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INLEIDING 7 

 

INLEIDING 

Bureau Stedelijke Planning heeft begin 2021 een scenario analyse opgesteld, over 

de mogelijke plintinvulling met retail aan de Jan van Galenstraat / Huizingalaan in 

Utrecht, in opdracht van eigenaar Kerckebosch Beleggingsmaatschappij. Deze 

rapportage is gedeeld met de Buurtvereniging Ezelsdijk. Op dit onderzoek heeft de 

buurtvereniging een reactie gegeven. Kerckebosch heeft aan Bureau Stedelijke 

Planning gevraagd een aantal vragen uit de reactie van de buurtvereniging te 

duiden en te beantwoorden.  

 

Kerckebosch vraagt Bureau Stedelijke Planning om een nadere onderbouwing, 

uitleg en toelichting op: 

• Uitleg van hoe distributie planologisch onderzoek (DPO) werkt en dat dit 

een breed geaccepteerde werkwijze is om plannen ruimtelijk te 

onderbouwen en omliggende effecten goed in te kunnen schatten; 

• Toelichting op de dichthedenanalyse en hoe deze gebruikt is om de 

marktruimte in te schatten; 

• Uitleg hoe Utrecht ‘Noordoost’ specifiek de gebruikte indicatoren en 

benchmark zijn; 

• De afbakening van het marktgebied; 

• Hoe rekening is gehouden met internetwinkelen in Utrecht (voor de 

dagelijkse sector).  

• Gemiddelde metrages type supermarkten 

 



8 GEHANTEERDE METHODEN EN INDICATOREN 

 

1 GEHANTEERDE METHODEN EN INDICATOREN 

In het onderzoek zijn twee verschillende methoden gebruikt om de marktruimte 

voor retail in het onderzoeksgebied te bepalen. In dit hoofdstuk worden beide 

methoden benoemd, uitgelegd en het belang onderstreept.  

1.1 DISTRIBUTIE PLANOLOGISCH ONDERZOEK 

Een distributie planologisch onderzoek (ook wel DPO) is de meest gangbare 

methode waarmee de behoefte in het desbetreffende onderzoeksgebied wordt 

berekend. Op basis van landelijke gemiddelden, inkomensniveau, bestaand aanbod 

en zogenaamde koopkrachttoevloeiing en -binding kan de behoefte worden 

uitgedrukt in de kwantitatieve marktruimte (in m²) die beschikbaar is voor een 

bepaalde sector in het gekozen onderzoeksgebied. Distributie planologische 

onderzoeken vormen de basis voor het berekenen van de kwalitatieve behoefte in 

beleidsstukken en visies, als wel als bij Ladder voor Duurzame Verstedelijking.  

 

Op grond van artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit Ruimtelijke ordening (Bro) dienen 

overheden nieuwe stedelijke ontwikkelingen standaard te motiveren. Per 1 juli 

2017 geldt: 

 

Ladder voor Duurzame Verstedelijking (BWro, 2017) 

 

Artikel 3.1.6 lid 2: De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de 

behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die 

ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een 

motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die 

behoefte kan worden voorzien. 

 

PARAMETERS IN EEN DPO    

Een DPO berekening wordt opgesteld aan de hand van vijf verschillende 

parameters: 

1. Inwoneraantal en de afbakening van het verzorgingsgebied. Voor het uitvoeren van 

een DPO is het van belang om een duidelijk verzorgingsgebied af te bakenen. 

Hoe dit voor Utrecht Noordoost en de locatie aan de Jan van Galenstraat is 

gedaan zal later worden toegelicht. Aan de hand van het verzorgingsgebied 
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kan het huidige inwoneraantal worden vastgesteld voor de inwoners die 

gebruik gaan maken van de voorziening. Aan de hand van prognoses in 

mogelijke inwonersgroei wordt ook het inwoneraantal naar de toekomst toe 

berekend. 

2. Het bestedingspotentieel wordt bepaald middels het gebruik van een landelijk 

kengetal die de gemiddelde besteding per hoofd van de bevolking weergeeft. 

Het kengetal voor deze gemiddelde besteding per hoofd van de bevolking is 

leidinggevend en onderzoeksbureaus committeren zich aan de kengetallen 

van INRetail en Paneos. Aan de hand van deze kerncijfers en het gemiddelde 

inkomen in het verzorgingsgebied kan het bestedingspotentieel worden 

berekend. Het bestedingspotentieel is het bedrag dat alle inwoners uit het 

verzorgingsgebied per jaar gezamenlijk besteden aan een bepaalde sector, 

bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen. Het wordt bepaald door een 

landelijk kengetal van de gemiddelde besteding per hoofd van de bevolking in 

de betreffende sector te vermenigvuldigen met het aantal inwoners in het 

verzorgingsgebied. In het geval in Utrecht Noordoost ligt het gemiddelde 

inkomen ca. 27% hoger dan het landelijk gemiddelde. Waarvoor is 

gecorrigeerd. 

