
groter zijn dan de ‘normale’ Nederlandse
supermarkt. Hypermarkten zijn supermarkten
die oorspronkelijk ontwikkeld zijn in Frankrijk,
buiten de stad liggen en goed bereikbaar zijn
doordat ze aan ontsluitingswegen liggen. Het
gevolg hiervan is dat er in deze landen vaak
weinig supermarkten in de stad te vinden zijn
omdat deze niet tegen de hypermarkten op
kunnen concurreren.
Een hypermarkt is een detailhandelszaak waar
naast food ook non-food verkocht wordt. Dit
type supermarkt kan de prijs van food laag
houden, door met de verkoop van non-food
artikelen de winst binnen te halen (Rutte &
Koning, 1998). Over deze eigenschappen bestaat
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een algemene consensus. Een minimale
oppervlakte wordt echter niet algemeen erkend.
Zo omschrijft Vanderheyden (2003) een
hypermarkt als een supermarkt die groter is dan
2
2500 m . In een onderzoek van EIM (2001)
wordt een hypermarkt als een supermarkt
beschouwd die groter is dan 6000 m2. Tol (2004)
beschouwd de hypermarkt als een grootschalige
supermarkt met een verkoopvloeroppervlak van
2
ten minste 3000 m , waarin een percentage van
tussen de 10 en 35 procent non-food wordt
verkocht
op
een
plek
voor
een
verzorgingsgebied van ten minste 75.000
inwoners. Michel (2006) omschrijft de
hypermarkt als een ‘alles onder één dak’
supermarkt. Dit concept vergemakkelijkt het
winkelen voor de klant. Een hypermarkt
onderscheid zich dus van de supermarkt vooral
in grootte en aanbod (een groot aanbod nonfood).
Een hypermarkt moet echter niet verward
worden met een shopping mall. Hoewel beiden
zich vaak op een perifere locatie bevinden en
grote parkeerruimtes nodig hebben, wordt er in
een shopping mall ingezet op vermaak en
andere recreatieve functies: het doel is
funshoppen Bij de hypermarkt is het doel nog
steeds het doelgericht boodschappen doen en
het runshoppen (Evers et al., 2005). Tevens
bevindt zich in een mall ook een diversiteit aan
winkels. Ook hierin kenmerkt zich een verschil in
mall en hypermarkt. De mall herbergt
verschillende winkels onder één dak. De
hypermarkt is één grote supermarkt onder één
dak (Michel, 2006).
1.2. Relevantie
In onze maatschappij wordt het omgaan met
ruimte steeds belangrijker, waarbij tegelijkertijd
gemeenten en provincies veel meer vrijheid
krijgen om deze ruimte naar eigen inzicht in te
richten. Zoals al eerder aangegeven is in 2011 de
nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
in werking getreden, welke vooraf werd gegaan
door de Nota Ruimte. Met beide beleidsstukken
hebben gemeenten en provincies meer vrijheid
gekregen. Is hiermee nu dan eindelijk de weg vrij
voor een controversieel onderwerp als de
hypermarkt? In dit onderzoek wordt getracht
hier een antwoord op te vinden.
Daarnaast dateren vele onderzoeken naar de
mogelijkheid van een hypermarkt binnen de
Nederlandse detailhandelstructuur nog uit de
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tijd van de invoering van de Nota Ruimte. Dit
onderzoek laat de mogelijkheden zien een aantal
jaren na invoering van de Nota Ruimte. Is er nu
daadwerkelijk zo veel vrijheid voor gemeenten,
maar misschien nog belangrijker, is er dan ook
ruimte voor nieuwe initiatieven? Is de
beschermende hand van de overheid over de
Nederlandse detailhandelstructuur nog steeds
aanwezig?
1.3. Probleemstelling en
deelvragen
In landen met veel hypermarkten zijn weinig
supermarkten in de stad te vinden, iets wat in
Nederland wel het geval is. Kleinere
supermarkten kunnen vaak niet tegen deze
hypermarkten
op
concurreren
doordat
hypermarkten een lagere prijs kunnen bieden.
Door de grootte van dit type winkel kan er een
grote variatie aan producten worden
aangeboden tegen een lage prijs. De consument
kan alles in een keer tegelijk kopen: tijdschriften,
cd’s, kleding, tuinartikelen, speelgoed, boeken,
etc. De meeste hypermarkten hebben dan ook
een oppervlak van 10.000-20.000 vierkante
meter, hebben vele kassa’s en een grote
parkeerplaats voor de deur (Golberdinge et al.,
2004).
In dit onderzoek staat de term hypermarkt
synoniem voor een:
“grootschalige supermarkt, gelegen buiten de
stad, waar zowel food als non-food verkocht
wordt met een oppervlakte van tenminste 6000
m2 “
In Nederland is de AH XL formule de laatste
trend in het type supermarkt. Zodoende moet er
bij een hypermarkt aan een groter oppervlak
gedacht worden. De grens is hierbij gesteld op
2
minimaal 6000 m .
De ‘Nederlandse’ supermarkt kent eigenlijk
meerdere soorten supermarkten. Doordat het
koopgedrag van de Nederlandse consument
varieert, wordt hier door de supermarkten ook
op ingespeeld. Zo zijn er onder meer de
volgende supermarktformats in de loop van de
tijd ontstaan: de gemakswinkel, de buurt- of
wijksupermakt en de grootschalige supermarkt
(Golberdinge et al., 2004). Deze supermarkten
onderscheiden zich van elkaar door verschil in
assortiment, aanbod, ligging, verzorgingsgebied
en bereikbaarheid.

De gemakswinkel bevindt zich vaak op een
locatie waar veel mensen voorbij komen, zoals
stations. De winkels zijn niet erg groot (50-150
2
m ) en het aanbod is gericht op de snelle
boodschap. De buurt- of wijksupermarkt richt
zich meer op de directe omgeving. Hier spreekt
men dan ook al over een verzorgingsgebied. Dit
ligt tussen de 5000 en 10.000 mensen en de
supermarkt heeft een oppervlak van tussen de
2
1200 en 2000 m . Daarnaast is dit type
supermarkt bereikbaar per auto, fiets of te voet.
De grootschalige supermarkt wordt getypeerd
door een goede bereikbaarheid per auto, een
breed assortiment en vele parkeerplaatsen. Het
verzorgingsgebied richt zich meer op een hele
regio in plaats van alleen een wijk of een buurt.
Belangrijk voor dit type supermarkt is een goede
bereikbaarheid
en
nabijheid
van
bevolkingsconcentraties (Golberdinge et al.,
2004). Daarnaast zijn er verschillende formules
in Nederland. Zo zijn er de serviceformules,
waarbij kwaliteit, gemak en service de
boventoon voeren. Deze supermarkten hebben
een bovengemiddeld prijsniveau. Als voorbeeld
kan men denken aan Albert Heijn. Een ander
type formule is de value-for-money-formule. Het
serviceniveau is hier gemiddeld en de prijzen
liggen ook gemiddeld. De C1000 is hier een goed
voorbeeld van. Als laatste formule is er de
discounter. Hier gaat het vooral om de prijs (zo
laag mogelijk) en speelt service nauwelijks een
rol. Denk aan de Aldi en de Lidl (Rutte & Koning,
1998).
Afgaande
op
bovenstaande
komt
de
grootschalige supermarkt het dichtst in de buurt
van een hypermarkt. Toch zijn er nog duidelijke
verschillen. De hypermarkt kent een duidelijk
uitgebreider assortiment, is goedkoper en staat
op een locatie buiten de stads.
Volgens Neprom (2005) wordt de consument
met het huidige aanbod in de Nederlandse
detailhandel dan ook tekort gedaan. Als men
kijkt
naar
het
buitenland
is
het
voedselassortiment
in
de
Nederlandse
supermarkt nog erg beperkt. Vanuit het
provinciale en regionale beleid zou er meer
ruimte moeten komen voor de hypermarkt.
Echter, omdat dit type supermarkt al snel een
regionale functie heeft, is goed provinciaal of
regionaal beleid dan een vereiste.
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In deze thesis zal de volgende probleemstelling
centraal staan:
“Is
er
binnen
de
Nederlandse
detailhandelstructuur plaats voor de komst van
een hypermarkt en is deze in de bestaande
structuur in te bedden?”
De probleemstelling valt uiteen in een aantal
deelvragen. Door deze deelvragen aan de hand
van een literatuurstudie en diepte-interviews te
beantwoorden kan er een antwoord gegeven
worden op de probleemstelling.
De deelvragen luiden als volgt:
1.

Hoe heeft de detailhandel zich in Nederland
ontwikkeld en welke regels omtrent het
vestigen van hypermarkten gelden er op dit
moment in Nederland?

Allereerst is het van belang om de huidige
detailhandelstructuur in kaart te brengen. Is
deze op een wetenschappelijke theorie
gebaseerd? Of is er juist geen patroon te
ontdekken? Om op deze vraag een antwoord te
geven wordt de ontwikkeling van de
locatietheorie onder de loep genomen. Dit
hoofdstuk dient tevens als theoretisch kader.
Daarnaast is het van belang om te weten te
komen hoe de detailhandel zich in Nederland
heeft ontwikkeld. Is dit gebaseerd op een in
deelvraag één gevonden locatietheorie? En wat
was de rol van de overheid? Heeft deze hierin
juist proberen te sturen? Of is de detailhandel
zelf zo machtig geweest dat deze juist de
ontwikkeling naar haar hand wist te zetten? Als
hierop een antwoord is gegeven kan het
onderzoek vervolgd worden met de tweede
deelvraag.

3.

Hoe kan de hypermarkt in de bestaande
Nederlandse detailhandelstructuur worden
ingebed?

Waar moet men aan denken als men een
hypermarkt zou willen beginnen? Waar zou dit
mogelijk kunnen zijn en zou dit gedaan kunnen
worden? Deze deelvraag wordt beantwoord in
de conclusie.
1.4. Doelstelling
Het doel van onderzoek is om inzichtelijk te
maken wat de mogelijkheden zijn voor de komst
van een hypermarkt binnen de Nederlandse
detailhandelstructuur. Het tweede doel wat
hieruit volgt is het doel om eventuele
randvoorwaarden op te stellen voor het vestigen
van een hypermarkt in Nederland. Daarnaast is
het doel om de gevolgen voor de Nederlandse
detailhandelstructuur inzichtelijk te maken, en
wat de gevolgen op verschillende schaalniveaus,
die gepaard zullen gaan met de vestiging van
een hypermarkt, zullen zijn.
Om dit te weten te komen wordt het beleid ten
opzichte van hypermarkten geanalyseerd en
worden er verschillende locatietheorieën onder
de loep genomen.
1.5. Opzet
In dit eerste hoofdstuk is een inleiding op het
onderwerp gegeven. Deze thesis bestaat uit
twee delen, waarbij in het eerste deel
literatuuronderzoek wordt gedaan en er in het
tweede deel twee casestudies worden gedaan.
Deel I: Literatuuronderzoek

Wat zouden de gevolgen (ruimtelijk en nietruimtelijk) van een eventuele vestiging van
een hypermarkt kunnen zijn?

In het eerste hoofdstuk zijn de aanleiding, de
probleemstelling, de deelvragen en de opzet van
de thesis al aan bod gekomen.

Hoe denken tegenstanders over de gevolgen van
de mogelijke vestiging van een hypermarkt? Wat
zijn de gevolgen voor de nabij gelegen stad en
de overige detailhandel? Maar ook is het juist
van belang om er achter te komen hoe de
voorstanders van een hypermarkt hier tegenaan
kijken. Wat draagt een hypermarkt bij aan de
huidige Nederlandse detailhandelstructuur? En
is er behoefte aan een hypermarkt voor de
Nederlandse consument? Als hierop een
antwoord is gegeven ken de derde deelvraag
onderzocht worden.

Het tweede hoofdstuk volgt hierna en is het
theoretisch kader. In dit hoofdstuk wordt een
overzicht
gegeven
van
verschillende
locatietheorieën. Aan de hand van deze
theorieën wordt verklaard hoe de bestaande
detailhandelstructuur in Nederland tot stand is
gekomen.
Dit
hoofdstuk
geeft
de
wetenschappelijke onderbouwing voor dit
onderzoek. Tevens geeft het voor een gedeelte
antwoord op deelvraag één. Hierna volgt het
vierde hoofdstuk waarin de geschiedenis van de
detailhandel in Nederland zal worden

2.
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onderzocht en wordt er tevens gekeken naar
welke beleidsplannen er in de loop van de tijd
ontstaan zijn en hoe deze zich in de loop van de
tijd hebben ontwikkeld. Hoe is de detailhandel in
Nederland begonnen en hoe heeft deze zich
samen met het beleid ontwikkeld? Dit hoofdstuk
geeft samen met hoofdstuk drie een antwoord
op deelvraag één. Hierna volgt hoofdstuk vier
waarin de methodologie wordt beschreven en
de verwachtingen aan bod komen.
Deel II: De Case Studies.
In het vijfde hoofdstuk worden er twee case
studies uitgevoerd. In Duitsland wordt er
gekeken naar de vestiging van een Famila in
Leer. Tevens wordt er in België naar de vestiging
van een Carrefour in Lier gekeken. Dit zijn twee
duidelijke voorbeelden van een hypermarkt.
Daarnaast vinden er verschillende interviews
plaats met voor- en tegenstanders van de
hypermarkt.
Literatuur,
casestudies
en
interviews moeten in dit hoofdstuk een
antwoord geven op deelvraag twee.
Ten slotte volgt in hoofdstuk 6 de conclusie,
waar getracht wordt een beeld te vormen van
de bevindingen in deze studie. Is er nu
uiteindelijk plek voor een hypermarkt binnen de
Nederlandse
detailhandelstructuur?
Moet
Nederland zich hier helemaal voor open stellen,
of zijn er bepaalde concessies die de hypermarkt
moet doen om binnen de Nederlandse
detailhandelstructuur te passen? Is er als het
ware een ‘startformule’? Eveneens is in dit
hoofdstuk aandacht voor een discussie,
aanbevelingen voor vervolgonderzoek en wordt
er
gereflecteerd
op
de
gebruikte
onderzoeksmethoden en gemaakte keuzes ten
tijde van het onderzoek.
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2. Achtergrond: de locatie theorie
Waarom vestigt een supermarkt zich op een
bepaalde plek? Hoe komt men tot de keuze van
een bepaalde locatie en welke factoren zijn
daarvoor
verantwoordelijk?
Door
de
geschiedenis heen zijn er verschillende
theorieën geformuleerd over hoe men tot de
juiste keuze voor een locatie komt. Zo bepalen
ook het consumentengedrag en de voor
bedrijven economische en strategische factoren
de keuze die uiteindelijk leidt tot een bepaalde
detailhandelstructuur.
Locatietheorieën geven een wetenschappelijke
verklaring voor de hiërarchisch gevormde
winkelstructuur die in Nederland in de loop der
tijd is ontstaan. De hypermarkt moet binnen
deze structuur namelijk een plek zien te
veroveren. Vandaar dat het belangrijk is om te
achterhalen hoe de detailhandelstructuur tot
stand is gekomen.

Als een hypermarkt zich ergens wil vestigen
moet er tot een keuze van een locatie gekomen
worden. Maar hoe maakt men en komt men tot
die keuze? In de loop van de tijd zijn er
verschillende modellen geweest, die de keuze
voor een locatie verklaren.
2.1. Klassieke locatietheorieën
Uit de klassieke school binnen de economische
wetenschappen zijn een aantal klassieke
locatietheorieën voortgekomen (van der Post,
2004). Deze theorieën zijn de ruimtelijke
uitwerking van de klassieke gedachte.
De optimale locatie voor een winkel wordt hierin
wetenschappelijk onderbouwd en verklaard.
Men komt via logische redenatie tot
wetmatigheden. De kern van de klassieke
theorie ligt in het allocatieprobleem: op welke
locatie kan een bedrijf een zo hoog mogelijke
productie bereiken tegen zo laag mogelijke
kosten?

Locatietheorieën hebben namelijk een lange en
gerespecteerde
traditie
in
de
sociale
wetenschappen (Parr & ReynoldsFeighan, 2000). De bijdrage van deze
Figuur 2.1. Model van Von Thünen.
theorieën vindt men niet alleen terug
in de economie, maar ook in de
geografie en planologie. Ze verklaren
namelijk de ruimtelijke verdeling van
economische
activiteiten
en
stedelijke faciliteiten.
Bovendien
wordt als één van de pluspunten van
locatietheorieën gezien, dat het
raamwerk en de theorie zo
ontworpen zijn, dat de theorie open
staat
voor
aanscherping,
herformulering
en
(logische)
uitbreiding.
Daarnaast hebben locatie theorieën
altijd bijgedragen aan de sociale
analyse van ruimtelijk fenomenen en
kan het toegepast worden in het
analyseren én vormen van publiek
beleid. Locatietheorieën hebben
volgens Parr & Reynolds-Feighan
(2000) dan ook verder geen
rechtvaardiging nodig, ‘it has an
intellectual validity in its own right’
(Parr & Reynolds-Feighan, 2000, p.
442).

Bron: wordpress.com, 2011.
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2.1.1. Von Thünen: grondprijzen.
Von Thünen wordt beschouwd als de
grondlegger van de locatietheorie. Centraal in
zijn
visie
staan
productiekosten
en
transportkosten.
Productiekosten
zijn
afhankelijk van de prijs en de hoeveelheid die
het kost om een bepaalde hoeveelheid product
te produceren. Transportkosten zijn afhankelijk
van de afstand (Melamid, 1967; Peet at al. 1967;
Stevens, 1968).
Doel
De locatietheorie van Von Thünen is opgesteld
om grondgebruik te verklaren.
Aannames
Welke functie waar wordt uitgeoefend wordt
verklaard door de ‘bid rents’, de grondprijzen
(van der Post, 2004). Het grondgebruik en de
grondprijs zijn namelijk onderling afhankelijk.
Deze worden tegelijkertijd bepaald door
activiteiten die om de dichtstbijzijnde plek bij de
markt strijden. Er wordt tegen elkaar opgeboden
via grondprijzen. De hoogst biedende krijgt de
best bereikbare locatie. Hierbij moeten hoge
transportkosten naar de markt wel gepaard gaan
met hoge opbrengsten. Als dit niet zo is, is er
geen concurrentie mogelijk en kan deze
activiteit niet plaats vinden. De theorie van Von
Thünen beperkt zich tot een optimale locatie
voor individuele actoren en gelijkheid in locatie
patronen, gebaseerd op economische criteria
(Stevens, 1968).
Alle ‘bid rents’ samen vormen een
marktpachtcurve. Zo ontstaat er een patroon
van concentrische ringen rondom de markt (zie
figuur 2.1). In dit model wordt het centrum
gedomineerd door de detailhandel (retail). Deze
sector verwacht de meeste opbrengsten
waardoor deze hoogste bod kunnen uitbrengen
op de beschikbare locaties. De tweede ring
wordt ingenomen door de commerciële sector.
De derde ring van de stad zal met name een plek
zijn voor de functie wonen. De landbouw
bevindt zich aan de buitenrand. Hier is veel
grond te krijgen voor relatief weinig geld. De
grond in het centrum is volgens de theorie van
Von Thünen het centrum van de macht. Hier is
de grond namelijk het duurst en bevinden zich
de bedrijven die de meeste opbrengsten
verwachten te maken. De afstandskosten
bepalen namelijk de netto opbrengst.
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Kritiek
De theorie geeft een goede theoretische
verklaring voor de totstandkoming van stad of
landschap. Echter, de kritiek op deze theorie is
dat het geen rekening houdt met het aanbod
van grond, dit wordt in deze theorie namelijk als
gegeven beschouwd, de theorie is weinig
toepasbaar doordat de ruimte wordt gezien als
een homogene omgeving (Evans, 1983).
Relatie tot hypermarkt
De theorie van Von Thünen verklaart met name
de dominantie van de detailhandel in
stadscentra. Grote perifere winkellocaties
worden ook door zijn model verklaard. Grote
stukken grond, voor relatief weinig geld, maken
dit een geschikte locatie voor deze branche.
Volgens dit model zou de hypermarkt zich dus
eerder moeten/kunnen vestigen in de periferie
omdat dit type supermarkt een groot
verkoopvloeroppervlak nodig heeft om rendabel
te zijn. In de periferie is de grond namelijk
goedkoper.
2.1.2. Weber: Industriële locatie theorie
Ook Weber wordt als een van de grondleggers
van de locatietheorieën gezien. Hij formuleert in
1909, in zijn boek Urber don Standort der
Industrien, de industriële locatie theorie.
Doel
Deze theorie laat de beste locatie voor een
industrieel bedrijf zien. In zijn boek beschrijft
Weber een model voor een optimale locatie
voor een bedrijf.
Aannames
De optimale locatie bestaat uit de plaats waar de
kosten voor het transport minimaal zijn. Een
bedrijf zal zich namelijk vestigen op de plaats
waar de meeste winst kan worden gemaakt. Een
maximale winst wordt behaald als de kosten
minimaal zijn. Transportkosten spelen hier een
grote rol in. Als deze transportkosten minimaal
kunnen worden gehouden op een specifieke
locatie zal een bedrijf eerder voor deze
specifieke locatie kiezen (van Dijk, 2009). In zijn
aannames gaat Weber uit van een geïsoleerde
regio waarin slechts één markt is en heeft de te
overbruggen afstand alleen invloed op de
transportkosten. De transportkosten zijn lineair.
Bovendien zijn in zijn aannames actoren
voorzien van alle informatie.
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Kritiek
Het model kan een duidelijke verklaring geven
voor de locatie van een industrieel bedrijf.
Echter, het nadeel van deze theorie is dat deze
ervan uit gaat dat transportkosten lineair zijn,
dat is nu zeker niet meer het geval (van Dijk,
2009). Ook het feit dat actoren voorzien zijn van
alle informatie riep vraagtekens op. Niemand is
alleswetend was de kritiek. Tevens richt de
theorie zich alleen op transportkosten.
Tegenwoordig zijn uitsluitend transportkosten
geen oorzaak meer van de locatiekeuze van een
bedrijf. Er komt veel meer bij kijken zoals in de
volgende paragrafen te lezen is.
Relatie tot hypermarkt
Ook voor de hypermarkt spelen de
transportkosten een rol, deze moeten niet te
groot zijn. Echter, door de omvang van de
hypermarkt zal deze factor een minder grote rol
spelen dan bij de kleinere winkels.
2.1.3. Christaller: centrale plaatsen
theorie.

kent om rendabel te kunnen zijn. Dit wordt de
threshold of drempelwaarde genoemd (Beguin,
1992; van der Post, 2004). Hierdoor is er voor
bijvoorbeeld dagelijks benodigde artikelen een
klein draagvlak nodig om rendabel te kunnen
zijn. Artikelen die men bijvoorbeeld zelden
koopt hebben echter een veel groter draagvlak
nodig om aan een rendabel vraagniveau te
voldoen. De omvang van het benodigde
consumentendraagvlak, om rendabel te zijn,
bepaalt hier dus de grootte van het
verzorgingsgebied.
Christaller komt zo tot een ‘verzorgingspiramide’
die opgebouwd is volgens een functionele
hiërarchie (zie figuur 2.2). Aan de top bevinden
zich de grootste winkels met de meeste
vierkante meter verkoopvloeroppervlakte (A1
t/m A6). Hoe lager in de piramide men komt
(centra B1 t/m B6), hoe kleiner het
verzorgingsgebied en het voorzieningen-niveau.
De omvang van de verzorgingsgebieden neemt
dus af van hoog naar laag. Helemaal onderaan
staan de kleine centra in de dorpen (C1 t/m C6)
(Beguin, 1992). Centra binnen de piramide
kennen een taakverdeling op grond van hun

Christaller heeft in 1933 een relatie gelegd
tussen de marktfunctie van plaatsen en het
ruimtelijk patroon van dorpen en
Figuur 2.2: De ruimtelijke spreiding van voorzieningen.
steden. Zijn doel was om een
deductieve theorie te ontwikkelen
gebaseerd
op
economische
factoren,
die
de
ruimtelijke
structuur van een centrale plaatsensysteem kon verklaren. Hij testte
zijn theorie voor het eerst in ZuidDuitsland (Beguin, 1992).
De
centrale
plaats
wordt
gedefinieerd als een plaats die een
‘centrale functie’ heeft door het
aanbieden
van
diensten
en
goederen aan de omliggende
omgeving (Beguin, 1992). De
centrale plaats heeft als het ware
een verzorgende functie.
Doel
Het verklaren van het ruimtelijk
patroon van steden in omvang,
aantal en spreiding. Christaller wilde
laten zien hoe een homogene
geografische
ruimte
wordt
georganiseerd door een hiërarchisch
urbaan systeem.
Het uitgangspunt van Christaller is
dat elke winkelsoort een eigen
waarde (omzet) of range (bereik)

Bron: Klett, 2011; eigen bewerking.
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plaats binnen de hiërarchie. Zo ontstaat een
rangorde, een hiërarchie van winkelcentra die
gebaseerd is op functie. Hierdoor zit er een
duidelijke regelmaat in het aantal centrale
plaatsen en nederzettingen welke resulteert in
een zeshoekige ruimtelijke spreiding.
De invloed van de theorie van Christaller op de
Nederlandse detailhandelstructuur is groot (Bolt,
2003; Evers et al., 2005; Zonneveld & Verwest,
2005). Het Nederlandse detail-handelsapparaat
is namelijk geordend volgens een hiërarchisch
patroon. Deze functionele hiërarchie is in
Nederland echter nooit praktijk geworden. In de
werkelijkheid
sluiten
verzorgingsgebieden
namelijk niet nauwkeurig op elkaar aan (Bolt,
2003). Er is meer sprake van overlap.
Aannames
Naast deze ruimtelijke hiërarchische verdeling
toont de theorie van Christaller aan dat de vraag
naar een artikel afneemt bij toenemende
afstand tussen thuis en winkel. Het
verzorgingsgebied wordt dus bepaald door de
economische afstand (afstand in tijd en geld) die
een consument bereid is af te leggen. Daarnaast
gaat Christaller ervan uit dat er sprake is van een
isotrope vlakte waarbinnen de bevolking
evenredig is verdeeld en dat consumenten hun
goederen kopen bij de detailhandelvoorziening
die het dichts in de buurt gelokaliseerd is (van
der Post, 2004).
Kritiek
In de tijd van Christaller leken zijn aannames
terecht. Mensen moesten veelal lopend hun
boodschappen doen. Echter, in deze tijd zijn zijn
aannames onterecht. Mensen zijn niet evenredig
verdeeld over de verschillende marktgebieden
en er is geen sprake van een isotrope (in alle
richtingen dezelfde eigenschappen vertonend)
vlakte (van Dijk, 2009; van der Post, 2004).
Bovendien wordt er zijn model geen rekening
gehouden met de aantrekkingskracht van een
winkel en de mobiliteit van de consument.
Relatie tot hypermarkt
De komst van een hypermarkt kan de bestaande
hiërarchische detailhandelstructuur doorbreken.
Bolt (2003) onderscheid namelijk drie
koopkrachttrekkers
in
bestaande
verzorgingscentra: food, landelijke ketens en
mode. Als een hypermarkt, waarin de
koopkrachttrekker met name food is, zich vestigt
op een perifere locatie en deze goed bereikbaar
is kan dit schade hebben voor de bestaande
voorzieningencentra en kan dit leiden tot een
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waardedaling
voor
de
detailhandels-vestigingen.

overgebleven

2.1.4. August Lösch
De Theorie van Lösch vertoont vergelijkingen
met het model van Christaller. Ook hij gaat uit
van een centrale plaats in het landschap.
Doel
Het doel van deze theorie is om een ideaal
economisch landschap te creëren.
Aannames
Lösch gaat uit van een meest efficiënte locatie.
Door concurrentie zoeken bedrijven automatisch
de meest efficiënte locatie. Zo wordt het meest
ideale economische landschap gecreëerd. Dit
ideale landschap bestaat uit één centrale,
dominante
stad.
Hieromheen
clusteren
bedrijven samen, met ernaast gebieden zonder
industriële clustering. Dit model verklaart het
bestaan van dominante grote steden en de
clustering van de bedrijven om deze grote
steden heen (van Dijk, 2009). Ook in dit model
ging Lösch ervan uit dat mensen evenredig zijn
verdeeld over de verschillende marktgebieden
en de aanwezigheid van een isotrope vlakte (van
der Post, 2004).
Kritiek
De kritiek op zijn theorie was dan ook vooral te
vinden in het feit dat het landschap heterogeen
is en dat de mens zich niet evenredig verdeeld
over de stad. Verschillen in landschap bepalen
ook de vestigingskeuze voor de mens. Zo zal een
vlakte langs een rivier meer mensen aantrekken
dan een kaal, bergachtig gebied
Relatie tot hypermarkt
Het model biedt tevens een verklaring voor de
voorkeur voor grootschalige supermarkten rond
de periferie van de stad. Het centrum van de
stad is bedoeld voor wonen en het zogenaamde
funshoppen. Hierin is geen plek voor een
hypermarkt. In de periferie van de stad is echter
wel ruimte voor een supermarkt van deze
grootte. Er is namelijk voldoende draagvlak (de
bevolking van de stad) aanwezig.
2.1.5. Nelson: vergelijkend winkelen.
Nelson constateerde in 1958 dat men streeft
naar algemene toegankelijkheid (Lesger, 2007).
De winkels moeten zich dichtbij de consument
vestigen en voorzien met name in de dagelijkse
behoefte van de consument. Daarnaast zijn er
ook andere vormen van toegankelijkheid. Deze
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genereren ook specifieke locatiepatronen
(Lesger, 2007). Zo worden er naast algemene
toegankelijkheid, ook lineaire en speciale
toegankelijkheid
onderscheiden.
Lineaire
toegankelijkheid is gebaseerd op de wens om
passanten te onderscheppen. Als voorbeeld kan
men denken aan rijen winkels langs belangrijke
toegangswegen en doorgaande routes. Bij
speciale toegankelijkheid moeten we denken
aan concentraties van winkels die een
vergelijkbaar assortiment hebben. Als voorbeeld
kan hier aan meubelboulevards worden gedacht.
Nelson continueert zijn theorie met de kracht
van vergelijkend winkelen (van der Post, 2004).
Doel
Nelson wilde met zijn theorie aantonen dan
consumenten artikelen juist willen vergelijken en
dat dit gegeven leidt tot de clustering van
bedrijven.
Aannames
De consument vergelijkt de aanbieders van
goederen op prijs, vormgeving en kwaliteit. Een
belangrijke succespijler is de combinatie van een
‘breed’ (een groot vergelijkbaar aanbod) en
‘diep’ (een groot gevarieerd aanbod)
assortiment (Bolt, 2003). In het bijzonder gaat
het hier om winkels die artikelen zoals
textiel/mode en schoenen verkopen. Nelson
heeft het hier over de cumulatie van attractie.
Geconcentreerde
winkelvoorzieningen
betekenen meer voor de consument dan de som
der delen.
Kritiek
Kritiek die wellicht van toepassing is op de
theorie van Nelson is dat de consument niet
alleen de richting die detailhandel op gaat
stuurt. De voorkeuren van consumenten zullen
altijd een sturende werking blijven hebben op de
locatiekeuze voor een detailhandelsvestiging.
Echter,
dit
werkt
ook
andersom.
Detailhandelsvestigingen kunnen met hun
concepten en ontwikkelingen net zo goed de
consument ‘sturen’ (van der Elst, interview,
2011).
Relatie tot hypermarkt
Ook Nelson’s ideeën kunnen een verklaring
bieden voor de locatiekeuze van een
hypermarkt. Deze bevindt zich graag in de
periferie, het liefst langs belangrijke wegen,
waar deze goed bereikbaar en toegankelijk is en
er veel passanten aangetrokken kunnen worden.
Ook het vergelijkend winkelen kan toegepast
worden op de hypermarkt, deze biedt namelijk

vaak een groot en breed assortiment, waardoor
de consument een grote keuze heeft.
2.1.6. Reilly: de ruimtelijke
interactietheorie.
Reilly (1933) gaat uit van de ruimtelijk
interactietheorie. Hij schrijft dat consumenten
zich niet alleen door de afstand laten leiden,
maar ook door de grootte en de attractiviteit
van een winkelcentrum. Dit staat recht
tegenover de theorie van Christaller.
Doel
Zijn doel was om aan te tonen dat niet alleen de
economische
afstand
bepaalt
waar
consumenten hun boodschappen doen.
Aannames
Reilly ontwikkelde een formule waarmee per
winkelcentrum de aantrekkingskracht berekend
kan
worden.
Volgens
de
ruimtelijke
interactietheorie….
….”verhoudt de aantrekkingskracht van twee
verzorgingskernen op een tussenliggende kern
zich evenredig tot de inwoneraantallen van deze
verzorgingskernen en omgekeerd evenredig tot
het kwadraat van de afstanden van deze
verzorgingskernen tot de tussenliggende kern,
het gaat om de grootte, de afstand en de
attractiviteit” (van der Post, 2004, p.26).
Dit komt er op neer dat de afstand tot grotere
centra een aanzienlijke invloed heeft op de
koopkracht af- en toevloeiing. De koopkracht,
van een detailhandelsvestiging die verder ligt
dan het centrum, kan op grond van de afstand
en
attractiviteit
zich
aan
deze
detailhandelsvestiging binden. Er vindt ook veel
meer koopkracht toevloeiing plaats vanuit
omliggend gebied. Ligt deze plaats echter dicht
bij het centrum dan geldt het omgekeerde, de
koopkrachtbinding aan de detailhandelsvestiging
is veel geringer. Dan maakt de consument
eerder de keus voor het centrum.
Kritiek
In Reilly’s theorie gaat het om de grootte, de
afstand en de attractiviteit. In de praktijk spelen
echter wel meer factoren een rol dan de afstand
tot centra van een hogere orde en de
attractiviteit en grootte van het winkelcentrum
zelf. Reilly laat echter wel zien dat de diversiteit
van het aanbod ter plekke, de relatieve ligging
en de grootte van het centrum bepalend zijn
voor de richting van koopstromen.
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Relatie tot hypermarkt
Dit model verklaart echter wel de angst die er
onder ondernemers en gemeenten heerst ten
opzichte van de komst van een hypermarkt. Als
een hypermarkt zich in de periferie van een stad
vestigt gaat deze de concurrentie aan met het
centrum van de stad, is het idee. Dit kan tot
koopkrachtafvloeiing leiden van het centrum van
de stad naar de hypermarkt toe.
In de volgende paragraaf komen de neoklassieke
locatietheorieën kort aan bod.

Tabel 2.1 Overzicht klassieke locatietheorieën.
Klassieke
locatietheorie
Von Thunen:
grondgebruik

Doel

Aannames

Kritiek

Verklaart
grondgebruik.

Ruimte gezien als
homogene
omgeving.

Weber: industriële
locatietheorie

Optimale locatie
voor een bedrijf
beschrijven.

Patroon van
concentrische
ringen rondom het
centrum.
Transportkosten
bepalen locatie.

Christaller: centrale
plaatsen theorie

Verklaren ruimtelijk
patroon van steden.

- Isotrope vlakte.
- Economische
afstand bepaalt
verzorgingsgebied.

August Lösch

Creëren ideaal
economisch
landschap.

Één centrale
dominante stad
waaromheen
clustering
plaatsvindt.

- Er is geen sprake
van een isotrope
vlakte.
- Geen rekening
gehouden met
mobiliteit van
consument.
- Mensen verdelen
zich niet
evenredig over
een
stad/landschap
- Landschap is
heterogeen

Nelson:
vergelijkend
winkelen

Consumenten willen
vergelijken, dit leidt
tot clustering van
bedrijven.

Succes van een
winkel hangt af van
een ‘breed’ en ‘diep’
aanbod.

Niet alleen de
consument stuurt
de detailhandel, de
detailhandel stuurt
ook de consument.

De hypermarkt
voorziet in een
‘breed’ en ‘diep’
aanbod.

Reilly: ruimtelijke
interactietheorie

Niet alleen
economische
afstand bepaald de
consumentenkeuze

Het draait om
grootte, de afstand
en attractiviteit

In de praktijk
komen er nog veel
meer factoren bij
kijken

Verklaart de angst
voor komst
hypermarkt door
wegtrekken van
omliggende
koopkracht
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- Transportkosten
zijn niet lineair
-Actoren zijn niet
alleswetend.

Relatie tot
hypermarkt
Verklaart
locatiekeuze
hypermarkt in
periferie.
Transportkosten
zullen ook bij de
locatie van een
hypermarkt een rol
spelen.
Hypermarkt kan
hiërarchische
structuur
doorbreken.

