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1. INLEIDING 

1.1 Achtergrond en probleemstelling 
 
De structuur van boodschappencentra in Weert-Oost is momenteel niet sterk. Er 
bestaan plannen om het kleine winkelcentrum in de wijk Leuken te verplaatsen naar 
het sporthalgebied aan de St. Jobstraat, zodat het een functie voor de inwoners van 
zowel Leuken als Groenewoud kan vervullen. Een verplaatsing van een tweede su-
permarkt naar dit centrum zou eventueel ook een mogelijkheid kunnen zijn. Door 
de betrokken partijen wordt momenteel bezien wat de mogelijkheden voor en con-
sequenties van deze nieuwe ontwikkeling zijn. Voor de gemeente zijn daarbij onder 
meer de effecten op de consumentenverzorging en de lokale detailhandelsstructuur 
belangrijke aandachtspunten.  
 
BRO heeft in dit kader voorgesteld om de huidige situatie en de distributieve moge-
lijkheden voor een uitbreiding van het dagelijkse artikelenaanbod in Weert kernach-
tig in beeld te brengen. Daarnaast worden de effecten van de relocatie van winkel-
centrum Leuken naar de Ringbaan-Oost op de detailhandelsstructuur aangegeven, 
waarbij verschillende scenario’s gehanteerd worden. De centrale vragen voor het 
onderzoek zijn als volgt geformuleerd: 
 Wat zijn momenteel de sterke en zwakke punten van de structuur van bood-

schappencentra in de stad Weert? 
 Wat zijn de distributieve (on)mogelijkheden voor uitbreiding van het winkel-

aanbod in de dagelijkse artikelensector in de stad Weert?  
 Wat zijn de distributie-planologische mogelijkheden voor en effecten van een 

verplaatsing van buurtwinkelcentrum Leuken op de consumentenverzorging in 
Weert-Oost en de detailhandelsstructuur van de stad Weert? 

 
Hoewel de mogelijke ontwikkeling naar verwachting geen bovengemeentelijke ef-
fecten zal hebben, zal tevens de ladder voor duurzame verstedelijking toegepast 
worden.  
 
 
1.2 Initiatief 
 
Er bestaan plannen om aan de Ringbaan-Oost een winkelcentrum te ontwikkelen, 
alwaar één of twee (bestaande) supermarkten van moderne omvang hun vestiging 
kunnen voeren (verplaatsing). De huidige Jumbo supermarkt in Leuken heeft op de 
huidige situatie gezien haar omvang en locatie een matig perspectief. Dit wordt 
zowel door de gemeente Weert als door BRO onderkend. Op het bedrijventerrein 
Groenewoud-Zuid, eveneens in Weert-Oost, is momenteel tijdelijk een Aldi super-
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markt gevestigd, deze moet op korte termijn verplaatsen. Een verplaatsing van deze 
Aldi en Jumbo supermarkt naar het beoogde winkelcentrum aan de Ringbaan-Oost 
zou een mogelijkheid kunnen zijn.  
 
In de structuurvisie1 van de gemeente Weert is opgenomen dat de komende jaren de 
focus dient te liggen op het verbeteren van de winkelstructuur in het oostelijk deel 
van Weert. Als mogelijkheid noemen zij het realiseren van een nieuw wijkwinkel-
centrum in Weert-Oost op het sporthalgebied aan de St. Jobstraat, voor de wijken 
Groenewoud en Leuken. Uitgangspunt hierbij is dat het dient te gaan om verplaat-
sing van bestaande supermarkten en dat het bestaande winkelcentrum Leuken uit 
het aanbod verdwijnt.  
 
Locatie Ringbaan-Oost 
De beoogde locatie aan de Ringbaan-Oost is het voormalige sporthalgebied. Dit 
gebied is vrijgekomen als gevolg van de verplaatsing van sportfuncties naar St. 
Theunis (atletiekbaan), Maaslandlaan (sporthal) en sportpark Vrouwenhof (tennis). 
In de woonvisie voor Leuken2 wordt beschreven dat de locatie een functie kan ver-
vullen in het realiseren van een volwaardige winkelvoorziening voor de wijken 
Groenewoud en Leuken. De locatie wordt in de structuurvisie aangeduid als reserve-
ringsgebied stedelijke ontwikkeling en als wijkwinkelcentrum Groenewoud-Leuken. 
Momenteel zijn op de locatie naast sportvelden nog een dansschool, tankstation en 
fietsenzaak gevestigd. Onderstaande afbeelding geeft de locatie weer. 
 