3. Koopkrachtbinding en -toevloeiing.  

− De koopkrachtbinding laat het percentage zien dat bewoners van het 

onderzoeksgebied besteden bij dagelijkse winkels die gevestigd zijn in dat 

gebied. Hierbij wordt rekening gehouden met het bedrag dat ze uitgeven bij 

winkels buiten het onderzoeksgebied als wel als online. In het 

onderzoeksgebied in Utrecht Noordoost is de binding voor de dagelijkse 

boodschappen ca 50%, de overige 50% vloeit af naar dagelijkse winkels 

buiten het verzorgingsgebied en naar online. Dit betekent dat van elke Euro 

besteedt aan boodschappen 50 cent wordt uitgegeven aan winkels binnen 

het verzorgingsgebied. Een binding van 50% is gemiddeld gezien een vrij 

lage binding. Echter is een lage binding in stedelijke gebieden normaal, dit 

heeft te maken met het bestaande aanbod en het feit dat bewoners veelal 

onderweg van- en naar huis vanuit andere delen in de stad al boodschappen 

doen. Door het aanbod dat winkelcentrum De Gaard biedt en 

aantrekkingskracht daarvan zal de binding in het primaire 

verzorgingsgebied iets hoger liggen dan 50%. Daarom is voor het primaire 

verzorgingsgebied gekozen voor een binding van 60%. 

− De koopkrachttoevloeiing van een onderzoeksgebied laat het aandeel van de 

omzet zien dat van buiten het onderzoeksgebied afkomstig is. Deze 

percentages samen vormen uiteindelijk het totale bestedingsbedrag in het 

onderzoeksgebied. Ca 20% van de omzet van winkels in het dagelijks 

segment is afkomst van inwoners buiten het verzorgingsgebied. De keuze 

voor een koopkrachttoevloeiing van 20% is gebaseerd op de aanname dat in 

steden veel inwoners onderweg hun boodschappen doen. Hierdoor is de 

koopkrachttoevloeiing in stedelijke gebieden vaak hoger dan in landelijke 

gebieden. In het centrum van Utrecht ligt deze toevloeiing op 30%. De 

toevloeiing ligt in centrumgebieden vaak hoger, zeker bij centra die een 

boven regionaal karakter hebben zoals het centrum van Utrecht heeft. De 
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toevloeiing voor het gebied rondom de Huizingalaan / Jan van Galenstraat 

schatten we daardoor lager dan deze 30%. De toevloeiing naar de 

Huizingalaan / Jan van Galenstraat van 20% is te verklaren door inwoners 

van de stad die onderweg naar huis hun boodschappen doen.  

 

  

FIGUUR 1  SCHEMATISCHE WEERGAVE KOOPKRACHTBINDING EN TOEVLOEIING 

Bron: Bureau Stedelijke Planning 

 

4. Vloerproductiviteit. De gemiddelde vloerproductiviteit geeft weer hoeveel geld 

er per m2 wvo gemiddeld in Nederland wordt omgezet op jaarbasis binnen een 

bepaalde branche. De gerealiseerde vloerproductiviteit laat de 

vloerproductiviteit zien van het onderzoeksgebied op basis van de aanwezige 

indicatoren zoals inwoners, concurrentie, bestedingen en koopkrachtbinding 

– en toevloeiing. Wanneer de vloerproductiviteit van een gebied hoger is dan 

het landelijk gemiddelde dan betekent dit dat de winkels in het gebied beter 

functioneren dan gemiddeld in Nederland het geval is (en vaak als druk 

worden ervaren). Dit is een teken dat er distributieve uitbreidingsruimte is in 

het gebied. Wanneer de vloerproductiviteit lager is dan het landelijk 

gemiddelde dan functioneert het aanbod minder dan gemiddeld en is er geen 

behoefte aan uitbreidingsmeters van het aanbod in het gebied.  

5. Aanbod – relevante plancapaciteit. Als laatste parameter is het aanbod in het 

verzorgingsgebied van belang. Aan de hand van de vloerproductiviteit in het 

verzorgingsgebied van het aanbod kan berekend worden in hoeverre de 

behoefte matcht met het bestaande aanbod. Bij een overaanbod geldt een 

negatieve marktruimte. Ook plancapaciteit wordt meegenomen in het aanbod. 

1.2 DICHTHEDENANALYSE 

Naast het uitvoeren van een DPO kan de kwantitatieve behoefte ook berekend 

worden met een dichthedenanalyse. Een dichthedenanalyse vergelijkt het aanbod 
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binnen een onderzoeksgebied met de landelijke, provinciale of stedelijke 

dichtheden.  

 

In de scenarioanalyse voor de Huizingalaan is gebruik gemaakt van een 

dichthedenanalyse voor de berekening van de behoefte aan horeca en 

dienstverlening. Er is gekozen voor een dichthedenanalyse in deze sectoren omdat 

er geen eenduidige binding en toevloeiingscijfers bekend zijn voor deze sectoren. 

Het gebrek hieraan maakt dat het uitvoeren van een dichthedenanalyse een beter 

inzicht geeft in de mogelijke marktruimte. Een dichthedenanalyse maakt gebruik 

van de volgende parameters: 

• Inwoneraantal. Om een dichtheden analyse uit te voeren wordt gekeken 

naar het inwoneraantal van het verzorgingsgebied. Daarnaast speelt het 

inwoneraantal van het benchmarkgebied ook een rol. 