Het model biedt
een verklaring voor
de voorkeur voor
grootschalige
supermarkten in de
periferie van de
stad.
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2.2. Neoklassieke
locatietheorie
Neoklassieke
locatietheorieën
zijn
voortgebouwd op de klassieke locatietheorieën.
Er wordt vanuit meerdere disciplines naar de
klassieke theorieën gekeken en vanuit deze
disciplines worden de modellen bekritiseerd,
aangepast of uitgebreid. Zo ligt de focus niet
alleen meer op de economie. Het begrip
clustering speelt een grote rol in de neoklassieke
locatietheorie (Pellenbarg et al., 2002). De
klassieke theorie gaat vooral uit van kostenminimalisatie. De neoklassieke locatietheorie
richt zich naast kosten-minimalisatie ook op
winstmaximalisatie. Tevens wordt er naar de
concurrentiepositie van bedrijven gekeken. Het
bedrijf wordt echter wel als ‘zwarte doos’
beschouwd, het reageert enkel op factoren van
buitenaf (Atzema et al., 2002).

worden in tegenstelling tot hoe ze in
werkelijkheid genomen zijn. Hier is dan ook veel
kritiek
op
gekomen.
De
moderne
locatietheorieën zijn het gevolg geweest. Deze
lieten het locatievraagstuk weer vanuit een heel
ander perspectief zien. Een overzicht hiervan
wordt in de volgende paragraaf gegeven.

Zoals in de vorige paragraaf en hierboven te
lezen is ging men in de neoklassieke
locatietheorie uit van de volledig geïnformeerde
en rationele consument. Ideeën binnen de
neoklassieke locatietheorieën zijn tot stand
gekomen door Marshall, Hoover en Porter. Alle
drie de modellen bieden echter geen houvast
voor de verklaring van de locatie van een
hypermarkt.
De modellen bieden met name een verklaring
voor de clustering van bedrijven en kantoren op
basis van (schaal)voordelen voor deze bedrijven
(van Dijk, 2009; Figueiredo et al., 2009; Porter,
1998, 2000).
In de neoklassieke stroming ging men er vanuit
dat bedrijven over alle mogelijke informatie
beschikken en rationeel handelen (Pellenbarg,
2005). De locatietheorieën laten hierdoor vooral
zien hoe locatiekeuzes genomen zouden moeten
Tabel 2.2 Overzicht neoklassieke locatietheorieën
Neoklassieke
locatietheorieën
Porter, Hoover,
Marshall

Doel

aannames

Kritiek

Verklaren
clustering van
bedrijven en
kantoren.

- Volledige
Informatie.
- Rationeel
Handelen.
- WinstMaximalisatie.

- Men kan niet
volledig rationeel en
volledig
voorzien van
informatie
beslissen.
- Ruimte is geen
homogene omgeving.

Relatie tot
hypermarkt
N.v.t
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2.3. Moderne locatietheorieën
De discussies op het gebied van de moderne
locatietheorieën worden al jaren gedomineerd
door wetenschappers uit de Angelsaksische
wereld en borduren met name voort op ideeën
uit de klassieke locatietheorieën. Met name het
werk van Christaller en dat van Lösch hebben
hun stempel op de moderne locatietheorie
gedrukt door het introduceren van twee
begrippen genaamd: reikwijdte (range) en
drempelwaarde (treshold) (zie 2.1.3 en 2.1.4). De
reikwijdte houdt in dat een consument slechts
een bepaalde afstand wil overbruggen om een
dienst of goed aan te schaffen. Voor goederen
die duurder zijn, zal de consument een grotere
afstand overbruggen vergeleken met dagelijkse
goederen die vaak om de hoek kunnen worden
gehaald.
De drempelwaarde staat voor de totale
consumptie die een winkel rendabel houdt. Als
de vraag lager ligt dan de drempelwaarde dan
lijdt de winkel verlies en is het economisch niet
verantwoord om het product nog langer aan te
bieden. Er bestaat een spanning tussen de
locatievoorkeuren van de detailhandelaar en de
wensen die de consumenten hebben (Lesger,
2007).
Voor de detailhandelaar is een centrale plaats
dan ook het meest aantrekkelijk. Deze is
gemakkelijk bereikbaar voor een groot aantal
consumenten. Andersom geldt natuurlijk
hetzelfde voor de consument: een winkel dicht
in de omgeving spreekt consumenten aan. In
kleine plaatsen zal deze spanning niet erg groot
zijn omdat de afstand tussen het centrum en de
periferie nog te overbruggen is voor de
consument. De winkels vestigen zich dan ook in
het centrum.
Zoals in de vorige paragraaf en hierboven te
lezen is, ging men in de neoklassieke
locatietheorie uit van de volledig geïnformeerde
en rationele consument. Dit is de aanleiding
geweest om anders tegen de toen heersende
locatietheorieën aan te kijken. Men kwam tot de
behaviourale theorie welke uitgaat van een
locatiekeuze die niet volledig rationeel en
voorzien van alle informatie tot stand komt
(Meester & Pellenbarg, 2005; Essletzbichler &
Rigby, 2007). Het gaat er namelijk niet om hoe
supermarkten zich in de werkelijkheid gedragen,
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maar hoe ze tot een locatiekeuze komen met
het oog op maximale winst (van Wissen, 2002).
2.3.1. Pred: behaviourale theorie
Pred introduceerde in 1967 zijn concept van de
behaviourale matrix.
Doel
Het doel van de theorie was om aan te tonen dat
locatiebeslissingen werden gemaakt op basis van
beperkte rationaliteit. Een locatiebeslissing zal
namelijk nooit optimaal zijn (Selby, 1987).
Aannames
Pred ging in dit model er vanuit dat informatie
en kennis niet altijd volledig aanwezig kunnen
zijn. Men heeft een gebonden rationaliteit. Hij
heeft dit weergegeven in een model (zie figuur
2.3). De essentie van het model draait om het
vermogen en de capaciteit van een ondernemer
om veel en goede informatie te krijgen. Een
bedrijf kan zich in de loop van de tijd verplaatsen
door het model. Als een bedrijf ‘leert’ kan het via
linksonder in de matrix, via linksboven (meer
kennis beschikbaar) en rechtsboven (meer
vermogen om kennis te gebruiken), rechtsonder
terecht komen. Dit is in de klassieke
locatietheorieën de meest optimale en
gewenste positie (Selby, 1987). In de
werkelijkheid is dit echter vaak niet het geval.
Kritiek
Vergeleken
met
de
(neo)klassieke
locatietheorieën wordt de behaviourale theorie
als realistischer beschouwd. Toch is ook op deze
theorie kritiek gekomen. De behaviourale
theorie wordt als te beschrijvend gezien, de
Figuur 2.3: Pred’s Matrix

Bron: Geoclopedie, 2011.
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theorie verklaart te weinig (Atzema et al., 2002;
Meester & Pellenbarg, 2005).
Relatie tot hypermarkt
Ook voor de keuze van de locatie van een
hypermarkt zal er altijd een afweging gemaakt
moeten worden tussen bepaalde locatiefactoren
en kenmerken. Volgens dit model zou de keuze
voor een locatie van een hypermarkt dan ook
weloverwogen genomen kunnen worden door
alle voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.
2.3.2. Institutionele theorie
Centraal in de vele (neo)klassieke theorieën en
de behaviourale locatietheorie staat het bedrijf
als degene die de locatiekeuze moet maken in
een verder statische omgeving. Als alternatief
voor deze benadering is de institutionele
locatietheorie gekomen. In deze theorie is veel
meer aandacht voor het bedrijf en de omgeving.
Doel
Het doel van deze theorie is om aan te tonen dat
economische
activiteiten
sociaal
en
institutioneel beïnvloed kunnen worden. Het
zoekt vooral een verklaring voor de locatiekeuze
van grote bedrijven (Atzema et al., 2002).
Aannames
Volgens de institutionele theorie zit een bedrijf
vast in zijn eigen sociale context. Locatiekeuzen
komen tot stand door middel van instituties en
de manier waarop de beslissers met deze
instituties omgaan. Instituties zijn wettelijke
regels en sociaal/culturele normen en waarden.
De locatiekeuze van een bedrijf komt tot stand
door onderhandelingen met alle betrokken
actoren. Hierbij kan gedacht worden aan de
overheid, leveranciers, belangenverenigingen,
etc.
De
betekenis
van
beleid
en
bedrijfsstrategieën staat hierin centraal (Pen,
2002). Volgens Pellenbarg et al. (2002) is de
institutionele theorie het meest geschikt voor
grote bedrijven, want deze bedrijven kunnen
over dergelijke zaken onderhandelen omdat zij
vaak de capaciteit hiervoor in huis hebben.
Kritiek
De kritiek die men vaak heeft op de
institutionele theorie is dat deze slechts
eenzijdig aandacht heeft voor maatschappelijke
processen en dat deze theorie daarom nooit een
geformaliseerde algemene theorie is geworden.
De theorie gaat niet uit van aanpassing en
verandering (Atzema et al., 2002). Toch
benadrukt de theorie dat de locatiekeuze niet

alleen door een bedrijf genomen moet worden.
Er zijn altijd meerdere actoren bij betrokken, die
tevens het succes van een nieuw te vestigen
winkel bepalen.
Relatie tot hypermarkt
Deze theorie heeft zeker nu nog zijn invloed op
de mogelijke komst van een hypermarkt binnen
de Nederlandse detailhandelstructuur. Tot nu
toe is het namelijk nog geen enkele
(buitenlandse) keten gelukt om een hypermarkt
binnen de Nederlandse detailhandelstructuur
een plek te geven. Protesten van onder andere
belangenverenigingen, zoals winkeliers van de
dichtstbijzijnde binnenstad, of tegenwerking
door de overheid door middel van specifiek
beleid hebben dit onmogelijk gemaakt. De
hypermarkt past(e) niet binnen de toen
heersende instituties en sociale context.
Daarnaast is het ook voor nieuwkomers moeilijk
om een plek te vinden binnen de bestaande
detailhandelstructuur, deze vormen namelijk
een institutie op zich en kunnen zo een
concurrent gemakkelijker buiten sluiten.
2.3.3. Martin & Rogers: infrastructuur
Martin & Rogers (1995) onderzochten het
belang van de infrastructuur in de locatiekeuze
van een bedrijf.
Doel
Het doel van deze theorie is om het belang van
de infrastructuur aan te tonen in de keuze voor
een locatie.
Aannames
Zij kwamen tot de conclusie dat verschillen in
infrastructuur tussen bepaalde gebieden
bepalend zijn voor de keuze van een locatie door
een bedrijf. Bereikbaarheid speelt hierin een
grote rol. Daarnaast speelt de politiek hier een
rol in. Vaak kunnen of willen bedrijven niet mee
betalen aan de aanleg van de infrastructuur. Dit
is voor hen niet rendabel. Als de overheid de
aanleg van infrastructuur financiert in een
gebied zijn bedrijven eerder geneigd om zich dan
ook in deze regio te vestigen.
Kritiek
Kritiek die men op deze benadering kan geven is
dat Martin & Rogers geen rekening hebben
gehouden met de modal split, de vervoerswijze
keuze. Misschien is het voor een bepaalde groep
mensen wel veel voordeliger (qua kosten of
gemak) om de auto naar een locatie te nemen,
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terwijl er misschien een treinstation vlakbij de
locatie is (Kitamura, 2010).
Relatie tot hypermarkt
Ook de infrastructuur speelt een belangrijke rol
in de locatiekeuze voor een hypermarkt. De
hypermarkt wil namelijk goed en gemakkelijk te
bereiken zijn. Locaties dicht bij belangrijke
snelwegen zijn ideaal voor de grootschalige
supermarkt. De keuze voor een locatie van een
hypermarkt zal dus eerder gaan naar een locatie
die goed bereikbaar is door de al aanwezige
infrastructuur, dan voor een locatie die minder
goed bereikbaar is.
2.3.4. Evolutionaire benadering
De evolutionaire benadering zit tussen de
neoklassieke en de institutionele benadering in.
De theorie gaat uit van de lokale context van de
neoklassieke benadering en tevens van de
beperkte rationaliteit van de institutionele
benadering. De routines van organisaties
worden als relevant beschouwd om beslissingen
in een beperkte rationele setting te verklaren
(Boschma & Frenken, 2006). Onder routines
worden handelingen of paden verstaan, die door
de tijd heen ‘gewoon’ zijn geworden voor een
organisatie, omdat deze succesvol bleken te zijn.
Het is de ervarenheid van de organisatie, het zijn
de informele en formele normen en waarden
van het bedrijf.
Doel
De evolutionaire benadering probeert de
ruimtelijke verspreiding van deze routines in de
tijd te begrijpen en is vooral geïnteresseerd in de
analyse van de creatie en verspreiding van
nieuwe routines en hoe deze ontstaan (Boschma
& Frenken, 2006). De benadering focust zich
vooral op het historische proces dat deze
patronen verklaart en benadrukt daarbij het
belang van padafhankelijke en historische
processen (Boschma & Frenken, 2011).
Instituties spelen hier vaak een grote rol in
(Boschma & Frenken, 2009).
De evolutionaire benadering volgt die van vaak
al afgelegde wegen, de bekende routines
(handelingen/paden) die al in organisaties
bestaan (Boschma & Frenken, 2006, 2011).
Instituties (bijvoorbeeld winkels, overheid)
houden hier liever aan vast, dan dat ze zoeken
naar en gebruik maken van alternatieve routes.
Dit komt door de altijd aanwezige onzekerheid
(wordt iets nieuws wel succesvol?), het bestaan
van transactiekosten en de beperktheid om op
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korte termijn te veranderen. Als bedrijven
nieuwe ideeën, processen of handelingen willen
introduceren gaat dit gepaard met hoge kosten,
zowel in tijd als in geld.
Aan de andere kant zouden deze instituties juist
moeten denken en overwegen dat andere
handelingen/paden ook andere (misschien wel
betere) mogelijkheden op kunnen leveren. Hoe
een bedrijf/winkel/overheid opereert hangt
uiteindelijk toch af van of deze dezelfde routines
wil behouden of op zoek is naar een alternatief.
De uitvoering hangt af van het spel tussen vraag
en aanbod op de markt, dit wordt in deze
theorie de selection environment genoemd. De
markt is namelijk geen statisch ‘iets’ en
verandert door processen die zich binnen de
overheid of bedrijf afspelen. De theorie gaat uit
van aanpassing en variatie van bedrijf en regio.
Er bestaat als het ware een co-evolutie tussen
de markt en het bedrijf.
Aannames
De evolutionaire theorie gaat uit van dynamiek,
variatie en aanpassing (Atzema et al, 2002). De
economische realiteit wordt gekenmerkt door
verstoringen en aanpassingen die weer een
evenwicht proberen te creëren. Door de
continue veranderingen die zich afspelen
kunnen succesvolle routines toch minder
efficiënt of effectief worden of zelfs
onverwachte consequenties hebben. Er bestaat
geen routine die ‘eens en voor altijd’ bruikbaar
is. Toch wordt er vaak door bedrijven aan succes
vastgehouden, hierdoor kunnen deze zich in een
lock-in bevinden; ze houden stug vast aan al
bestaande routines en handelingen, ook al
werken deze niet meer optimaal. Op een
bepaald punt is een marginale verandering
echter niet genoeg om te blijven bestaan, een
gecoördineerde verandering is dan nodig. Juist
hierom is diversiteit en competitie tussen
winkels nodig en moet dit gestimuleerd worden.
Juist de overtolligheid aan verschillende routines
maakt de economie tot een veerkrachtig
systeem; de economie kan omgaan met en zich
constant aanpassen aan veranderingen en
onzekere omstandigheden.
Kritiek
De kritiek op de evolutionaire theorie is dat het
vooral een beschrijvende theorie is. Eerst moet
er door een bedrijf een beslissing voor een
locatie genomen worden, waarna de gevolgen
pas te beschrijven zijn. Er is te veel aandacht
voor de evolutie van nieuwe sectoren, het
proces van locatiebeslissingen van bestaande
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bedrijven wordt hiermee onderbelicht (Oinas,
1999).

moeten op zoek naar nieuwe routines. Dit maakt
de Nederlandse detailhandelstructuur, volgens
dit model, een veerkrachtiger systeem.

Relatie tot hypermarkt
In de evolutionaire locatietheorie is vooral
aandacht voor de evolutie van nieuwe sectoren
in een regio. In dit perspectief past de komst van
een hypermarkt in de bestaande hiërarchische
detailhandelstructuur. De hypermarkt moet een
plaats zien te vinden in de bestaande informele
en formele instituties.
Als men uitgaat van de evolutionaire benadering
zou de detailhandelstructuur in Nederland juist
open moeten staan voor de komst van een
hypermarkt. Winkels willen juist inspringen op
de veranderende behoefte van de consument.
Deze heeft weinig tijd en heeft graag een grote
keus. De hypermarkt zou hier juist een oplossing
voor zijn. Het voegt iets toe aan het al bestaande
winkelbestand. De overheid moet niet vast
houden aan de bestaande lock-in (beleid), maar
openstaan voor verandering (evolutie), ze
Tabel 2.3 Overzicht moderne locatietheorieën.
Moderne
locatietheorie
Pred: Behaviourale
theorie

Doel

Aannames

Kritiek

Aantonen dat
locatiebeslissingen
nooit optimaal zijn.

Informatie en
kennis zijn nooit
volledig aanwezig.

Te beschrijvend,
weinig toepasbaar.

Institutionele
theorie

Verklaring
locatiekeuze zoeken
voor grote
bedrijven.

Economische
activiteiten worden
sociaal en
institutioneel
beïnvloed.

Martin & Rogers:
Infrastructuur

Aantonen belang
van infrastructuur in
locatiekeuze.

Bereikbaarheid
speelt een grote
rol.

- Eenzijdige
aandacht voor
maatschappelijk
processen
- Theorie gaat niet
uit van aanpassing
en verandering
Er wordt geen
rekening gehouden
met de modal split.

Evolutionaire
benadering

Probeert de
ruimtelijke
verspreiding van
informele en
formele instituties
van bedrijven in de
tijd te begrijpen en
is vooral
geïnteresseerd in de
analyse van de
creatie en
verspreiding van
nieuwe instituties
en hoe deze
ontstaan.

Dynamiek, variatie
en aanpassing.

Te beschrijvend.

Relatie tot
hypermarkt
Bij de komst van een
hypermarkt is het
van belang om zoveel
mogelijk informatie
te krijgen.
Het is nog niet gelukt
om de bestaande
instituties te
doorbreken.

Ook voor de
locatiekeuze van een
hypermarkt zal de
infrastructuur van
groot belang zijn.
Uitgaand van de
evolutionaire
benadering zou de
detailhandelstructuur
van Nederland zich
open moeten stellen
voor het concept
hypermarkt.
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2.4. Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste theorieën
aan bod gekomen die de komst en locatiekeuze
van een hypermarkt kunnen verklaren en
onderbouwen. Hieronder wordt nog een korte
samenvatting gegeven van de belangrijkste
theorieën.
Klassiek
Von Thünen keek vooral naar grondkosten.
Centraal in zijn visie staan productiekosten en
transportkosten. Hiermee wilde hij vooral
grondgebruik verklaren. Weber keek vooral naar
de locatie. Wat is de beste plek voor een bedrijf
om zich te vestigen? Ook hier speelden
transportkosten een rol in.
Christaller’s en Lösch’s werk is gebaseerd op de
centrale plaatsen theorie. Het landschap wordt
ingedeeld aan de hand van steden en hun
verzorgingsgebieden. Elk centrum heeft zijn
eigen verzorgingsgebied. De centrale plaats
wordt gedefinieerd als een plaats die een
‘centrale functie’ heeft door het aanbieden van
diensten en goederen aan de omliggende
omgeving en heeft als het ware een verzorgende
functie. De verzorgingsfunctie verklaart het
ruimtelijk patroon van steden in omvang, aantal
en spreiding. Daarnaast laat Christaller zien hoe
een homogene geografische ruimte wordt
georganiseerd door een hiërarchisch urbaan
systeem.
De invloed van de theorie van Christaller op de
Nederlandse detailhandelstructuur is het grootst
geweest. Het Nederlandse detailhandelsapparaat is namelijk geordend volgens een
hiërarchisch patroon (Bolt, 2003; Evers et al.,
2005; Zonneveld & Verwest, 2005).
Ook Nelsons en Myrdals ideeën kunnen een
verklaring geven voor de locatie van een
hypermarkt. Deze bevindt zich graag in de
periferie, het liefst langs belangrijke wegen,
waar deze goed bereikbaar en toegankelijk is en
er veel passanten aangetrokken kunnen worden.
Ook het vergelijkend winkelen kan toegepast
worden op de hypermarkt, deze biedt namelijk
vaak een groot en breed assortiment, waardoor
de consument een grote keuze heeft. Ten slotte
heeft Reilly het nog over de ruimtelijke
interactietheorie. Hij schrijft dat consumenten
zich niet alleen door de afstand laten leiden,
maar ook door de grootte en de attractiviteit
van een winkelcentrum. De koopkracht, van een
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detailhandelsvestiging die verder ligt dan het
centrum, kan op grond van de afstand en
attractiviteit
zich
aan
deze
detailhandelsvestiging binden.
Neoklassiek
In de neoklassieke locatietheorieën spelen
vooral agglomeraties en clustering een rol.
Bovendien ging men er in de neoklassieke
stroming vanuit dat bedrijven over alle mogelijke
informatie beschikken en ook rationeel
handelen. Dit verklaarde het locatiegedrag van
de detailhandel. Deze stroming heeft echter
weinig betekenis voor de grootschalige
supermarkt en is meer gericht op bedrijven en
kantoren.
Modern
De moderne locatietheorieën borduren voor een
deel voort op de bestaande (neo)klassieke
locatietheorieën. In de moderne locatietheorie is
ook steeds meer invloed te zien vanuit andere
disciplines. Met name vanuit de sociale
wetenschap is dit het geval. Als voorbeeld werd
de behaviourale, institutionele en evolutionaire
theorie gegeven. Zo gaat men ervan uit dat
informatie en kennis niet altijd volledig aanwezig
kunnen zijn en worden locatiekeuzen ook steeds
meer verklaard vanuit een sociale context.
Winkels en overheid zitten namelijk vast in hun
eigen sociale context, met hun eigen normen en
waarden. Instituties, zoals de overheid en
belangenverenigingen bepalen de locatie.
Tevens worden ook de wensen van de
consument erkend als een belangrijke factor.
In het volgende hoofdstuk wordt de
ontwikkeling van de detailhandel in Nederland
en het daarmee gepaard gaande beleid
besproken. Samen met hoofdstuk 2 kan er met
deze hoofdstukken een antwoord gegeven
worden op de eerste deelvraag.
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3. Ontwikkeling detailhandel & beleid
In dit hoofdstuk komt de ontwikkeling van de
detailhandel in Nederland in de loop van de tijd
aan bod. Deze tijd wordt gekenmerkt door
verschillende fases, waarin de invloed van de
overheid, door middel van beleid, een grote
stempel drukte op de structuur van de
detailhandel.

buitenaf door de overheid loopt als een rode
draad door de ontwikkeling van de detailhandel
in Nederland heen, zoals uit het vervolg blijkt.
Figuur 3.1: Impressie van de markt in de
middeleeuwen.

3.1. Het ontstaan van de markt
In Nederland is men er van overtuigd dat winkels
in binnensteden horen te staan, omdat ze daar
altijd al geweest zijn. Mensen hechten waarde
aan traditie en nostalgie als het gaat om de
stedelijke ruimte (Evers et al., 2005).
Voordat men kan spreken over winkels, vindt
handel plaats op de markt of koopt men
goederen direct van de boer, de smid of de
bakker. De markt vormt de centrale plaats in de
stad en is het centrum van de infrastructuur, het
stedelijk en het economisch leven (Braudel,
1982; Gruen & Smith, 1960).
Door deze handel ontwikkelen zich ook steeds
meer andere functies in steden, de stad wordt
diverser en groeit; hij verstedelijkt. Dit gaat
echter niet zonder problemen. De groei van de
markt zorgt namelijk voor congestie, stank en
lawaai van mensen en dieren (Evers et al., 2005).
De stad reageert hierop door hallen te creëren
(grote overdekte markten) en de controle op de
verkoop van goederen te vergroten. Hierdoor
kan de markt elke dag gehouden worden en
specialiseren hallen zich vaak in een bepaald
goed, zoals vlees, wijn of brood. Een tweede
verandering vindt plaats buiten de stadsmuren.
Hier is meer ruimte en kunnen nieuwe markten
worden
aangelegd.
Deze
gaan
de
concurrentiestrijd aan met de markten in het
centrum en hebben ook vaak een betere positie
in deze strijd, doordat binnen de muren van de
stad belasting moet worden betaald (Braudel,
1982). Dit brengt de gevestigde orde van de
detailhandel in het stadscentrum aan het
wankelen en daarom leggen de steden een
beperking op aan het handelen buiten de
stadsmuren (Taverne & Visser, 1993).
Dit is het eerste voorbeeld van het restrictieve
beleid dat van buitenaf is opgelegd door de
overheid. Deze vorm van bemoeienis van

Bron: Museumkennis.nl, 2011.

3.2. Het ontstaan van de
winkel
In de Middeleeuwen ontstaan ook de eerste
winkels. Deze ontstaan vaak op plaatsen waar
productie van goederen zoals brood, vlees en
wijn plaats vindt. Dit resulteert in een vaste,
dagelijkse verkoop van goederen op een vaste
plaats: de winkel. Gelijktijdig met het ontstaan
van de winkel ontstaat ook het beroep van de
winkelier (Braudel, 1982). Deze moet meer
vaardigheden hebben dan alleen zijn
verkooptechniek omdat er in deze tijd nog geen
sprake is van vaste prijzen. Men onderhandelde
vooral over de prijs. Ook staan de winkels onder
controle van de gilden. In de loop van de
vijftiende eeuw groeien deze gilden uit tot echte
machtsblokken in de Middeleeuwse stad. Elk
gilde in elke stad stelt zijn eigen regels op over
de productie en handel van goederen. Zo wordt
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elke concurrent van de markt verdreven en vindt
er weinig vernieuwing meer plaats op het gebied
van handel binnen de steden (Cipolla, 1980).
Samen met de afzwakkende macht van de
gilden, door onderlinge machtsstrijd, ontstaan er
nieuwe
ruimtelijke
strategieën
en
detailhandelsvormen en is er ook binnen de
steden weer ruimte voor vernieuwing. Innovatie
in de handel zorgt voor meer productie hetgeen
weer leidt tot pakhuizen, rederijen en
makelaardijen. Daarnaast is er sprake van
technische innovaties, zoals de scheepsvaart,
communicatiemiddelen, een cijfersysteem en
geld. Hierdoor kunnen ook producten vanuit
overzeese landen op de Nederlands markt
gebracht worden (Lambert, 1985).
Dit is dan ook de periode waarin de luxere
winkels
ontstaan.
Deze
hebben
vaak
uitstallingen, etalages en demonstreren hun
producten Ook de detailhandelsnetwerken
komen op. Gepaard gaande hiermee is de
opkomst van de regionale autonomie. Fabrieken
ontstaan en verkopen hun goederen aan de
detailhandel, waardoor de handel meer en meer
de lokale productie van goederen vervangt
(Evers et al., 2005).
In de zeventiende en achttiende eeuw vindt er
een invasie plaats van winkels in de
binnensteden. Dit komt vooral door de
bevolkings- en economische groei, de eerder al
genoemde technologische innovaties, en het
toenemende gebruik van leningen of kopen op
krediet (Braudel, 1982). Bovendien willen ook
veel winkeliers een vaste plek hebben van
waaruit zij hun spullen kunnen verkopen. De
concurrentie in deze tijd is dan ook moordend
en de opkomst en ondergang van nieuwe
winkels zijn aan de orde van de dag (Miellet,
2001). De eerste detailhandelsrevolutie dient
zich aan (Evers et al., 2005).
3.3. De eerste
detailhandelsrevolutie
Vlak voor de twintigste eeuw vindt er een
revolutie
plaats.
Er
ontstaan
nieuwe
gebouwtypen, winkeliers veranderen de indeling
van de winkel en de bedrijfsvoering, de logistiek
op grotere schaal komt op en de overheid
bemoeit zich steeds meer met het toekennen
van functies aan gebieden in de stad. Deze
gebeurtenissen samen hebben geleid tot het
winkelpatroon wat we nu kennen (Evers et al.,
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2005). Schaalvergroting vindt plaats (1895–
1914), mensen hebben meer koopkracht en er
zijn meer mensen die ook kunnen kopen (Van
der Cammen & De Klerk, 2003). Hierdoor is er
ook de ruimte voor massaproductie. De theorie
van Von Thünen (zie hoofdstuk 2.1.1) en Weber
(zie hoofdstuk 2.1.2) kan een verklaring voor
deze gebeurtenissen geven. Productie- en
transportkosten geven de stad haar ruimtelijke
structuur.
Nederland heeft echter wel een achterstand
vergeleken met andere Europese landen op het
gebied van de ontwikkeling van winkeltypen. Dit
is het gevolg van de relatief late industrialisatie
die pas aan het begin van de twintigste eeuw in
Nederland opkwam. Toch komen ook in de
Nederland rond deze tijd de andere winkeltypen
zoals de speciaalzaak, het warenhuis, de passage
en de eenheidsprijzenwinkel op (Miellet, 2001).
Aan het begin van de twintigste eeuw
veranderen ook de economische regelgeving en
ruimtelijke ordening van karakter (Evers et al.,
2005). Zo neemt het aantal actoren toe en
worden er vele regel- en adviesorganen, zoals de
Kamer van Koophandel (1920), in het leven
geroepen. Daarnaast wordt bedrijfsregelgeving
mogelijk
en
worden
er
economische
maatregelen ingevoerd door de overheid.
Voorbeelden hiervan zijn: de Sluitingstijdenwet
en de Vestigingswet, welke eisen stellen aan een
winkel. Daarnaast ontstaan er door de snelle
bevolkingstoename ruimtelijke wetten die de
detailhandelssector ingrijpend beïnvloeden: de
Woningwet (1901 en 1931) en het Basisplan
(1941) (Evers et al., 2005).
Na de tweede wereldoorlog is er in Nederland
namelijk een enorme behoefte aan woningen.
Compleet nieuwe woonwijken en steden
worden in een korte periode gepland,
ontworpen
en
gerealiseerd.
Ook
de
voorzieningen moeten hierbij gepland worden.
De overheid wil echter niet dat deze zich
ongestuurd ergens vestigen. Winkels moeten
voorzien in de directe behoefte van de
omliggende bewoners en mogen daarom niet
ver verwijderd zijn van de consument.
In deze tijd werd de centrale plaatsen theorie
van Christaller omarmd als leidraad voor de
detailhandel (Zonneveld & Verwest, 2005).
Nederland wordt als het ware ingedeeld aan de
hand van verzorgingsgebieden. De vertaling van
Christallers werk in (bestemmings)-plannen
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heeft voor een fijnmazige detailhandelstructuur
in Nederland gezorgd (Evers et al., 2005).
Vanaf 1956 stijgt de koopkracht van de
Nederlander en leidt een toenemend autobezit
en verbeterde infrastructuur tot een grotere
mobiliteit van de bevolking. De Nederlander is
niet meer beperkt tot zijn of haar eigen
verzorgingsgebied.
Verzorgingsgebieden
overlappen elkaar, maar concurreren ook met
elkaar
(Bolt,
2003).
De
tweede
detailhandelsrevolutie dient zich aan (Evers et
al., 2005.)
3.4. De tweede
detailhandelsrevolutie
In 1923 doet de eerste supermarkt zijn intrede
(Kooijman, 1999). De komst van de supermarkt
is het gevolg van de opkomst van de
zelfbediening. Deze staat symbool voor de
tweede revolutie in de detailhandel. Het product
moet nu zichzelf verkopen, de winkelier die het
product
aanprijst
bestaat
niet
meer.
Massamarketing is het gevolg (Zukin, 2004).
Doordat de supermarkt een groot succes is leidt
dit tot een verandering van de in beslag name
van de ruimte door de winkels. De supermarkt
wil veel en goedkope grond waar een grote
winkel terecht kan waardoor er een breed
assortiment aan goederen verkocht kan worden.
Zo worden de transportkosten ook gedrukt en
kunnen producten nog goedkoper worden
aangeboden.
Tussen 1950 en 1960 en tussen 1960 en 1970
verdubbelt de consumptie van de Nederlander
(Evers et al., 2005). Consumenten kopen steeds
meer en de supermarkten proberen hierop in te
spelen. Ze vertrekken naar perifere locaties,
locaties aan de rand van de stad, waar de grond
goedkoper is en er dus grotere winkels kunnen
worden gebouwd (Evers et al., 2005). Met de
uitstraling van de winkels wordt geen rekening
gehouden, alles moet zo goedkoop mogelijk.
Door de witte gevels krijgen de supermarkten de
bijnaam ‘witte schuren’. Daarnaast ontstaan in
deze periode ook de eerste winkelcentra (Bolt,
2003). In 1953 werd het eerste winkelcentrum
van Nederland in Rotterdam geopend. Dit
winkelcentrum, genaamd de Lijnbaan, is
ontworpen als een overkapte openbare
huiskamer waar mensen zowel kunnen winkelen
als verblijven.