• Aantal vestigingen. Het aantal vestigingen van, in dit geval de horeca, in het 

verzorgingsgebied als wel als in het benchmarkgebied. 

 

  

FIGUUR 2  INWONERAANTAL EN HET AANTAL VESTIGINGEN VORMEN DE DICHTHEID 

Bron: Bureau Stedelijke Planning 

 

Dichtheden zijn een combinatie van het aantal verkooppunten in een gebied en 

het inwoneraantal. De dichtheden geven weer hoeveel verkooppunten er zijn 

per inwoner van het gekozen verzorgingsgebied. Deze dichtheden kunnen met 

elkaar vergeleken worden om te kijken of dat het aantal verkooppunten in een 

gekozen gebied overeenkomt met een landelijk of stedelijk gemiddelde. Op 

basis van deze vergelijking is het mogelijk om de mogelijke marktruimte 

(positief of negatief) voor het gekozen verzorgingsgebied te berekenen. Voor de 

dichthedenanalyse die uitgevoerd is voor de Huizingalaan is een vergelijking 

gemaakt met de gemiddelde dichtheden van Utrecht als geheel. 
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FIGUUR 3  VERGELIJKING VAN DICHTHEDEN LEIDT TOT EEN INSCHATTING VAN DE AANWEZIGE POSTIEVE- OF 

NEGATIEVE MARKTRUIMTE 

Bron: Bureau Stedelijke Planning 

1.3 PARAMETERS UTRECHT NOORDOOST 

In het onderzoek zijn verschillende parameters gebruikt om de behoefte in het 

verzorgingsgebied te berekenen. Hierbij is de vraag gesteld hoe ‘Noordoost’ 

specifiek deze parameters / indicatoren zijn. De parameters zijn gebruikt voor het 

opstellen van het DPO (te vinden in Bijlage 1). 

 

Zoals al eerder aangegeven zijn de parameters voor het DPO veelal landelijke 

gemiddelden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de geldende gegevens voor 

Utrecht Noordoost en wordt er een correctie gemaakt voor het inkomen in het 

verzorgingsgebied. Dit betekent dat van de gebruikte parameters in het DPO de in 

de tabel opgenomen gegevens actueel zijn voor Utrecht Noordoost  

 

De verschillende parameters / indicatoren die gebruikt zijn voor het berekenen 

van de beschikbare marktruimte zijn specifiek voor Utrecht Noordoost. 

Opvallend is het gemiddeld hogere inkomen van zowel het primaire 

verzorgingsgebied (+33%) als het totale verzorgingsgebied (+ 27%), de bestedingen 

worden hiervoor gecorrigeerd met een prijselasticiteit van 0,4 voor de dagelijkse 

sector.  

 

Ook voor de dichthedenanalyses zijn de parameters gebruikt die gelden in het 

verzorgingsgebied. Echter zijn deze minder uitgebreid dan de parameters die 

gebruikt zijn in het DPO. Zo zijn de dichtheden gebruikt voor de stad Utrecht, 

om zo de dichtheid van Utrecht Noordoost hiermee te kunnen vergelijken. De 

behoefte en mogelijke marktruimte van het verzorgingsgebied wordt concreet 

door het inwoneraantal van het verzorgingsgebied en het gevestigde aanbod te 

spiegelen aan het gemiddelde.  
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 Inwoners Inkomen 
Bestedings- 

potentieel 

Koopkracht- binding 

en -toevloeiing 

Vloer-

productiviteit 
Dichtheid 

Primair 

Verzorgingsgebied 12.435 € 34.100 € 29 mln. 

• Binding 60% 

• Toevloeiing 

20% 

€ 7.746 

0,20 m2 

wvo per 

inwoner* 

Totaal 

Verzorgingsgebied 39.680 € 32.600 € 91 mln. 

• Binding 50% 

• Toevloeiing 

20% 

€ 7.888 

0,17 m2 

wvo per 

inwoner 

Landelijk 

gemiddelde   € 25.700 
€ 36.051 

mln. 

• Binding 89% 

• Toevloeiing 9%1 
€ 7.564 

0,27 m2 

wvo per 

inwoner 

VERSCHIL 

Primair 

verzorgingsgebied 
 +33% 

+13% per 

inwoner 

• Binding: lager 

• Toevloeiing: 

hoger 

+2% -25% 

Totaal 

verzorgingsgebied 
 +27% 

+11% per 

inwoner 

• Binding: lager 

• Toevloeiing: 

hoger 

+4% -39% 

TABEL 1 OVERZICHT GEBRUIKTE PARAMETERS IN HET DPO, ZIE BIJLAGE 1 VOOR EEN TOELICHTING OP DE GEBRUIKTE 

PARAMETERS 

Bron: CBS Statline 2020, inkomen betreft 2017; Inretail  *voor de dichtheden van supermarkten is de landelijke 

dichtheid gebruikt 

 

• De in de bijlage toegevoegde Distributieve berekeningen laten zien dat er 

in de huidige situatie distributieve uitbreidingsruimte aanwezig is voor 

zowel de gehele dagelijkse sector als het supermarktaanbod. 