Het Rijk is niet alleen bang voor de uitstraling
van deze ‘witte schuren’, maar ook voor de
gevolgen voor de detailhandelstructuur. In de
jaren zeventig wordt er dan ook een onderzoek
naar de gevolgen van de supermarkten voor de
detailhandelstructuur uitgevoerd. Het oordeel
liegt er niet om:
“Het
ontstaan
van
grote
perifere
detailhandelsvormen zal een verandering in de
hiërarchie van winkelcentra teweegbrengen. Dit
kan onder meer leiden tot een aantasting van de
hechtheid en aantrekkelijkheid van winkelcentra
van hogere orde en daarmee van een van de
basisfuncties van de stedelijke structuur … de
verkeersaantrekkende werking van de bedrijven
is van een dusdanige omvang, dat dit veelal zal
leiden tot een onaanvaardbare belasting van
wegen en wegaansluitingen, die voor een ander
doel zijn ontworpen … bovendien dient het open
gebied, de ‘groene weide’, gevrijwaard te blijven
van bebouwing die strijdig is met de aan dit
gebied eigen functies” (Evers et al., 2005, p. 33).
Om de distributie en de dynamiek van de
detailhandel in Nederland te reguleren, werd er
een hiërarchie van winkelcentra gepland in
Nederland. Deze winkelcentra moesten bestaan
uit elkaar aanvullende diensten. Nieuwe
ontwikkeling werd wel toegestaan, maar alleen
als de traditionele hiërarchie, van stadscentra in
de stedelijke kern omgeven door wijk- en
buurtcentra, niet werd aangetast (Evers, 2002;
Evers et al., 2005; Spierings, 2006b).
Het doel van deze hiërarchie was om de
bewoners van de stad te voorzien van
winkelcentra op loopafstand, waardoor de
dagelijkse boodschappen makkelijk gedaan
konden worden. Voor de luxere, niet dagelijkse
goederen, moest men in het centrum wezen.
Bovendien moesten nieuwe vormen van
detailhandel zich in de bestaande hiërarchie
vestigen. Ook hierin komt de theorie van
Christaller naar voren. Daarnaast is hierin ook de
theorie van Nelson terug te vinden. De
consument vindt toegankelijkheid naast een
breed aanbod (in het stadscentrum) belangrijk.
Aan het eind van de jaren ’60 begonnen
grootschalige winkels zoals discounters en
hyperstores
zich
echter
buiten
deze
hiërarchische structuur te vestigen. De
bestaande winkeliers voelden zich door deze
nieuwkomers bedreigd en vreesden het
uiteenvallen van het bestaande systeem. Dit valt
te verklaren aan de hand van in institutionele
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theorie (zie hoofdstuk 2.3.2). De instituties, in dit
geval de overheid en de bestaande winkeliers,
onderhandelen over het te voeren beleid. De
uitkomst bleek een beschermend jasje.
3.4.1. De PDV-locatie
Hierdoor introduceerde de overheid aan het
begin van de jaren ’70 richtlijnen om
detailhandelsontwikkelingen op perifere locaties
te beperken. Het zogenaamde PDV- (Perifere
Detailhandels Vestiging) beleid moest er voor
zorgen dat, met uitzondering van een klein
aantal detailhandelszaken, er zich geen
grootschalige winkels op perifere locaties
vestigden. De uitzondering werd gemaakt voor
winkels die explosieve materialen en
grootschalige goederen zoals auto’s, caravans en
bouwspullen verkopen. Wilde een PDV-locatie
zich ontwikkelen, dan moest er door onderzoek
worden aangetoond dat dit geen gevolgen zou
hebben voor de lokale detailhandelstructuur. In
de navolgende jaren werd het toezicht op deze
richtlijnen iets losser gelaten, zo mochten ook
meubelzaken en doe-het-zelf winkels zich op
deze perifere locaties vestigen (Evers, 2002;
Evers et al., 2005; Spierings, 2006b).
3.4.2. De GDV-locatie
Aan het begin van de jaren ’90 werden er
nationale richtlijnen opgesteld, bedoeld voor
geconcentreerde,
GDV’s
(Grootschalige
Detailhandels Vestigingen). Deze richtlijnen
waren een toevoeging aan de al bestaande PDVrichtlijnen. Met deze GDV-richtlijnen wilde de
overheid de reactieve benadering ten opzichte
van de detailhandelsdynamiek omzetten in een
meer anticiperende benadering (Evers, 2002;
Spierings, 2006b). Het hoofddoel werd om de
dynamiek van de detailhandel aan te moedigen,
terwijl het bestaande traditionele hiërarchische
systeem beschermd moest worden.
Grote steden mochten gebieden aanwijzen waar
innovatie van detailhandel mocht plaats vinden,
het liefst op al bestaande detailhandels -locaties.
Daarnaast moesten deze GDV-locaties makkelijk
toegankelijk zijn voor een groot publiek.
Openbaar vervoer en goede toegankelijkheid via
de weg moesten goed geregeld zijn. Het type
winkel wat zich hier mocht vestigen werd niet
door de overheid bepaald, er werd alleen een
minimale grootte van winkels vastgesteld.
Winkels van 1500 vierkante meter of groter
mochten zich op deze locaties komen vestigen.
Kleinere winkels werden beschouwd als cruciaal
voor het behoud van de bestaande centra en
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zouden de hiërarchische structuur dus kunnen
verstoren.
3.4.3. De KDV-locatie
In de tweede helft van de jaren ’90 werden er
door het toenemende aantal en de uitbreiding
van kleinschalige detailhandel op locaties met
een hoge dichtheid binnen het verkeersnetwerk,
richtlijnen opgesteld voor de zogenaamde KDV’s
(Knooppuntgerichte Kleinschalige Detailhandels
Vestigingen) (Boekema, et al., 2000).
Deze locaties werden niet beschouwd als
bedreiging
voor
de
bestaande
detailhandelstructuur. Mensen konden zo op
trein- en benzinestations nog wat dagelijkse
boodschappen doen die men bijvoorbeeld
vergeten was. De verantwoordelijkheid voor
ontwikkeling van deze locaties werd bij de lokale
autoriteiten neergelegd (Spierings, 2006b).
Met dit beleid probeerde de overheid de
detailhandelstructuur intact te houden. Er werd
bewust
geen
ruimte
gecreëerd
voor
grootschalige supermarkten en buitenlandse
ketens werden zoveel mogelijk buiten de deur
gehouden.
3.5. Mondialisering en trends
Toch zijn de internationale ketens niet aan
Nederland voorbij gegaan. Denk maar aan IKEA,
H&M of de Media Markt. Deze zijn niet meer uit
het Nederlandse straatbeeld weg te denken. Dit
is het gevolg van de internationalisering en
concentratie in de detailhandel in de jaren ’90
(Evers et al., 2005; Spierings, 2006a). Daarnaast
neemt ook de concurrentie tussen de
detailhandelsbedrijven toe. De grote ketens
komen als winnaar te voorschijn uit deze strijd.
Voor de consument is het gevolg dat in
winkelcentra vaak dezelfde ketens te zien zijn en
het verschil tussen winkelcentra in verschillende
steden of dorpen miniem is: De uniformiteit
overheerst (Bolt, 2003).
Uit twee studies in 1997
(Grootschalige
Detailhandel: Beleid en Praktijk. Ervaringen in
Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en België
en Perifere Detailhandel in Nederland: De
Ontwikkeling en Branchesamenstelling van PDVlocaties) bleek dat het planningsbeleid in
Nederland niet had geleid tot een ontwrichting
van het hiërarchisch detailhandelsysteem
(Spierings, 2006b). Door de restrictieve
richtlijnen (PDV, GDV en KDV) bleek dat de
structuur in Nederland, vergeleken met andere
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West-Europese,
landen
veel
minder
gedecentraliseerd
is.
De
meeste
detailhandelszaken staan in bebouwde gebieden
en het netwerk van de centrale plaatsen theorie
van Christaller leek nog vrij intact.
Toch werd de roep om meer competitie binnen
de bestaande hiërarchische structuur toe te
staan steeds groter. Het restrictieve beleid zou
de economische groei van Nederland alleen
maar ondermijnen door het beschermen en
ondersteunen van de kleinschalige winkel en de
binnenstad (Guy, 1998). Als men het restrictieve
beleid zou laten varen, zou door de toenemende
competitie van perifere detailhandelslocaties
het economisch functioneren van de
detailhandel in het algemeen en specifiek de
ontwikkeling van centra in steden toenemen. Op
beide locaties moesten dan grootschalige en
kleinschalige detailhandelsvestigingen worden
toegestaan die zich meer op kwalitatief
hoogstaande producten moesten richtten. Uit
oogpunt van de evolutionaire benadering,
waarin juist ruimte moet zijn voor dynamiek en
variatie, leek dit een goede ontwikkeling.

meer een toezichthoudende rol; deze moest de
effecten voor de regio van de ontwikkelingen op
lokaal niveau in de gaten houden. De nationale
overheid moest algemene beleidsrichtlijnen
formuleren en mocht alleen interveniëren als de
ontwikkelingen van nieuwe detailhandel
nationale gevolgen zou hebben. Diensten en
winkels mochten zich vestigen op hetzelfde
terrein op de voorwaarde dat ze zich niet ergens
anders in de stad al konden vestigen. Ze
mochten echter niet te veel werknemers en
consumenten aantrekken en moesten makkelijk
toegankelijk zijn. Winkels die veel consumenten
en werknemers zouden aantrekken moesten
zich clusteren op plekken die makkelijk
toegankelijk waren met het openbaar vervoer of
op locaties die zich dichtbij stedelijke kernen en
woongebieden bevonden (Spierings, 2006b).
In de jaren ’00 gaat ook het internet een grote
rol spelen in de detailhandel. Steeds meer
mensen kopen spullen online. Het gevolg van
het gebruik van internet is niet zo zeer een
verhevigde concurrentiestrijd tussen aanbieders
van goederen, het ligt meer in de verandering
van het consumentengedrag (Evers et al., 2005).
Volgens Weltevreden & Rietbergen (2006),
zullen vooral de binnensteden de gevolgen van
het internetwinkelen ondervinden omdat hier
veel internetgevoelige producten zoals boeken,
DVD’s en computers worden verkocht.
Tegenwoordig speelt ook het funshoppen een
grote rol. Men wil niet meer alleen maar

In 2000 werd ook uit onderzoek van het
ministerie van Economische Zaken de conclusie
getrokken
dat
nieuwe
detailhandelontwikkelingen, die economische groei met zich
mee zouden brengen, niet werden ondersteund
(Spierings, 2006b). Daarom werd er door het
ministerie van Economische zaken deregulatie
en decentralisatie geadviseerd. Dit
Figuur 3.2: Shopping malls als hieronder zijn nog niet in
gebeurde juist op het moment dat
Nederland te vinden.
een hoop andere Europese landen
juist meer restrictieve regels
oplegden (Evers, 2002; Spierings,
2006b). Deze landen waren al
bekend met de consequenties van
een liberaal beleid ten opzichte van
de ontwikkeling van detailhandel
en wilden negatieve gevolgen van
de ontwikkeling van detailhandel
op perifere locaties juist tegen
gaan.
In Nederland werd het voorstel
gedaan om de nationale richtlijnen
ten opzichte van de detailhandel te
laten varen. Er moest een meer
integraal locatiebeleid komen
waarin
voortaan
de
lokale
autoriteiten mochten beslissen
welke ontwikkelingen er plaats
zouden vinden op het lokale
schaalniveau. De provincie kreeg

Bron: Singapore pictures, 2011.
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boodschappen doen om in de dagelijkse
behoeften te voorzien, maar wil ook plezier
beleven en zichzelf amuseren (Van den Broek,
2005; Weltevreden & Rietbergen, 2006). Door
het toevoegen van een beleving aan het
winkelen, houdt men het winkelen in de
(binnen)steden aantrekkelijk en kan men
concurreren
met
het
internetwinkelen.
Nederland heeft er in de afgelopen jaren dan
ook nieuwe winkelcentra, megastores en factory
-outlet centres (denk aan Bataviastad) bij
gekregen. Daarnaast zijn er voorstellen voor
shopping malls gedaan op verschillende locaties
in Nederland. Deze hebben echter geen
doorgang gevonden (Van den Broek, 2005).
Aan de andere kant zijn ook de compacte
winkels en de zogenaamde convenience stores
weer teruggekeerd in het straatbeeld. Mensen
willen, wanneer ze maar kunnen en op elk
moment van de dag, iets kunnen kopen (Birkin
et al., 2002). Deze kleine supermarkten kennen
lange openingstijden en bieden verse producten
aan.
Sommige
detailhandelsontwikkelingen
zijn
echter wel aan Nederland voorbij gegaan, vooral
door de regels die er ten opzichte van de
detailhandel in Nederland heersen. Zo hebben
de shopping mall, het lifestyle center en de
hypermarkt nog geen voet aan de grond
gekregen in Nederland (Evers et al., 2005). Als
we echter naar de geschiedenis kijken, zien we
dat succesvolle concepten uiteindelijk wel een
plek weten te vinden in de Nederlandse
detailhandelstructuur, ook al duurt dit misschien
een tiental jaren langer. Op deze nieuwe
ontwikkelingen kwam vanuit de hoek van de
detailhandel, de provinciale en nationale
autoriteiten protest. Deze wilden juist weer
meer regulatie en terug naar een centraler
beleid. Men wilde de bestaande winkelcentra,
en specifiek die in de centra van steden, juist
beschermen. Er werden argumenten gegeven
die zijn onder te verdelen in drie verschillende
schaalniveaus: nationaal, provinciaal en lokaal.
3.5.1. Nationaal
Als reactie op de nieuwe ontwikkelingen,
kwamen het Nederlands Detailhandelsplatform
en de Nederlandse Detailhandel Federatie met
het voorstel waarin werd geopperd om een
algemeen raamwerk te definiëren waarin
vitaliseren centraal staat. Dit nieuwe raamwerk
moest het oude, bestaande fijnmazige raamwerk
beschermen tegen ontwikkelingen op perifere
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locaties die door het wegvallen van het
restrictieve beleid mogelijk gemaakt zouden
worden. Daarnaast wilden beide organisaties
ook definities op nationaal niveau die bepaalden
welk type detailhandel tot de categorie behoort
die veel consumenten aantrekt en welk type
niet. Deze taak mocht volgens deze twee
organisatie niet decentraal plaatsvinden (PD &
HBD, 2001; HBD, 2004). In paragraaf 3.5.3 wordt
uitvoeriger op dit ‘nieuwe’ raamwerk ingegaan.
In 2004 werd de Nota Ruimte gepresenteerd
(VROM, 2004). In deze Nota werden echter geen
categorieën genoemd. Het bevat echter wel
algemene richtlijnen voor de locatie van
diensten en bedrijven zoals beschreven in het
integrale locatie beleid. In 2005 werd er een
richtlijn toegevoegd die ervoor moest zorgen dat
er geen nieuwe detailhandellocaties werden
ontwikkeld ten koste van de bestaande
detailhandelstructuur. Ook hier werd specifiek
genoemd, dat dit in het belang was van het
behoud van het stadscentrum (Evers et al.,
2005). Deze richtlijn, de motie Van Bochove, ligt
ten grondslag aan de Nota Ruimte die
uiteindelijk op 27 februari 2006 tot stand kwam.
Toch heeft er wel enige vorm van decentralisatie
plaats gevonden (Van der Krabben, 2009). Zo
werd het PDV en GDV beleid afgeschaft (Evers et
al., 2005). De provincies zijn nu namelijk
verantwoordelijk voor het handhaven van
detailhandelsontwikkeling in Nederland. Deze
taak was hiervoor namelijk in handen van de
nationale overheid. De provincie moet voor een
regio specifiek beleid ontwikkelen dat aan de
genoemde voorwaarden moet voldoen (Van der
Krabben, 2009).
Dit beleid wordt voortgezet in de Wet
Ruimtelijke Ordening die in 2008 in werking trad.
Hierin is bepaald dat gemeenten en provincies
zelf invulling mogen geven aan enkele nationale
doelen die de Rijksoverheid opstelt. Alleen bij
beleidsdoelen van nationaal belang legt de
Rijksoverheid nog beleid op. In de Nota Ruimte
is een nieuw integraal locatiebeleid voor het
PDV/GDV beleid in de plaats gekomen. Met dit
beleid moet er ruimte gecreëerd worden voor
nieuwe
ontwikkelingen.
Hiermee
kan
voorkomen worden dat naast ongewenste
ontwikkelingen ook wenselijke ontwikkelingen
aan Nederland voorbijgaan. Aan de specifieke
beleidsuitspraken over perifere detailhandel ligt
de overweging ten grondslag dat geen
aantasting mag optreden van de bestaande
verzorgingsstructuur wat betreft de detailhandel
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door een sterke toename van grootschalige
perifere
detailhandel.
De
specifieke
weidewinkels worden in de richtlijnen niet
toegestaan (VROM, 2011).
De Nota Ruimte is recentelijk (maart 2011)
vervangen door de Structuurvisie Infrastructuur
en Ruimte. Hierin wordt het beleid uit de Nota
Ruimte doorgezet:
“Het Rijk wil de ruimtelijke ordening zo dicht
mogelijk bij diegene die het aangaat (burgers en
bedrijven) en laat het meer over aan gemeenten
en provincies (‘decentraal, tenzij…’). Dit betekent
minder nationale belangen en eenvoudigere
regelgeving”’ (Ministerie van Infrastructuur en
Milieu, 2011, p. 3).
De macht komt als het ware nog meer bij de
provincie en gemeenten te liggen. Alleen in
stedelijke regio’s rondom de mainports bemoeit
het Rijk zich nog specifiek met het beleid. Het
Rijk heeft een echter wel een ‘ladder’ voor
duurzame
verstedelijking
opgenomen
(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011).
Of, waar, hoe en wanneer er een hypermarkt
binnen de Nederlandse detailhandelstructuur
zich vestigt, hangt nu dus af van gemeenten en
in mindere mate van de provincie.

Kader 1: De ‘treden van de ladder’ voor duurzame
verstedelijking:
“1. Beoordeling door betrokken overheden of de beoogde
ontwikkeling voorziet in een regionale, intergemeentelijke
vraag
voor
bedrijventerreinen,
kantoren,
woningbouwlocaties en andere stedelijke voorzieningen.
Naast de kwantitatieve beoordeling (aantal hectares of
aantallen woningen) gaat het ook om kwalitatieve vraag
(bijvoorbeeld een bedrijventerrein waar zware milieuhinder
mogelijk is of een specifiek woonmilieu) op regionale
schaal;
2. Indien de beoogde ontwikkeling voorziet in een
regionale, intergemeentelijke vraag, beoordelen betrokken
overheden of deze binnen bestaand bebouwd gebied kan
worden gerealiseerd door locaties voor herstructurering of
transformatie te benutten;
3. Indien herstructurering of transformatie van bestaand
bebouwd gebied onvoldoende mogelijkheden biedt om aan
de regionale, intergemeentelijke vraag te voldoen,
beoordelen betrokken overheden of deze vraag op locaties
kan worden ontwikkeld die passend multimodaal ontsloten
zijn of als zodanig worden ontwikkeld (Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, 2011, p. 11)”.

3.5.2. Provinciaal
In 2006 hebben de provincies nieuwe
restrictieve richtlijnen ontworpen die zich
ontfermen over de ontwikkeling van perifere
detailhandel. Ook hier was het doel van deze
richtlijnen weer om bestaande winkelcentra en
de stadscentra te beschermen. Alleen winkels
die zich niet in bestaande winkelcentra kunnen
vestigen mogen zich op perifere locaties
ontwikkelen. In deze context is er ook ruimte
voor thematische ontwikkeling (Van der
Krabben, 2009). Hierbij moet gedacht worden
aan bijvoorbeeld een meubelboulevard.
Men keerde weer terug naar de voorwaarden
die golden bij het PDV/GDV beleid: grootschalige
winkels mogen zich niet op perifere locaties
vestigen. De uitzondering wordt alleen gemaakt
voor winkels die explosieve materialen en
grootschalige goederen zoals auto’s, caravans en
bouwspullen verkopen. Wil een PDV-locatie zich
ontwikkelen, dan moest er door onderzoek
worden aangetoond dat dit geen gevolgen zou
hebben voor de lokale detailhandelstructuur.
Daarnaast mogen grote steden gebieden
aanwijzen waar innovatie van detailhandel mag
plaatsvinden, het liefst op al bestaande
detailhandels-locaties. Bovendien moesten deze
GDV-locaties makkelijk toegankelijk zijn voor een
groot publiek (IPO, 2006). Ook dit beleid is er
dus
op
gericht
om
de
fijnmazige
detailhandelstructuur te beschermen en te
behouden. Feitelijk werd het PDV/GDV beleid
dat door het Rijk in de Nota Ruimte was
afgeschaft door het IPO (lees: de provincies)
weer heringevoerd.
3.5.3. Lokaal
Door Platform Detailhandel Nederland en
Hoofdbedrijfschap Detailhandel werd als
argument gegeven dat een debat over
deregulatie en decentralisatie erg verwarrend is
op lokaal niveau. Is er dan opeens van alles
mogelijk en zijn er geen grenzen meer? Als
antwoord hierop kwamen zij met een artikel
waarin werd geopperd om een algemeen
raamwerk te definiëren waarin vitaliseren
centraal staat (PD & HBD, 2001).
Dit nieuwe raamwerk moest het oude,
bestaande fijnmazige raamwerk beschermen
tegen ontwikkelingen op perifere locaties die
door het wegvallen van het restrictieve beleid
mogelijk gemaakt zouden worden. Een ander
argument dat werd genoemd was dat het
wegvallen van het restrictieve beleid een run
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van detailhandel van de binnenstad naar
perifere locaties zou kunnen veroorzaken, met
als gevolg lege en verpauperde stadscentra
(Spierings, 2006b). De detaillisten betoogden
voor het behouden en versterken van goed
functionerende centra, het moderniseren van
slecht functionerende centra en het toevoegen
van nieuwe detailhandelslocaties aan de
traditionele structuur. Het ‘nieuwe’ raamwerk
moest het oude raamwerk aanvullen. Het
verschil was dat het nieuwe raamwerk insprong
op het winkelgedrag van de consument, waar
het oude raamwerk vooral onderscheid maakte
op grootte en locatie (Spierings, 2006b).
Zo moet er in het nieuwe raamwerk plek zijn
voor funshoppen (in stads-, wijkcentra en factory
outlet centra), runshoppen (op de PDV- en GDVlocaties) en de dagelijkse boodschappen (KDVlocaties, buurtcentra). Bovendien moest er in de
richtlijnen komen te staan welk winkeltype tot
welke categorie behoort en waar deze zich
mocht vestigen. Ook dit ‘nieuwe’ raamwerk was
erop
gericht
om
fijnmazige
detailhandelstructuur te beschermen en te
behouden. Dit doet weer sterk denken aan de
theorie van Lösch en Christaller. De binnenstad
is bedoeld voor wonen en funshoppen,
daaromheen mag het runshoppen (de dagelijks
boodschappen) plaats vinden. De stad wordt
weer opgedeeld in verzorgingsgebieden.
De term die nu in het detailhandelsbeleid
centraal staat is ‘duurzame ontwrichting’. Of een
hypermarkt zich op een locatie mag vestigen
hangt in grote mate af of er sprake is van
duurzame ontwrichting in een nabij gelegen
winkelgebied. Er is sprake van duurzame
ontwrichting ...
…”wanneer het verdwijnen van een of meerdere
winkels als gevolg van een initiatief een
onevenredige aantasting van de distributieve
voorzieningen tot gevolg heeft” (Food
Personality, 2009).
Feitelijk betekent dit een onaanvaardbare
afname van het aanbod aan variatie van
branches in een verzorgingsgebied. De
consument moet nog binnen aanvaardbare
afstand zijn om haar dagelijkse boodschappen te
kunnen doen (Provincie Zuid-Holland, 2011).
Tegenwoordig geldt duurzame ontwrichting
alleen nog maar als consumenten op redelijke
en reële afstand worden ontsloten van hun
voorzieningen (Slob, interview, 2011). Door de
versoepeling in de Nota Ruimte kunnen partijen
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het vestigingsbeleid van winkelvoorzieningen
bepalen. Tevens kan een relatief grote
overschrijding van het aantal winkelmeters
(winkelvloeroppervlak) als ontwrichtend worden
aangemerkt. Een manier die vaak wordt gebruikt
om duurzame ontwrichting aan te tonen is het
Distributie Planologisch Onderzoek.
3.6. Distributie Planologisch
Onderzoek
Tot nu toe is de ontwikkeling van de
detailhandel en het beleid beschreven. In de
jaren ’80 leidde dit alles tot de ontwikkeling van
een onderzoeksmodel. In de vorm van een
Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) kwam
men tot de juiste locatie voor de vestiging van
een nieuwe supermarkt.
Een Distributie Planologisch Onderzoek kan
uitsluitsel geven over de uitbreidings- en
groeimogelijkheden voor de detailhandel in een
bepaald
winkelgebied.
Afzetgebied
en
omgevingsfactoren als parkeren, bereikbaarheid
en uitstraling worden onder de loep genomen.
Een
DPO
is
vaak
de
basis
voor
vervolgonderzoeken
op
grond
waarvan
uiteindelijk
kan
worden
besloten
tot
herinrichting
van
de
bestaande
detailhandelstructuur of ontwikkeling van
geheel nieuwe winkels/hypermarkten.
Tussen de jaren 1976 en 1985 moest een DPO
verplicht uitgevoerd worden voor elke nieuwe
bestemming. De uitkomsten hiervan wogen
zwaar mee in de beslissing om een
detailhandelsontwikkeling te laten plaats vinden
(Evers et al., 2005). Met een DPO wordt er een
onderzoek naar de winkelvoorzieningenstructuur en de wijzigingen daarin uitgevoerd.
Aan de hand van het bestedingsbedrag van de
consument, de koopkrachtverdeling (hoe is de
besteding van de consument verdeeld over de
diverse winkelgebieden in het betreffende
gebied) en de gemiddelde bestedingen per
inwoner, wordt geprobeerd de vraag en aanbod
voor het heden en de toekomst te bepalen.
Als dit onderzoek is afgerond worden de
resultaten naast de beleidsdoelstellingen gelegd.
Aan de hand hiervan volgen dan de
aanbevelingen met betrekking tot de locatie, de
omvang, nieuwe soorten winkels of tot de
sanering of verplaatsing van bestaande
vestigingen. Tevens kunnen er uitspraken
worden gedaan over de stedelijke inrichting,
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parkeernormen en verkeersbeleid (Evers et al.,
2005).
Op het DPO is behoorlijk wat kritiek gekomen
aan het eind van de jaren ’90. Men vond vooral
de aannames die genomen konden worden
subjectief en makkelijk te manipuleren (Evers et
al., 2005). Cijfers kunnen namelijk makkelijk
worden overschat om investeerders aan te
trekken of onderschat om omliggende
gemeenten of winkeliers tevreden te houden.
Daarnaast werd een DPO als erg kostbaar in tijd
gezien en heeft het vaak een lange doorlooptijd.
In 1985 is de verplichting om een DPO uit te
voeren ingetrokken (Ministerie EZ, 2000). De
restrictieve regels bleven echter gewoon gelden.
3.6.1. Scoping
Locatus, de belangrijkste leverancier van
winkeldata, en ING Real Estate hebben een
model bedacht om de nadelen van de DPO tegen
te gaan. Nieuw in dit model is dat er ook
rekening wordt gehouden met de koophorizon
en met serviceniveaus van de consument.
Daarnaast hebben ze een geografischstatistische
methode
bedacht
om
winkelplanning te operationaliseren. Deze
methode wordt Scoping genoemd (Braye & De
Vries, 2003). Scoping berekent de ruimtelijkeconomische structuur van het winkelaanbod
(Evers et al., 2005).
Met dit model wordt voor iedere consument
gekeken welke winkels bereikbaar zijn voor de
betreffende consument, waarna de koopkracht
van deze consument verdeeld wordt over de
winkellocaties. Daarnaast kan scoping ingezet
worden om ruimtelijk-economische effecten van
het vestigen van een nieuwe winkel te
berekenen.
Over het algemeen wordt Scoping beschouwd
als een stap vooruit in het denken over een
ruimtelijk-interactie model. Toch worden er ook
nog enkele beperkingen gezien. Het model blijft
gericht op het aanbod. Alleen de omvang van de
detailhandel en de ruimtelijke positie zijn
variabel. Het consumentengedrag wordt nog
steeds niet direct gemeten, maar volgt uit het
aanbod. Er wordt geen rekening gehouden met
de aantrekkingskracht van een winkelgebied
door bijvoorbeeld differentiatie in aanbod.
Daarnaast gaat Scoping ervan uit dat de
besteding van de consument niet verandert per
winkelgebied. Als er een nieuwe winkel
gevestigd wordt en de consument geeft daar

een deel van zijn of haar budget uit, vermindert
automatisch de uitgave van deze consument in
het oude winkelgebied. Ook wordt het niet
meenemen van transportkosten als een
beperking gezien en worden concurrerende
winkels alleen beschouwd als winkels die tot
dezelfde combinatie horen van branche en
grootte. Zo wordt een bakker bijvoorbeeld niet
als concurrent van de supermarkt beschouwd.
3.6.2. VPM-Scoping
In 2004 is het Scoping-model verder uitgebreid.
Dit uitgebreidere model is ook toepasbaar op
andere voorzieningen en wordt daarom een
voorzieningenpotentiemodel
(VPM-Scoping)
genoemd. Ook dit model berekent weer de
ruimtelijke-economische effecen van nieuw
winkelaanbod.
“Voor iedere consument wordt bekeken welke
winkels of winkellocaties voor hem/haar
bereikbaar zijn, en zijn/haar koopkracht wordt
vervolgens verdeeld over de winkellocatie. Die
verdeling komt tot stand door rekening te
houden
met
koopmotieven,
afstandsgevoeligheid van consumenten en
aantrekkelijkheid van winkellocaties” (Evers et
al., 2005, p.99).
VPM-Scoping wijkt echter op vier punten af van
Scoping (Evers et al., 2005):
- VPM-Scoping analyseert op basis van
koopmotief van de consument en niet op
basis van branches. Zo worden ook bakkers
en supermarkten als concurrenten tegenover
elkaar gezet.
- VPM-Scoping
werkt
met
empirisch
onderbouwde afstandsafhankelijkheden.
- VPM-Scoping werkt met aantrekkingskracht
voor
winkelgebieden.
Deze
aantrekkingskracht wordt bepaald door
omvang van het aanbod gemeten in het
aantal arbeidsplaatsen en de variëteit in het
winkelaanbod
op
drie
zogenaamde
brancheniveaus;
hoofd-,
nevenen
buurtwinkelcentra.
- Het model is uitgebreid met een
verkeersstromenmodel.
Veranderende
winkelgebieden hebben ook gevolg voor de
mobiliteit en vervoersstromen rondom deze
winkelgebieden.
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3.7. Samenvatting en conclusie
Aan de hand van bovenstaand hoofdstuk en
hoofdstuk 2 kan een antwoord gegeven worden
op de eerste deelvraag: Hoe heeft de
detailhandel zich in Nederland ontwikkeld en
welke regels omtrent het vestigen van
hypermarkten gelden er op dit moment in
Nederland?
De oorsprong van de detailhandel begint bij de
markt. De markt vormde het centrale punt van
het leven in de stad. Langzamerhand gingen
deze markten over in hallen. Dit onder invloed
van de stad, die meer controle over de verkoop
van goederen wilden hebben. In de
Middeleeuwen ontstonden ook de eerste
winkels. Deze ontstaan vaak op plaatsen waar
productie van goederen zoals brood, vlees en
wijn plaats vond. Dit resulteert in een vaste,
dagelijkse verkoop van goederen op een vaste
plaats: de winkel.
In 1923 doet de eerste supermarkt zijn intrede.
De komst van de supermarkt is het gevolg van
de opkomst van de zelfbediening. Deze staat
symbool voor de tweede revolutie in de
detailhandel. Als oplossing komt het Rijk met het
Perifere Detailhandels Voorziening (PDV)-beleid.
De binnensteden worden dan ook gedomineerd
door deze grote ketens en grote buitenlandse
detailhandelsketens zoals hypermarkten en
shopping malls, worden door restricties en
regels die door het beleid van de overheid
worden opgelegd, geweerd. De detailhandel in
Nederland heeft zich ontwikkeld tot een
hiërarchische en fijnmazige structuur.
Hoe de detailhandelstructuur er in Nederland nu
uit ziet is eigenlijk te danken aan drie fasen van
groei die er zijn doorgemaakt sinds de
Middeleeuwen. Deze fasen kunnen worden
verdeeld in de groei van mechanische
ontwikkelingen, nieuwe concepten die nodig zijn
om de consumenten aan een product te binden
en groei van informatie over de consument zelf.
Deze fasen kennen kenmerken die uit de theorie
van onder meer Christaller, Lösch, Von Thünen
en Weber afkomstig zijn. Zoals reeds beschreven
is het werk van Christaller en Lösch gebaseerd
op de centrale-plaatsen-theorie. Het landschap
wordt ingedeeld aan de hand van steden en hun
verzorgingsgebieden. Elke centrum heeft zijn
eigen verzorgingsgebied. De centrale plaats
wordt gedefinieerd als een plaats die een
‘centrale functie’ heeft door het aanbieden van
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diensten en goederen aan de omliggende
omgeving en heeft als het ware een verzorgende
functie. De verzorgingsfunctie verklaart het
ruimtelijk patroon van steden in omvang, aantal
en spreiding. Daarnaast laat Christaller zien hoe
een homogene geografische ruimte wordt
georganiseerd door een hiërarchisch urbaan
systeem. De invloed van de theorie van
Christaller
op
de
Nederlandse
detailhandelstructuur is het grootst geweest.
Het Nederlandse detailhandelsapparaat is
namelijk geordend volgens een hiërarchisch
patroon (Evers et al., 2005; Zonneveld &
Verwest, 2005).
De bemoeienis van de overheid loopt als een
rode draad door de ontwikkeling van de
detailhandel heen. Al vanaf de Middeleeuwen
tot en met de dag van vandaag probeert de
overheid de ontwikkeling van de detailhandel te
sturen. Alhoewel de Structuurvisie Infrastructuur
en Ruimte en de hieraan vooraf gaande Nota
Ruimte deed vermoeden dat de overheid haar
deuren open gooide voor de hypermarkt, wordt
door middel van de motie Van Bochove, die ten
grondslag lig aan de Nota Ruimte, de komst van
de hypermarkt nog steeds tegengehouden. Een
hypermarkt mag zich namelijk niet vestigen op
een locatie als er in een nabij gelegen
winkelgebied sprake is van duurzame
ontwrichting. Of hier sprake van is kan worden
aangetoond middels een DPO, dit hoeft echt
niet. Later werd dit een (VPM)-Scoping model.
Veel gemeenten en detailhandellisten maken
gebruik van deze modellen om (negatieve)
effecten van nieuwe detailhandelsvestigingen in
kaart te brengen. Bindend zijn de uitkomsten
van deze modellen echter niet. De overheid
houdt vast aan dezelfde routines (lock-in),
terwijl als men kijkt naar de evolutionaire
benadering, men juist open moet staan voor
dynamiek en ontwikkeling omdat dit zorgt voor
een
economisch
veerkrachtig
detailhandelslandschap.
Geconcludeerd kan worden dat de detailhandel
altijd in beweging en/of ontwikkeling is geweest.
Men zocht naar andere ‘routines’, veroorzaakt
door een andere vraag van de markt, of door het
beleid van de overheid. De komst van een
hypermarkt
binnen
de
Nederlandse
detailhandelstructuur zou echter kunnen
worden gezien als een volgende stap binnen de
ontwikkeling van de detailhandel. Misschien ook
wel in een andere grootte dan de 10.000 m2
hypermarkten die bijvoorbeeld in Frankrijk en
Duitsland te vinden zijn. Het jongetje dat
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detailhandel heet ontwikkelt zich gewoon door,
maar moet deze niet een keer een ander (groter)
jasje aan?

44

Masterscriptie Ruben Klein Obbink - Hoofdstuk 4 – Methode en operationalisering

Hoofdstuk 4 – Methode en
operationalisering

45

Masterscriptie Ruben Klein Obbink - Hoofdstuk 4 – Methode en operationalisering

4. Methode en operationalisering
4.1. Inleiding
Hoewel er in de interviews met experts wel naar
gevraagd wordt, zou hiernaar een onderzoek op
zich kunnen worden uitgevoerd. Vanwege de
omvang en de tijd die beschikbaar is, worden
deze twee factoren buiten beschouwing gelaten.
Dit is dan ook de reden waarom deze twee
factoren omgeven zijn door een gestippelde lijn.

In de vorige hoofdstukken zijn verschillende
locatietheorieën aan bod gekomen en is de
geschiedenis van de Nederlandse detailhandel
en het daarmee gepaard gaande beleid
beschreven. Aan de hand van de theorie over
locaties en de ontwikkeling van de detailhandel
en het beleid is het onder aan de pagina staande
conceptueel model gevormd.

De overige factoren die onderscheiden worden
zijn:

4.1.1. Uitleg conceptueel model

3.
4.

In dit model hebben het model van Christaller en
het vroegere beleid zoals het PDV/GDV beleid en
de
Nota
Ruimte
de
huidige
detailhandelstructuur van Nederland bepaald.
De factoren die de komst van de hypermarkt,
volgens de vorige twee hoofdstukken, mede
bepalen zijn:

5.
6.

7.
1.

2.

De afstand voor de consument tot de
hypermarkt (vindt de consument de afstand
overbrugbaar ten opzichte van een grotere
keuze aan producten).
Het consumentengedrag (wat wil de
consument?).

De infrastructuur (bereikbaarheid).
De aantrekkelijkheid van de winkel
(uitstraling winkel).
De economische/ruimtelijke gevolgen.
Bestaande institutie (het netwerk van de
heersende marktpartijen in de detailhandel,
kan een nieuwe marktpartij hiertussen
komen?).
Het vigerend beleid, waaronder de
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte die
de provincies en gemeentes meer vrijheid
geeft.

Hieruit
blijkt
dat
de
Nederlandse
detailhandelstructuur
enkele
kenmerken
herbergt van verschillende locatietheorieën.
Vanuit het perspectief van de evolutionaire
benadering wordt er zelfs voor gepleit om de
diversiteit van en competitie tussen winkels zo
groot mogelijk te houden, om zo een

In dit onderzoek gaat het om de vraag of een
hypermarkt in de bestaande Nederlandse
detailhandelstructuur kan worden ingebed. De
bovenstaande factoren gaan echter over het
gedrag van consumenten.
Figuur 4.1 Het conceptueel model.

Beleid:
- Structuurvisie
Infrastructuur en
Ruimte
- Provincies
- Gemeente

instituties
Model van
Christaller

Afstand voor
consument

Komst hypermarkt
wel/niet

Bestaande detailhandelstructuur

Beleid:
- PDV/GDV
- Nota ruimte
- Provincies
- Gemeente

Consumentengedrag

Infrastructuur

Economische/ruimtelijke gevolgen
komst winkel

Aantrekkelijkheid winkel
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dynamische en veerkrachtige detailhandelstructuur te krijgen. Er is verandering nodig.
Door
het
verleden
is
de
huidige
detailhandelstructuur tot stand gekomen. De
bredere, steeds veranderende stedelijke sociale,
demografische en economische realiteit kunnen
worden gezien als het speelveld, waarin het
bestaande beleid steeds zijn waarde moet
bewijzen. Het beleid, op haar beurt, beïnvloedt
ook weer dit speelveld. Hier is sprake van coevolutie. Hier van uitgaande is er dus geen
universeel, optimaal beleid. Ook het beleid moet
dynamisch zijn. De overheid moet niet vast
houden aan de bestaande lock-in (beleid), maar
openstaan voor verandering (evolutie). Dit
maakt de Nederlandse detailhandel, volgens dit
model, een veerkrachtiger systeem.
Maar is dat ook zo? Heeft de hypermarkt een
positieve invloed op de huidige Nederlandse
detailhandelstructuur? Of past deze juist niet
binnen de Nederlandse detailhandelstructuur
door de mogelijke negatieve gevolgen die deze
met zich mee brengt?
In dit onderzoek staat dan ook volgende vraag
centraal:
Is
er
binnen
de
Nederlandse
detailhandelstructuur plaats voor de komst van
een hypermarkt en is deze in de bestaande
structuur in te bedden?
De hoofdvraag is opgedeeld in drie deelvragen
die samen weer een antwoord moeten geven op
de hoofdvraag. Deze drie deelvragen luiden als
volgt:
1.

2.

Hoe heeft de detailhandel zich in Nederland
ontwikkeld en welke regels omtrent het
vestigen van hypermarkten gelden er op dit
moment in Nederland?
Wat zouden de gevolgen (ruimtelijk en nietruimtelijk) van een eventuele vestiging van
een hypermarkt kunnen zijn?
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3.