• Naar de toekomst toe groeit de distributieve uitbreidingsruimte, waarbij we 

het huidige aanbod constant veronderstellen. Dit heeft te maken met een 

verwachte groei van het inwoneraantal binnen het verzorgingsgebieden en 

de verwachte toename van de koopkrachtbinding en de 

koopkrachttoevloeiing indien het aanbod completer zou zijn.  

• In de huidige situatie volstaat de uitbreidingsruimte niet voor de mogelijke 

toevoeging van supermarktmeters in scenario 1 en scenario 2. Echter naar 

de toekomst toe ontstaat er meer draagvlak en groeit de uitbreidingsruimte 

binnen beide scenario’s. 

• In scenario 1 is de distributieve uitbreidingsruimte in 2030 ruim voldoende 

voor het vestigen van een discounter. In scenario 2 is de kwantitatieve 

uitbreidingsruimte beperkter ca. 630 m² wvo in 2030.  

• Kwalitatieve argumenten zoals dat buurtsupers met een klein oppervlak 

onder druk staan en het risico dat de supermarkt net te weinig aanbod 

 
1 Voor de binding en toevloeiing is een vergelijking gemaakt met de gemeente Utrecht in plaats van het landelijk 

gemiddelde. 
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heeft om te concurreren met andere supermarkten met een omvang van 

ca. 630 m² wvo en daarmee niet levensvatbaar is, spelen een rol in ons 

advies over de haalbaarheid van scenario 2 . Ons advies luidt dan ook dat 

indien er wordt gekozen voor dit scenario de maatvoering van de 

supermarkt aan de bovengrens moet zitten, wellicht met een opmaat naar 

800 m² wvo. 

. 
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2 TOTSTANDKOMING VERZORGINGSGEBIEDEN 

2.1 AFBAKENING MARKTGEBIED 

In de scenarioanalyse is gebruik gemaakt van twee verschillende schaalniveaus wat 

leidt tot het gebruik van twee verzorgingsgebieden. Dit vanwege het verschil in 

verzorgingsbereik van de supermarkten in de verschillende scenario’s. Een grotere 

supermarkt heeft een groter verzorgingsgebied dan een kleinere supermarkt. 

Hierdoor is voor de berekening van de behoefte gebruik gemaakt van verschillende 

verzorgingsgebieden.  

• Scenario 1, een supermarkt met een reguliere maat. Een grotere (discount) 

supermarkt heeft een groter verzorgingsgebied. Klanten zijn bereid verder 

te reizen, zeker als het gaat om een discount supermarkt met lage prijzen. 

Normaal gesproken zou voor een supermarkt als dit uitgegaan worden van 

een verzorgingsstraal van ca. 1.000 meter, echter door de lage dichtheid 

van discountsupermarkten in Utrecht is hier voor een groter 

verzorgingsgebied gekozen. De dichtstbijzijnde discountsupermarkten 

liggen op zo’n tien minuten fietsen ten noorden van de projectlocatie. Om 

bij deze supermarkten te komen moet men over of onder het spoor door 

dat als barrière geldt. Ook de stedelijke structuur en de omliggende 

concurrentie als wel de lage dichtheid van discountsupermarkten zijn 

meegenomen in het afbakenen van het gebied. De buurten die niet 

behoren tot het primaire verzorgingsgebied noemen we het secundaire 

verzorgingsgebied. Het volledige gebied wordt geduid als het totale 

verzorgingsgebied. 
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FIGUUR 4  SECUNDAIR VERZORGINGSGEBIED EN CONCURRENTIE OVERZICHT 

Bron: Achtergrondkaart: BRT; Bewerking: Bureau Stedelijke Planning 

 

• Scenario 2 en 3, een kleine buurtsupermarkt. De grootte van dit 

verzorgingsgebied is gebaseerd op de vestiging van een kleine 

buurtsupermarkt die met name een functie heeft voor de direct 

omliggende buurten. Deze verzorgingsstraal meet ca. 500 meter. Deze 

straal in combinatie met omliggende wegen, de stedelijke structuur en de 

omliggende concurrentie vormen de basis voor het primaire 

verzorgingsgebied. Dit heeft te maken met de functie die een 

buurtsupermarkt vervult als wel als het aanbod van de concurrentie in de 

omgeving. Het gebied strekt zich uit naar Voordorp en Voorveldsepolder 

omdat hier geen aanbod aanwezig is. Daarentegen is door het ruime 

aanbod aan de Biltstraat de aantrekkingskracht vanuit het zuiden van de 

projectlocatie zeer beperkt. Omdat dit het kleinste verzorgingsgebied is en 

onderdeel uit maakt van het verzorgingsgebied van scenario 1, noemen we 

dit het primaire verzorgingsgebied. 
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FIGUUR 5  AFBAKENING PRIMAIR VERZORGINGSGEBIED EN OVERZICHT CONCURRENTIE 

Bron: Achtergrondkaart: BRT; Bewerking: Bureau Stedelijke Planning 
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3 AANDEEL ONLINE BOODSCHAPPEN 

3.1 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 

Er zijn verschillende  ontwikkelingen gaande op het vlak van online uitgaven in 

dagelijkse boodschappen. De belangrijkste zijn te vinden in het overzicht 

hieronder. 