Hoe kan de hypermarkt in de bestaande
Nederlandse detailhandelstructuur worden
ingebed?
4.2. Operationalisering

In dit onderzoek wordt met name gebruik
gemaakt van kwalitatieve onderzoek methodes.
Er vinden verschillende diepte-interviews plaats
en tevens vinden er twee casestudies plaats. Het
voordeel van deze manier van onderzoeken is
dat een interview overal kan plaats vinden. Ook
kunnen antwoorden op de open vragen op deze
manier makkelijker gecodeerd worden en
kunnen er onderwerpen aan bod komen, waar
bijvoorbeeld bij een vooraf gemaakte enquête
niet over na is gedacht (Baarde & de Goede,
2006). De twee casestudies zijn geselecteerd op
de vooraf bepaalde criteria voor een
hypermarkt. Zo moeten deze buiten de stad
liggen, moet er zowel food als non-food
verkocht worden en moet deze hypermarkt een
2
oppervlakte hebben van tenminste 6000 m .
4.2.1. De case studies
In de cases zal er worden gekeken naar het
buitenland, in detail de steden Leer en Lier. Hoe
is hier de komst van een hypermarkt tot stand
gekomen en wat zijn daar de gevolgen van
geweest? Zijn hier lessen uit te trekken voor
Nederland? Dit zal ten eerste aan de hand van
een literatuurstudie gedaan worden. Daarnaast
zullen er ook twee casestudies plaatsvinden in
het buitenland. Dit is het design van het
onderzoek. Een design biedt een raamwerk voor
de verzameling en de analyse van de data.
Casestudies geven een gedetailleerde en
intensieve analyse van een bepaalde case weer.
Dit kan bijvoorbeeld een gemeenschap zijn,
maar ook een school, een familie of een
organisatie (Bryman, 2008).
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Figuur 4.1: Gebied en locatie Famila Leer.

Bron: Googlemaps, 2011.

In dit onderzoek zullen er twee vestigingen in
het buitenland (één vestiging van Famila in
Duitsland en één vestiging van Carrefour in
België) bezocht worden. Deze hypermarkten
bevinden zich vlak over de grens en zijn daarom
een goede referentie voor een Nederlandse
hypermarkt en voldoen aan de criteria die
eerder gegeven werden.
In deze hypermarkten zal er een interview met
de manager van de vestiging plaats vinden en zal
er een bezoek aan de binnenstad van de
nabijgelegen stad plaats vinden om daar lokale
ondernemers te bevragen over hetgeen zij
vinden van de komst van deze supermarkt. Heeft
deze positieve of nadelige gevolgen voor hun

winkel gehad? Daarnaast zal er een interview
met een Nederlandse vertegenwoordiger van
Famila worden gehouden.
Op bovenstaand figuur (figuur 4.1) is goed te
zien dat deze hypermarkt zich aan de periferie
van de stad (Leer) bevindt en goed bereikbaar is
via de wegen E22 en de 70. Leer bevindt zich
zo’n 75 km ten oosten van Groningen.
Op onderstaande afbeelding (figuur 4.2) is te
zien dat ook hypermarkt in Lier op redelijke
afstand van het centrum ligt en via de N14 men
weer snel op de ring terecht kan komen. Lier
bevindt zich zo’n 20 km van Antwerpen.

Figuur 4.2: Gebied en locatie Carrefour Lier.

Bron: Googlemaps, 2011.
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4.2.2. Interviews

schade berokkenen voor de bestaande
voorzieningencentra. De hypermarkt kan
negatieve gevolgen hebben voor de omliggende
detailhandel en de nabijgelegen binnenstad.
Deze hypothese sluit aan bij de in het
conceptueel model genoemde factor vijf:
economische en ruimtelijke gevolgen.

Er zullen verschillende interviews plaats vinden
met deskundigen op het gebied van
winkelplanning en -vestiging. Het doel is om
deze deskundige te raadplegen, of te laten
vertellen over het onderzoeksonderwerp. Per
interview wordt van te voren een topic lijst
opgesteld. Aan de hand van deze topiclijst is het
Een tweede verwachting is dat er weinig ruimte
interview afgenomen. Op deze manier is
is voor een nieuwkomer in de Nederlandse
geprobeerd om het gesprek zo natuurlijk
detailhandelstructuur. De bestaande marktmogelijk te laten verlopen. In de interviews
partijen vormen als het waren een eigen
wordt zo goed mogelijk gevraagd naar de zeven
institutie, waardoor het toegang krijgen tot de
factoren die genoemd worden in het
Nederlandse detailhandelstructuur voor een
conceptueel model waarbij vooral de prioriteit
nieuwkomer zeer lastig is. Deze wordt door de al
wordt gelegd bij het consumentengedrag, de
bestaande marktpartijen buiten het netwerk
eventuele gevolgen (economisch/ruimtelijk) en
gehouden, omdat deze toch een concurrent is.
het beleid. Mijns inziens zijn dit de drie
Deze hypothese sluit aan bij de in het
belangrijkste punten die een antwoord kunnen
conceptueel
model
geven op de vraag of
genoemde
factor
zes:
de
Kader
2:
De
zeven
factoren
in
het
er in de Nederlandse
bestaande
institutie.
conceptueel model.
detailhandelstructuur
plaats is voor een
Een derde verwachting is
1.
De afstand voor de consument tot
hypermarkt. Daarnaast
dat er met de nieuwe
de hypermarkt.
wordt
gebruik
Structuurvisie
2.
Het consumentengedrag.
gemaakt van eigen
Infrastructuur
en Ruimte
3.
De infrastructuur.
observaties in de stad
juist
meer
4.
De aantrekkelijkheid van de winkel.
en zijn er gesprekken
mogelijkheden
liggen
5.
De economische/ruimtelijke
met klanten in de
voor de komst van een
gevolgen (hypothese 1).
hypermarkt gehouden.
hypermarkt. Het Rijk
6.
Bestaande institutie (hypothese 2).
bemoeit zich nog minder
7.
Het vigerend beleid (hypothese 3).
Dit alles zal uiteindelijk
met beslissingen op
moeten leiden tot een
lokaal en provinciaal
inzichtelijk beeld van
niveau. Deze hypothese
de gevolgen van de
sluit aan bij de in het
vestiging van een
conceptueel model genoemde factor zeven: het
hypermarkt voor de nabij gelegen stad. Op deze
vigerend beleid.
manier kan inzichtelijk gemaakt worden of een
hypermarkt een plek kan krijgen binnen de
Nederlandse detailhandelstructuur of binnen
welke randvoorwaarden een hypermarkt een
aanvulling kan zijn voor de Nederlandse
detailhandelstructuur.
4.3. Hypothesen
Aan de hand van de literatuur en het
conceptueel model zullen nu een aantal
verwachtingen worden opgesteld.
De eerste verwachting is dat er geen plek is voor
de
hypermarkt
in
de
Nederlandse
detailhandelstructuur. Uit de literatuur blijkt
namelijk dat de komst van een hypermarkt de
bestaande hiërarchische detailhandelstructuur
kan doorbreken. Een hypermarkt (met de
koopkrachttrekkers food en non-food) kan
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De hypothesen hebben alle drie betrekking op
de laatste drie factoren die in het conceptueel
model onderscheiden worden. Dit onderzoek
richt zich namelijk op de vraag of er ruimte is
voor een hypermarkt in de bestaande
Nederlandse detailhandelstructuur. De factoren
drie en vier spreken voor zich. Welke gemeente
wil er een onaantrekkelijk gebouw op een
moeilijk te bereiken locatie? De factoren één en
twee hebben betrekking op consumenten en
hun gedrag. Hoewel er in de interviews met
experts wel naar gevraagd wordt, is er geen
onderzoek verricht onder het gedrag van de
consumenten zelf. Zoals al eerder vermeld, zou
deze vraag een onderzoek op zich kunnen zijn,
en worden deze factoren vanwege de omvang
en tijd van dit onderzoek buiten beschouwing
gelaten. Deze vraag zou echter kunnen dienen
als vervolgonderzoek.
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In het volgende hoofdstuk wordt er eerst
gekeken naar de gevolgen van een hypermarkt
voor de omgeving door eerdere studies te
raadplegen. Hierna komen de casestudies aan
bod waarna de hypothesen getoetst worden.
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5. Gevolgen
Wat zouden nu de gevolgen kunnen zijn van de
mogelijke komst van een hypermarkt voor de
dichtstbijzijnde gelegen stad. Als eerst wordt er
gekeken naar het buitenland. Hoe is de
hypermarkt ontstaan en wat zijn daar de
gevolgen (voor de stad) geweest? Dit wordt
gedaan aan de hand van literatuuronderzoek. In
paragraaf 5.2 worden er verschillende
onderzoeken over de mogelijke gevolgen in
Nederland bestudeerd, waarna in paragraaf 5.3
de interviews besproken worden. In paragraaf
5.4 komen de casestudies aan bod. Tot slot
wordt dit hoofdstuk afgesloten met de conclusie
in paragraaf 5.5
5.1. De geschiedenis van de
hypermarkt
De eerste echte hypermarkt verscheen in
Frankrijk aan het begin van de jaren ’60 (Cliquet,
2000; Cliquet & Perrigot, 2005;2006). Dit type
supermarkt was het Franse equivalent op de
Amerikaanse supermarkt die in de jaren ’30 het
licht zag (Cliquet & Perrigot, 2005). Het principe
van de hypermarkt wordt verklaard door het
Franse gezegde ‘Tout sous le meme toit’ (Cliquet
& Perrigot, 2005, p.1), wat vertaald kan worden
als ‘alles verkrijgbaar onder één dak’. Het
aanbod van de hypermarkt bestond namelijk uit
een groot assortiment aan food en non-food
producten verspreid over een oppervlakte van
meer dan 2500 m2. Met de introductie van dit
type
supermarkt
veranderde
het
detailhandelslandschap van niet alleen van
Frankrijk, maar ook van de rest van de wereld.
Alhoewel het format van de hypermarkt nú juist
populair is in bepaalde landen, zoals
bijvoorbeeld China, krijgt dit type nu juist in
Frankrijk en Spanje met moeilijkheden te maken
(Cliquet & Perrigot, 2006). Cliquet (2002) en
Cliquet & Perrigot (2005) schreven al dat het
verzadigingspunt voor hypermarkten in Frankrijk
bereikt was. In een daarop volgend onderzoek
trokken zij deze conclusie ook voor Spanje
(Cliquet & Perrigot, 2006).
De hypermarkt werd ontwikkeld als een
detailhandel concept met een oppervlakte van
meer dan 2500 m2. Elk product moest zich zelf
zien te verkopen. Ondanks de weigering van
financiële steunen door diverse banken,
openden de families Fournier, Badin en Defforey
in 1963 de eerste hypermarkt. Deze stond in de

zuidelijke suburbs van Parijs. Deze Carrefour was
gelijk een groot succes.
Tien jaar later, in 1973, stonden er al meer dan
250 hypermarkten in Frankrijk. In 2006 is dit
aantal gegroeid tot 1300 (Cliquet & Perrigot,
2006) en is Carrefour de op een na grootste, na
Wall-Mart,
detailhandelsonderneming
ter
wereld. Carrefour heeft meer dan 10.000
winkels in 30 verschillende landen. Voor het
succes van de hypermarkt kan een zestal
oorzaken onderscheiden worden (Cliquet, 2000;
Cliquet & Perrigot, 2005):
1.

2.

3.

4.

5.

6.

De hypermarkten profiteerden van de
economische
groei
en
de
consumentenboom in de jaren ’60.
Het woonbeleid van de Franse regering
moedigde mensen aan om in de
buitenwijken te gaan wonen.
Detaillisten gingen uit van het model
van Reilly: aantrekkelijkheid van de
winkel hangt af van afstand en aanbod.
Er was geen regulering ten opzichte van
grote
detailhandelszaken
(hypermarkten).
De Frans regering wilde de inflatie laten
afnemen en de hypermarkt kon daarbij
helpen door goedkoop producten aan
te bieden.
Het ‘zelfverkopende’ van de producten.

Geconcludeerd kan worden dat de hypermarkt
een resultaat is geweest van maatschappelijke,
sociale en economische ontwikkelingen en de
toenemende mobiliteit (Tol, 2004).
De verovering van de wereld door Carrefour
begon in de jaren ’70 in Spanje en Brazilië, maar
bevindt zich nu ook in Zuid- en Centraal-Amerika
en Noord-Afrika. In Azië is Carrefour erg
succesvol in China en Thailand (Cliquet &
Perrigot, 2006).
Naast Carrefour kwamen er nog andere ketens
van hypermarkten op. Zo begon Casino met dit
format supermarkt aan het begin van de 20e
eeuw, door kleine kruidenierswinkels om te
bouwen tot hypermarkten. Hierna volgde Leclerc
hun voorbeeld en bouwde menig supermarkt
om tot hypermarkt.
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In de jaren ’80 werd geprobeerd het
hypermarktconcept naar de Verenigde Staten te
importeren. Dit concept slaagde echter niet. De
oorzaken lagen in het feit dat Amerikanen er
niet van hielden om food en non-food onder één
dak te kopen, maar vooral in het feit dat de
Franse
ondernemers
niet
tegen
hun
Amerikaanse concurrenten op konden boksen.
Ze hadden geen vermogen genoeg om een
significant deel van de markt over te nemen
(Cliquet & Perrigot, 2005). In de jaren ’90 werd
de hypermarkt onder het mom van supercenter,
geïntroduceerd door Wall-Mart en K-Mart, wel
een succes. In een supercenter werd juist eerst
veel non-food verkocht. De Amerikaanse
detaillisten besloten echter om food aan hun
assortiment toe te voegen. Dit was juist het
tegenovergestelde idee van de hypermarkt.
Toch komt het op hetzelfde principe neer: ‘Tout
sous le meme toit’. Geconcludeerd kan worden
dat de hypermarkt een Franse winkel is,
gebaseerd op een Amerikaans concept, waar
alles onder één dak te verkrijgen is.
5.1.1. Nederland

van 12.000 vierkante meter. Voor het eerst werd
er toen in Nederland naast food, op grote schaal
ook non-food in de supermarkt verkocht. In de
tussentijd kwam ook de SHV, die onder meer al
ervaring had met de Makro als megamarkt, met
een hypermarktformat: het Trefcenter in Venlo
met een oppervlakte van 13.500 vierkant meter.
Na het openen van het Trefcenter kwam de
politiek in optand tegen dit soort Grootschalige
perifere Detailhandels Vestigingen (GDV). De
politiek zag deze ‘weidewinkels’ als een
schadelijk iets voor de bestaande hiërarchische
structuur. Ook de kleine Miro’s en Famila
winkels vielen onder deze benaming (De Jager,
1995; Rutte & Koning, 1998). De hypermarkten
leken goed in te spelen op de behoeften en
ontwikkelingen van die tijd, toch leden ze
verlies. Dit, en het nieuwe ruimtelijk
ordeningsbeleid zorgden ervoor dat in de jaren
‘90 alle plannen voor de bouw van nieuwe
hypermarkten in de ijskast werden geschoven en
de hypermarkten werden omgebouwd tot
supermarkten, waarin geen afdeling non-food
meer te vinden was (EIM, 1997).

Aangewakkerd door het succes in omliggende
5.1.2. Het buitenland: Frankrijk, Italië
landen als Frankrijk (Carrefour) is ook Nederland
en Spanje
niet aan de hypermarkt ontkomen. In Nederland
In Frankrijk kan men op dit moment spreken
ontstonden deze zo rond de jaren ‘70 als gevolg
over de Grote Zes: Carrefour, Leclerc,
van de toegenomen mobiliteit en afnemende
Intermarche, Casino, Auchan en Cora. In tabel
koopkracht van de Nederlandse consument.
5.1 is te zien dat ongeveer (1198/1300*100 %)
Daarnaast vonden er ook veranderingen plaats
92 procent van alle hypermarkten tot de Grote
vanuit de detailhandel: zo werd het aanbod
Zes behoort. Frankrijk is dan ook het land waar
gestandaardiseerd en ging men vanuit de
het concept ‘hyper’ het meest ontwikkeld is ter
detailhandel op zoek naar een centrale
wereld. De grootste hypermarkt bevindt zich in
vestigingslocatie (Rutte & Koning, 1998). De
de buurt van Toulouse en is ruim 25.000 m2
detailhandel nam zelf het initiatief voor het
groot.
beginnen van de hypermarkt, welke toen
destijds een ‘zelfbedieningswarenhuis’ werd
Ook al hebben de Franse detailhandelsgenoemd (Borchert, 1995). In 1971 opende
ondernemingen vele hypermarkten in het
Schuitema als eerste detaillist op 3 maart 1971
buitenland ontwikkeld, toch hebben deze in
de eerste hypermarkt, genaamd Famila. Drie
Amerika en Noord-Europa geen voet aan de
weken later, opende Albert Heijn haar
grond gekregen. Dit heeft te maken met de
hypermarktformule, de Miro (De Jager, 1995).
Deze winkels
Tabel 5.1: De grootste Franse
kenden
een
detailhandelsondernemingen in 2004.
oppervlak van
zo’n 6000 a
7000 vierkante
meter. In 1974
opende
de
KBB
een
Maxis,
met
een
verkoopvloeroppervlakte
Bron: Cliquet & Perrigot, 2006.
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moeilijkheden/bezwaren die ontstonden in
sommige landen en kunnen worden verwacht in
andere landen. Zo concluderen Cliquet &
Perrigot (2006) niet alleen dat de hypermarkt op
zijn retour (zie figuur 5.1) is, maar dat tevens de
levenscyclus van de hypermarkt op zijn retour is.
Het format hypermarkt lijkt ‘uit’ bij de
consument. Het verzadigingspunt is in Frankrijk
al bereikt. Het aantal hypermarkten zal volgens
hen verder afnemen. Het ‘oude’ type
hypermarkt is aan verandering toe.
In Spanje ligt men dicht tegen het
verzadigingspunt aan en zal het aantal
hypermarkten de komende jaren ook afnemen
terwijl er in Italië nog ruimte is voor
ontwikkeling en groei van de hypermarkt
(Cliquet & Perrigot, 2006). Het lijkt erop dat het
format hypermarkt zich meer op de behoefte
van de consumenten moet richten en een
middel moet zien te vinden om de concurrentie
met de ‘hard-discount’ winkels aan te gaan.
5.2. Bestaand onderzoek

verschraling van aanbod in de binnenstad, door
toedoen van het verdwijnen van detailhandel uit
het centrum naar de periferie, wordt
bestempeld als ‘Amerikaanse of Franse
praktijken’ (Jones & Simmons, 1990; Boekema
e.a., 1996). Met name in Amerika werd deze
ontwikkeling van steden bestempeld als de
(om)vorming van steden in ‘donuts’ (Stichting
Recreatie, 2007). Door het vrije beleid van de
overheid leidde dit in deze steden tot een
leegloop van de binnenstad, wat ten koste ging
van de positie van deze binnensteden.
Leegstand
en
verpaupering
namen
zorgwekkende vormen aan.
Maar is dit altijd het geval? Hieronder worden
aan de hand van verschillende onderzoeken,
zowel internationaal als nationaal, beschreven
wat de gevolgen van een hypermarkt voor de
omliggende stad kunnen zijn.
5.2.1. Internationaal
Naast dat er een aantal voordelen van een
hypermarkt zijn te benoemen als het feit dat
hypermarkten bijdragen aan het verlagen van de
inflatie, hypermarkten de toegang tot
consumptiegoederen
vergroten
en
hypermarkten het mogelijk maken dat vele (vaak
kleine) bedrijven hun producten kunnen
exporteren (Cliquet, 2000) beschrijven de
meeste onderzoeken negatieve gevolgen voor
de omliggende winkelgebieden en de
binnenstad.

Maar wat is dan de oorzaak van de afname van
de hypermarkt in Frankrijk en Spanje? De
effecten die in het buitenland vaak te zien zijn
door de komst van een hypermarkt worden in
Nederland vaak bestempeld als ‘buitenlandse
praktijken’. De hypermarkten in Frankrijk,
Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten zijn
vaak tot stand gekomen op perifere locaties
door toedoen van het beleid van de overheid.
De effecten voor de bestaande detailhandel in
de binnensteden resulteerde in een daling van
de omzet én bezoekersaantallen van de
bestaande
Figuur 5.1: De evolutie van supermarkten en
winkelgebieden
hypermarkten in Frankrijk.
in
de
binnensteden
(Jones
&
Simmons, 1990).
Dit
resulteerde
weer
in
een
afname van het
aantal
supermarkten en
detailhandelsondernemingen
in de binnenstad.
Het aanbod qua
detailhandel
verschraalde voor
de
consument
Bron: Cliquet & Perrigot, 2006.
(EIM, 1997). Deze
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Al in 1976 is er door het Social and community
Planning Research instituut van London een
onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van een
hypermarkt (Department of the environment,
1976). In dit rapport werd een jaar na het
openen van een hypermarkt in de stad Eastleigh,
de consumenten en hun gedrag en de gevolgen
voor de omliggende winkelgebieden onderzocht
en beschreven. Uit dit onderzoek bleek dat 95
procent van de consumenten met de auto naar
de hypermarkt komt. Eén op de vijf bezoekers
leeft binnen vijf minuten rijafstand van de
hypermarkt. Hoe verder weg men woonde, hoe
minder vaak men de hypermarkt bezocht. Één
op de vijf woonde er 20 minuten rijden vandaan.
De hypermarkt bleek een redelijke regionale
functie te hebben. Consumenten die de
hypermarkt bezochten, bezochten andere
winkelgebieden in de omgeving minder vaak dan
voor de komst van de hypermarkt. In drie van de
vier omringende winkelgebieden werd een
lagere omzet behaald een jaar nadat de
hypermarkt geopend werd. Er werd echter geen
bewijs gevonden voor het failliet gaan van
winkels in de omgeving van de hypermarkt. Dit
onderzoek, hoewel 20 jaar eerder uitgevoerd,
komt overeen met eerder beschreven (EIM,
1997).
Ook uit verschillende onderzoeken blijkt
hetzelfde (Farhangmehr et al., 2001; Martin,
2003). Hypermarkten trekken significant
consumenten en koopstromen (met name
voedsel en non-food als speelgoed, cd’s en
huishoudelijke artikelen) weg uit de binnenstad,
waardoor kleinere supermarkten klanten én
omzet mislopen. Het Portugese onderzoek
(Farhangmehr et al., 2001) liet echter een
onderscheid in de voorkeuren van de consument
zien. Waar de koopjesjager verguld is met de
hypermarkt, vindt een ander deel dit type winkel
frustrerend en/of intimiderend (Warner, 1996).
Zo blijft de voorkeur van de consument voor
verse
producten
uitgaan
naar
de
gespecialiseerde en traditionele winkels die met
de tijd meegingen, zich moderniseerden. De
hypermarkt deed vooral dienst voor de
algemene boodschappen. De schuld van de
veranderende detailhandelstructuur kwam niet
te liggen bij de komst van de hypermarkten,
maar door de veranderende economische,
sociale en culturele veranderingen. De nietgespecialiseerde, lokale winkel delft het
onderspit. Echter, deze winkels deden niets om
de strijd met de hypermarkt aan te gaan. De
winkel die moderniseerde, zich specialiseerde
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en/of differentieerde, bleef bestaan door de
persoonlijke en vertrouwelijke band die er met
de klanten werd opgebouwd (Warner, 1996;
Farhangmer et al., 2001). Winkels kunnen best
naast een hypermarkt blijven bestaan, ze
moeten
inspelen
op
convenience,
de
institutionele factoren en goede fysieke
faciliteiten. Kleinere winkels kunnen zich
specifiek richten op deze convenience, waarbij
het draait om gemak. Convenience maakt de
klant namelijk loyaal (Jinfeng & Zhilong, 2009).
Het draait om gemakkelijk winkelen, tijd
besparen en service. Iets waarmee winkels zich
ten opzichte van de hypermarkt kunnen
onderscheiden.
5.2.2. Nationaal
Ook op nationale bodem is er onderzoek gedaan
naar de gevolgen van de hypermarkt voor de
omliggende winkelgebieden en de stad. Omdat
er in Nederland, onder meer door het GDVbeleid, sinds de jaren ’90, geen hypermarkten
meer bestaan, zijn vele onderzoeken
hedendaags vaak gebaseerd op het in
hoofdstukdrie genoemde VPM-scoping model.
Uit onderzoek van van Oort et al., (2006) blijkt
dat als hypermarkten in de grootte van 10.000
m2 of meer, zich vestigen, de gevolgen voor de
stad nadelig kunnen. In dit onderzoek wordt in
plaats van de term hypermarkt, het woord
‘weidewinkel’ gebruikt. De weidewinkel
is……”vergelijkbaar met de hypermarché’s in
Frankrijk, van elk 50.000 m2, net buiten of tussen
steden, langs hoofdwegen, met 50% Run, 0% Fun
en 50% Doel (van Oort et al., 2006, p. 16).”
Op de figuur op de volgende pagina (figuur 5.1)
is te zien dat met elke hypermarkt de
winkelpotentie in de buurt afneemt. Met de
winkelpotentie wordt de concurrentiepositie van
bestaande winkels bedoeld. Hoe blauwer het
gebied, hoe meer de concurrentiepositie van de
omliggende winkelgebieden afneemt (van Oort
et al., 2006).
Met name de omvang in de impact van
landelijke gebieden kan ‘aanzienlijk’ worden
genoemd. In deze gebieden is door de
beperktere
aanwezigheid
van
winkelvloeroppervlak de relatieve toevoeging
groot. Daarnaast moet ook de binnenstad het
onderspit delven. De oorzaak hiervan ligt in de
kleinere reistijd naar de nieuwe hypermarkt en
de samenstelling van koopmotieven.

Figuur 5.2 Verandering in winkelpotentie in de variant
Ruben
Klein Obbink
Hoofdstuk 5 – Gevolgen
Weidewinkel vanMasterscriptie
2010-2020 in
Nederland,
voor-alle
koopmotieven gezamenlijk.

Bron: van Oort et al., 2006.
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Met deze formule wordt de bestaande
detailhandelstructuur aangetast en kan dit
leiden tot een verandering van de bestaande
detailhandelstructuur.

Deze conclusie sluit voor een gedeelte aan bij
het model van van Oort et al. (2006), waarin
vooral de impact op landelijke gebieden
aanzienlijk wordt genoemd.

Een grote kanttekening hierbij is dat het in dit
model gaat om een hypermarkt van 50.000 (!!)
vierkante meter. In het verleden bleken
hypermarkten van 12.000 vierkante meter al
niet rendabel genoeg. Het model geeft echter
wel een indicatie van wat de gevolgen zouden
kunnen zijn.

Daarnaast blijkt uit een onderzoek van Tol
(2004) dat met name de omgevingsfactoren de
mate van het ruimtelijk effect bepalen. Het
belangrijkst wat uit dit onderzoek geconcludeerd
kan worden is dat een goede omgevingsanalyse
van essentieel belang is om de gevolgen van de
komst van een hypermarkt te kunnen
voorspellen. Er worden enkele invloedsfactoren
en effecten onderscheiden (Tol, 2004; Bureau
stedelijke planning, 2010):
- Hoe groter de stad, hoe minder
verstorend effect de hypermarkt heeft
op de detailhandelstructuur van die
stad.
- Als
de
bouwkundige
en
architectonische kwaliteit van de
overige detailhandel in goede staat
verkeert, zullen de verstorende
effecten van de hypermarkt geringer
zijn dan wanneer de overige
detailhandel in een vervallen staat
verkeert.
- Consumentenkenmerken:
de
gemiddelde leeftijd en het inkomen van
het verzorgingsgebied kunnen een rol
spelen. Hoe lager de gemiddelde
leeftijd en hoe lager het inkomen hoe
gevoeliger mensen zijn voor de
hypermarkt, hoe groter de kans op een
verandering
in
het
ruimtelijk
koopgedrag. Dit omdat een hypermarkt
in het segment van de laagste prijzen
zit.

In een onderzoek van Nozeman & Schaafsma
(1991) kunnen een aantal ruimtelijke gevolgen
worden onderscheiden als gevolg van
detailhandel die zich in de periferie van de stad
vestigt. Als eerste zijn er de omzet- en
bezoekeffecten
voor
de
omliggende
detailhandel.
Daarnaast
zijn
er
de
verkeerseffecten, hiermee wordt gedoeld op
een veranderende parkeerdruk en een
veranderende verkeerscirculatie. Als derde
gevolg worden ruimtelijke effecten zoals
bedrijfsbeëindiging,
bedrijfsverplaatsing,
bedrijfsverkleining en wijzigingen van formules
of assortiment bij collega’s in de detailhandel
genoemd. Daarnaast kan er verandering in
pandprijzen plaatsvinden en kan het bestaande
hoofdcentrum worden verzwakt.
Daarnaast worden er nog enkele conclusies
getrokken over de impact van perifere
hypermarkten (Nozeman & Schaafsma, 1991;
Bureau stedelijke planning, 2010):
- Kleine detailhandelszaken verliezen
minder omzet door de komst van een
hypermarkt
dan
de
grotere
detailhandelszaken en winkelcentra
(voor deze bedrijven zijn belastingen,
inflatie en btw grotere bedreigers dan
een hypermarkt).
- De impact van een hypermarkt spreidt
zich wel degelijk over een groot
geografisch gebied.
- Er is nauwelijks hard bewijs voor de
negatieve gevolgen van hypermarkten
voor consumenten. Wel is het zo dat er
voor de minder mobiele groepen een
probleem dreigt bij het wegvallen van
detailhandelsondernemingen in de
buurt.
Aan de hand hiervan worden er 3
vestigingsopties gegeven voor een hypermarkt:
in een bestaand centrum, aan de rand van een
grote stad of vlakbij een groot winkelcentrum.
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Uit haar onderzoek trekt Tol (2004) de conclusie
dat hoe groter en ‘stedelijker’ een stad is, de
gevolgen van de komst van een hypermarkt voor
de bestaande detailhandelstructuur minder
negatief zullen zijn. De effecten op de bestaande
detailhandelstructuur kunnen vooral negatief
zijn wanneer de consumentenkenmerken goed
aansluiten bij de hypermarkt, dat wil zeggen dat
bijvoorbeeld een voordelige formule van een
hypermarkt een grotere verandering van
ruimtelijke koopstromen teweeg brengt in een
verzorgingsgebied met een relatief laag
inkomen. Kleinere detailhandelszaken kunnen
echter de concurrentie met de hypermarkten
aan gaan door zich te specialiseren,
moderniseren en/of te differentiëren (Tol,
2004). Dit sluit aan op de internationale
structuur, waarin deze conclusie ook al
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getrokken werd (Warner, 1996; Farhangmer et
al., 2001).
Daarnaast is er ook nog het onderscheid tussen
aanvulling en verdringing (Stichting Recreatie,
2007). Of men spreekt van aanvulling of
verdringing is afhankelijk van de onderlinge
afstand tussen locaties, het type detailhandel
dat wordt aangeboden en de omvang van de
markt. Een binnenstad kan bijvoorbeeld
meeprofiteren van een ontwikkeling in de
periferie: het zogenaamde synergie-effect.
Daarnaast kan de ontwikkeling zo verschillend
zijn dat door het verschil in aanbod deze geen
concurrentie met de binnenstad hoeft te
vormen. Dit gaat voor de hypermarkt meestal
niet op omdat dit type detailhandel een
combinatie van food en non-food verkoopt,
welke ook in de binnenstad is te vinden.
Als laatste is het van belang dat de markt goed in
evenwicht moet zijn. Er moet een evenwicht zijn
tussen het aantal inwoners en het aantal
vierkante meters vloeroppervlak: er moet
genoeg draagvlak zijn.
Concluderend kan gezegd worden dat een
hypermarkt gepaard gaat met verlies aan
consumenten en omzet voor detaillisten in
omliggende omgeving (Department of the
environment, 1976; EIM, 1997; Farhangmehr et
al., 2001; Martin, 2003), maar dat dit vooral de
niet gespecialiseerde, niet gemoderniseerde
detaillisten zijn (Warner, 1996; Farhangmehr et
al., 2001; Tol, 2004) die zich niet richten of
onderscheiden door convenience (Jinfeng &

Zhilong, 2009). Er lijkt toch vooral sprake van
marktwerking te zijn. In hoeverre deze als
verstorend gezien kan worden blijkt toch
moeilijk te definiëren.
5.3. De praktijk
Uit de interviews komt naar voren dat er 3
factoren te benoemen zijn die de komst van een
hypermarkt
mogelijk
maken
of
juist
tegenhouden, te weten: een economische
factor, een politieke factor en een
maatschappelijke factor.
5.3.1. De economische factor
Bij de economische factor draait het om de
vraag of er economische ruimte is voor de komst
van een hypermarkt binnen de Nederlandse
detailhandelstructuur (Evers, 2011, interview).
Zien ontwikkelaars mogelijkheden voor deze
ontwikkeling? Wordt er niet te veel schade
aangericht met de komst van de hypermarkt aan
de huidige detailhandelstructuur? En overleeft
de
hypermarkt
binnen
de
huidige
detailhandelstructuur?
Voor
Het eerste argument wat genoemd kan worden
is dat de hypermarkt niks verandert. De huidige
markt is al aan het veranderen. De Albert Heijn
XL’s schieten als paddenstoelen de grond uit,
Jumbo bouwt supermarkten van 5000 m2, en
bijvoorbeeld
Ikea
doet
hetzelfde.
De
supermarkten worden dus al groter; de
schaalvergroting vindt al plaats. Een hypermarkt

Kader 3: Ook in Nederland vindt al specialisatie en differentiatie van detailhandel plaats. Zie
onderstaand artikel.
TURK IS NIEUWE BUURTSUPER
“De Turk is de nieuwe buurtsuper. Dat zegt journaliste Marianne Meijerink in het boek `Dat koop je
bij de Turk - Wegwijs in de nieuwe buurtsuper`. Volgens Meijerink heeft `De Turk` de rol van de
vroegere slager, melk- en groenteboer voor een groot deel overgenomen. Het is echter niet bekend
hoeveel van dergelijke Turkse ondernemers er in ons land zijn.
Zowel bij het CBS als bij het Centraal Planbureau is er geen onderzoek gedaan naar deze
ondernemers. Instellingen gespecialiseerd in `nieuwe Nederlanders` zeggen ook geen idee te
hebben over deze markt. Dit is ook niet zo raar omdat de Turkse ondernemer individualistisch is en
van ondernemerszin is voorzien. De Turkse ondernemer koopt zijn eigen producten in, wat los staat
van de Nederlandse detailhandel. Ook logistiek regelt de Turk alles zelf.
Dat de Turk de nieuwe buurtsuper is, komt ook vooral door het andere aanbod dat er verkrijgbaar
is. Vers is bij de Turk de hoofdmoot. Daarmee vormt de Turkse buurtsuper een geduchte concurrent
voor de gewone Nederlandse supermarkt. Groenten en fruit zijn er vaak goedkoper, maar ook rijper
en aantrekkelijker. Ook zijn er veel meer producten te vinden die de supermarkt niet heeft, zoals
fenegriek en halloumi ” (Food Personality, 2010, p.40.)
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verandert daar niets aan, deze versnelt het
proces alleen maar (Eilering, 2011, interview).
Ook al staat deze aan de rand van de stad. Ikea
kan hier als voorbeeld dienen. Het zijn twee
verschillende doelgroepen die men aantrekt. Of
men naar de stad gaat om te shoppen of naar de
hypermarkt/Ikea gaat om te shoppen (Slob,
2011, interview). Dit hoeft niet verstorend te
werken voor de detailhandelstructuur en werkt
niet verstorend voor de binnenstad. Dit bleek
ook onder meer uit onderzoek van Evers et al
(2005), waar het verschil tussen run- en
funshoppen werd aangetoond.

twee grote snelwegen, een zogenaamde ‘golden
link’ zou de beste optie zijn (van Oort, 2011,
interview). Bovendien draagt de hypermarkt bij
aan de variëteit van de detailhandel doordat
kleinere supermarkten en detaillisten min of
meer gedwongen worden om zich te gaan
specialiseren (van der Elst, 2011, interview). Het
is een continue proces van inspelen op de
behoefte van de consument. Evers (2011,
interview) noemt dit creatieve destructie. Een
sterker, nieuw concept maakt andere
verouderde concepten kapot. Hierdoor worden
ondernemers gedwongen zich te specialiseren
en te moderniseren. Dit sluit aan bij de conclusie
die Warner (1996) en Farhangmer et al., (2001)
ook al trokken. Het is echter de keuze van de
politiek, de maatschappij en de consument of
het nieuwe concept aanslaat en welke
concepten er kapot gaan.

Als tweede argument wordt gegeven dat de
hypermarkt niet met de binnenstad concurreert
en dus ook geen concurrent van de binnenstad
is. De huidige detailhandelstructuur wordt wel
verstoord, maar er vindt geen ontwrichting
plaats. De hypermarkt zal concurreren met de
supermarkt in de binnenstad, wijk of buurt. Het
Het vierde argument dat wordt gegeven is dat
is een sterker concept dan de nu bestaande
de
detailhandelstructuur
in
Nederland
supermarkt (Evers, 2011, interview). Deze zou
efficiënter kan. Er is nog steeds ruimte voor
dan misschien kunnen
innovatie
en
omvallen, het kan de
verbetering (van Oort,
“Een hypermarkt is geen shopping mall 2011, interview). De
verouderde concepten
(van der Elst, 2011, interview)”.
stukmaken. Dit hoeft
eerst stappen worden
echter niet het geval te
nu al wel gemaakt, er
zijn zoals Nozeman & Schaafsma (1991) en Tol
vindt al schaalvergroting van de supermarkten
(2004) aantoonden. Of men het afpakken van
plaats (van der Elst, 2011, interview). Het gaat
deze economische ruimte erg vindt is echter een
erom wat de consument wil. De hypermarkt zou
politieke keuze. Hier wordt in de volgende
dan ook helemaal geen rare stap zijn in de
paragraaf verder op in gegaan.
ontwikkeling van de detailhandel in Nederland.
Echter een hypermarkt zal niet met het concept
binnenstadswinkel en binnenstad, waar
gezelligheid en winkelen voor de inwoners
centraal staat, kunnen concurreren. De
hypermarkt zal juist de regiofunctie van de
plaats kunnen versterken en daardoor meer
consumenten aantrekken die tevens de stad
bezoeken. De binnenstad is en blijft het domein
van het funshoppen, de hypermarkt die van het
runshoppen (van Oort, 2011; Eilering, 2011; van
der Elst, 2011; interviews). Een hypermarkt is
niet te vergelijken met een shopping mall. Dit
sluit aan op het onderzoek van Evers et al.
(2005), waarin deze conclusie ook getrokken
werd.

Tegen
Argumenten tegen de economische ruimte voor
een hypermarkt binnen de Nederlandse
detailhandelstructuur worden ook genoemd.
Het eerste argument is dat Nederland al een
zeer fijnmazige structuur heeft. Als Nederlandse
supermarkten zich aan deze ontwikkeling wagen
snijden ze zichzelf daarbij in de vingers (Slob,
2011; van der Elst, 2011; interviews). Ook
buitenlandse ketens kunnen niet zo makkelijk
een hypermarkt beginnen. Deze komen niet
zomaar tussen de gevestigde orde. Bovendien
hebben deze te maken met twee andere
aspecten: de distributie en de verwerving van
een locatie.

Als derde argument kan worden gegeven dat
een hypermarkt zorgt voor variëteit binnen de
detailhandelstructuur en tevens variëteit biedt
voor de consument. De consument krijgt een
grotere keus binnen de supermarkt. De locatie
moet er echter ook zijn. De bereikbaarheid staat
hierbij voorop. Een locatie bij een kruising tussen

“Elk bedrijf heeft al zijn contacten tussen
projectontwikkelaars aan de ene kant en
beheerders/beleggers aan de andere kant.
Iedereen kent echt iedereen daarin, het is echt
een netwerk. En het is heel moeilijk om daar
tussen te komen (Slob, 2011, interview)”.
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Daarnaast heeft Nederland het laagste
prijsniveau in de supermarkt van Europa (van
der Elst, 2011, interview). Ook dit weerhoudt de
buitenlandse ketens om een hypermarkt te
beginnen. Daarnaast is er de aanbodkant. Een
hypermarkt moet een zeer uitgebreid scala aan
producten
hebben.
De
Nederlandse
supermarkten hebben geen 70.000-80.000
producten die ze in hun assortiment kunnen
stoppen (Slob, 2011, interview). Bovendien moet
men daar ook nog eens de ruimte, dus een
locatie, voor hebben. Het gaat om een locatie
waarbij de hypermarkt gemakkelijk te bereiken
is en parkeerplaatsen genoeg zijn. Op deze
locaties zitten nu de bedrijventerreinen en
meubelboulevards. De ruimte is er dus op dit
moment niet (van der Elst, 2011, interview). De
ruimtelijke structuur is hier nu niet geschikt voor
(Slob, 2011, interview).

hun belangen daar zo sterk mogelijk willen
behartigen. En dat, heeft ja, toch wel regelmatig
effect in die zin dat je merkt dat er politiek
weerstand is die opkomt uit de weerstand van de
ondernemers (Eilering, 2011, interview))”.
Ook van der Elst (2011, interview) sluit zich hier
bij aan. De angst voor dergelijke ontwikkelingen
zit blijkbaar diep bij gemeenten:

“We zijn er ook al heel lang mee bezig, zo’n 10
tot 15 jaar en we proberen in de politiek en
voornamelijk bij gemeentes te bewerkstelligen
dat men er op een andere manier naar gaat
kijken. Dit gaat heel moeizaam, we hebben
natuurlijk
een
hele
fijnmazige
detailhandelstructuur hier in Nederland. Ik
bedoel er is nergens zo’n verzorgde structuur in
de wereld als dat we hier
in Nederland hebben
“Ik bedoel, alles verstoort, als ik een (van der Elst, 2011,
steen in een rivier gooi, verstoor ik de interview)”.

Hierboven werd al de
politieke
factor
genoemd.
loop, maar er ontstaat geen tsunami. We
Ontwikkelingen hangen
gooien gewoon een paar steentjes in het De politieke weerstand
vaak samen met de
water, er gebeurt iets, maar dat is goed heeft volgens Eilering
politiek.
Vindt
de
voor de dynamiek (Eilering, 2011, (2011, interview) vaak
politiek het erg dat
een achtergrond die
interview)”.
bepaalde
bestaat
uit
supermarkten
ondernemers. Deze, de
misschien omvallen? Willen ze deze juist
politiek en de ondernemers, zijn als het ware
beschermen of gewoon de markt haar werk
verweven. Daarnaast kan ook de Provincie nog
laten doen? Dit is dan ook een tweede factor die
steeds dergelijke projecten tegenhouden
mede bepalend is voor de komst van een
(Eilering, 2011; van Oort, 2011; interviews). Als
hypermarkt.
voorbeeld kan gedacht worden aan de shopping
mall in Tilburg en het NLC (mega winkel- en
5.3.2. De politieke factor
vermaakcomplex) in Geldermalsen. Uiteindelijk
heeft de provincie voor beide initiatieven een
Elke stad heeft zijn of haar eigen politieke kleur.
stokje gestoken, terwijl onderzoek aantoonde
De politieke kleur van die stad bepaalt vaak of
(Gemeente Tilburg, 2008) dat de mall in Tliburg
bepaalde ontwikkelingen plaats kunnen vinden
juist
een
impuls
aan
de
regionale
(van der Elst, 2011, interview). Zo ook voor de
winkelstructuur
zou
geven.
De
angst
lag hem
ontwikkeling van de hypermarkt. Zo zegt Eilering
vooral
in
de
daling
van
bestedingen
van
(2011, interview) dat er vaak nog politieke angst
consumenten
in
het
centrum
en
de
concurrentie
heerst. De politiek heeft angst dat de komst van
met de binnenstad (Gemeente Tilburg, 2008).
de hypermarkt grote gevolgen heeft voor de
Echter, in dit geval moet rekening worden
detailhandelstructuur in het centrum. Met name
gehouden met het feit dat een shopping mall
om deze reden is de overheid qua zulk soort
gericht is op funshoppen waardoor de
ontwikkelingen vaak terughoudend. Vooral de
concurrentiestrijd met de binnenstad vele malen
lokale politiek. Men kijkt liever de kat uit de
groter is dan het geval zou zijn bij een
boom. Hierdoor kom je in een politiek spel
hypermarkt.
terecht, ….
“… een politiek spel ter bescherming van de
belangen van de zittende middenstand. En deze
middenstand is bijna altijd verenigd in een
organisatie van middenstanders en die hebben
contacten met bepaalde politieke partijen die

Ook Slob (2011, interview) sluit zich hier bij aan,
nu het principe van duurzame ontwrichting niet
meer geldt:
“De gehele besliskracht ligt nu bij de gemeente.
Als de gemeente in haar bestemmingsplan een
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hypermarkt toestaat, dan is er eigenlijk juridisch
geen enkel middel meer om een hypermarkt niet
toe te staan. Als men een gemeente mee heeft,
dan zijn zij er. Duurzame ontwrichting was
vroeger het principe inderdaad. Tegenwoordig
geld duurzame ontwrichting alleen nog maar als
consumenten op redelijke en reële afstand
worden ontsloten van hun voorzieningen. Gooi
maar in mijn pet! Want wanneer is het nu een
redelijke of reële afstand? Weet jij het, weet ik
het? Niemand weet dat. Het is nu dus gewoon
een welles nietes discussie, waar uiteindelijk een
rechter over zal beslissen (Slob, 2011,
interview)”.
Evers (2011, interview) zegt dat het vooral de
keuze van de overheid is om dergelijke
ontwikkelingen toe te laten.
“De overheid wordt steeds geconfronteerd met
de keuze om het wel of niet toe te laten. Ze
hebben de macht in handen. Met decentralisatie
krijg je een ander soort spanningsveld. Als het
Rijk het niet meer verbiedt, moet de provincie
zelf gaan bedenken of ze het gaan verbieden, en
hoe, en hoe streng. En met de nieuwe
structuurvisie wordt het zelfs nog nadrukkelijker
los gelaten. Uiteindelijk zijn we wel in een
belangrijk omkeerpunt beland, we hebben alleen
gekozen om de restricties deels centraal, deels
decentraal door te zetten. Het ligt nu veel meer
bij de provincies, maar daar is het ook niet
helemaal vrijheid, blijheid (Evers, 2011,
interview)”.
En juist door de decentralisatie ontstaat er een
ander en nog groter spanningsveld tussen
gemeenten en provincies. Provincies willen alles
juist vast leggen om de detailhandelstructuur te
beschermen.
“In sommige provincies staat dat [het
beschermen van de detailhandelstructuur] er
juridisch heel hard in, en de definitie van een
hypermarkt staat er ook goed omschreven in.
Zuid-Holland en Groningen sturen bijvoorbeeld
heel erg. Ze willen het zelf in de hand houden, ze
wijzen plekken aan. Ze zijn heel specifiek. Door
de decentralisatie krijg je juist op provinciaal
niveau grote verschillen. En vaak moet de
gemeente dan ook nog in onderhandeling met
de provincie. Dat wordt wel spannend in
Nederland (Evers, 2011, interview).”
De gemeente blijft echter de belangrijkste
speler. Als een ontwikkelaar naar de gemeente
komt en deze zegt nee, dan ben je als
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ontwikkelaar kansloos. Als de gemeente het niet
wil, houdt het eigenlijk op. Dergelijke
ontwikkelingen zijn dus nu dus eigenlijk nog
steeds heel goed tegen te houden. De provincie
kan het bijvoorbeeld wel willen, maar deze kan
geen inpassingsplan opleggen aan de gemeente.
Het enige wat de provincie wel kan, is plannen
van de gemeente blokkeren door middel van
een provinciale verordening. Dan wordt de
gemeente beperkt in haar bewegingsruimte.
“Vrijheid, blijheid in polderland bestaat niet!
(Evers, 2011, interview)”.
Om met de woorden van van der Elst te spreken,
de hoofdoorzaak dat er nog geen hypermarkten
in Nederland staan is “de politiek, puur de
politiek! (van der Elst, 2011, interview)”.
Echter, zoals al eerder aangehaald, ook de
consument moet een nieuw concept wel zien
zitten. Heeft de maatschappij wel behoefte aan
het concept van de hypermarkt? Past de
hypermarkt wel binnen de Nederlandse
maatschappij? De derde factor die mede
bepalend is voor de komst van een hypermarkt
is de maatschappelijke factor.
5.3.3. De maatschappelijke factor
Bij de maatschappelijke factor gaat het om de
maatschappelijke ruimte. Is er wel ruimte
binnen de Nederlandse maatschappij voor een
concept als de hypermarkt? Zullen de
consumenten de weg naar de hypermarkt weten
te vinden?
Voor
Eilering (2011, interview) zegt dat de hypermarkt
eigenlijk niet binnen de huidige Nederlandse
detailhandelstructuur past, deze is heel statisch.
Echter zegt hij, er vindt nu een verschuiving van
de huidige structuur plaats. En daarin is een plek
voor de hypermarkt best te vinden.
Voornamelijk omdat het gedrag en de behoefte
van de consument verandert:
“De behoeften van de consument, die
veranderen en dat is wel degelijke onze zorg.
Niet alleen voor ons, maar ook voor het
Ruimtelijk Planbureau en diverse andere
instanties. De consumenten zijn hun gedrag aan
het veranderen, dat zie je ook aan
internetaankopen, vooral de elektronica is daar
gevoelig voor, daar verschuiven de consumenten
zich in de richting van het internet omdat dat
bepaalde gemakken en snelheden en
vergelijkingen met zich meebrengt. Dus de

Masterscriptie Ruben Klein Obbink - Hoofdstuk 5 – Gevolgen

aankoop van dit soort dingen gebeurt steeds
minder in de winkel, de winkel heeft een andere
functie gekregen. De consument verandert hier
dus in, en daarin moet de ruimtelijke ordening
mee (Eilering, 2011, interview).”
De Nederlandse consument is volgens Eilering
(2011, interview) ook toe aan een nieuw
concept. Elke supermarkt heeft namelijk maar
een beperkt assortiment. Daarnaast is in
verschillende supermarkten ook nog eens vaak
hetzelfde assortiment te vinden. Men doet
vooral de boodschappen bij de eigen buurtsuper
bij gebrek aan beter. Dit sluit aan bij het
onderzoek van Neprom (2005) waarin dit ook
werd geconcludeerd.

“Wij hebben natuurlijk ook supermarkten van
500-700 vierkante meter in de steden, die houdt
je gewoon niet meer overeind, daar kan je je
assortiment niet meer kwijt. Mensen kunnen
daar niet meer op een fatsoenlijke manier
winkelen, smalle paden, etc. En een stad als
Amsterdam of Rotterdam zal toch moeten gaan
nadenken, van ja, hoe gaan we daar mee om.
Daarnaast heb je vaak situaties die je in
woonwijken ziet, parkeren, laden en lossen, de
openingstijden worden alleen maar ruimer.
Maar daar lenen sommige situaties zich eigenlijk
niet voor, omdat je dan zo’n woonwijk teveel
belast. Dat zijn allemaal oorzaken waarvan je
zegt, er komt straks een tijd dat er aan de rand
van steden van die hypermarches staan….

Ook van Oort (2011, interview) sluit zich hierbij
… en die vraag [naar de hypermarkt] creëer je
aan. Zoals hij al eerder
natuurlijk. Ik denk dat
zei
voorziet
de
als zo’n winkel er staat
“Dan krijg je weer het spel van hun dat de mensen er
hypermarkt in meer
belang [het verdienen van geld] tegen de vanzelf wel naar toe
variëteit en krijgt de
consument…
hoeders van maatschappelijke belangen gaan. Mensen komen
voor
het
[de overheid] en die moeten de afweging vanzelf
“…ineens veel producten
assortiment.
De
maken (Evers, 2011, interview)”.
tegelijkertijd
Nederlandse
aangeboden. De keuze
supermarkten
lijken
wordt veel groter. Daarnaast is deze ook
natuurlijk allemaal qua assortiment redelijk op
makkelijk te bereiken. Mensen willen nu eenmaal
elkaar. Als daar een nieuwe speler tussen komt
graag uit het werk snel nog even wat
met een veel breder en dieper assortiment kan
boodschappen doen. Als men makkelijk met de
dat erg aantrekkelijk zijn voor de consument. Het
auto naar een grote supermarkt kan, en daar
draait toch om het assortiment merk ik vaak
alle boodschappen kan doen, zie ik mensen hier
(van der Elst, 2011, interview)”.
zeker naar toe gaan (van Oort, 2011, interview)”.
Tegen
Slob (2011, interview) ziet echter geen
Mensen zijn volgens van Oort (2011, interview)
maatschappelijk ruimte voor de hypermarkt. Hij
gevoelig voor prijzen. “Ik vraag dat wel eens aan
noemt daarvoor twee oorzaken: de inrichting
mijn studenten tijdens college. Waar doe jij liever
van onze huizen en het parttime werken in
je aankopen? Vaak wordt er dan geantwoord: in
Nederland.
de binnenstad, omdat het gezellig is. Ze maken
er vaak een dagje ‘uit’ van. Maar als ik dan zeg
“Onze huizen zijn er niet voor ingericht en op
dat ze 10 km verderop dezelfde producten 20
georganiseerd (….) wij hebben niet de
procent goedkoper kunnen halen, op een plek die
voorraadruimte in onze huizen om voor langere
met OV en de auto goed bereikbaar is, zou je dan
tijd boodschappen te kunnen doen. De inrichting
ook daar gaan winkelen? Dan wordt er toch ook
van de huizen is er niet geschikt voor. Een ander
wel vaak weer ‘ja’ geantwoord (van Oort, 2011,
aspect is het aantal uren dat wij Nederlanders
interview)”.
werken. Dit is eigenlijk heel beperkt als je dat
vergelijkt met andere landen. Het parttime
Van der Elst (2011, interview) zegt dat de
werken in Nederland is behoorlijk extreem ten
detailhandelstructuur al aan het veranderen is,
opzichte van andere landen. (….) Maar dit is
doordat ook de maatschappij zich continue
eigenlijk heel gewoon in Nederland. Maar dat
doorontwikkeld. Hierdoor wordt er vanzelf
betekent dus dat wij in Nederland relatief veel
ruimte voor de hypermarkt gecreëerd waarbij
vrije tijd hebben en dus ook eigenlijk niet de
tevens de supermarkten zelf de vraag naar de
noodzaak hebben om in een keer al die
hypermarkten creëren:
boodschappen te doen. Dit zijn dus een aantal
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processen die samenspelen, dat is dus de
consumentenkant (Slob, 2011, interview)”.
Daarnaast hebben wij als Nederlanders een
manier van winkelen die niet past bij een
hypermarkt. De Nederlandse consument gaat
niet voor drie weken inkopen doen (Slob, 2011,
interview). Waarom zou men een kwartier in de
auto gaan zitten als er een supermarkt 200-300
meter om de hoek zit? Volgens Slob past de
hypermarkt dus niet bij ons ruimtelijk
koopgedrag. Evers (2011, interview) heeft het
over de institutionele stroperigheid van
Nederland, waardoor er geen maatschappelijke
ruimte zou zijn. Deze is veels te sterk. Het gaat
om de wisselwerking met het beleid en de
maatschappij. Het draait om de instituties, hoe
organisaties met elkaar omgaan. Deze willen
namelijk vaak de ‘stedelijkheid’ van steden
behouden en dulden geen nieuwkomers. Met de
komst van een hypermarkt kan deze veranderen,
…
“… de stedelijke structuur wordt dan zo anders,
zo lelijk en kil, de binnensteden verloederen, dat
willen we [de maatschappij] ook niet. Maar dit
zijn allemaal maatschappelijke standpunten. In
Megland hebben wij gezegd, het is niet onze
keus, dit moet de maatschappij/de samenleving
zelf beslissen (Evers, 2011, interview)”.
Een kanttekening die hierbij gemaakt kan
worden is dat uit onderzoek (Tol, 2004) blijkt dat
hoe ‘stedelijker’ een stad is, hoe minder de
impact
van
de
hypermarkt
op
de
detailhandelstructuur is.
5.4. Casestudie: Leer en Lier
In dit onderzoek zijn naast interviews met
deskundigen op het gebied van de
detailhandel/hypermarkt ook twee cases in het
buitenland onderzocht. Hierbij zijn de twee
cases geselecteerd op de vooraf bepaalde
criteria voor een hypermarkt, zoals gegeven in
paragraaf 4.2. Zo moeten deze buiten de stad
liggen, moet er zowel food als non-food
verkocht worden en moet deze hypermarkt een
2
oppervlakte hebben van tenminste 6000 m .
Twee cases die aan deze voorwaarden voldeden
zijn de Famila vestiging in Leer en de Carréfour
vestiging in Lier.
Aan beide vestigingen is een bezoek gebracht,
echter alleen in Leer heeft een interview met de
manager plaats gevonden. Daarnaast heeft er
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interview met een vertegenwoordiger van beide
steden plaats gevonden waarin met name naar
de gevolgen voor de stad van de aanwezigheid
van een hypermarkt is gevraagd. In Lier heeft
bovendien ook een interview met een
vertegenwoordiger van de ondernemingsraad
plaats gevonden en is een visievorming van de
Provincie Antwerpen ter beschikking gesteld
voor dit onderzoek. Tevens is er op 6 Oktober
2011 een workshop in Lier bijgewoond,
genaamd ‘Ondersteunen van samenwerking
tussen bedrijven via een bedrijvenvereniging’.
5.4.1. Leer
Een hypermarkt blijkt in Duitsland eigenlijk heel
‘gewoontjes’. Doordat de detailhandel zich in de
richting van de hypermarkt heeft ontwikkeld is
de consument er gewoon mee geworden en
heeft deze de hypermarkt met name
geaccepteerd (Bachmann, 2011, interview).
Famila blijkt door haar ligging naast de snelweg
en de ruimte aan parkeerplaatsen een regionale
functie te hebben (Hofmann, 2011, interview).
De hypermarkt trekt zelfs mensen uit Nederland
aan. Als oorzaak hiervan wordt vooral het
assortiment en de convenience genoemd.
Daarnaast speelt volgens Hofmann (2011) ook
het grotere aanbod aan producten mee. De
Nederlandse
consument
heeft
hierdoor
simpelweg een grotere keuze. Dit blijkt ook uit
gesprekken met Nederlandse klanten in de
hypermarkt zelf. Vaak gehoorde opmerkingen
waren:
“Laat maar komen die hypermarkt”
“We komen voor de klantvriendelijkheid.
Voor ons is het toch een soort dagje uit”
“ zo vaak komen wij hier nu ook
weer niet….ik denk zo’n 1 keer in de
2 maanden. Vooral de hoeveelheid
producten. Neem nou dit (persoon
wijst naar een schap met houten
poppetjes), dat vind je in Nederland
nergens in een supermarkt”
De Famila in Leer heeft volgens Hofmann (2011)
een positieve invloed op de stad zelf. Door het
economische belang van de hypermarkt voor de
stad
zelf
en
door
de
regionale
aantrekkingskracht kan de winkel gezien worden
als een belangrijk onderdeel van de stad.
Daarnaast is er sprake van een wisselwerking
tussen de hypermarkt en de ondernemers in de
stad. Een bezoek aan de stad wordt vaak
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gecombineerd met een bezoek aan de
hypermarkt en andersom. Alles is erop gericht
om de stad Leer “an sich” te promoten waarbij
verschillende actoren samenwerken. Volgens
Hofmann (2011) trekt de hypermarkt een
grotere stroom aan mensen aan die naar de stad
komen dan in de tijd dat zij hier nog niet zaten.
Steden die geen hypermarkt hebben, stelt hij,
verloederen juist. De hypermarkt is juist ook een
kans voor de stad (Bachmann, 2011, interview).
Bachmann (2011, interview) stelt echter dat er
vanuit de ondernemerskant altijd wel kritisch
tegen de ontwikkeling van de hypermarkt is
aangekeken. Omzetverlies, met als gevolg
failliete (kleine) ondernemingen, was altijd de
grootste angst. Tegen nieuwe ontwikkelingen
wordt echter wel kritisch aangekeken. Dit is ook
enigszins terecht geweest, de hypermarkt heeft
wel degelijk geconcurreerd met de binnenstad
en geleid tot koopkrachtverschuivingen. Echter,
doordat de stad hierdoor een groter
verzorgingsgebied is gaan beslaan is de
koopkracht ook toegenomen. Aan de slogan en
het bijpassende imago die nu voor Leer geld
(‘Leer die einkaufsstadt’) heeft de komst van de
hypermarkt dan ook zeker bijgedragen. De
levendigheid van de binnenstad heeft men
kunnen behouden door de ontwikkelingen van
de detailhandel te controleren.
Geconcludeerd kan worden dat er in Leer dus de
economische, politieke maar ook zeker de
maatschappelijke ruimte was voor de
hypermarkt.
5.4.2. Lier
In Lier zien de Wit (interview, 2011) en
Vermassen (interview, 2011) het toch anders. De
consument heeft wel behoefte aan een
supermarkt, aan food. Het feit dat een
hypermarkt daarnaast ook nog non-food
verkoopt vindt zij eigenlijk overbodig. Dit zou
voor de stad beter zijn als dat aangeboden werd
door gespecialiseerde ketens en zelfstandige
handelaren. De mensen komen namelijk naar de
hypermarkt om snel hun boodschappen te doen
en weer op weg naar huis te gaan, het
‘runshoppen’. Dit doet de kleine ondernemers in
de stad ook geen goed. Toch ziet zij hier niet een
gevaar in voor de stad. De hypermarkt kan
volgens de Wit en Vermassen niet op
concurreren tegen de binnenstad van Lier. Men
bezoekt de binnenstad toch voor het
‘funshoppen’, een gezellig dagje winkelen.

Ook de regionale functie van de hypermarkt
wordt hier erkend, zowel in de interviews als in
het rapport ‘Detailhandel in de Provincie
Antwerpen’. Hieruit komt naar voren dat de
Carrefour ook zeker vanuit randgemeentes
wordt bezocht. De stad Lier heeft een
bovenregionale functie (Provincie Antwerpen,
2010; Vermassen, interview, 2011).
“De hypermarche heeft zeker een regionale
functie. Veel mensen uit de randgemeentes
bezoeken de hypermarche. Over aantallen heb ik
niet echt een idee. Zo nu en dan zullen er best
enkele Hollanders de hypermarkt bezoeken,
maar of dit sporadisch is, of dat de reikwijdte
van de hypermarkt zo ver draagt, dat weet ik
niet (de Wit, interview, 2011)”.
Daarnaast wordt ook het voordeel voor de
consument bevestigd. De bevolking reageerde
positief op de hypermarche. Deze brengt een
groot aanbod aan relatief goedkopere producten
met zich mee wat aantrekkelijk is voor de
consument. Echter, dit brengt ook gelijk het
gevaar voor de stad met zich mee. Het is voor de
lokale ondernemers moeilijker om hier tegen op
te concurreren (de Wit, interview, 2011).
Volgens de Wit (interview, 2011) is hierdoor de
detailhandelstructuur van Lier dan ook
aangetast. Een winkel ter grootte van een
hypermarkt trekt haar koopstromen weg van de
lokale ondernemers, en is dan ook de grootste
concurrent voor kleine handelaars in
levensmiddelen (de Wit, 2011, interview). Dit
komt ook overeen met overige onderzoeken
(Farhangmer et al., 2001; Martin, 2003; van Oort
et al., 2006).
Drie kanttekeningen die hierbij genoemd
worden zijn echter wel het feit dat de
binnenstad autovrij is, en er ook te weinig
parkeergelegenheid voor de consumenten is.
Een vlotte mobiliteit in de binnenstad is zeker
niet het geval en deze draagt dan ook bij aan de
verslechtering van de leefbaarheid van de
binnenstad te Lier. Bovendien, zegt Vermassen
(interview,
2011),
als
kleinere
detailhandelszaken willen blijven bestaan
moeten deze zich specialiseren. Iets wat al
veelvuldig in andere onderzoeken naar boven is
gekomen (Warner, 1996; Farhangmer et al.,
2001; Jinfeng & Zhilong, 2009).
In Lier zijn het vooral de combinatie van de
hypermarche, het autovrij maken van de
binnenstad en de parkeerproblemen die oorzaak
zijn van de daling van de bezoekersaantallen
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aan de binnenstad en de verstoring van de
detailhandelstructuur.
Hier kan geconcludeerd worden dat de
economische, politieke en maatschappelijke
ruimte er zeker was, maar dat door externe
factoren als beleid om de binnenstad autovrij te
maken en onvoldoende parkeergelegenheid de
consument daar toch eerder kiest voor de
hypermarkt dan voor de binnenstad met als
gevolg een verschuiving van koopstromen en
aantasting van de detailhandelstructuur.
Retailers moeten inspelen op de specifieke
behoeften van de consument in plaats van op de
gemiddelde consument (Provincie Antwerpen,
2010).
5.5. Samenvatting en conclusie
Aan de hand van de voorgaande paragrafen kan
nu de tweede deelvraag beantwoord worden:
Wat zouden de gevolgen (ruimtelijk en nietruimtelijk) van een eventuele vestiging van een
hypermarkt kunnen zijn?
Uit de bestaande literatuur bleek dat de
voordelen van de hypermarkt bestaan uit het
bijdragen aan de verlaging van de inflatie en het
vergroten
van
de
toegang
tot
consumptiegoederen. Bovendien maken de
hypermarkten het mogelijk dat vele kleine
bedrijven hun producten kunnen exporteren.
Toch beschrijven de meeste onderzoeken echter
negatieve gevolgen voor de omliggende
winkelgebieden en binnenstad. Zo trekken
hypermarkten significant consumenten en
koopstromen weg uit de binnenstad, waardoor
kleinere supermarkten omzet en klanten
mislopen. Echter, de hypermarkt wordt niet als
schuldige beschouwd in het veroorzaken van
verandering van de detailhandelstructuur. Dit is
het gevolg van economische, sociale en culturele
veranderingen.
Consumenten
willen
convenience, service. De winkel die zich niet
moderniseert, specialiseert en/of differentieert
delft het onderspit door de komst van de
hypermarkt. Concluderend kan gezegd worden
dat een hypermarkt gepaard gaat met verlies
aan consumenten en omzet voor detaillisten in
de omliggende omgeving maar dat dit vooral de
niet gespecialiseerde, niet gemoderniseerde
detaillisten zijn. Er lijkt toch vooral sprake van
marktwerking te zijn. In hoeverre deze als
verstorend voor de detailhandelstructuur gezien
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kan worden blijkt moeilijk te definiëren. Dit
hangt af van het feit of er economische, politieke
en maatschappelijke ruimte voor is.
De problemen lijken te zitten in de fijnmazige
structuur die er nu in Nederland is en de
moeilijkheid om het netwerk van de huidige
supermarkten te doorbreken. De tweede
hypothese (Hypothese twee: er is weinig ruimte
voor een nieuwkomer in de Nederlandse
detailhandelstructuur) kan dan ook worden
aangenomen. Het is voor een buitenlandse
keten erg moeilijk om een plek binnen de
Nederlandse detailhandelstructuur te veroveren.
Toch lijkt de economische ruimte er wel te zijn.
Uit de casestudies blijkt namelijk dat de
hypermarkt geen concurrent van de binnenstad
is (verschil run en fun), dat de hypermarkt zorgt
voor
variëteit
binnen
de
huidige
detailhandelstructuur en dat deze variëteit biedt
voor de consument. Bovendien verandert de
hypermarkt niets, de huidige markt is namelijk al
aan verandering onderhevig, waardoor er op dit
punt ook maatschappelijke ruimte is. Het gedrag
en de behoefte van de consument verandert, en
hierin zou de ruimtelijke ordening mee moeten.
Er zijn echter ook argumenten te noemen tegen
maatschappelijk ruimte voor de hypermarkt. Zo
zouden onze huizen er niet voor ingericht zijn en
heeft de Nederlander genoeg vrije tijd om
boodschappen te doen door het vele parttime
werken dat ingeburgerd is in onze maatschappij.
De hypermarkt zou dus niet passen bij ons
ruimtelijk koopgedrag. Echter, de vraag naar de
hypermarkt kan ook zelf door de markt
gecreëerd worden. Mensen zijn nieuwsgierig
naar een nieuwe formule of type supermarkt.
Of er politieke ruimte is blijkt nu vooral
afhankelijk van de gemeente zelf te zijn, deze is
de belangrijkste speler. Wil de gemeente een
hypermarkt binnen haar grenzen, dan is de
mogelijkheid er. Juist door de decentralisatie is
er een ander en nog groter spanningsveld tussen
gemeenten en provincies ontstaan. Provincies
willen alles juist vast leggen om de
detailhandelstructuur te beschermen, terwijl
gemeenten misschien nieuwe mogelijkheden
zoeken.
Daarom kan gesteld worden dat de (politieke)
angst nog steeds regeert. De politieke angst
heeft tot op heden de komst van de hypermarkt
tegen gehouden en doet dat, volgens de
geïnterviewden, nog steeds. De derde en laatste
hypothese (Hypothese drie: met de nieuwe
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Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte liggen er
juist meer mogelijkheden voor de komst van een
hypermarkt) kan dan ook worden verworpen.
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6. Conclusie
In dit onderzoek is een verkennend beeld
gegeven van de mogelijkheid om een
hypermarkt
binnen
de
Nederlandse
detailhandelstructuur te realiseren. Zoals al
eerder aangegeven gaat het hier om een
onderzoek met een sterk kwalitatief en
verkennend karakter. Er zijn vele studies en
twee cases als basis genomen waarbij er een
beperkte mogelijkheid was om de effecten van
een hypermarkt daadwerkelijk te meten.
Hoewel dus voorzichtigheid qua uitspraken is
geboden met het trekken van meer algemene
conclusies,
kunnen
toch
een
aantal
beleidsoverwegingen en suggesties worden
geformuleerd binnen de beperkingen van het
voor u liggende onderzoek.
De onderzoeksvraag die in dit onderzoek
centraal staat luidt dan ook als volgt:
Is
er
binnen
de
Nederlandse
detailhandelstructuur plaats voor de komst van
een hypermarkt en is deze in de bestaande
structuur in te bedden?
6.1. De ontwikkeling
Door deze onderzoeksvraag in drie deelvragen
op te delen wordt getracht een zo goed mogelijk
antwoord op de onderzoeksvraag te geven. De
eerste deelvraag luidde als volgt: Hoe heeft de
detailhandel zich in Nederland ontwikkeld en
welke regels omtrent het vestigen van
hypermarkten gelden er op dit moment in
Nederland?
De huidige Nederlandse detailhandelstructuur is
eigenlijk te danken aan drie fasen van groei die
er sinds de Middeleeuwen zijn doorgemaakt.
Deze fasen kunnen worden verdeeld in de groei
van mechanische ontwikkelinge (technologische
inovaties), nieuwe concepten die nodig zijn om
de consumenten aan een product te binden
(marketing) en de groei van informatie over de
consument zelf. Deze fasen kennen kenmerken
die uit de theorie van onder meer Christaller,
Lösch, Von Thünen en Weber afkomstig zijn en
hebben tot de detailhandelstructuur geleid dit
wij nu kennen.
De detailhandel in Nederland is begonnen met
de markt in de Middeleeuwen. Deze vormde het
centrale punt van de stad. Hier ‘leefde’ de stad

als het ware. Doordat de steden meer controle
over de verkoop van goeden wilden hebben
gingen de markten langzamerhand over in
hallen. Hier kon gecontroleerder de verkoop van
goederen plaatsvinden. Daarnaast ontstonden in
de Middeleeuwen verkooppunten op plaatsen
waar de productie van goederen zoals brood,
vlees en wijn plaats vond. De winkel werd
geboren.
De volgende stap in de ontwikkeling van de
detailhandel is de intrede van de supermarkt.
Deze is het gevolg van de opkomst van de
zelfbediening. De binnensteden werden
hierdoor gedomineerd door de grote
(supermarkt)ketens. Als beschermingsmiddel
voor de binnenstad komt het Rijk met het
Perifere Detailhandels Voorziening (PDV)-beleid.
Grote (buitenlands) ketens zoals hypermarkten
en shopping malls kunnen hiermee geweerd
worden. De detailhandel in Nederland heeft zich
nu tot een hiërarchische en fijnmazige structuur
ontwikkeld.
De invloed van de theorie van Christaller en
Lösch is het grootst geweest op het Nederlandse
detailhandellandschap.
Het
Nederlandse
detailhandellandschap is namelijk geordend
volgens een hiërarchisch patroon. Christaller’s
en Lösch’s werk is gebaseerd op de centraleplaatsen-theorie. Het landschap wordt ingedeeld
aan de hand van steden en hun
verzorgingsgebieden. Elke centrum heeft zijn
eigen verzorgingsgebied. De centrale plaats
wordt gedefinieerd als een plaats die een
‘centrale functie’ heeft door het aanbieden van
diensten en goederen aan de omliggende
omgeving en heeft als het ware een verzorgende
functie. De verzorgingsfunctie verklaart het
ruimtelijk patroon van steden in omvang, aantal
en spreiding. Daarnaast laat Christaller zien hoe
een homogene geografische ruimte wordt
georganiseerd door een hiërarchisch urbaan
systeem.
Bovendien loopt de bemoeienis van de overheid
als een rode draad door de ontwikkeling van de
detailhandel heen. Al vanaf de Middeleeuwen
tot en met de dag van vandaag probeert de
overheid de ontwikkeling van de detailhandel te
sturen. Alhoewel de Structuurvisie Infrastructuur
en Ruimte en de hieraan vooraf gaande Nota
Ruimte deed vermoeden dat de overheid haar
deuren open gooide voor initiatieven zoals de
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hypermarkt, is men nog steeds heel voorzichtig.
De politieke angst heerst nog steeds. De
overheid houdt vast aan dezelfde routines (lockin), terwijl men juist open moet staan voor
dynamiek en ontwikkeling omdat dit zorgt voor
een
economisch
veerkrachtig
detailhandellandschap.
Geconcludeerd kan worden dat de detailhandel
altijd in beweging en/of ontwikkeling is geweest.
Men zocht naar andere formules, veroorzaakt
door een andere vraag van de markt, of door het
beleid van de overheid. De komst van een
hypermarkt
binnen
de
Nederlandse
detailhandelstructuur zou dan ook kunnen
worden gezien als een volgende stap binnen de
ontwikkeling van de detailhandel. Maar welke
gevolgen zou dit kunnen hebben voor het
Nederlands detailhandellandschap? Deze vraag
wordt beantwoord met de tweede deelvraag.
6.2. De gevolgen
De tweede deelvraag luidt als volgt: Wat zouden
de gevolgen (ruimtelijk en niet-ruimtelijk) van
een eventuele vestiging van een hypermarkt
kunnen zijn?
Over het algemeen wordt er erkend dat een
supermarkt ter grote van een hypermarkt altijd
koopstromen
wegtrekt
uit
omliggende
winkelgebieden en de binnenstad. De
hypermarkt verstoort dus wel degelijk. Immers,
de klanten moeten toch ergens vandaan (van de
reeds bestaande supermarkten) komen. De
hypermarkt werd echter niet als schuldige
aangewezen voor het veranderen van het
detailhandelslandschap. Dit is het gevolg
geweest van economische, sociale en culturele
veranderingen. Een groot deel van de
consumenten willen bijvoorbeeld goedkoper en
sneller boodschappen kunnen doen. Echter, een
deel van de consumenten vindt dit type winkel
frustrerend en intimiderend. Hier zou de kleine,
lokale ondernemer juist op in moeten spelen.
In de literatuur werden er echter ook enkele
voordelen aan de komst van een hypermarkt
gezien. Zo kan deze bijdragen aan het verlagen
van de inflatie, vergroten hypermarkten de
toegang tot consumptiegoederen en maken
deze het mogelijk dat kleine bedrijven hun
producten kunnen exporteren. Daarnaast hoeft
de kleine lokale ondernemer niet het onderspit
te delven tegen de grote hypermarkt. Dit hangt
af van het feit of deze zich wil specialiseren,
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moderniseren
en/of
differentiëren.
Consumenten vinden convenience en service
steeds belangrijker worden. Lokale ondernemers
die hierop in spelen kunnen een persoonlijke en
vertrouwelijke band met hun klanten opbouwen
waardoor deze aan de winkel gebonden blijven
en hiermee voorzien in hun eigen bestaansrecht.
De vervanging van de buurtsuper door de Turk is
hier een goed voorbeeld van. De gevolgen voor
de detailhandelstructuur hoeven dus niet groot
te zijn. Het type winkel verandert, kleine
supermarkten zullen misschien ten onder gaan,
maar dat zou dan niet meer zijn dan gewoon
marktwerking.
Bovendien
is
het
detailhandelslandschap al aan het veranderen,
bleek uit de interviews.
Daarnaast blijkt uit de interviews en casestudies
dat de hypermarkt geen concurrent is van de
nabij gelegen binnenstad door het verschil in
doelgroep. De binnenstad is vooral gericht op
het funshoppen; een gezellig dagje winkelen. De
hypermarkt op het runshoppen; snel de
wekelijkse boodschappen kunnen doen.
Geconcludeerd kan worden dat de hypermarkt
geen nadelige effecten hoeft te hebben voor de
nabijgelegen
stad
en
de
ruimtelijke
(detailhandel)structuur mits deze zich richt op
het runshoppen. In het geval van Leer kan de
hypermarkt juist beschouwd worden als een
pullfactor voor de stad. De hypermarkt wordt
hier beschouwd als een kans. Of er in Nederland
uiteindelijk ruimte voor is, blijkt toch nog steeds
een politieke keuze te zijn.
6.3. Ruimte
Uit de literatuurstudie en interviews blijkt dat
het voornamelijk om de vraag draait of er
economische, politieke en maatschappelijke
ruimte voor een dergelijk initiatief is. De derde
deelvraag luidt dan ook als volgt: Hoe kan de
hypermarkt in de bestaande Nederlandse
detailhandelstructuur worden ingebed?
De problemen lijken te zitten in de fijnmazige
detailhandelstructuur die er nu in Nederland is
en de moeilijkheid om het netwerk van de
huidige supermarkten te doorbreken. Het is voor
een buitenlandse keten erg moeilijk om een plek
binnen de Nederlandse detailhandelstructuur te
veroveren. Toch lijkt de economische ruimte er
wel te zijn. De hypermarkt is geen concurrent
van de binnenstad, (verschil run en fun), zorgt
voor
variëteit
binnen
de
huidige
detailhandelstructuur en biedt deze variëteit
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ook voor de consument. Bovendien verandert de
hypermarkt niets, de huidige markt is namelijk al
aan verandering onderhevig, waardoor er op dit
punt ook maatschappelijke ruimte is. Het gedrag
en de behoefte van de consument verandert, en
hierin zou de ruimtelijke ordening mee moeten.
Bovendien bleek uit de interviews dat ‘de vraag’
naar de hypermarkt ook zelf door de markt
gecreëerd kan worden. Mensen zijn toch
nieuwsgierig naar een nieuwe formule of type
supermarkt. Zoals al eerder gezegd, de
hypermarkt verstoort, maar is dit schadelijk? Dat
blijft een maatschappelijke keuze. Wil de
maatschappij dat? Hierin speelt vooral de
politiek een grote rol.