 

VERSCHILLENDE PROGNOSES NIEUWE ONLINE PLATFORMS 

 

Volgens de Rabobank is de online 

boodschappen momenteel goed voor 

6% van de totale omzet die gemaakt 

worden door supermarkten in 

Nederland. Rabobank verwacht dat 

dit de komende tien jaar door zal 

groeien tot zeker 15 tot 20%.2  In 

2018 deed de programma manager 

van ShoppingTomorrow de uitspraak 

dat in 2023 al zeker 22% van alle 

boodschappen online gedaan zouden 

worden. dit terwijl de experts van 

ShoppingTomorrow op het zelfde 

moment voorspelden dat het online 

aandeel in 2023 lager uit zou vallen, 

namelijk op 13%.3 Ondanks dat deze 

prognose erg positief is zijn er vanuit 

andere hoeken andere geluiden te 

horen. Prognoses uit het verleden 

gaven aan dat de 6% pas in 2025 

bereikt zou worden4 Zo zou de groei 

die versterkt is door de coronacrisis 

de afgelopen twee jaar, langzaamaan 

afvlakken doordat met name 

ouderen weer terugkeren naar de 

fysieke supermarkten5. 

 

 

 

Steeds meer nieuwe platforms bieden de 

mogelijkheid voor het doen van online 

boodschappen. Zo zijn in de afgelopen 

jaren naast online supermarkt Picnic 

ook Gorillas, Flink, Getir en Zapp 

geopend. Naast de nieuwe online 

platforms bieden ook de bekende 

supermarkten naast de fysieke winkel 

steeds vaker een online bezorgservice 

aan of een pickup point.  

 

 
2 https://www.rabobank.nl/kennis/s011087550-detailhandel-food-veranderende-consument-vraagt-meer-creativiteit 
3 https://www.handboekecommerce.nl/boek_ebusiness_shop_optimalisatie_commerce/2018/11/29/prognose-25-totale-

bestedingen-in-nederland-naar-webshops-22-online-boodschappen-in-2023/ 
4 https://www.nvc.nl/news/item/nl-groei-omzetaandeel-online-boodschappen-doen-onderzocht/ 
5 https://www.ad.nl/koken-en-eten/enorme-groei-van-online-boodschappen-doen-is-voorbij-ouderen-gaan-graag-zelf-op-

pad~a5e9fdf0/ 
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INVLOED CORONACRISIS BLURRING ONLINE EN FYSIEK 

 

De coronacrisis zorgde voor een grote 

stijging in de absolute cijfers met 

betrekking tot online boodschappen 

doen. Echter was de relatieve groei in de 

gehele supermarktsector groter.  Door 

deze groei van de volledige sector zorgt 

online groei vooralsnog niet voor lagere 

omzetten in fysieke winkels. De totale 

groei is daarmee groter dan de online 

groei. Ook zien we, nu men 

gevaccineerd is en we in een ander 

stadium van de pandemie zitten dat 

steeds meer ouderen die tijdens de 

eerste fase van de pandemie veel 

gebruik maakten online diensten weer 

terug keren naar de fysieke 

supermarkt.6 

 

Onder invloed van omni-channel 

breiden bestaande supermarktformules 

hun bezorgdiensten steeds verder uit. 

Jumbo heeft een app ontwikkeld waar 

de klant de producten die zij wil 

bestellen kan scannen (bijvoorbeeld 

direct uit de koelkast) of aanklikken in 

de app, waarna deze thuisbezorgd 

worden. Daarnaast zijn er diensten als 

Picnic (100% internetdienst), waar 

klanten online hun producten bestellen, 

die vervolgens de volgende dag op het 

gewenste tijdstip met de typerende 

Picnic busjes worden thuisbezorgd. Ook 

in Utrecht Noordoost is zichtbaar dat 

deze mix van enkel online en een 

combinatie tussen online en fysiek 

boodschappen doen mogelijk is. 

VERSCHIL NIET-DAGELIJKS 

 

In vergelijking met de niet-dagelijkse sector blijft de dagelijkse sector achter in het aandeel 

online bestedingen. In de niet-dagelijkse sector ligt in de gemeente Utrecht de afvloeiing naar 

online momenteel op 26%, in de dagelijkse sector ligt deze afvloeiing naar online een stuk 

lager, op 5% (in 2018).7 De Nederlandse consument verwacht in 2026 circa 40% van zijn 

aankopen online te doen.8 Daarnaast wordt duidelijk dat winkels uit de non food sector zich 

aanpassen naar de trend van toenemende online aankopen en een verschuiving zichtbaar is 

richting de ervaring en de beleving in de winkel. In de food sector is deze trend ook zichtbaar 

door de opkomst van biologisch en lokaal, als wel als de grotere foodmarkten waar eten 

versbereid wordt en klanten naast het doen van hun boodschappen ook een hapje en een 

drankje kunnen doen. 

3.2 ONLINE AANBIEDERS BOODSCHAPPEN 

Zoals bij de uitleg over de werking van het DPO al genoemd is wordt in de 

koopkrachtbinding rekening gehouden met het percentage van de boodschappen 

dat door inwoners van het verzorgingsgebied wordt uitgegeven bij winkels die 

buiten het verzorgingsgebied zijn gelegen en online.  