Nederland voor tientallen hypermarkten. Een
mooie eerste locatie zou bijvoorbeeld in de
‘Randstad’ kunnen zijn. Hier is er genoeg
draagvlak en wordt de impact van de
hypermarkt verspreid over een groot
geografisch gebied. Echter, of deze er ook zal
komen blijft vooralsnog nog een politieke keuze.

Of er politieke ruimte voor is lijkt namelijk de
grootste rol te spelen. Of deze ruimte er is, is nu
voornamelijk afhankelijk van de gemeente zelf.
De gemeente is de belangrijkste speler. Wil de
gemeente een hypermarkt binnen haar grenzen,
dan is de mogelijkheid er. Toch regeert nu nog
steeds de (politieke) angst. De politieke angst
heeft tot op heden de komst van de hypermarkt
tegen gehouden en doet dat, volgens de
geïnterviewden, nog steeds.

De Nederlandse overheid heeft van oudsher de
spreiding van winkels altijd geprobeerd te
controleren door een planningssysteem dat
gebaseerd is op een plangeleide aanpak. Binnen
dit planningssysteem is nooit een plek geweest
voor de grotere winkelformules, zoals de
hypermarkt. Met de komst van de Nota Ruimte
(2004), de Wet Ruimtelijke Ordening (2008) en
de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte die in
2011 in werking trad leek de weg open te liggen
voor initiatieven zoals de hypermarkt.
Gemeenten krijgen hiermee namelijk steeds
meer vrijheid, ze mogen zelf invulling geven aan
enkele nationale doelen die de rijksoverheid
opstelt. Alleen bij beleidsdoelen van nationaal
belang legt de rijksoverheid nog beleid op. Evers
et al. schreef in 2005 al dat de Nederlandse
detailhandelstructuur dan ook op een cruciaal
omkeerpunt was beland. Echter, zes jaar later
hebben er nog geen grote veranderingen plaats
gevonden. Sterker nog, initiatieven zoals een
grote shopping mall in de buurt van Tilburg
werden zelfs door middel van een referendum
tegengehouden (Omroep Brabant, 2009).

De mogelijkheden voor een hypermarkt binnen
de Nederlandse detailhandelstructuur lijken er
dus wel te zijn. Uit dit onderzoek komen dan ook
eigenlijk drie plekken naar voren waar een
hypermarkt zou kunnen bestaan zonder de
huidige detailhandelstructuur te veel schade te
berokkenen, namelijk in een bestaand centrum,
aan de rand van een grote stad of vlakbij een
groot winkelcentrum. De aanwezigheid van
voldoende
parkeergelegenheid
en
de
bereikbaarheid spelen hierbij de belangrijkste
rol. Aan de rand van een grote stad lijkt hiermee
de beste optie, mede omdat hoe groter de stad
is, hoe minder verstorend het effect van de
hypermarkt is op de detailhandelstructuur van
die stad. Hier geldt: hoe groter, hoe ‘stedelijker’
de stad, hoe minder verstorend de hypermarkt
voor deze is.
Er is dus wel degelijk een plek voor de
hypermarkt
binnen
de
Nederlandse
detailhandelstructuur. De markt is al aan het
verschuiven, Albert Heijn XL’s zijn bij iedereen
bekend. De volgende stap in de ontwikkeling van
de detailhandel lijkt dan ook een hypermarkt.
Misschien niet in de grote van 10.000 vierkante
meter en aantallen zoals we die in Frankrijk
kennen. Een eerste stap zou misschien in de
grote van rond de 5000 a 6000 vierkante meter
kunnen zijn. En daarbij is er ook geen ruimte in

6.4. Slotbeschouwing
In deze slotbeschouwing wordt dit onderzoek
naar de mogelijkheid van een hypermarkt
binnen het Nederlands detailhandellandschap in
de context van de ruimtelijke ordening
geplaatst.

Dit terwijl de wens van de consument de laatste
jaren is veranderd. De consument blijkt namelijk
steeds meer een moeilijker in te schatten
individu. De ene keer wil deze snel
boodschappen kunnen doen (doelgericht- en
runshoppen), de andere keer wil deze gezellig
een dagje kunnen winkelen (funshoppen). Hier
willen de grote ketens graag op in spelen. Voor
een gedeelte gebeurt dit ook al, wat te zien is
aan de nieuwe supermarktformule van Albert
Heijn, de XL. De markt verandert dus al
langzaam. Hierin zou dan ook een plaats
beschikbaar kunnen zijn voor de hypermarkt die
met haar variëteit aan producten en het gemak
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van winkelen aan de wens van de consument
voldoet.
Dit onderzoek heeft echter laten zien dat ‘de
angst’ nog steeds in de politiek zit. Gemeenten
zijn angstig om een ontwikkeling als de
hypermarkt plaats te laten vinden. Er bestaat
vaak nog de angst dat de bestaande
detailhandelstructuur aangetast wordt, met alle
gevolgen van dien. Bovendien blijkt het ook een
keuze van de maatschappij, zoals te zien is in het
voorbeeld van Tilburg. Het plan van de shopping
mall werd uiteindelijk door een referendum
onder de bevolking van Tilburg tegengehouden,
terwijl de gemeente er al uit was. Zoals al eerder
gezegd, de hypermarkt verstoort, maar is dit
schadelijk? Of de komst van de hypermarkt
schadelijk is, blijft een politieke en
maatschappelijke
keuze.
Toch
zouden
provincies/het Rijk na uitgebreid onderzoek
bijvoorbeeld enkele locaties aan kunnen wijzen
waar een winkel als een hypermarkt zich zou
kunnen vestigen. Of dit ook zal gebeuren, zal
alleen de toekomst uitwijzen.
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7. Reflectie
In dit hoofdstuk is er aandacht voor discussie,
aanbevelingen voor vervolgonderzoek en wordt
er
gereflecteerd
op
de
gebruikte
onderzoeksmethoden en gemaakte keuzes ten
tijde van het onderzoek.
Zoals al eerder aangegeven heeft dit onderzoek
een sterk kwalitatief en verkennend karakter.
Hiervoor is gekozen omdat er reeds een aantal
studies naar de gevolgen/mogelijkheden van
een hypermarkt gedaan waren. Deze vonden
echter plaats ten tijde van de intrede van de
Nota Ruimte, rond 2004/2005 en waren dus
redelijk gedateerd. Het leek mij dan ook
interessant om te onderzoeken of er in het
huidige denken, 6 jaar na invoering van de Nota
Ruimte (waarin de gemeenten veel meer vrijheid
kregen), al iets veranderd was over het denken
over een controversieel onderwerp als een
hypermarkt. Met de WRO en de nieuwe
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte zouden
de mogelijkheden voor de komst van een
dergelijke keten, op papier, er zeker moeten
liggen.

hypermarkt op de (binnen)stad zou volgens de
literatuur dan ook aanwezig moeten zijn.
Daarnaast zou een onderzoek naar het
consumentengedrag een bijdrage kunnen
leveren aan het voor u liggende onderzoek.
Echter, vanwege de omvang, de tijd en de
insteek van dit onderzoek (verkennend) is
hiervoor niet gekozen. Als vervolgonderzoek
echter, zou een dergelijk onderzoek zeker haar
bijdrage kunnen leveren.

In dit onderzoek is dan ook met name veel
literatuur gelezen waarna door middel van
interviews met belanghebbenden over dit
onderwerp geprobeerd is een beeld te vormen
over de mogelijkheden van een hypermarkt
binnen de Nederlandse detailhandelstructuur.
Naar mijns inziens zijn de belangrijkste personen
op dit gebied benaderd en heeft een groot deel
daarvan ook zijn of haar medewerking willen
verlenen aan dit onderzoek. Van de vijftien
benaderde instellingen/personen hebben er
negen zijn of haar medewerking willen verlenen.
Ook bij beide casestudies is geprobeerd om een
zo breed mogelijk beeld te krijgen van alle
partijen. Door hier voor kwalitatief onderzoek
(interviews) te kiezen, en de interviews neutraal
en open in te stappen is dit gelukt. Een
kanttekening hierbij is dat de interviews van de
casestudie Leer uit het Duits vertaald zijn,
waardoor de letterlijke vertaling misschien niet
goed over is overgekomen. Toch heb ik naar
mijn idee de kernpunten eruit kunnen halen.
Ook de keuze voor de steden Leer en Lier valt te
verdedigen. Het zijn relatief kleine steden (+/35.000 mensen) met een grote hypermarkt
(>6000 vierkante meter). De invloed van de
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Bijlage 1: Interviews
Interview 1
Persoon: Wim Eilering
Functie: Expansiemanager Famila

Datum: 18 mei 2011

I= interviewer
G= Geïnterviewde persoon
*Begin interview:
I: Goedemorgen, kunt u zichzelf even voorstellen?
G: Hallo, ik ben Wim Eilering, ben 47 jaar oud, getrouwd, vader en werk als expansiemanager voor
Famila.
I: Expansiemanager zegt u, wat houdt dat in?
G: Ik ben op zoek voor de Duitse keten Famila naar een geschikte locatie in het Noorden van
Nederland om een hypermarkt te beginnen.
I: Hoe lang probeert Famila al een winkel in Nederland te krijgen?
G: We zijn 3 jaar geleden begonnen om met een kantoor in Nederland voeten aan de grond te krijgen.
Dit kantoor staat momenteel in Drachten. Sinds zo’n 6 jaar zijn we echter al bezig met een geschikte
locatie te zoeken.
I:Waarom is dit op heden nog steeds niet gelukt?
G: Nou, wat op dit moment nog niet gelukt is, is de winkel open hebben. Maar er is wel een hele hoop
gebeurd en dat zal op korte termijn leiden tot een aantal keer een besluitvorming in de Gemeenteraad
van Leeuwarden waarbij de keuze moeten worden gemaakt of er wel of geen Famila kan komen. Dan
zijn we een hele grote stap verder en kan er binnen 1 of 2 jaar de opening van een Famila winkel een
feit zijn.
I: Welke obstakels liggen er dan nog?
G: Euh…politiek. Politiek angst. Politieke angst dat als de winkel van Famila geopend wordt dit grote
gevolgen heeft voor de detailhandelstructuur in het centrum.
I: En waarom denken zij dat?
G: Het is gewoon puur de angst. Ik heb nog geen onderzoeken gezien die het tegendeel bewijzen en
dat lijkt me ook sterk trouwens.
I: Maar wat is dan het verschil met Duitsland? Waarom is er daar wel plek voor hypermarkten?
G: Het fenomeen grote hypermarkten is in Duitsland algemeen goed, daar kan je niet meer zonder,
zonder als regio of als plaats.
I: Dit heeft niks met beleid of regels te houden waar je je als hypermarkt aan moet houden?
G: Nee, er is een Duitsland een eh….kijk daar hebben we een auto van EDK, nou EDK is ook zo’n hele
grote megasupermarkt, en zo zijn er velen die zich manifesteren in de markt. Famila hoort niet bij de
top 5 van Duitsland, we zijn eigenlijk maar een kleine keten, maar de Duitse overheid, een stad of
gemeente ziet ons graag komen. Wij geven de stad iets extra’s.
I: Dus er zijn niet echt regels?
G: Nee, Duitsland heeft een vrije markt.
I:Waarom denkt u dat een hypermarkt als Famila binnen de Nederlandse detailhandelstructuur past?
G: Binnen de huidige detailhandelstructuur passen wij niet. Maar er vindt een verschuiving plaats van
de structuur. De structuur verandert, maar deze wordt door ons niet duurzaam verstoord. En dat is
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wat anders, dan dat het nu zou moeten passen binnen de structuur, want ja, die structuur is heel
statisch en de consumenten willen juist van iets anders gebruik maken.
I: Aan welke grote of oppervlakte denk u dan?
G: Wij denken aan de grote van een zo’n 4500 vierkante meter.
I: Dat is kleiner dan de meeste hypermarkten in Duitsland, of omringende landen. Waarom is dat zo?
G: Zoals ik net ook al zei, gaat het om duurzame ontwrichting. Omdat Famila zich in eerste instantie
richt op het Noorden van Nederland, kiezen wij ervoor om niet eh ja, te groot te beginnen. Het aanbod
moet waarschijnlijk ook anders dan in de filialen die er in Duitsland staan. De consument wil wat
anders.
I: Dus u speelt eigenlijk vooral in op de behoefte van de consument?
G: Juist, de behoeften van de consument, die veranderen en dat is wel degelijke onze zorg. Niet alleen
voor ons, maar ook voor het Ruimtelijk Planbureau en diverse andere instanties. De consumenten zijn
hun gedrag aan het veranderen, dat zie je ook aan internetaankopen, vooral de elektronica is daar
gevoelig voor, daar verschuiven de consument zich in de richting van het internet omdat dat bepaalde
gemakken en snelheden en vergelijkingen met zich meebrengt. Dus de aankoop van dit soort dingen
gebeuren steeds minder in de winkel, de winkel heeft een andere functie gekregen. De consument
verandert hier dus in, en daarin moet de ruimtelijke ordening mee.
I: Waarom denkt u dan dat de consument op een hypermarkt zit te wachten? En waarom? Wat is het
verschil met het huidige aanbod in de detailhandel?
G: De Nederlandse consument die wordt vermoeid door de manier waarop er nu is geformuleerd.
Iedere stad heeft een eigen volledige supermarkt van 1000 tot 1200 vierkante meter. Ehm…daar kun je
maar een beperkt assortiment in kwijt en als er dus geen plek meer is, dan komen die extra pizza’s of
sauzen van Maggi of Knorr, die komen er dan gewoon niet. En als ik dan een keer naar een andere
supermarkt wil gaan, dan kom ik weer dezelfde soort supermarkt in een andere wijk tegen. Er is geen
locatie in de buurt waar ruimte is voor een veel breder assortiment. En dan zal de consument het ook
niet anders kennen. Men doet boodschappen bij de eigen buurtsuper bij gebrek aan beter.
I: Als ik dit goed samenvat, zegt u dus, dat de Nederlandse consument veel meer behoefte heeft aan
diversiteit?
G: Ja! Die behoefte is er zeker. Dat zie ik op alle terreinen. Ruimtelijk wordt het alleen nog steeds
tegengehouden, en dat is vaak de lokale politiek.
I: Eigenlijk bevindt u zich dus in een politiek spel?
G: Ja, een politiek spel ter bescherming van de belangen van de zittende middenstand. En deze
middenstand is bijna altijd verenigd in een organisatie van middenstanders en die hebben contacten
met bepaalde politieke partijen die hun belangen daar zo sterk mogelijk willen behartigen. En dat,
heeft ja, toch wel regelmatig effect in die zin dat je merkt dat er politiek weerstand is die opkomt uit
de weerstand van de ondernemers.
I: Wat ik vaak tegenkom in literatuur is dat men bang is dat de hiërarchische structuur verstoord
wordt. Nederland wordt namelijk gekenmerkt door de verzorgde hiërarchische structuur. Wat denkt u
dat de gevolgen voor deze structuur zijn met de komst van Famila? En waarom?
G: Nou, Famila verandert niks, het versnelt hoog uit, want die markt is al aan het veranderen. Kijk naar
Albert Heijn XL, dat was vroeger een uitzondering, nu heeft onderhand iedere stad wel een XL. En
straks heeft ook iedere kleine stad een XL. Ook de huidige marktpartijen van Jumbo’s hebben een hele
grote supermarkt in Groningen, daar staat er een van 5000 vierkante meter en in Tilburg komt er een
bij. Die schaalvergroting vindt al plaats, wij veranderen niks, wij versnellen alleen.
I: Oke, maar vaak wordt er ook gezegd dat een hypermarkt, zoals Famila, concurreert met de
binnenstad, hoe ziet u dat dan?
G: Als een supermarkt in de binnenstad zit, natuurlijk ondervindt deze concurrentie van ons, maar een
binnenstadswinkel en een binnenstad als concept, namelijk gezelligheid en winkelen voor de inwoners
en dat soort dingen meer, die heeft geen negatieve invloed van een winkel van Famila. Sterker nog, ik
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denk dat door de versterking van de regiofunctie van de plaats door de komst van Famila, dat
daarmee ook de aantrekkelijkheid en toestroom, toevloei naar zo’n binnenstad zal toenemen. Je moet
het zo zien, de binnenstad is het domein van het funshoppen, daar concurreert Famila niet mee. Wel
met de doelgerichte dagelijks boodschappen, het runshoppen.
I:Oke, dus ik moet het eigenlijk zo zien: in de binnenstad komt men gezellig winkelen, aan de
buitenkant van de stad voor de dagelijks boodschappen?
G: Ja, voor het funshoppen, de gezelligheid is men in de binnenstad, voor de doelgerichte aankopen,
dingen waarvan je niet denkt, die haal ik over twee weken wel, de dagelijkse boodschappen gaat men
naar de supermarkt. Deze twee zijn geen concurrentie van elkaar.
I:Maar maakt het dan ook niet uit dat een keten als Famila voor een deel non-food verkoopt, ook al is
het hoofddeel food?
G: Nee, dit deel is ook slecht marginaal. Maar dat doen zat supermarkten tegenwoordig ook al. De
Sligro heeft ook non-food, Aldi verkoopt computers, het is…….kijk, als Aldi te veel computers zou gaan
verkopen en te veel non-food dan zouden mensen het idee hebben van ‘hee, dit is geen supermarkt
meer’. Het corrigeert zich vanzelf. Als ze bijvoorbeeld maar een schap overhouden met zuivel, dan is
het geen supermarkt meer, en is het fenomeen supermarkt en daarmee de klandizie te houden
verloren. Non-food moet dan vooral, net als acties, gezien worden als trekkertjes. Het is geen
concurrentie van de binnensteden.
I: Oke, duidelijk, even een ander onderwerp. Waar moet een locatie voor een mogelijke hypermarkt
als Famila, volgens u aan voldoen?
G: Binnen redelijke afstand van een grote kern, meer dan 50.000 inwoners. Een redelijke afstand is
moeilijk definieerbaar, maar je moet het zo zien, de locatie moet logisch te bereiken zijn, mensen
moeten gevoel hebben bij die plek. Ze moeten zich verbonden voelen met de locatie. Ten tweede moet
de locatie heel goed bereikbaar zijn, zowel vanuit die stad, als vanuit die regio en er moet een ruime
hoeveelheid parkeerplaatsen worden gerealiseerd.
I: Oke dank u, dan zet ik de belangrijkste punten nog even op een rijtje. Verstoring van de huidige
detailhandelstructuur gebeurt dus niet?
G: Jawel, de huidige structuur wordt wel verstoord, maar niet duurzaam ontwricht. En dat is de vraag
die er toe doet. Ik bedoel, alles verstoort, als ik een steen in een rivier gooit, verstoor ik de loop, maar
er ontstaat geen tsunami. We gooien gewoon een paar steentjes in het water, er gebeurt iets, maar
dat is goed voor de dynamiek.
I:Dus u zegt eigenlijk, het is gewoon marktwerking?
G: Marktwerking, ja, er zal misschien een supermarkt of ander winkeltje omvallen, maar dat is niet
erg. Dat hoort erbij. Dan draait die supermarkt ook al niet en is het gewoon een kwestie van tijd
geweest.
I: Dan nog even over de ruimte. U zei net dat u veel ruimte nodig heeft, voor de winkel en voor
parkeren. Zo’n winkel brengt natuurlijk dan een hoop verkeersintensiteit met zich mee. Hoe ziet u dit?
G: We moeten geen supermarkten neerzetten, waarvan de ingang te bereiken is terwijl je voor de
ingang van de balie van het ziekenhuis rijdt.
I: Oke, dankuwel. Ik heb alles wel zo’n beetje gevraagd wat ik wilde vragen. Heeft u nog opmerkingen
of aanvullingen?
G: Ja, ik wens je heel veel succes met je onderzoek.
I: Dankuwel.
*Einde interview.
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Interview 2
Persoon: Thomas Hoffmann
Functie: Marktmanager Famila Leer

Datum 18 mei 2011

I= interviewer
G= Geïnterviewde persoon
**Dit interview vond plaats in het Duits. Aangezien mijn Duits niet al te best qua spreken is, is Wim Eilering (interview 1) zo
vriendelijk geweest om voor tolk te spelen. Het interview hieronder is vrij vertaald vanuit het Duits naar het Nederlands.

*Begin interview:
I: Hoe groot is deze hypermarkt en hoe lang is deze hypermarkt hier al gevestigd?
G: Deze supermarkt is 6000 vierkante meter groot en bestaat al ruim 11 jaar.
I: Waarom zijn jullie op deze locatie gevestigd? Heeft dat een specifieke reden?
G: Dat komt vooral door de ligging naast de snelweg en de ruimte aan parkeerplaatsen. Hierdoor zijn
we makkelijk te bereiken. Daarnaast kunnen we ook veel klanten kwijt door de grote parkeerplaats. Zo
zijn we goed en makkelijk bereikbaar vanuit de regio.
I: Waar komen de mensen zoal vandaan dan? En hoe weet u dit?
G: Van ver, vanuit de kust, vanuit Leer, maar ook zelfs vanuit Nederland. Dit wordt bijgehouden bij de
kassa’s. Daar wordt mensen naar hun postcode gevraagd en dat wordt genoteerd. Zo weten wij waar
onze klanten vandaan komen.
I: Heeft u dan ook enig idee of er verschil is waarom de Duitsers naar deze hypermarkt komen en de
Nederlanders?
G: De Nederlanders komen hier vooral voor de convenience, de service die wij extra leveren. Zo is er
veel meer kant-en-klaar, maar wel vers, wat zij meenemen. Daarnaast is ons aanbod diepvries ook
veel groter, net als wasmiddel, worst en bijvoorbeeld chocolade, die nemen zij ook graag mee.
I: Heeft deze hypermarkt daarom ook meer een regionale functie?
G: Ja, doordat we veel producten hebben, komen er juist ook mensen uit Noord-Friesland om
bijvoorbeeld koeken en vlees te halen. We hebben hier zoveel artikelen die mensen in de keuken
kunnen gebruiken dat ze inderdaad vanuit de hele regio komen. In Nederland is dat aanbod niet zo
groot in de supermarkt, dus zeggen de mensen van ‘hee, laten we eens naar Famila gaan, daar
hebben ze dat wel’. Wij hebben als Famila dus inderdaad een regionale functie.
I: Hoe reageerde de gemeente/stad op dan de komst van deze hypermarkt? In Nederland zijn
gemeenten/steden hier namelijk vaak angstig voor de komst van een hypermarkt.
G: Als het ware zijn wij een gemeenschap met de stad, maar ook met de ondernemers in de stad. Als
er bijvoorbeeld een nationaal feest op een zondag is, of een sportevenement, dan doen wij de winkel
ook open en werken we als het ware samen. Dit doen we juist met de stad samen, hierdoor komen de
mensen naar de stad, dus ook daar naar de ondernemers, maar ook naar ons.
I: Denkt u dan ook dat de hypermarkt een positieve invloed heeft op de nabij gelegen stad?
G: Jazeker, doordat ons assortiment zo groot is, komen de mensen vanuit de hele regio. Anders moet
je voor je vlees naar de slager, voor je brood naar de bakker en voor je handdoeken naar de een
andere winkel. Hier kan je alles tegelijk kopen. Het is vooral het gemak voor de klant. Daardoor is deze
winkel voor Lier van economisch belang, met name door de regionale aantrekkingskracht.
I: Maar komen hier dan ook mensen die deze winkel bezoeken en daarnaast nog een bezoek brengen
aan het stadscentrum?
G: Het gebeurt vaak in beide richtingen. Eerst bezoekt men bijvoorbeeld de binnenstad om wat te
drinken, dan komt men op de terugweg hier langs en doen met nog wat boodschappen. Andersom
gebeurt echter ook, men doet eerst hier de boodschappen en brengt daarna nog een bezoek aan de
stad.
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I: In Nederland is men juist bang dat het centrum als het ware leegloopt als een hypermarkt als Famila
zich in de buurt vestigt. Is dat hier het geval?
G: Nee, dit is zeker niet het geval. Doordat wij hier zitten en dus veel mensen aantrekken, komen er
automatische ook mensen naar de stad. Ik durf wel te zeggen dat wij een grotere stroom aan mensen
naar de stad brengen dan in de tijd dat wij hier nog niet zaten. De steden die juist geen hypermarkt als
Famila hebben, die verloederen juist. Je moet wel als stad, iedereen wil eigenlijk.
I: Maar komen de mensen hier dan juist voor het funshoppen of voor het runshoppen?
G: fity-fity. De ene keer komen ze snel om de boodschappen te doen, de andere keer willen ze een
beetje rondlopen en op hun gemakt winkelen. Dit komt ook wel omdat er om ons heen nog wat andere
winkels gevestigd zijn.
I: In Nederlands is detailhandelsbeleid vaak een (politiek) spel. Hoe zit dat in Duitsland dan?
G: Dat is een kwestie van vrije marktwerking. Hoe dit precies zit, weet ik echter ook niet. Daarvoor
moet je niet bij mij zijn. Wij maken echter ook reclame in Nederland. Misschien dat de politiek
daardoor wel eens moet gaan denken van ‘hee verrek, dat kost ons ook klanten, dat willen we
helemaal niet’.
I: Oke, dankuwel.
G: ‘Keine dank’
*Einde interview.
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Interview 3
Persoon: Frank van Oort:
Functie: Professor in de stedelijke economie aan de UU.

Datum: 7 juni 2011

I= Interviewer
G= Geïnterviewde persoon
*Begin interview:
I: Wat is uw functie?
G: Professor in de stedelijke economie aan de universiteit van Utrecht en binnen het Planbureau voor
de Leefomgeving ben ik sectordirecteur Ruimtelijke Economie.
I: Waarom denkt u dat een hypermarkt wel/niet binnen de Nederlandse detailhandelstructuur past?
Al dan niet in een aangepaste vorm? Of moet dit juist in een aangepaste vorm?
G: Een hypermarkt zorgt voor variëteit binnen de bestaande detailhandelstructuur, maar ook voor
variëteit voor de consument. Deze krijgt een grotere keus binnen de supermarkt. Bereikbaarheid staat
voorop. Een goede locatie zou bijvoorbeeld midden in het Groene Hart kunnen zijn. Zo is er genoeg
draagvlak om de hypermarkt rendabel te laten zijn, en aan de andere kant is deze goed bereikbaar.
Eigenlijk zou zo’n hypermarkt op de plek van een ‘golden link’ moeten komen. Met een golden link
bedoel ik een kruising tussen twee grote snelwegen. Je zou bijvoorbeeld aan een locatie tussen Delft
en Gouda kunnen denken.
I: Hoe wordt er vanuit overheid/gemeenten op dit type winkel gereageerd? Wat is uw ervaring?
G: Terughoudend, de overheid kijkt vaak de kat uit de boom. Vaak worden dergelijke projecten ook
door de Provincie tegengehouden.
I: Denkt u dat de consument op een hypermarkt zit te wachten? En waarom?
G: Ik denk van wel, zoals ik net al zei voorziet de hypermarkt in meer variëteit voor de consument.
Deze krijgt ineens veel producten tegelijkertijd aangeboden. De keuze wordt veel groter. Daarnaast is
deze ook makkelijk te bereiken. Mensen willen nu eenmaal graag uit het werken snel nog even wat
boodschappen doen. Als men makkelijk met de auto naar een grote supermarkt kan, en daar alle
boodschappen kan doen, zie ik mensen hier zeker naar toe gaan.
I: Nederland wordt gekenmerkt door de verzorgde hiërarchische structuur. Wat denkt u dat de
gevolgen voor deze structuur zijn met de komst van een hypermarkt? Verschilt dat per stad/regio?
G: Ik denk niet dat dit perse schadelijk hoeft te zijn. Natuurlijk moet een hypermarkt niet gaan
concurreren met de binnenstad, met het funshoppen. Maar daar is de hypermarkt ook niet voor
bedoeld, dan moet je eerder denken aan de shopping malls. Zoiets hebben ze wel al eens geprobeerd
neer te zetten in Tilburg en Geldermalsen, maar dit is allemaal tegengehouden door de Provincies. De
hypermarkt concurreert dan eerder met de wijk- of buurtsupermarkt. Maar dan moet je je afvragen of
het erg is als er een wijk- of buurtsupermarkt wegvalt?
Wel krijgt die locatie natuurlijk te maken met meer automobiliteit. Echter, je kan er ook voor zorgen
dat er goede OV-verbindingen naar toe gaan. Denk aan een intercity- of busstation voor de deur. In
Frankrijk doen ze dit namelijk ook al.
I: Maar moet het mogelijk wegvallen van een wijk- of buurtsuper dan erg gevonden worden?
G: Ik denk van niet, het is de marktwerking die dat dan veroorzaakt.
I: In uw onderzoek (Ruimtelijk concurrentie in de detailhandel, 2006) schrijft u: ‘Binnensteden zijn
gericht op funshoppen, Weidewinkels niet; het zijn min of meer twee gescheiden markten’. In deze
optiek is er dus in principe plaats voor een hypermarkt?
G: Ja, wat ik net ook al zei, zo’n hypermarkt moet niet concurreren met de binnenstad. Maar dat is in
principe ook niet de bedoeling van de hypermarkt. Deze richt zich toch vooral op food. Maar toch
moet je uitkijken. Ik vraag dat wel eens aan mijn studenten tijdens college. Waar doe jij liever je
aankopen? Vaak wordt er dan geantwoord: ‘ in de binnenstad, omdat het gezellig is’. Ze maken er
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vaak een dagje ‘uit’ van. Maar als ik dan zeg dat ze 10km verderop dezelfde producten 20 procent
goedkoper kunnen halen, op een plek die met OV en de auto goed bereikbaar is, zou je dan ook daar
gaan winkelen? Dan wordt er toch ook wel vaak weer ‘ja’ geantwoord. Dan gaan mensen toch
twijfelen of ze voor het dagje uit in de binnenstad gaan of snel die goedkope aankopen doen die men
wilde doen.
I: Tegenstanders van de komst van een hypermarkt noemen vaak de nadelen als:
- verstoring van de huidige detailhandelstructuur
- marktverstoring
Hoe ziet u dit?
G: Met de verstoring van de huidige detailhandelstructuur zal het wel meevallen. We hebben hier
onderzoek naar gedaan, en dit effect zal vooral optreden bij grootschalige shoppingcentra of
shoppingmalls die zich eventueel buiten de stad vestigen. We hebben ook onderzoek gedaan naar de
komst van kleinere winkels, de hypermarkten. Ook hier zullen er effecten zijn, maar deze zijn
logischerwijs ook kleiner. De effecten zullen in het Noorden van het land bijvoorbeeld ook groter zijn
dan als zo’n hypermarkt zich vestigt in de Randstad. Hier is het draagvlak voor de komst van een
hypermarkt simpelweg groter doordat er in potentie veel meer klanten zijn. Bovendien denk ik ook dat
vormgeving belangrijk is. De vormgeving van de winkel is voor vele gemeenten ook belangrijk. Als zo’n
hypermarkt iets moois uitstraalt, is dat toch wat anders dan dat er een lelijk grijs gebouw langs de
snelweg staat.
Daarnaast kunnen er natuurlijk veranderingen optreden in allerlei andere voorzieningen die in het
centrum zitten. Het hang er vanaf wat de hypermarkt aanbied, maar deze kunnen dan ook in het
nieuwe centrum gaan zitten. Je kan het bijvoorbeeld ook samen doen met cafe’s of
dierenspeciaalzaken.
I: Maar gaat het dan niet te veel concurreren met het funshoppen in de binnenstad?
G: Ja, dat kan inderdaad. Eigenlijk blijft het gewoon een lastig steekspel.
I: In een ander onderzoek (Winkelen in megaland, 2005) schrijft u dat de detailhandelstructuur in
Nederland op een ‘cruciaal omkeerpunt is beland’. Ziet u dat nog steeds zo?
G: Ik denk niet dat we nu kunnen spreken van een cruciaal omkeerpunt. Dit hebben wij trouwens ook
niet geschreven, maar werd door de redactie zo geïnterpreteerd. Wel denk ik dat de
detailhandelstructuur in Nederland efficiënter kan. Er is namelijk nog steeds ruimte voor innovatie of
verbetering. Het gaat er toch om wat de consument uiteindelijk wil.
I: Uit interviews met vertegenwoordigers van buitenlandse ketens komt naar voren dat er 2
hoofdoorzaken te noemen zijn die dit tegenhouden: de politiek en de ‘angst’. Hoe kijkt u hier
tegenaan?
G: Daar kan ik mij wel in vinden. Kijk maar naar de shoppingmall in Tilburg. Hier heeft de Provincie
uiteindelijk een stokje voor gestoken. Net als in Geldermalsen en in Venlo. In Geldermalsen wilden ze
een NLC (mega winkel- en vermaakcomplex) bouwen. Ook dit is uiteindelijk door de Provincie
tegengehouden. Daarentegen is bijvoorbeeld de Megastores bij Holland Spoor (Den Haag) weer een
slecht voorbeeld. Deze is slecht bereikbaar. Zo blijkt maar weer dat locatie toch heel belangrijk is. Zo
hebben dus de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland dergelijke projecten tegen weten te
houden.
I: Oke, ik denk dat we alles wel besproken hebben. We zijn er rap doorheen gegaan.
G: Ja, alle voors en tegens zijn de revue wel snel gepasseerd denk ik zo.
I: Bedankt voor uw medewerking!
G: Geen dank.
*Einde interview.
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Interview 4
Persoon: Gert-Jan Slob
Functie: Medewerker van Locatus

Datum: 21 juni 2011

I= Interviewer
G= Geïnterviewde persoon
*Begin interview
I: Wat is uw functie?
G: Ik ben bij Locatus hoofd-operations, dat betekend dat ik verantwoordelijk ben voor de
dataverzameling, de dataverwerking, de kwaliteitscontrole en de levering van data van informatie aan
onze klanten. En sommige klanten krijgen van ons gewoon een databestand, een cdtje met de data of
een link naar onze website en we maken ook wel eens rapporten. We zijn niet een adviesbureau, maar
we leveren meer date met een toelichting, laat ik het zo verwoorden.
I: Houdt Locatus zich dan alleen puur met data bezig?
G: Wij zijn een informatieleverancier, en we hebben een database waar alle winkels van Nederland
instaan. Daar hebben we kaarten aan gekoppeld. We doen ook veel passantentellingen, en ook deze
zijn dan weer gekoppeld aan de verkooppunten die wij in onze database hebben. We zijn dus gewoon
een informatieleverancier, en onze core-business is het leveren van verkooppunten informatie aan
onze klanten en soms is dat voor sommige klanten onvoldoende omdat ze er iets meer over willen
weten omdat ze daar zelf de capaciteit niet voor hebben. Capaciteit in de zin van mankracht,
specialistische kennis en soms ook gewoon het intern of extern willen gebruiken van onze data en er
een onafhankelijke stempel op willen zetten.
I: Ik ben jullie tegengekomen in de literatuur in verband met het scopingmodel. Worden jullie dan ook
vaak door gemeenten of andere marktpartijen ingehuurd?
G: Nou, het scopingmodel is een beetje een apart verhaal. Dat is vooral een project geweest, wat we in
het verleden gedaan hebben, maar nu niet zo heel veel meer mee doen. Maar wat wij nog wel doen is
een haalbaarheidsanalyse of een passantenvoorspelling. Ik weet wel een mooi voorbeeld: de
projectontwikkelaar gaat iets nieuws bouwen, en zoekt daar huurders bij, of wil dat verkopen aan een
belegger en die vraagt ons dan om daar een inschatting van te maken, hoe wij denken dat de
passantenstromen gaan lopen op het moment dat het project geopend wordt. En daarmee geeft het
ook de aantrekkelijkheid aan van zo’n project en bijvoorbeeld de te mogen vragen huurprijzen. Zo
zetten wij onze kennis en expertise in voor een onafhankelijk rapport.
I: Mijn onderzoek richt zich specifiek op de locaties voor een hypermarkt. Hebben jullie je daar dan
ook specifiek mee bezig gehouden? Daar heb ik verschillende modellen gezien wat de eventuele
effecten van een hypermarkt zouden kunnen zijn voor de detailhandelstructuur in Nederland. Denkt u
dat een hypermarkt dan juist wel binnen de Nederlandse structuur past?
G: Ik denk en verwacht dat er in Nederland geen hypermarkt gaat komen. Ver weg durf ik niet te
kijken, maar, tenminste durf ik wel te kijken…….maar de komende vijf jaar zeker niet. Daar durf ik wel
een goede fles wijn op te verwedden, laat ik het zo zeggen. Maar ik denk ook op de lange termijn niet
en daar zijn verschillende redenen voor: de eerste is dat wij natuurlijk al een fijnmazige structuur
hebben en ook een manier van winkelen die niet past bij een hypermarkt. Wij gaan niet voor drie
weken inkopen doen en gaan wij naar de hypermarkt om die spullen te halen. Dat is reden nummer 1.
Onze huizen zijn er niet voor ingericht en op georganiseerd, want op het moment dat je natuurlijk in
een hypermarkt boodschappen gaat doen, dan moet je maar is…..je kijkt wel eens naar tv en dan zie je
wat een Amerikaan als koelkast heeft en wat hij als vriezer heeft staan enz. Ik heb zoiets niet in huis
staan en ik denk ook de meeste mensen niet. Wij hebben niet de voorraadruimte om voor langere tijd
boodschappen te kunnen doen in onze huizen. De inrichting voor de huizen is er niet geschikt voor, dat
is 2. Nog een ander aspect is het aantal uren wat wij Nederlanders werken. Dit is eigenlijk heel beperkt
als je dat vergelijkt met andere landen. Het parttime werken in Nederland is behoorlijk extreem ten
opzichte van andere landen. Wij hebben een Belgisch zusterbedrijf en die waren echt stomverbaasd
dat eigenlijk iedereen hier wel parttime werkt. Iedereen werkt bijna tussen de 24 en 36 uur. Maar dit is
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eigenlijk heel gewoon in Nederland. Maar dat betekent dus dat wij in Nederland relatief veel vrije tijd
hebben en dus ook eigenlijk niet de noodzaak hebben om in een keer al die boodschappen te doen. Dit
zijn dus een aantal processen die samenspelen, dat is dus de consumentenkant. De andere kant is de
aanbodkant. Als je een hypermarkt hebt, dan moet ook je productassortiment daarop aangepast zijn.
Albert Heijn, Jumbo, noem ze maar op, die hebben niet…eh….70-80.000 producten binnen hun scala
zitten die in hun assortiment kunnen stoppen.
I: Ik een ander interview hoorde ik als pro-argument juist dat er gezegd wordt dat de consument wel
behoefte heeft aan een hypermarkt, omdat deze een breder assortiment biedt. Alle supermarkten in
Nederland hebben min of meer hetzelfde aanbod. Hoe kijkt u hier dan tegen aan?
G: Ik denk dat de consument al meer dan tevreden is met bijvoorbeeld 6 a 7 verschillende pizza’s,
ehm….tuurlijk, als je er meer hebt misschien leuk. Maar een hypermarkt kan alleen maar rendabel zijn
als mensen voor 150 tot 200 euro aan boodschappen doen. Dan krijg je voldoende omloopsnelheid in
de hypermarkt om de rendabiliteit te genereren. Maar puur dagelijks. Ga eens in een hypermarkt
kijken, het dagelijkse aanbod is wel iets groter dan een Nederlandse supermarkt, maar het meerdere
volume in een hypermarkt zit natuurlijk in het niet-dagelijkse aanbod.
I: De non-food bedoelt u?
G: Ja, de non-food inderdaad. Dat betekent dat een organisatie als Ahold of een organisatie als Jumbo
zich op een totaal andere manier moeten gaan inrichten. En dan slechts op een paar locaties in
Nederland. Je moet er natuurlijk ook nog eens de plek voor hebben.
I: Oke, ik ben ook op bezoek geweest bij Famila in Duitsland. En daar kwam uit dat een hypermarkt
ook echt een regionale functie heeft. Zijn daar de gemeentes en de lokale middenstand ook bang voor
dat de steden en dorpen daaromheen als het ware leeg worden gezogen en wordt het mede daardoor
nog tegengehouden?
G: Dat zou kunnen, maar mijn inschatting is dat het daarvoor al werkt. Ik denk dat er geen keten is die
in een pure hypermarkt wil gaan stappen. En dan kom je bij het punt dat als Albert Heijn dat zou gaan
doen dan snijden zij zich in hun eigen vingers. Stel dat het waar is dat wat jij zegt, dan is het voor
Albert Heijn al niet aantrekkelijk, dan zouden ze daarmee hun eigen supermarkten om zeep helpen.
Aan de andere kant denk ik van waarom zou ik naar een hypermarkt toegaan als ik een Albert Heijn
heb van 1200-1300 vierkante meter 200-300 meter om de hoek? Waarom zou ik dan een kwartier in
de auto gaan zitten om naar een hypermarkt toe te rijden? Dat zou iedereen heus wel een keer doen,
maar ik denk dat onze huidige structuur te goed en te fijnmazig is.
I: Ik snap dat een Albert Heijn zoiets niet zou willen starten, maar een buitenlandse keten dan? Hoe
kijkt u daar tegenaan? In Duitslang in Leer sprak ik mensen aan die bijvoorbeeld helemaal uit
Groningen kwamen. Zo’n soort winkel lijkt toch zijn aantrekkingskracht te hebben.
G: Ik denk nog steeds dat onze structuur hier ook gewoon te fijnmazig en te goed georganiseerd voor
is. Een buitenlandse keten komt hier niet zomaar tussen de al gevestigde orde. Natuurlijk zullen
mensen het fijn vinden en gezellig vinden om een dagje naar een hypermarkt te gaan. Net over de
grens in Lille heb je een hele grote supermarkt bij Ocean, maar daar gaan mensen ook naar toe om het
Franse productenaanbod. Omgekeerd werkt het net zo, in Venlo zit een ‘tweigebruder’, een
supermarkt van 2000 vierkante meter, daar zit het helemaal vol met mensen die uit Duitsland komen.
Uitwisseling tussen grenzen is er altijd, en dat zal wel zo blijven, maar dat zie ik niet direct als een
argument dat je in Nederland een hypermarkt kan beginnen.
I: Dus u zegt eigenlijk dat er wel mensen zijn die een hypermarkt willen bezoeken, maar deze groep is
niet groot genoeg om een hypermarkt rendabel te laten zijn?
G: Misschien op sommige plekken wel, maar ik denk dat het daarvoor uiteindelijk niet interessant
genoeg is. En het belangrijkst, het is ook een beetje het kip ei verhaal natuurlijk, je moet een partij
hebben die er in zou willen stappen. Je hebt het natuurlijk gehad met Wall-Mart, die Amerikanen, die
zijn naar Europa gegaan, en ik geloof niet dat het een groot succes is geweest en die zullen ook heus
wel naar Nederland hebben gekeken, en zijn ze ook nooit iets begonnen. Ondermeer om wat ik net al
zei. Voor een buitenlandse keten is de Nederlandse supermarkt-markt bijzonder moeilijk om in te
stappen. Je zit met zoveel aspecten: distributie, deze op orde krijgen voor 1 winkel is bijzonder lastig.
Ten tweede je verwerving van locaties, is een groot probleem, elk bedrijf heeft al zijn contacten tussen
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projectontwikkelaars aan de ene kant en beheerders/beleggers aan de andere kant. Iedereen kent
echt iedereen daarin, het is echt een netwerk. En het is heel moeilijk om daar tussen te komen.
Misschien zou je eens bij Hornbach kunnen kijken, die hebben daar ook heel erg over geklaagd. Het is
gewoon heel moeilijk om daartussen te komen. En dat zou voor een hypermarkt, vanuit het
buitenland, ook een heel praktisch probleem zijn.
I: Oke, maar wat ik vooral gehoord heb uit andere interviews en literatuur is dat er toch vooral angst
is bij gemeentes en marktpartijen om de aantasting van de huidige detailhandelstructuur. En dat hier
ook de term ‘duurzame ontwrichting’ bij komt kijken…..
G: ………dat is niet meer waar, de rechtspraak is anders. De gehele besliskracht ligt nu bij de gemeente.
Als de gemeente in haar bestemmingsplan een hypermarkt toestaat, dan is er eigenlijk juridisch geen
enkel middel meer om een hypermarkt niet toe te staan. Als men een gemeente mee heeft, dan zijn zij
er. Duurzame ontwrichting was vroeger het principe inderdaad. Tegenwoordig geld duurzame
ontwrichting alleen nog maar als consumenten op redelijke en reële afstand worden ontsloten van hun
voorzieningen. Gooi maar in mijn pet! Want wanneer is het nu een redelijke of reële afstand? Weet jij
het, weet ik het? Niemand weet dat. Het is nu dus gewoon een welles nietes discussie, waar
uiteindelijk een rechter over zal beslissen.
I: Dus als ik het goed begrijp, is er qua wet en/of beleid dus niks meer wat de komst van een
hypermarkt kan tegenhouden?
G: Nou wet niet, beleid wel natuurlijk. De gemeente kan het allemaal afdichten in haar
bestemmingsplannen. Die kunnen voorwaarden stellen qua grote, noem maar op.
I: Een buitenlandse keten genaamd Famila zat namelijk te denken aan een grote tussen de 4000 en
5000 vierkante meter…..
G: …..ja, dat noem ik niet echt een hypermarkt. Alhoewel er ook geen scherpe definitie van is. Maar ik
noem het geen hypermarkt, dan denk ik toch meer aan de grote van 10.000 vierkante meter die ze in
Frankrijk hebben en waar ze 50 procent food en 50 procent non-food verkopen. Ik heb nog wel een
goed artikel voor je met een definitie, die stuur ik je wel op.
I: Oke, dank u. Dat is mooi! Maar om even terug te komen op Famila. Zij kunnen zich mogelijk
vestigen in Leeuwarden. Wel tussen 2 Albert Heijns in, maar dan zeggen zij, dat is dus geen duurzame
ontwrichting. Dat is gewoon marktwerking.
G: Nee dat klopt, dat is inderdaad gewoon marktwerking. Met de huidige stand van de jurisprudentie
is de komst van een hypermarkt daar dan niet meer tegen te houden. Dit is dan gewoon vervangingen
van de ene winkel voor de andere winkel.
I: Maar hoe kijkt u dan tegen het onderscheid tussen fun- en runshoppen aan? Als een hypermarkt
zich vestigt buiten de stad, kan deze dan gaan concurreren met de binnenstad van deze stad?
G: Ja en nee natuurlijk…..ja……kijk dat doet de Ikea ook, dat doet een groot tuincentrum ook en die ene
of 5 extra hypermarkten in Nederland gaan dat proces echt niet veranderen. Dan gaan ze misschien
een keer minder naar de Ikea, maar het zijn 2 hele andere dingen. Of je naar de stad gaat om te
shoppen of naar de hypermarkt om te shoppen. Je hebt dan ook andere doelgroepen en het zijn ook
andere momenten. In de stad ga je op een terrasje zitten en zoek je een ander soort kleren, jongeren
gaan ook vaker naar de stad. Ik denk niet dat de hypermarkt dit proces versneld. Dit proces is al aan
de gang. Moet je maar eens op 2e pinksterdag naar de Ikea gaan, daar zit het ook bomvol. Het werkt
niet verstorend voor de binnenstad.
I: Maar denkt u dan ook niet dat als zo’n hypermarkt een regionale functie krijg dat dit juist dan wel
kan gebeuren?
G: Nou, dat hangt er vanaf hoe je hem plaatst. Als je hem plaatst zoals de Ikea in Delft, waar deze bij
de snelweg ligt en je eerst nog 10 minuten door de stad moet rijden om bij de binnenstad moet komen,
dan niet. Maar in de buurt van een centrum, dan zou je dat misschien wel kunnen krijgen. Dan gaan
mensen naar de stad toe, maar slaan ze de binnenstad over omdat de auto al vol ligt met
boodschappen die ze bij de hypermarkt hebben gedaan. Dan concurreren deze twee wel met elkaar.
Het werkt misschien alleen als dit op loopafstand van elkaar ligt, maar dat zie ik ook weer niet zo snel
gebeuren. Daar is gewoon ook de ruimte niet voor, denk maar aan parkeerplaatsen enz.
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I: Oke dank u, ik heb wel zo’n beetje gevraag wat ik wil vragen. Als ik het dus goed begrijp uit dit
gesprek is er dus geen ruimte voor een hypermarkt binnen de Nederlandse detailhandelstructuur?
G: Ik schat in van niet nee! Daar is a) de ruimtelijke structuur niet voor en b) het past niet bij ons
ruimtelijk koopgedrag. En de derde is dat de huidige Nederlandse partijen er ook niet op zitten te
wachten. De XL was wel een eerste stap, maar de XL wordt ook niet groter. Dit is nu de max voor
Albert Heijn denk ik, of ze willen of kunnen niet groter. En voor de buitenlandse partijen is het ook
gewoon heel lastig. Maar, ik laat me graag verrassen. En nog het laatste, we hebben ze al gehad he,
in de eind jaren ’90 zijn ze er mee gestopt.
*einde interview.
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Interview 5
Persoon: David Evers
Functie: Medewerker Ruimtelijk Planbureau

Datum: 7 juli

I= Interviewer
G= Geïnterviewde persoon
*Begin interview
I: Wat is uw functie? Wat doet u precies op het Ruimtelijk Planbureau?
G: Ik ben senior onderzoeker, zo heet dat officieel en ik onderzoek allemaal dingen in het ruimtelijk
domein. Ik heb een jaar geleden een evaluatie gedaan voor de nieuwe wet ruimtelijke ordening en ik
houd mij ook heel veel bezig met Europese zaken. Dat heeft verder niks te maken met detailhandel,
maar ik heb wel mijn proefschrift geschreven over de detailhandel: grootschalige winkelcentra in
Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië en mijn grootste vraag was waarom deze centra er zo uit
zien zoals ze zijn, waarom staan ze waar ze staan. Er bleek een behoorlijk verschil tussen landen en dit
was te verklaren door deels de markt, maar voor ook een belangrijk deel was het beleid, en nog meer
dan beleid is het hoe verschillende actoren met dat beleid omgaan. Dit was voor mij aanleiding, nadat
ik mijn proefschrift afgerond had, om bij het RPB iets op te zetten en dat verder uit te werken voor
Nederland. Hierna kwam namelijk de Nota Ruimte met het afschaffen van het PDV/GDV beleid en toen
riep iedereen dat er hier wel hypermarches en shoping malls zouden komen. Persoonlijk heb ik dat
nooit gedacht, vanwege de institutionele stroperigheid van Nederland. Deze is veels te sterk. Het is
veel moeilijker dan iedereen roept. Met ons onderzoek ‘Winkelen in megaland’ hebben we erover
nagedacht mocht het wel deze kant op gaan, wat zal er dan gebeuren?
I: Dus hier is uw onderzoek eigenlijk op gebaseerd? Het is een soort toekomstverkenning geweest?
G: Ja, dat is het beginnend idee geweest. Stel je voor dat dat echt gebeurt, wat zijn dan de gevolgen
hiervan. Dit hebben we opgesplitst in economische gevolgen, dat is vooral het stuk van Frank van Oort,
die hebben ook dat zwaartekracht model gemaakt. Daarnaast hebben we ook gekeken naar de
verkeersgevolgen, dat vloeide ook voort uit het model. En dan met name het idee of mensen meer de
auto gaan pakken, of gaan ze toch meer met het openbaar vervoer? En het laatste was de effecten op
de stedelijkheid, wat betekent deze ontwikkeling voor steden an sich. En ook hoe die hypermarches en
shopping malls eruit zien. Als ik praat over 100.000 m2 of 20.000 m2, hoe ziet dit eruit en wat voor
vorm nemen deze ontwikkelingen aan. Alle drie deze factoren zijn belangrijk onderdelen van ons
onderzoek en dan met name met de hoofdvraag ‘Wat gaat er eigenlijk gebeuren?’.
I: Ja, wat in uw onderzoek (Winkelen in megaland, 2005) schrijft u dat de detailhandelstructuur in
Nederland op een ‘cruciaal omkeerpunt is beland’. Ziet u dat nog steeds zo?
G: Ja, ik zie dat nog steeds zo, het gaat alleen niet zo snel. We zijn al weer zes jaar verder. Vooral door
de pers is onze conclusie zo opgevat. Het komt er eigenlijk meer op neer dat zulke ontwikkelingen
onvermijdelijk zijn. Toch deel ik dat zelf niet, zulke ontwikkelingen zijn eigenlijk heel erg vermijdelijk.
Het is vooral een keuze. De overheid wordt steeds geconfronteerd met de keuze om het wel of niet toe
te laten. Ze hebben de macht in handen. Met decentralisatie krijg je een ander soort spanningsveld.
Als het Rijk het niet meer verbiedt, moet de provincie zelf gaan bedenken of ze het gaan verbieden, en
hoe, en hoe streng. En met de nieuwe structuurvisie wordt het zelfs nog nadrukkelijker los gelaten.
Uiteindelijk zijn we wel in een belangrijk omkeerpunt beland, we hebben alleen gekozen om de
restricties deels centraal, deels decentraal door te zetten. Het ligt nu veel meer bij de provincies, maar
daar is het ook niet helemaal vrijheid, blijheid.
I:Denkt u dat dit nog steeds wordt tegengehouden? Is er überhaupt wel plek voor een hypermarkt
binnen de Nederlandse detailhandelstructuur ?
G: Zoals ik in het begin zei, een plek is betrekkelijk. Een plek economisch, dat betekent of iets overleeft,
dan is er zeker een plek, het is gewoon een sterk concept en het maakt de andere verouderde
concepten stuk. Maar als je dat niet wil, je wilt de oude concepten behouden en de nieuwe erbij, dan
wordt het beperkter. Dan moet je rekening houden met extra bevolkingsgroei in de toekomst en dat
soort dingen om het nieuwe te laten overleven.
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I:Moet men dan niet gelijk denken aan de grootte van hypermarkten die je in Frankrijk hebt van
10.000 m2, maar eerder aan 4.000 tot 5.000 m2?
G: Ja, dat kan je doen, maar dan ben je echt aan het sturen. ‘Dit vind ik aanvaardbaar, het doet
namelijk geen schade aan wat er bestaat’, maar je kan ook zeggen van hee als de consument een
hypermarche beter vindt dan de buurtsuper, waarom moet je dan de komst van een hypermarche
verbieden om de buurtsuper te laten overleven.
I: Ja, want vaak hoor je dat gemeenten bang zijn dat de detailhandelstructuur en de structuur van de
stad kapot gaat, hoe ziet u dat?
G: Ja, dat is wel een andere vraag. Als je vraagt is er economische ruimte, dan zeg ik ja. Er is altijd
economische ruimte als de nieuwe exploitant daar ruimte in ziet. En uiteraard wordt er dan
economische ruimte afgepakt van andere, of je dat erg vindt is een politieke keuze. En deze politieke
keuze maak je als gemeente op allerlei factoren van publiek belang. En dan denk je bijvoorbeeld dat
het publiek recht heeft op winkels dichtbij, binnen loopafstand. Met een hypermarche in je structuur
heb je dat niet. Dan kan je er bepaalde voorwaarden aan verbinden. Dat mag. Je kan ook zeggen dat
milieuoverwegingen heel belangrijk zijn. Je ziet dat mensen veel vaker de auto pakken, dus het is
schadelijk, dus je kan het verbieden. Of je zegt stedelijkheid, de stedelijke structuur wordt zo anders, zo
lelijk en kil, de binnensteden verloederen, dat willen we ook niet. Maar dit zijn allemaal
maatschappelijke standpunten. In Megaland hebben wij gezegd, het is niet onze keus, dit moet de
maatschappij/de samenleving zelf beslissen.
I: Als het ware zou je dus kunnen zeggen dat er drie factoren zijn die de komst van een hypermarche
mede bepalen? De economische, maatschappelijke en politieke? Economisch is er ruimte,
maatschappelijk wordt het tegengehouden en de politiek weet het eigenlijk ook nog niet.
G: Ja, en zelfs de economische ruimte is misschien minder. Ik hoor heel weinig initiatieven. Misschien
door de crisis en andere zaken is de economische ruimte ook beperkt, men ziet er gewoon geen brood
in of men ziet dat het zo’n gedoe geweest is met het NLC in Tilburg en andere initiatieven. Maar als er
meer economische ruimte komt, zal het ongetwijfeld geprobeerd worden. Dan krijg je weer het spel
van hun belang (het verdienen van geld) tegen de hoeders van maatschappelijke belangen (de
overheden) en die moeten de afweging maken. En ik als onderzoeker wil dit neutraal in beeld brengen.
Als je kiest voor een hypermarche, hier zijn de gevolgen. En dan kan zelfs een hypermarkt de esthetiek
van een stad nabootsen, puur als je kijkt naar het aantal mensen wat daar bijeenkomt. Dat is wel vrij
bizar.
I: Ja, ik heb ook een interview met een vertegenwoordiger van Famila gehad. En hij was er van
overtuigd dat er binnen 3 jaar een hypermarkt in het Noorden van Nederland zou staan. Waarom zou
dat juist hier kunnen?
G: Ja, Leeuwarden is een apart verhaal. Friesland is niet zo vrijheid, blijheid, maar in het geval van
Leeuwaren wilden ze een hele nieuwe woonwijk plannen en dan zou deze hypermarche het
buurtcentrum van de woonwijk kunnen vormen. De stad mocht er zelf niet te veel onder lijden, maar
met de toevoeging van extra woningen zou er voldoende economisch draagvlak zijn. En daar heeft ons
onderzoek ook aan bijgedragen. Wij hebben namelijk geconcludeerd dat de hypermarkt niet met de
binnenstad concurreert, maar vooral met de kleinere buurtcentra. In Drente was er op dat moment
helemaal geen ruimtelijke verordening, dus ook geen planologische bescherming. Als iets niet in een
verordening staat is het heel moeilijk om een initiatief te weigeren. Maar ook Limburg en Flevoland
had er geen. Het was misschien een mogelijkheid om heel snel een hypermarche neer te zetten, maar
inmiddels is er al een verordening.
I: Dus eigenlijk probeert de Nederlands overheid nog steeds de detailhandelstructuur te beschermen?
G: Oohja, ik heb gekeken naar elke provinciale verordening en hoe men de detailhandel wil regelen. In
sommige provincies staat dat er juridisch heel hard in, en de definitie van een hypermarkt staat er ook
goed omschreven in. Zuid-Holland en Groningen sturen bijvoorbeeld heel erg. Ze willen het zelf in de
hand houden, ze wijzen plekken aan. Ze zijn heel specifiek. Door de decentralisatie krijg je juist op
provinciaal niveau grote verschillen. En vaak moet de gemeente dan ook nog in onderhandeling met
de provincie. Dat wordt wel spannend in Nederland.
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I: Dus eigenlijk wat u zegt is in principe zou het wel kunnen, maar het hangt er net vanaf wat de
provincie wil?
G: Ja, of de gemeente. De gemeente is de belangrijkste speler. Als je als ontwikkelaar naar de
gemeente komt en zegt nee, wij willen het niet, dan ben je kansloos. De provincie kan het wel willen,
maar deze gaan geen inpassingsplan maken en opleggen aan de gemeente. De provincie kan wel de
gemeente blokkeren. Dan heeft de gemeente geen bewegingsruimte meer. Dus ja, wat is ruimte voor
een hypermarche? Je hebt economische ruimte, beleidsruimte, maatschappelijke ruimte.
I: Dus eigenlijk is het heel moeilijk om de komst van een hypermarkt te realiseren?
G: Ja, vrijheid, blijheid zie je niet zo snel in Nederland. Hoewel met de verandering van regelgeving heel
vaak geroepen wordt dat het wel zo is. Het blijkt toch echter niet zo. Ik was het dus ook oneens met de
uitspraak van mijn directeur over ons onderzoek dat we binnen de korste keer die megamalls en
hypermarkten zouden hebben. En dat blijkt ook wel. Het is heel goed tegen te houden eigenlijk. Als de
gemeente het niet wil houdt het op, en zelfs al wil de gemeente het en het staat in de provinciale
verordening dat het niet mag, dan kan het nog steeds niet. En zelfs als de gemeente het goed vindt, de
provincie het goed vindt en je er een referendum over houdt kan het mislopen. Vrijheid, blijheid in het
polderland bestaat niet.
I: Maar wat is dan het verschil met het buitenland? Is dat puur het beleid? Zijn we hier gewoon veel
restrictiever?
G: Nee, dat is de wisselwerking met het beleid en de maatschappij. Het zijn de instituties, hoe
organisaties met elkaar omgaan. De normen en waarden en geschreven en ongeschreven regels. In
Nederland wil je niet je kop uitsteken, in de VS willen ze dat juist wel. De overheid mag zich
bijvoorbeeld ook niet te veel bemoeien met de markt. Wall-Mart mag gewoon zich overal vestigen en
de boel kapot maken. Als het de markt verstoort mag de overheid daar niks aan doen. Elk land heeft
zijn eigen institutie. In Engeland heb je veel meer het systeem van de ontwikkelaar komt met een plan
en dan wordt dit plan getoetst op wat is goede en slechte planologie. En daarbij verandert het binnen
de centrale overheid ook nogal snel met de verkiezingen. In de tijd van Tatcher mocht er niks en na
Tatcher mocht eigenlijk alles. De nationale overheid besliste gewoon of iets wel of niet mocht. Door al
die initiatieven die doorgang vonden begonnen de woonwijken en binnensteden zoveel problemen te
ondervinden dat er nu weer restrictief beleid werd gevoerd. In Nederland worden de restricties voor
een belangrijk deel ook gesteund door lagere overheden, en dat vonden gemeenten stiekem eigenlijk
altijd wel heel handig. In Duitsland zijn gemeenten heel afhankelijk van een lokale inkomstenbron, dus
wilden ze deze initiatieven heel graag. Hier werd het een strijd tussen bestuurslagen omdat ze van
bovenaf dit met harde hand probeerde te verbieden. De wil van de gemeente is hier heel sterk en deze
probeert dan ook vaak mazen binnen de regelgeving te vinden.
I: Is het nu dan ook niet zo dat andere landen in Europa met een soort van jaloezie naar Nederland
kijken omdat wij hier nog een goed werkende detailhandelstructuur hebben?
G: Ja, Nederland heeft veel geregeld en meer dan andere landen. Nederland heeft nooit een periode
gekend van volledige liberalisatie. Sommige landen zijn daar nu wel op teruggekomen en hebben dat
nu aangescherpt.
I: In Frankrijk stellen ze dat de groei van de hypermarkten de piek wel heeft bereikt en dat dit concept
niet meer werkt, het is als het ware uit….
G: …ja, daar is de schade op de binnensteden misschien al zo groot en lang geleden ingezet dat ze nu
hopen dat het misschien weer terugkomt. In de VS zijn de binnensteden kapot gemaakt door de malls
en de malls worden weer kapot gemaakt door de stripmalls. Maar soms komen er dan juist
ontwikkelingen in binnensteden tot stand die kwaliteiten bevatten die je niet terug vindt in de malls.
Maar dat is wel een hele andere ontwikkeling dan hier in Nederland. Hier hebben we juist overvolle
binnensteden.
I: Ja, soms wordt dan ook gezegd dat binnensteden gericht zijn op funshoppen, maar de hypermarkt
juist niet; het zijn min of meer twee gescheiden markten, ze concurreren niet met elkaar. Bent u het
daar mee eens?
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G: Ja, dat is dus het onderscheid wat wij hebben gemaakt in Megaland. We vonden het heel belangrijk
om dat run, fun en doel uit elkaar te houden. Want je gaat niet naar de hypermarche voor de lol.
Misschien sommige wel….
I:…ja, sommige wel. Dat is in ieder geval mijn ervaring in Duitsland geweest. Daar lopen Nederlanders
rond, en die lopen daar rond om gewoon ‘een dagje te winkelen’….
G: ….ja, dat vinden ze vaak leuk omdat er veel koopjes te halen zijn, drank is goedkoper, etc. En zelfs
met Sinterklaas hebben ze van alles gericht op Nederland. Dat is inderdaad wel fun. Famila is niet
alleen doel maar ook fun.
I: Maar dat zou dan toch juist een concurrentie voor de binnenstad kunnen zijn?
G: Ja, maar dat hangt er vanaf hoe je binnenstad eruit ziet he. Het wordt dan meer een
wijkwinkelcentrum, maar dat concurreert inderdaad ook met de binnenstad. Maar voor een
binnenstedelijke omgeving en gezelligheid zie ik dat niet als een concurrent. Als er bijvoorbeeld een
binnenstad in zo’n hypermarkt wordt naar gemaakt met allerlei architectuur, dan zie ik de gevaren
daar wel van in. Mensen voelen zich veilig en zijn droog en voelen zich dan ook in een binnenstad. Het
kan dus zeker een zware concurrent zijn.