 

 
6 Goede locaties zijn Schaars, Bureau van Weerd, 2020 
7 KSO, Gemeente Utrech 2018 
8 https://www.thuiswinkel.org/webshops/nieuws/40-van-alle-aankopen-gebeurt-online-in-2026/ 
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FIGUUR 6  OVERZICHT ACTIEVE ONLINESUPERMARKTEN VERZORGINGSGEBIED 

Bron: Picnic, Gorrillas, Flink, Jumbo, Albert Heijn, Coop, PLUS 

 

In Utrecht Noordoost zijn momenteel verschillende online boodschappen 

aanbieders actief. Deze verschillende diensten hebben andere achtergronden en 

doeleinden. Zo zijn er de diensten die aangesloten zijn op fysieke winkels en de 

volledig digitale supermarkten. In deze laatste groep is een verder onderscheid te 

maken tussen het type boodschappen dat men er kan doen en de manier van 

levering. Picnic is een dienst waar men de boodschappen op een zelfde manier kan 

doen als men gewend is in de fysieke supermarkten. Gorillas, Flink, Getir en Zapp 

zijn diensten die focussen op een snelle levering, dit betekent dat ze met name in 

stadscentra gevestigd zijn en vanuit hier snel een relatief kleine boodschap 

bezorgen, meestal op de fiets.  

 

  

FIGUUR 7  VERZORGINGSGEBIED VAN GORILLAS IN UTRECHT 

Bron: Achtergrondkaart: BRT; Gorillas; Bewerking: Bureau Stedelijke Planning 
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Deze laatstgenoemde diensten leveren niet in geheel Utrecht, zoals zichtbaar in 

bovenstaande voorbeeld van het leveringsgebied van Gorillas, waarbij een deel van 

het verzorgingsgebied van de scenariostudie erbuiten valt. 

 

In 2018 was landelijk het online marktaandeel van supermarkten 2,9% van de 

totale omzet.9 In Utrecht lag het marktaandeel toen al hoger, op 5%.10 In 2021 

wordt landelijk 5,4% van de omzet van supermarkten online gedaan.11 De netto 

omzet van supermarkten en online boodschappen tezamen in 2020 en 2021 

groeiden met minimaal 10%, dit zal de komende jaren weer zakken naar een 

jaarlijkse groei van 2-2,5%. Het online marktaandeel zal naar verwachting 

doorstijgen naar 10-15%  van de totale omzet de komende 10 jaar.12. De groei in de 

sector de komende jaren zal online plaatsvinden, maar daarbij niet ten koste gaan 

van de omzet in fysieke supermarkten. Het groei percentage van de gehele omzet 

in de sector is daarbij naar verwachting gelijk aan het groei percentage van de 

online bestedingen.  

CONCLUSIE ONLINE UTRECHT NOORDOOST    

Binnen het verzorgingsgebied zijn veel mogelijkheden om online boodschappen te 

doen, waardoor naar verwachting het aandeel online hoger zal liggen dan 

gemiddeld in Nederland. Bij bepaling/inschatting van de koopkrachtbinding voor 

het verzorgingsgebied is hier rekening mee gehouden. De binding voor zowel het 

primaire verzorgingsgebied (60%) als het totale verzorgingsgebied (50%) zijn 

conservatief ingestoken en ruim onder het landelijk gemiddelde. Ook de 

verwachte stijging van de binding door een completer aanbod in 2030 is zeer 

conservatief ingestoken, naar 65% in het primaire verzorgingsgebied en naar 55% 

in het totale verzorgingsgebied. Dit alles tegen de achtergrond van de verwachte 

toename van online uitgaven. Tot slot zijn de bestedingen voor 2030 constant 

verondersteld ten opzichte van 2021. Ook dit is een conservatieve benadering 

waarbij het aannemelijk is dat de bestedingen aan boodschappen in tien jaar tijd 

wel zullen stijgen, zoals ook afgelopen decennia is gebeurd. 

 

 

 
9 Online supermarktomzet op waarde geschat, 2019, Supermarkt & ruimte 
10 KSO 2018, Gemeente Utrecht 
11 

 Online supermarktomzet op waarde geschat, 2021 Supermarkt & ruimte 
12 https://www.rabobank.nl/kennis/s011087550-detailhandel-food-veranderende-consument-vraagt-meer-creativiteit 
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4 TYPE SUPERMARKTEN 

In het Nederlands supermarktlandschap onderscheiden we diverse type 

supermarkten, zie onderstaand. 

 

  

FIGUUR 8  TYPE SUPERMARKTEN BINNEN NEDERLANDSE SUPERMARKTSTRUCTUUR 

Bron: Bureau Stedelijke Planning 

 

TYPE INDICATIE 

M² WVO* 

KENMERKEN WINKEL VOORBEELD FORMULES/WINKELS  

To go/traffic 

supermarkt 

100 - 350 Winkels op drukke locaties met 

veel eten voor nu, zoals belegde 

broodjes en koffie 

• AH to go 

• Spar City 

• Coop Vandaag 

• Jumbo City 

Stadssupermarkt 500 – 1.000 Zogenaamde mandjeswinkels in 

(binnen)steden. Klanten komen 

met de fiets/te voet.  

• Albert Heijn, Willem van 

Noortplein 

• Jumbo, Biltstraat 

 

Reguliere 

supermarkt 

1.000 – 

1.500 

Volwaardige supermarkt. Veel 

klanten met de fiets, maar veelal 

ook ruim parkeren aanwezig (wel 

afhankelijk van locatie in stad of 

dorp). Ruimer opgezet en qua 

aanbod dan stadssupermarkt. 

• Vomar WC Terwijde 

• Jumbo Ina-Boudier 

Bakkerlaan 
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XL/Foodmarkt > 2.500 Zeer grote supermarkten met 

naast volwaardig aanbod ook 

deels horeca (zoals La Place bij 

Jumbo Foodmarkt). Eveneens 

parkeren belangrijk. 

• Jumbo Foodmarkt Leidsche 

Rijn Centrum  

• Albert Heijn De Gaard 

 

• Een reguliere supermarkt, specifiek een discounter, is onderdeel van 

scenario 1 in de scenario analyse met een metrage van 1.200 – 1.400 m² 

wvo. 

• Een stadssupermarkt, of wel buurtsupermarkt, is onderdeel van scenario 2 

in de scenario analyse met een metrage van 600 – 900 m² wvo. Bij een 

metrage van < 500 m² is de omvang en het aanbod van de 

stads/buurtsupermarkt te beperkt om concurrerend en daarmee 

toekomstbestendig te zijn. 

• De locatie aan de Jan van Galenstraat leent zich niet voor een To go / traffic 

concept omdat er te weinig passanten zijn zoals op locaties in drukke 

winkelstraten of nabij stations. 
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BIJLAGE 1 DISTRIBUTIEVE TOETSEN 

In de Scenarioanalyse die in 2021 is uitgevoerd zijn twee distributieve toetsen 

uitgevoerd om de beschikbare distributieve marktruimte in het onderzoeksgebied 

te berekenen, zowel voor de gehele dagelijkse sector als in de supermarkt sector 

specifiek.  

 

In de Scenarioanalyse stonden de onderstaande drie scenario’s centraal, waarbij 

distributieve toetsen zijn uitgevoerd voor Scenario 1 en Scenario 2 

1. Realisatie van een grote discounter – supermarkt van ca. 1.200 – 1.400 m² wvo 

2. Realisatie van een kleine buurtsupermarkt (regulier of speciaal segment) – 

supermarkt van ca. 600 – 900 m² wvo. 

3. Geen supermarkt 

 

 

Bij de distributieve berekening zijn de volgende (ken)getallen gehanteerd: 

• Voor het draagvlak is uitgegaan van een inwoneraantal binnen het 

verzorgingsgebied van 39.680 in 2020 (CBS Statline 2020). Naar verwachting 

zal het inwoneraantal in 2030 zijn toegenomen tot circa 42.505. 

− Voor het primaire verzorgingsgebied is uitgegaan van 12.435 inwoners in 

2020 en dezelfde groei (7%) van het aantal inwoners als het gehele 

verzorgingsgebied (13.305 inwoners in 2030). 

• Jaarlijks geldt een bestedingscijfer van € 2.602 per persoon in de dagelijkse 

detailhandel en € 2.075 in fysieke supermarkten (exclusief BTW). Dit cijfer 

is gebaseerd op de meest recente gegevens over bestedingen 

(Omzetkengetallen Inretail 2020). Het inkomen in het 

(primair)verzorgingsgebied ligt hoger dan het landelijk gemiddelde 

waardoor het feitelijke bestedingsbedrag hoger ligt. De bestedingen zijn 

hiervoor gecorrigeerd (met een prijselasticiteit van 0,4 voor de dagelijkse 

sector). De bestedingen worden constant verondersteld.  

• Op het niveau van het verzorgingsgebied zijn geen koopstromen (KSO 

2018) bekend. De binding binnen het verzorgingsgebied is, conform 

informatie van de gemeente Utrecht, 50%. Dit is lager dan het gemiddelde 

van Utrecht door het huidige beperkte aanbod van slechts één type full-

service supermarkt (Albert Heijn). Echter bij een volwaardig aanbod, 

waarbij een discounter het aanbod versterkt, veronderstellen we dat de 

koopkrachtbinding in Noordoost Utrecht kan toenemen tot 55% 

(ambitieniveau). Dit betekent dat circa 55% van de bewoners in het 

verzorgingsgebied hun aankopen in supermarkten binnen de grenzen van 

dit verzorgingsgebied doen. In het primaire verzorgingsgebied zal de 

koopkrachtbinding momenteel iets hoger zijn doordat veel bewoners 
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gebruik zullen maken van winkelcentrum De Gaard. We gaan uit van een 

koopkrachtbinding van 60%. 

• Het verzorgingsgebied grenst aan het dorp Groenekan en tevens izjn 

belangrijke fietsroutes en autoroutes (zoals de Biltstraat en de Kardinaal de 

Jongweg) gelegen in het verzorgingsgebied. Hierdoor is een 

koopkrachttoevloeiing van 20% voor het verzorgingsgebied reëel. Dit wil 

zeggen dat van elke euro die in het verzorgingsgebied in supermarkten 

wordt uitgegeven, 20 cent afkomstig is van buiten het verzorgingsgebied. 