I: Denkt u dat de Nederlandse consument op een hypermarkt zit te wachten? Hebben wij als
Nederlanders wel behoefte aan een hypermarkt?
G: Ik weet het niet. Ik ben zelf Amerikaan dus kan niet helemaal in de geest van de Nederlander
kruipen, maar voor een deel is het ook zo omdat je het niet hebt. Dan mis je het ook niet. Je moet ook
denken houden Nederlanders van koopjes, goede parkeerplekken? Dan denk ik van nou, volgens mij is
Nederland niet vies van een hypermarkt. En de consument denkt ook niet na over de gevolgen als het
verdwijnen van een buurtwinkel. Maar in Amerika hadden de malls bijvoorbeeld eerst ook heel veel
weerstand, maar later is het toch een groot succes gebleken. Maar Amerikanen houden dan ook van
grote steden en grote warenhuizen. Maar het is ook weer zo, stel dat de binnensteden van Nederland
zouden leeglopen, dan zou je daar ook weer een heel groot winkelcentrum kunnen neerzetten.
I: Maar dan zit je eigenlijk toch in een vicieuze cirkel?
G: Ja, dat is kapitalisme. Ook wel creatieve destructie. Een nieuwe sterk concept maakt andere dingen
kapot. En dan is het de keuze van de politiek, maatschappij en de consument of dit aanslaat en wat er
kapot gaat. Als het niet aanslaat maak je als initiatiefnemer juist jezelf kapot. Stadsbesturen zijn ook
vaak bang voor sterke concepten. Ze zijn er bang voor, het heeft zoveel gevolgen wat ze niet willen.
Daarom worden consumenten in Nederland eigenlijk gedwongen om de gezelligheid in binnensteden
op te zoeken, gedwongen om boodschappen in de buurt te doen en daardoor heb je heel veel
menselijk verkeer. En daardoor kunnen we als maatschappij misschien zeggen gelukkig maar. Dat is
een politieke keuze.
I: Oke, ik heb gevraagd wat ik wilde vragen. De laatste dan: Als ik zal zeggen dat binnen 5 jaar in
Nederland een hypermarkt staat, wat zegt u dan?
G: Mijn voormalige directeur zei in 2005, na de komst van Megaland, dat er binnen 5 jaar een
shopping mall in Nederland zou staan. Ik dacht onzin, ik heb gelijk gekregen. Nu zitten we 2011, over
5 jaar 2016, we hebben wel nog meer vrijheid. Er staat er in ieder geval geen een, want dan moeten er
nu al plannen op de tafel liggen. Er zijn zoveel controversies nog. Misschien in 2020. Voor mij is de
planologische en bestuurlijke ruimte het belangrijkste. Ik denk zeker dat de consument het wil, en als
de consument het wil, wil de ontwikkelaar zeker. En als de ontwikkelaars er brood in zien, zien de
gemeente dit als een kans. Daar tegenover staat dan alleen de provincie die het tegen kan houden.
Maar dan heb je nog de locatie. En dat zal dan toch in de Randstad moeten zijn, want welke
ontwikkelaar wil er nu iets bouwen in bijvoorbeeld Drente?
I: Maar zou het ook niet zo kunnen zijn, dat als er eenmaal een staat, dat je dan een soort
sneeuwbaleffect krijgt?
G: Tuurlijk, elke gemeente wil het nu misschien wel. Maar dan gaan provincies daar weer anders over
denken. In Duitsland is dat bijvoorbeeld het geval geweest. Als er een initiatief was vanuit een
gemeente, wilde gelijk elke gemeente zoiets doen. De provincie stak daar toen een stokje voor.
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I: Oke, dus de hypermarkt in Nederland? Voorlopig nog niet.
G: Wat er gebeurt in Leeuwarden is wel interessant, als functie een wijkwinkelcentrum, dat zie ik wel
zitten. Dit blijft planologisch interessant. Misschien dat dit tussen de mazen van de planologie wel
doorkomt. Maar we zullen zien.
*einde interview.
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Interview 6
Persoon: J. van der Elst
Functie: Detailresultvastgoed

Datum: 21 juli

I= Interviewer
G= Geïnterviewde persoon
*Begin interview
I= Interviewer
G= Geïnterviewde persoon
I: Wat is uw functie en waar houdt u zich vooral mee bezig?
G: Mijn naam is Hans van der Elst, ik ben directeur detailresultvastgoed en detailresultvastgoed is
verantwoordelijk voor de acquisitie van huurpanden en nieuwe ontwikkelingen voor reguliere
supermarkten, dat is detailconsult, daar vallen Dirk van den Broek, Digros en Dekasupermarkten
onder.
I: Oke, mijn vraag is eigenlijk hoe u vanuit de supermarktbranche aankijkt tegen de hypermarkt?
G: Kijk, wij zijn er zelf een voorstander van, natuurlijk onder andere omdat we dan grotere
supermarkten kunnen neerzetten. We zijn er ook al heel lang mee bezig, zo’n 10 tot 15 jaar en we
proberen in de politiek en voornamelijk bij gemeentes te bewerkstelligen dat men er op een andere
manier naar gaat kijken. Dit gaat heel moeizaam, we hebben natuurlijk een hele fijnmazige
detailhandelstructuur hier in Nederland. Ik bedoel er is nergens zo’n verzorgde structuur in de wereld
als dat we hier in Nederland hebben. Gekscherend wordt er wel is gezegd dat er om de 300 tot 400
meter een supermarkt staat, zo erg zal het ook wel weer niet zijn, maar het komt wel heel dichtbij.
Desondanks zie je nu ook ontwikkelingen in grotere steden, bijvoorbeeld het NAC stadion in Breda,
waar ze gewoon een supermarkt van zo’n 4000-5000 vierkante meter neerzetten. Dat is dan van de
Jumbo, zelf zijn we rond in Alfen, aan de rand van Amstedam, waar we op een plein van een oude
fabriek een supermarkt van 4000 vierkante meter kunnen krijgen. We zijn bezig in Harderwijk, daar
zijn we ook al heel ver mee, aan de rand van een partycentrum, waar een supermarkt en
grootschalige winkels mogen komen. Ze willen daar een supermarkt van zo’n 4000 vierkante meter.
Dus je ziet links en rechts al kleine verschuivingen bij gemeentes, dat het toch zeg maar gebeurd in
Nederland ja. In Bergen op zoom heb je bijvoorbeeld wel het probleem dat Albert Heijn daar nog een
supermarkt wilde neerzetten. Wij vinden dat er daar al teveel supermarkten waren, als je dan ook nog
eens een supermarkt van 4000 vierkante meter aan de rand neer zet, dan weet je zeker dat je
problemen gaat krijgen. Wij zijn er van overtuigd, dat datgene wat je in Duitsland ziet, in België en
Frankrijk, dat gaat zich doorzetten in Nederlandse winkelcentra.
I: U had het net ook over de fijnmazige structuur, dat kom ik ook veel tegen in wetenschappelijke
artikelen. Is dat de oorzaak dat er op dit moment nog geen hypermarkt in Nederland is? Welke
obstakels liggen er nog?
G: Dat ze er niet zijn dat bestrijd ik…..
I: ….Ik doel hier meer op de echte hypermarkt zoals we die in Frankrijk kennen, van zo’n 10.000
vierkante meter….
G: …..nee oke, zoals in Frankrijk hebben we die dus niet, maar we hebben wel grootschalige
supermarkten ook buiten de dorpen en centra. Maar als je echt naar assortimenten gaat kijken, dat is
wel een hele andere vraag, maar dan kan je met het huidige supermarktassortiment geen
hypermarkten neerzetten. Dat kan gewoon niet, dan zou je een heel andere assortimentssamenstelling
moeten hebben. Dan moet je naar een heel breed en nieuw pakket aan levensmiddelen gaan
aanbieden. Kijk maar naar de Carrefours in België, daar hebben ze een gigantisch aanbod. Naar mijn
inziens zijn ze er eigenlijk al wel, alleen heeft het dan de naam grootschalige supermarkt.
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I: Ja, oke, de Albert Heijn en Jumbo hebben ook al van zulke supermarkten, maar denkt u dat het nog
groter kan? Groter dan 5000 vierkante meter? De echte hypermarkt?
G: Die mogelijkheid moet er komen denk ik, en dat met name in de grote steden.
I: Waarom dan juist daar?
G: Nou, daar is draagvlak voor en waar in woonwijken ook vaak geen uitbreidingsmogelijkheden meer
zijn, die gaan dan straks als een soort satelliet dienen. De meters van de supermarkt zijn daar niet
meer rekbaar, je kan het assortiment niet meer kwijt. Dus je moet wel een keer naar die hypermarkt
toe, en dat zie je nu ook al redelijk bij die XL, daar groeit het assortiment ook enorm. Maar we lopen
natuurlijk nog steeds flink achter op het buitenland.
I: Oké. Uit interviews met vertegenwoordigers van buitenlandse ketens komt naar voren dat er vaak 2
hoofdoorzaken te noemen zijn die dit tegenhouden: de politiek en de daarbij behorende ‘angst’ en de
lokale middenstand. Hoe kijkt u hier tegenaan?
G: Ja, op het moment dat je dus een grotere supermarkt gaat plaatsen aan de rand van een dorp, dan
is de lokale politiek daar geen voorstander van. Dan verdwijnen de ondernemers die daar zitten, de
supermarkten die daar zitten. Het is een bedreiging.
I: Ziet u dat ook zo? Bent u het daar mee eens?
G: Nou, kijk, in sommige gevallen maken we natuurlijk zelf ook bezwaar, als er dreigt een grotere
supermarkt te komen, maar dat is natuurlijk eigen belang. Maar je zal op een gegeven moment toch
anders moeten gaan kijken naar supermarkten tussen de 1000 en 2000 vierkante meter, die een hele
andere functie in de toekomst zullen gaan krijgen. Als de consumenten toch meer te besteden hebben,
de crisis even vergeten, ga je toch andere supermarkten krijgen. Dan zullen ze toch meer op het
assortiment van vers of dagvers in moeten spelen. Ze moeten zich eigenlijk veel meer gaan
specialiseren, dan is de hypermarkt of de grootschalige supermarkt ook minder een bedreiging voor dit
soort supermarkten. Je grote boodschappen doe je dan daar. In de toekomst ontkom je daar denk ik
niet aan.
I: Oke, naja, wat ik merk is dat er eigenlijk 2 kampen zijn in Nederland. Het ene kamp zegt, laat die
hypermarkt maar komen, we zitten nu in dat omslagpunt. Het andere kampt zegt houd die
hypermarkt zover mogelijk weg, we moeten onze detailhandelstructuur beschermen, want daar zijn
we nu zelfs in het buitenland bekend mee. Hoe denkt u hier over?
G: Ik denk dat je die structuur toch wel kan beschermen, wij hebben natuurlijk ook supermarkten in de
steden van 500-700 vierkante meter, die houdt je gewoon niet meer overeind, daar ken je je
assortiment niet meer kwijt. Mensen kunnen daar niet meer op een fatsoenlijke manier winkelen,
smalle paden, etc. En een stad als Amsterdam of Rotterdam zal toch moeten gaan nadenken, van ja,
hoe gaan we daar mee om. Daarnaast heb je vaak situaties die je in woonwijken ziet, parkeren, laden
en lossen, de openingstijden worden alleen maar ruimer. Maar daar lenen sommige situaties zich
eigenlijk niet voor, omdat je dan zo’n woonwijk teveel belast. Dat zijn allemaal oorzaken waarvan je
zegt, er komt strak een tijd dat er aan de rand van steden van die hypermarches staan.
I: Maar op dit moment staan ze er niet, wat is daar volgens u de hoofdoorzaak van?
G: De politiek, puur de politiek.
I: Er is nu ook weer een nieuwe structuurvisie gekomen, waarin nog meer decentralisatie staat
voorgeschreven. De gemeente mag nog meer beslissen. Denkt u dat gemeentes nu dan wel een
hypermarkt binnen hun grenzen willen hebben?
G: Misschien een enkele, en dat bewerkstelligd dat andere gemeenten die het nu nog niet willen in een
situatie komen waarin ze wel zullen moeten. Als de buurman het doet, moeten wij het ook doen zeg
maar. Dan ontstaat er een soort kettingreactie denk ik. Het is natuurlijk ook bedreigend dat het op
stedelijk niveau beslist wordt, het ligt er maar net aan welke politiek kleur die stad nu heeft. Wij
hadden liever gezien dat vanuit landelijk niveau of de landelijke politiek gezegd wordt ‘er zijn een
aantal locaties waar zulke ontwikkelingen plaats kunnen vinden’.Dit is wel eens voorgekomen, maar
dan zijn er toch vaak weer lokale ondernemers die daar protest tegen aan tekenen.
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I: Maar waarom denkt u dan dat het binnenkort juist wel kan gebeuren? Zijn daar specifieke redenen
voor?
G: Omdat je dus nu ontwikkelingen ziet op diverse plekken in Nederland waar het dus wel gebeurd. En
nogmaals, als in Breda zo’n winkel neergezet kan worden van 4000-5000 vierkante meter, dan gaat
die in Den Bosch en Tilburg ook komen. Het bekende sneeuwbaleffect, als er volgt, volgen er meer.
I: Maar denkt u ook dat de Nederlandse consument hierop zit te wachten? Denkt u dat dit type
supermarkt in de behoefte van de consument voorziet? En waarom?
G: Nee, maar die vraag creëer je natuurlijk. Ik denk dat als zo’n winkel er staat dat de mensen er
vanzelf wel naar toe gaan. Mensen komen vanzelf voort het assortiment. De Nederlandse
supermarkten lijken natuurlijk allemaal qua assortiment redelijk op elkaar. Als daar een nieuwe speler
tussen komt met een veel breder en dieper assortiment kan dat erg aantrekkelijk zijn voor de
consument. Het draait toch om het assortiment merk ik vaak.
I: Ja, dat merkte ik in Leer in Duitland. Daar kamen zelfs menen uit Groningen om gewoon een dagje
te winkelen in de hypermarkt.
G: Ja, voor de prijs hoeven ze het niet te doen. Nederland heeft het laagste prijsniveau in de
supermarkt van Europa, het is puur het assortiment waar ze voor komen. Maar eigenlijk is dat voor
Famila ook een bedreiging om naar Nederland te komen. Carrefour heeft al gekeken, de Belgische
bazar heeft al gekeken om op de Nederlandse markt te komen. Maar dat is allemaal niet gelukt. Ze
konden nergens oppervlakte genoeg vinden en toch ook dat ze zich zorgen maakten om het
prijsniveau van de goederen. Daarnaast is Nederland gewoon een hecht netwerk van
supermarktenbranches. Een nieuwe speler komt er niet makkelijk tussen. En dat is ook wel gebleken.
I: Maar ziet u de gevolgen van zo’n hypermarkt, het wegtrekken van koopkracht uit omliggende
dorpen, dan gewoon als marktwerking of moet dat toch beschermd worden?
G: Nee, supermarkten die in zulk soort kernen zitten moeten zich gaan beraden van wat moeten wij
dan gaan doen? Het gaat er dan gewoon om waar ze zich in gaan specialiseren. En dat is inderdaad
wel een bedreiging voor een bestaande supermarkt. In Parijs bijvoorbeeld doen mensen de
boodschappen voor 2-3 weken bij de hypermarkt en gaan ze voor de dagelijks benodigdheden naar de
speciaalzaken. Dat is een voorbeeld van een hele andere structuur. Die mensen zijn niet anders
gewend.
I: Oke, dus eigenlijk zegt u, de hypermarkt a la Frankrijk die komt er nu niet, wel de grootschalige
supermarkt. Maar ziet u wel een plek ergens in de toekomst voor de hypermarkt in bijvoorbeeld de
Randstad en zijn jullie daar als supermarkt ook mee bezig?
G: We zijn er niet echt mee bezig, het gaat ook om terreinen waar je makkelijk kan parkeren en
makkelijk bereikbaar bent, en dat zijn toch vaak de bedrijventerreinen en meubelboulevards. En daar
is nu gewoon geen ruimte voor. En wat ik net ook al zei, je praat gewoon over hele andere
assortimenten bij zo’n hypermarkt, en daar moet genoeg ruimte voor zijn.
I: Is de Nederlandse supermarkt daar dan mee bezig op dit moment? Om in een groter assortiment te
denken?
G: Ja, natuurlijk, we blijven natuurlijk wel altijd onze formule behouden, je moet je eigen merk niet
verloochenen. Maar je probeert wel altijd de laagste prijs te houden met je assortiment. De vraag is
wat kan je er aan toevoegen? En welke specialiteit moet dat zijn? Ga je je ergens in specialiseren?
I: Maar waar zou een locatie voor een hypermarkt dan aan moeten voldoen?
G: Het gaat natuurlijk met name om parkeren, dat is heel belangrijk. Daarnaast moet er genoeg
draagvlak zijn en met de bereikbaarheid optimaal zijn. Regionaal zal die natuurlijk ook een functie
moeten vervullen. Het hoeft niet per se in de Randstad te zijn, het kan ook in plaatsen als Hengelo of
Zwolle. Als het draagvlak maar groot genoeg is.
I: En denkt u dat de hypermarkt de structuur verstoort? Concurreert het bijvoorbeeld ook met de
binnenstad?
G: Kijk, het verstoort altijd, het gaat altijd ten nadele van. Ik bedoel, als mensen zeggen dat het geen
gevolgen heeft, waar heb je het dan over. Als je ergens anders een supermarkt neerzet, moet die
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omzet toch ergens vandaan komen. Het verstoort, dat is een ding wat zeker is. Maar je moet ook je
kansen zien. Gemeenten moeten gaan inzien dat ze langs de kant staan als er op een gegeven
moment zo’n hypermarkt als het ware bij de buren gaat komen. Laat de markt maar vrij zeg ik altijd.
Laat maar vrij! Qua concurrentie met de binnenstad zie ik dat niet zo. Mijn ervaring is dat mensen
gewoon snel hun boodschappen willen doen. Een binnenstad is toch anders, daar gaat het meer om
beleving om de fun. Dan drink je nog eens ergens wat, eet je ergens wat en tussendoor winkel je. Daar
kan een hypermarkt nooit mee concurreren. Een hypermarkt is geen shopping mall.
I: Oke, dus als ik het goed begrijp zijn we nu de omslag aan het maken naar de grootschalige
supermarkt, waarna in de toekomst er mogelijk toch die hypermarkt gaat komen?
G: Ja, met die stap zijn we nu bezig. Dat gebeurt ook gewoon nu al. En inderdaad de volgende stap zal
zijn de hypermarkt. Nogmaals, wel onder behoud van. Die moeten het dan wel van nieuwe locaties
hebben en de concurrentie aan durven te gaan. De supermarkten van onder de 1000 vierkante meter
zijn ten dode opgeschreven. Maak er speciaalzaken van zou ik zeggen. Of het worden speciaalzaken, of
ze gaan failliet. Het is van enorm belang hoe men op deze ontwikkelingen anticipeert. Uiteindelijk is
het de keuze van de consument, die moet er voor kiezen.
I: Eigenlijk is het dus gewoon een continu proces van aanpassing?
G: Dagelijks, dagelijks moet men anticiperen op wat er gebeurd.
I: Oke, ik heb niks meer te vragen. Dank u wel!
G: Geen dank, de uitwerkingen krijg ik toegestuurd?
I: Geen probleem.
*Einde interview
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Interview 7
Persoon: Jens Bachmann
Functie: Stad- & Regionalplanner van Leer

Datum: 24 Augustus

I= Interviewer
G= Geïnterviewde persoon
*Begin interview
I: Hoeveel hypermarkten heeft de stad Leer en waar zijn deze gelokaliseerd?
G: In Leer bevinden zich door grote plekke waar mensen hun boodschappen kunnen doen. Multi-sud en
het Ems-Park die onder de naam “Grünen Wiese” vallen aan de rand van de stad, waar zich onder
meer Famila bevind. In het noorden is er het winkelgebied Multi-Nord. Op dit moment zijn we in
discussie over het creëren van een groot retailgebied in het centrum van de stad binnen het
voetgangersgebied.
I: Zijn er regels voor hypermarkten die zijn opgelegd door de stad Leer? Bijvoorbeeld beleid, locatie,
design?
G: Er zijn juridisch bindende wetten voor nieuwe bebouwingsplannen die gaan over de ontwikkeling
van grootschalige detailhandel. Deze gaan onder meer over het ontwerp, het gebruik van het gebouw,
de hoogte (de niveaus) en de verkoop van grond voor het gebruik van grootschalige detailhandel.
Daarnaast zijn er ook juridisch bindende regels voor het design. Er mag dus niet zomaar overal een
hypermarkt neergezet worden.
I: Denkt u dat de consument behoefte heeft aan een hypermarkt en waarom?
G: Ik denk niet zozeer dat je kan spreken over de behoefte van de consument. Doordat de detailhandel
in Duitsland zich ontwikkeld heeft in de richting van de hypermarkt is de consument er gewoon mee
geworden en heeft deze het met name geaccepteerd. Het aanbod van producten is daardoor
geconcentreerd op één bepaalde plek. Vaak aan de rand van de stad.
I: En heeft de hypermarkt dan een lokale functie of een regionale functie?
G: Beide! Multi-Noord doet vooral dienst als lokaal winkelcentrum en heeft ook vele functies speciaal
voor Leer, maar heeft ook een regionale uitstraling.. Het zuiden en het Emspark hebben meer een
nationale uitstraling en bereiken daarmee ook een veel groter gebied. Het verzorgingsgebied van dit
deel gaat vanuit Leer omhoog naar Nederland toe. Uiteraard komen ook de lokale mensen gewoon
naar dit deel.
I: Komen de mensen vooral naar de hypermarkt om hun dagelijks boodschappen te doen
(runshoppen) of komen ze vooral naar de hypermarkt om een dagje te winkelen (funshsoppen)?
G: Voor alle drie de gebieden is funshoppen niet echt mogelijk. De gebieden en de hypermarkten doen
vooral dienst als dagelijks of wekelijks winkelgebied. Hiermee worden de mensen in hun
dagelijkse/wekelijkse behoeften voorzien. De stad Leer zit er tussenin. Het centrum doet diens als
zowel een gebied om te funshoppen als om je dagelijkse boodschappen te komen doen.
I: Toen ik hier eerder was om een bezoek aan Famila te brengen sprak ik Nederlandse mensen. Deze
zeiden dat ze hier speciaal naar toe kwamen om een dagje te shoppen. Onder meer omdat we zulke
winkels in Nederland niet hebben.
G: Tuurlijk, er zijn altijd uitzonderingen. Ik denk dat het overgrote deel van de mensen gewoon snel
hier hun boodschappen doet. Uiteraard heeft het Ems-Park een meer nationale uitstraling waarmee er
ook een groter bereik is en er inderdaad menig Nederlander naar toe komt. Ik denk toch meer dat deze
vooral komen omdat zo’n groot aanbod aan producten onder een dak in Nederland niet gevonden kan
worden. Voor deze mensen kan het inderdaad wel funshoppen zijn.
I: Is er eigenlijk protest geweest tegen de komst van de hypermarkt?
G: Van protest is niet echt sprake geweest. Wel heeft de stad de ontwikkeling van detailhandel altijd
kritisch in de gaten gehouden. Het afzetgebied in de binnenstad is namelijk wel afgenomen. Toch heeft
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de stad de ontwikkeling van detailhandel altijd positief begeleid. Het wordt toch als een kans voor de
stad gezien.
I: Hoe reageerde de bevolking op de komst van de hypermarkt in Leer?
G: De bevolking heeft met de huidige situatie ingestemd. Daar is weinig tot geen protest tegen
geweest. Wel wordt er nu kritisch aangekeken tegen uitbreidingen of nieuwe vestigingen van
eventuele hypermarkten.
I: Wat was de reactie van andere winkels/ondernemersverengingen in de binnenstad van Leer op de
komst van de hypermarkt?
G: Vanuit de lokale middenstand is er altijd wel enige vorm van protest geweest tegen de komst van
de hypermarkten. Omzetverlies met als gevolg failliete ondernemingen was altijd de grootste angst.
De ontwikkeling van de hypermarken werd dan ook altijd vanuit de National Retail Federation kritisch
begeleid.
I: Denkt u dan ook dat de hypermarkt een concurrent voor de binnenstad in Leer is? Trekt deze
winkelen publiek weg uit de binnenstad?
G: De ontwikkeling aan de rand van de stad kan inderdaad wel als concurrentie voor de binnenstad
gezien worden. Het heeft namelijk al geleid tot koopkrachtverschuivingen. Daarom zijn we ook
voorzichtig met verdere uitbreiding aan de rand van de stad.
I: Denkt u dat de hypermarkt een positieve of negatieve invloed heeft op de stad? En wat zijn deze
positieve/negatieve effecten?
G: Momenteel zijn er geen negatieve gevolgen voor de stad. De stad heeft namelijk een sterke
koopkracht en beslaat ook een groot verzorgingsgebeid. De slogan die momenteel geldt voor Leer is
‘Leer het winkelcentrum’ (Leer die Einkaufsstadt). Ook de hypermarkt draagt daar zeker aan bij.
I: In Nederland is men vaak bang dat een hypermarkt de detailhandelstructuur verstoord. Is dit het
geval geweest in Leer?
G: Er zijn zeker storingen geweest in de detailhandelstructuur. Zo heeft de binnenstad zeker geleden
onder de invloed van koopkrachtafvloeiingen door de hypermarkten en winkelgebieden aan de
buitenrand van de stad. De binnenstad concurreert als het ware met de buitenstad. Daarom worden
verder ontwikkelingen aan de buitenrand van de stad ook ontmoedigd om de binnenstad tegemoet te
komen en te ontzien. De ontwikkeling van detailhandel wordt nu gecontroleerd. Echter, er is geen
sprake geweest van een afname van bijvoorbeeld kleine ondernemers in de binnenstad zoals
groenteboeren, bakkers en andere eenmanszaken. We hebben de levendige binnenstad kunnen
behouden. Daarnaast heeft ook de werkgelegenheid geprofiteerd van de komst van de hypermarkten.
Een hypermarkt van 5000 vierkante meter vraagt om een hoop personeel en creëert ook andere
werkgelegenheid.

I: Denkt u dat de hypermarkt er voor heeft gezorgd dat de binnenstad ook meer bezoekers trekt? Dat
mensen van buiten de stad als het ware een bezoek aan de hypermarkt met een bezoek aan de stad
combineren?
G: De hypermarkt draagt zeker bij aan het totale product om de aantrekkelijkheid van de binnenstad,
maar ook buiten de stad, en de stad te vergroten. De stad profiteert namelijk zeker van de grote
detailhandelslocaties aan de rand van de stad. Voor de binnenstad op zich wordt er momenteel
onderzoek gedaan.
I: Oke, dank u. Tenslotte, denkt u dat het imago van de stad Leer door de hypermarkt verbeterd is? Is
de stad erop vooruit gegaan?
G: Jazeker, de stad profiteert van het imago van winkelstad, zowel in het centrum als aan de rand van
de stad. De totale winkelruimte die er is voor de consument maakt van Leer een gewilde stad. Ook de
centrale ligging van verschillende detailhandelslagen op verschillende locaties draagt hier aan bij.
*einde interview.
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Interview 8
Persoon: Anja de Wit
Functie: lid van de ondernemingsraad van Lier

Datum: 21 oktober

I= Interviewer
G= Geïnterviewde persoon
*Begin interview
I: Hoeveel hypermarkten (een hypermarkt is een winkel waar naast food ook veel non-food verkocht
wordt) heeft de stad Lier, hoe lang bestaan deze al en waar zijn deze gelokaliseerd?
G: De stad Lier heeft één echte hypermarche. Deze is gelegen aan de Ring (naarbij knooppunt
Mechelsesteenweg). Carrefour heeft hier zijn vestiging al meer als 10 jaar. Voordat Carrefour deze
supermarkt over name stond er een Super-GB.
I: Oke, zijn er regels voor hypermarkten die zijn op gelegd door de stad Lier? In het perspectief van
beleid, locatie of design?
G: Ik zou het eerlijk gezegd niet zo één, twee, drie weten. Daarvoor zou je toch bij de stad moeten zijn.
Overigens vermoed ik dat er wel bepaalde regels voor de locatie zijn, daar wordt wel rekening mee
gehouden. Voor het beleid zou ik je adviseren dat aan iemand van de lokale economie van Lier te
vragen. Qua ontwerp kan ik het mij niet echt voorstellen.
I: Denkt u dat de consument behoefte heeft aan een hypermarkt? En waarom?
G: Persoonlijk denk ik van niet. De consument heeft wel behoefte aan een supermarkt, food dus. Dat
zo’n hypermarkt daar ook non-food bij verkoopt is eigenlijk overbodig. De non-food zou beter enkel
aangeboden kunnen worden door gespecialiseerde ketens en zelfstandige handelaren. Dit zou ook
zeker beter zijn voor een stad als Lier zelf.
I: Heeft de hypermarkt een lokale functie of een regionale functie? Heeft u enig idee van hoever
mensen de hypermarkt bezoeken? Komen er bijvoorbeeld ook mensen uit Nederland?
G: De hypermarche heeft zeker een regionale functie. Veel mensen uit de randgemeentes bezoeken de
hypermarche. Over aantallen heb ik niet echt een idee. Zo nu en dan zullen er best enkele Hollanders
de hypermarkt bezoeken, maar of dit sporadisch is, of dat de reikwijdte van de hypermarkt zo ver
draagt, dat weet ik niet. Dat zou je aan iemand van de Carrefour zelf moeten vragen.
I: Komen de mensen vooral naar de hypermarkt om hun dagelijkse boodschappen te doen
(‘runhsoppen’) of komen ze vooral naar de hypermarkt om een dagje te winkelen (‘funshoppen’)?
G: Naar mijn idee komen de mensen vooral om te runshoppen. Een dagje winkelen in een hypermarkt
zie ik niet zo snel gebeuren.
I: Ik ben Nederlanders tegen gekomen die wel degelijk zeiden dat ze hier kwamen om gewoon even
‘een dagje te shoppen’, maar voor de Belgen geldt dat dan niet?
G: Mensen zijn dit type winkel, de hypermarche, gewend, het is niet zo dat het een nieuw concept is
en nog niet bekend is bij de mensen. De hypermarkt zit als het ware in de Belgische structuur gegoten.
Voor Hollanders snap ik dat het iets nieuws is, en iets nieuws is altijd interessant.
I: Oke, en heeft u enig idee hoe de stad Lier tegen de hypermarkt aankijkt? Hoe reageerde
bijvoorbeeld de bevolking hierop? En wat was de reactie van andere winkels/ondernemingen in de
binnenstad van Lier op de komst van de hypermarkt?
G: Ik kan me niet herinneren dat mensen echt tegen de komst van de hypermarkt zijn geweest. De
bevolking reageerde over het algemeen positief, een hypermarche brengt natuurlijk een groot aanbod
aan relatief goedkope producten met zich mee. Dat is natuurlijk aantrekkelijk voor de consument.
Vanuit de ondernemingsraad waren er wel gemengde gevoelens. Men had wel begrip voor het
concept, maar vreesde toch ook de concurrentie die dit met zich mee zou brengen.
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I: Denkt u dat de hypermarkt een concurrent voor de binnenstad van Lier is? Trekt deze winkelend
publiek weg uit de binnenstad?
G: Ik denk niet zozeer dat de hypermarkt een concurrent voor de binnenstad is. Er zullen vast wel wat
mensen een keer niet naar de binnenstad gaan doordat ze al hun boodschappen al bij de Carrefour
hebben gedaan. Maar voor het funshoppen bezoekt men nog steeds de binnenstad. Alhoewel men de
bezoekersaantallen wel ziet dalen. Maar dat komt onder meer ook doordat de binnenstad autovrij
wordt gemaakt. Het wordt steeds lastiger om met de auto de binnenstad te bezoeken.
I: Denkt u dat de hypermarkt een positieve of negatieve invloed heeft op de stad? En wat zijn deze
positieve/negatieve effecten?
G: Ik HOOP natuurlijk op een positieve invloed. Er zijn zeker wekelijkse koopstromen vanuit de
randgemeentes. Men wil alleen wel een vlotte mobiliteit en genoeg parkeergelegenheid in de
binnenstad. Dit is nu zeker niet het geval.
I: Oke, maar in Nederland is men vaak bang dat een hypermarkt de detailhandelstructuur verstoord. Is
dit het geval geweest in Lier?
G: Ja, ik denk van wel. Er zijn duidelijk minder handelaars in levensmiddelen te vinden in de
binnenstad. Daarnaast is er ook niet een of andere samenwerking tussen de stad en de hypermarche.
Hoe je het ook ziet, een winkel ter grote van een hypermarkt trekt natuurlijk altijd ergens hun klanten
vandaan. Het is de grootste concurrent voor kleine handelaars in levensmiddelen.
I: Maar denkt u bijvoorbeeld wel dat de hypermarkt er voor heeft gezorgd dat de binnenstad ook
meer bezoekers trekt? Dat mensen van buiten als het ware een bezoek aan de hypermarkt met een
bezoek aan de stad combineren?
G: Dit zou zeker zo kunnen zijn. Ik denk ook wel dat mensen dat doen, alleen nogmaals voor de kleine
handelaar in levensmiddelen of de lokale klein ondernemingen komen die mensen dan niet. Dan gaat
het meer om kledingwinkels etc.
I: Oke, tenslotte, denkt u dat het imago van de stad Lier door de hypermarkt verbeterd is? Is de stad
‘er op vooruit gegaan’?
G: Neen! De binnenstad is leger geworden. Vele kleine handelaren zijn verdwenen. Echter, ik denk niet
dat dit alleen door toedoen van de Carrefour is gekomen. Ook door alle werkzaamheden om het center
van de stad autovrij te krijgen en te weinig parkeergelegenheid gaat de binnenstad er nu niet echt op
vooruit.
*einde interview.
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Interview 9
Persoon: Hannelore Vermassen
Functie: kabinetsmedewerker Lokale Economie

Datum: 23 december 2011

I= Interviewer
G= Geïnterviewde persoon
*Begin interview
I: Hoeveel hypermarkten heeft de stad Lier en waar zijn deze gelokaliseerd?
G: In totaal bevinden zich acht supermarkten en één hypermarkt zich binnen de gemeentegrenzen van
Lier. Dat zijn er voor een niet zo grote stad als Lier aardig wat. Je zou kunnen zeggen dat we qua
supermarkten wel voorzien zijn.
I: Oke, zijn er regels voor hypermarkten die zijn opgelegd door de stad Lier? Bijvoorbeeld beleid,
locatie, design?
G: Vroeger was er vooral een gebrek aan visie inzake de detailhandel. Besluiten worden genomen door
compromissen te maken. Tegenwoordig hebben wij op Provinciaal niveau het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen. Hierin worden de gewenste ruimtelijke ontwikkeling aangegeven. De gewenste
ontwikkeling wordt uitgedrukt in de metafoor ‘Vlaanderen open en stedelijk’. In dit structuurplan valt
Lier onder de categorie structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden. De aandacht ligt nu vooral
op bereikbaar en leefbaarheid. Tevens mag er ook geen kleinhandel plaats vinden op
bedrijventerreinen, deze moeten vooral een plek vinden in de kernen van de stedelijke gebieden, dus in
het stadscentrum van Lier. Dit staat allemaal geschreven in de visie ‘Detailhandel in de Provincie
Antwerpen’. Deze krijgt u wel van mij mee.
I: Oke, dankuwel. Daar kan ik vast wel waardevolle informatie uithalen. Maar denkt u dat de
consument dan ook behoefte heeft aan een hypermarkt en waarom denkt u dat?
G: Ik denk van wel. De Carrefour hier bestaat al meer dan tien jaar. Daarnaast bestaan er ook nog
eens een achtal kleinere supermarkten. Deze kunnen prima naast elkaar bestaan. Ik denk dan ook dat
de consument behoefte heeft aan beide.
I: En heeft de hypermarkt dan een lokale functie of een regionale functie?
G: De hypermarkt heeft duidelijke een regionale functie voor onze stad. Ik denk dat er zo nu en dan
ook wel enkele Nederlanders in de winkel te vinden zijn. In ieder geval reikt de reikwijdte van de
hypermarkt zeker tot over de gemeentegrenzen van Lier. Wij zien ons zelf als bovenregionale
gemeente. Per jaar zijn er zo’n 20.000 bezoekersequivalenten van buiten de gemeente. De hypermarkt
draagt daar zeker een steentje aan bij.
I: Komen de mensen vooral naar de hypermarkt om hun dagelijks boodschappen te doen
(runshoppen) of komen ze vooral naar de hypermarkt om een dagje te winkelen (funshoppen)?
G: De hypermarkt staat bekend om het runshoppen hier. Mensen doen hun dagelijkse boodschappen,
gooien de kar vol en gaan weer richting huis. Algemeen kan je echter wel stellen dat er een
spanningsveld bestaat tussen het zogenaamde runshoppen en funshoppen. De uitdaging voor elke
stad bestaat erin dit in complementair evenwicht weten uit te balanceren door een strikte en
weloverwogen ruimtelijke inplanting op dat vlak. Ook denk ik dat men als retailer in moet spelen op
specifieke behoeften in plaats van de gemiddelde consument. De consument wordt toch steeds meer
een kameleon, merken wij ook.
I: Een kameleon?
G: Een multividu, de consument wil van alles. Verandert steeds van wens en keuze.
I: Aah, oke. Is er eigenlijk protest geweest tegen de komst van de hypermarkt?
Er is altijd wel een spanningsveld tussen de ontwikkelaar en de gevestigde kleinhandelszaken in de
kern van de stad. Toch denk ik dat er niet echt protest vanuit een bepaalde hoek is geweest. Men heeft
wel argwanend naar de ontwikkeling gekeken, maar men is zich er nu ook steeds meer van bewust dat
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men het evenwicht moet zien te vinden tussen de hypermarkt aan de rand van de stad en de
levendigheid van de kern van de stad. Daar doen wij nu ook ons best voor.
I: Oke, maar denkt u dan ook dat de hypermarkt een concurrent voor de binnenstad in Leer is? Trekt
deze winkelen publiek weg uit de binnenstad?
G: Zoals ik net al zei is er het spanningsveld tussen het funshoppen en runshoppen. De binnenstad
moet in onze visie het domein van het funshoppen zijn, de plek voor de kleinhandel zaken. Deze
moeten, als het goed is, geen concurrent van de hypermarkt zijn. Winkelend publiek zal het dan ook
zeker niet wegtrekken, het zou dan meer om consumenten gaan die levensmiddelen willen kopen.
Voor die winkels zou de Carrefour inderdaad wel een concurrent kunnen zijn.
I: Maar denkt u dan dat de hypermarkt een positieve of negatieve invloed heeft op de stad? En wat
zijn deze positieve/negatieve effecten?
G: Ik denk toch vooral een positieve, de bovenregionale status hebben wij mede te danken aan de
hypermarkt. Deze trekt toch ook vele bezoekers van buiten de gemeentegrenzen. De hypermarkt,
samen met onze kern, heeft er toch voor gezorgd dat we als een stad een bovenregionale status
hebben.
I:Oke, in Nederland is men vaak bang dat een hypermarkt de detailhandelstructuur verstoord. Is dit
het geval geweest in Lier?
G: Verstoort denk ik niet, er zullen wel wat veranderingen hebben plaats gevonden. Ik vind dat wij als
stad nog steeds een levendige kern hebben. Er zullen vast wel enkele kleinhandelzaken over de kop zijn
gegaan, maar daarvoor leg ik de schuld niet bij de hypermarkt. Als stad zijnde hebben wij ook een
mobiliteitsprobleem voor consumenten om in het centrum te komen. De kern willen wij autovrij
krijgen. Dit levert ook parkeerproblemen op. Toch trekken wij als stad nog veel mensen buiten onze
gemeente aan.
I: Denkt u dan ook dat de hypermarkt er voor heeft gezorgd dat de binnenstad ook meer bezoekers
trekt? Dat mensen van buiten de stad als het ware een bezoek aan de hypermarkt met een bezoek
aan de stad combineren?
G: Dat zou zeker kunnen. Of dat echter zo is, zou ik niet met zekerheid kunnen zeggen.
I: Oke, dank u. Tenslotte, denkt u dat het imago van de stad Lier door de hypermarkt verbeterd is? Is
de stad erop vooruit gegaan?
G: Ik denk dat wij, ondermeer door de Carrefour, een bovenregionale uitstraling hebben gekregen.
Naar mijn idee dus zeker van wel!
I: Oke, dank u wel voor uw medewerking.
*einde interview.
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Trek het jasje van de hypermarkt eens aan!
Een onderzoek naar de mogelijkheid tot vestiging van een megasupermarkt in de
Nederlandse detailhandelstructuur.
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