Door de komst van een extra supermarkt in het verzorgingsgebied wordt 

verwacht dat de koopkrachttoevloeiing kan toenemen tot 25% 

(ambitieniveau). Voor het primaire verzorgingsgebied geldt eenzelfde 

koopkrachttoevloeiing van 20%. Deze koopkrachttoevloeiing kan in de 

toekomst met een complementair aanbod van een full-service supermarkt 

en discounter groeien naar 25% (ambitieniveau). Samenvattend zijn de 

koopstromen als volgt: 

 

VERZORGINGSGEBIED SCENARIO KOOPKRACHTBINDING KOOPKRACHTTOEVLOEIING 

2020 2030 2020 2030 

Noordoost (totaal vzg) 1 50% 55% 20% 25% 

Primair vzg 2 60% 65% 20% 20% 

TABEL 2 KOOPSTROMEN PER SCENARIO 

Bron: Bureau Stedelijke Planning 

 

• De gemiddelde vloerproductiviteit geeft aan wat een gemiddelde fysieke 

winkel per jaar en per m2 wvo omzet. In Nederland is de gemiddelde 

vloerproductiviteit in de dagelijkse sector € 7.564 per m2 wvo per jaar en 

voor supermarkten € 8.037 per m2 wvo per jaar (exclusief BTW). 

• Het huidige aanbod dagelijkse detailhandel binnen het verzorgingsgebied 

is 9.064 m2 wvo waarvan 6.564 m2 ingevuld is door supermarkten. 

− Het dagelijkse aanbod in het primaire verzorgingsgebied betreft 3.545 m2 

wvo en het supermarktaanbod betreft 2.522 m2 wvo. 

− Het aanbod houden we constant voor 2030 zodat de uitbreidingsruimte 

zichtbaar wordt. 

 

PARAMETER HUIDIGE SITUATIE 2030 

Scenario 1 2 1 2 

Inwoners verzorgingsgebied 39.680 12.435 42.505 13.305 

Bestedingen per hoofd in € € 2.602 € 2.602 € 2.602 € 2.602 

Bestedingspotentieel in € mln. € 103 € 32 € 111 € 35 

Bestedingspotentieel in € mln. 

incl. inkomenscorrectie 
€ 114 € 36 € 123 € 39 

Koopkrachtbinding 50% 60% 55% 65% 

Gebonden bestedingen in € mln. € 57 € 22 € 67 € 25 
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Koopkrachttoevloeiing 20% 20% 25% 20% 

Omzet door toevloeiing in € mln. € 14 € 5 € 22 € 6 

Totale bestedingen in € mln. € 71 € 27 € 90 € 32 

Gemiddelde vloerproductiviteit in 

€ per m2 wvo  
€ 7.564 € 7.654 € 7.654 € 7.654 

Gerealiseerde 

vloerproductiviteit/functioneren 
€ 7.888 € 7.746 € 9.914 € 8.978 

Haalbaar aanbod in m2 wvo  9.453 3.619 11.881 4.195 

Supermarktaanbod in m2 wvo  9.064 3.534 9.064 3.534 

Uitbreidingsruimte in m2 wvo 389 85 2.817 661 

TABEL 3 FUNCTIONEREN DAGELIJKS AANBOD VERZORGINGSGEBIED EN INDICATIEVE UITBREIDINGSRUIMTE 

 

PARAMETER HUIDIGE SITUATIE 2030 

Scenario 1 2 1 2 

Inwoners verzorgingsgebied 39.680 12.435 42.505 13.305 

Bestedingen per hoofd in € € 2.075 € 2.075 € 2.075 € 2.075 

Bestedingspotentieel in € mln. € 82 € 26 € 88 € 28 

Bestedingspotentieel in € mln. 

incl. inkomenscorrectie 
€ 91 € 29 € 98 € 31 

Koopkrachtbinding 50% 60% 55% 65% 

Gebonden bestedingen in € mln. € 46 € 17 € 54 € 20 

Koopkrachttoevloeiing 20% 20% 25% 20% 

Omzet door toevloeiing in € mln. € 11 € 4 € 18 € 5 

Totale bestedingen in € mln. € 57 € 22 € 72 € 25 

Gemiddelde vloerproductiviteit in 

€ per m2 wvo  
€ 8.037 € 8.037 € 8.037 € 8.037 

Gerealiseerde 

vloerproductiviteit/functioneren 
€ 8.686 € 8.655 € 10.918 € 10.033 

Haalbaar aanbod in m2 wvo  7.094 2.716 8.917 3.148 

Supermarktaanbod in m2 wvo  6.564 2.522 6.564 2.522 

Uitbreidingsruimte in m2 wvo 530 194 2.353 626 

TABEL 4 FUNCTIONEREN SUPERMARKTAANBOD VERZORGINGSGEBIED EN INDICATIEVE UITBREIDINGSRUIMTE 

 

Zowel de koopkrachtbinding voor het primaire verzorgingsgebied en het gehele verzorgingsgebied zijn 

om 

 

 

 

 