Figuur 1.1: Planlocatie (ster) 

 
 
 
 

                                                      
1 Gemeente Weert, Structuurvisie Weert 2025, deel 2 Visie (2013) 
2 Gemeente Weert, Integrale woonvisie Leuken (2013) 

Jumbo

Aldi
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2. CONCLUSIES MARKTMOGELIJKHEDEN EN EFFECTEN 

Detailhandelsstructuur Weert 
Weert beschikt momenteel over een ruim winkelaanbod en ook over een sterk aan-
bod aan supermarkten en andere dagelijkse artikelenwinkels. Dat boodschappen-
aanbod is in redelijk sterke mate geconcentreerd in het hoofdwinkelcentrum (3 su-
permarkten). Daarnaast beschikken de meeste wijken over een wijkverzorgend 
boodschappencentrum. In principe beschikt Weert met deze centra over een toe-
komstbestendige boodschappenstructuur. Een uitzondering hierop vormt Weert-
Oost en daarbinnen met name de wijken Groenewoud en Biest. De eveneens tot 
Weert-Oost behorende wijk Leuken beschikt over een klein winkelcentrum.  
 
Marktruimte dagelijkse artikelen 
In de huidige situatie ligt de gerealiseerde omzet per m² wvo in de dagelijkse artike-
lensector iets onder het landelijke gemiddelde. De benadering van het toekomstig 
functioneren in de dagelijkse sector in de kern Weert geeft slechts een beperkte 
uitbreidingsruimte van 185 m² wvo om bestaand aanbod een schaalsprong te laten 
maken. Met een uitbreiding van Jumbo Leuken naar een moderne omvang (ca. 
1.250 – 1.750 m² wvo) wordt dit overschreden. De concurrentiedruk op de bestaande 
supermarkten zal hierdoor toenemen. Er is dan ook geen ruimte in Weert voor 
nieuwvestiging van supermarkten.  
 
Voorkeursscenario 
In onderhavige rapportage is een aantal scenario’s voor de supermarktontwikkeling 
in Weert-Oost verkend. Geconcludeerd is dat de realisatie van een moderne super-
markt op de locatie Ringbaan-Oost aangevuld met de te verplaatsen Aldi op de 
voorgenomen planlocatie de beste versterking van de boodschappenstructuur bete-
kent. Er wordt het huidige (supermarkt)aanbod de mogelijkheid geboden om een 
moderne vestiging te openen op een goed bereikbare locatie. Die locatie ligt bo-
vendien op voldoende afstand van de concurrentie. Wanneer beide supermarkten 
zich hier zouden vestigen, eventueel aangevuld met aanvullende functies, ontstaat 
een sterk boodschappencluster centraal in Weert-Oost. De keuzes zoals gemaakt in 
de gemeentelijke structuurvisie en de woonvisie voor Leuken worden hiermee on-
derschreven.  
 
Omdat het om de verplaatsingen van bestaand aanbod gaat zullen de effecten op 
de andere supermarkten in de omgeving (zeer) beperkt blijven. De meeste effecten 
zullen wellicht optreden bij de Jan Linders aan de Maaspoort. Of deze zaak hierdoor 
ook in haar bestaan bedreigd wordt is twijfelachtig, maar zelfs als de zaak onver-
hoopt verdwijnt, zal er geen sprake zijn van een aantasting van de verzorgingsstruc-
tuur: de inwoners van de omringende woongebieden behouden voldoende keus uit 
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alternatieve aankoopplaatsen. Met de Action blijft er bovendien een publiekstrekker 
in de Maaspoort over.  
 
Duurzame ontwrichting 
In de ruimtelijke ordening dient op basis van ruimtelijk relevante argumenten be-
oordeeld te worden of nieuwe initiatieven resulteren in duurzame ontwrichting van 
de voorzieningenstructuur. Hierbij gaat het om het directe consumentenbelang op 
lange termijn en niet om een verslechterde concurrentiepositie voor individuele be-
drijven.  
 
Essentieel is dat de consument moet blijven beschikken over voldoende keuzemoge-
lijkheden op aanvaardbare afstand van de eigen woning (conform de Europese 
Dienstenrichtlijn). Als door een nieuwe winkel in een verzorgingsgebied dus een 
andere winkel verdwijnt, dan is de differentiatie in het aanbod per saldo gelijk ge-
bleven of misschien zelfs wel verbeterd, als modern aanbod verouderd aanbod ver-
vangt. Kleinschalige supermarkten, versspeciaalzaken op minder goede locaties en 
winkelstrips zonder eigentijdse supermarkt hebben het de afgelopen jaren o.a. door 
de prijzenslag in de dagelijkse sector moeilijker gekregen, met een sanering tot ge-
volg. 
 
Het realiseren van een modern wijkwinkelcentrum, goed bereikbaar en tussen de 
wijken Groenewoud/Biest en Leuken, speelt in op de consumentenbehoefte. Daar-
naast gaat het om ruimtelijke concentratie van bestaande aanbieders waarvan één 
nu een te kleine omvang heeft. Dit is juist een versterking van de detailhandelsstruc-
tuur. Voor de consument neemt de keuze immers alleen maar toe; er ontstaan geen 
beperkingen in het doen van boodschappen. 
 
Ladder voor duurzame verstedelijking 
Er wordt door de overheid steeds meer waarde gehecht aan het zorgvuldig omgaan 
met het ruimtegebruik. Dit is tevens een belangrijk uitgangspunt bij een in oktober 
2012 doorgevoerde wijziging in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Hierin is vast-
gelegd dat de toelichting bij een bestemmingsplan/projectafwijking dat een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moet voldoen aan de systematiek van de 
‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. Deze ladder omvat de volgende treden: 
1. “Er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in 

een actuele regionale behoefte. 
2. Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een 

actuele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte bin-
nen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voor-
zien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transfor-
matie of anderszins. 

3. Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ont-
wikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio 
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kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte 
op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend 
ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld.” 

 
Bij de vestiging van een supermarkt gaat het om een stedelijke ontwikkeling omdat 
het een detailhandelsontwikkeling betreft (art. 1.1. 1 Bro, definiëring begrippen). 
Wel is het sterk de vraag of het hier om een ontwikkeling met een bovenlokale uit-
straling gaat. Toepassing van de ladder is dan niet verplicht, maar wordt wel aanbe-
volen.  
 
Voor wat betreft de eerste trede moet op basis van onderhavige rapportage gecon-
stateerd worden dat er in Weert theoretisch niet of nauwelijks distributieve ruimte 
bestaat voor uitbreiding van het winkelaanbod in de dagelijkse artikelensector. Het 
mogelijk maken van de uitbreiding voorziet daarmee in kwantitatieve zin niet direct 
in een (toekomstige) lokale behoefte. Het initiatief speelt daarnaast wel sterk in 
kwalitatieve zin in op actuele trends in vraag en aanbod op het gebied van aanko-
pen in de dagelijkse sector (o.a. gemak, keuzemogelijkheden voor de consument). 
Ook ontstaat er een sterke detailhandelsstructuur en een wijkwinkelcentrum met 
perspectief voor de langere termijn. Dit geeft helderheid en een goede consumen-
tenverzorging voor de inwoners van Weert-Oost. Omdat het gaat om verplaatsin-
gen, kan er elders leegstand van panden ontstaan. Gezien de locatie en bestem-
mingsplanmatige mogelijkheden zal dat in het geval van het huidige (tijdelijke) 
pand van Aldi geen effecten op het leef- en woonklimaat hebben. Rekening hou-
dende met de plannen voor de locatie van het buurtwinkelcentrum Leuken (levens-
loopbestendige woningen) zal daar ook geen sprake van zijn. Een verdere ontwikke-
ling van de beide winkelstrips in Groenewoud kan eventueel wel negatieve effecten 
hebben op het woon- en leefklimaat. Bestemmingsplanmatig is hier echter al een 
invulling met alternatieve functies (dienstverlening, ambacht, wonen) mogelijk ge-
maakt. Daarmee is de kans op negatieve effecten heel klein geworden.  
 
Specifiek voor trede 2 is in de toelichting bij het Bro-artikel aangegeven dat het bij 
detailhandel moet gaan om het aangeven in hoeverre bestaande leegstaande win-
kelpanden via transformatie of herstructurering het initiatief zouden kunnen huis-
vesten. Dergelijke panden zijn niet aanwezig of bevinden zich op een vanuit de 
wijkverzorging bezien te ongunstige locatie. Trede 3 van de Ladder is tenslotte niet 
aan de orde omdat de locatie in stedelijk gebied ligt.  
 
Slotoverweging 
Hoewel de kwantitatieve uitbreidingsruimte voor de dagelijkse artikelensector in 
Weert kleiner is dan de eventuele uitbreiding van Jumbo, leidt dit ons inziens niet 
tot aantasting van de detailhandelsstructuur. De aangewezen locatie ligt centraal 
tussen de wijken Groenewoud en Leuken en biedt de consument een modern bood-
schappencentrum. Hier liggen ook kansen voor ondersteunende functies, zoals een 
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drogist, medische voorzieningen, tandarts, slijter of kapper. Wel dient er voor ge-
waakt te worden dat het nieuwe wijkwinkelcentrum te zwaar wordt; het dient te 
passen in de detailhandelsstructuur van Weert en zich dus met name op de verzor-
ging voor de inwoners van Weert-Oost te richten.  
 
De beoogde ontwikkeling richt zich primair op de verzorging voor de inwoners van 
Weert-Oost en biedt de inwoners van Weert-Oost ook voor de langere termijn een 
goede wijkvoorziening gericht op de dagelijkse of wekelijkse boodschappen. De 
beoogde ontwikkeling draagt daarom bij aan een heldere toekomstbestendige 
boodschappenstructuur voor Weert.  
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3. ONTWIKKELINGSKADER 

Dit hoofdstuk vormt de verantwoording voor de conclusies van de marktmogelijk-
heden en effecten zoals behandeld in hoofdstuk 2. Allereerst wordt er een aanbod-
analyse gemaakt van het gevestigde aanbod in de branchegroep dagelijkse artikelen 
in de gemeente Weert en specifiek Weert-Oost. Vervolgens wordt er stilgestaan bij 
de ontwikkelingskaders in vraag en aanbod: trends gericht op de dagelijkse artike-
lensector, beleidskaders, plannen en initiatieven in de omgeving en de ontwikkeling 
van het consumentendraagvlak. Deze aspecten worden vervolgens gebruikt voor het 
benaderen van de ontwikkelingsscenario’s en effecten.  
 
 
3.1 Aanbodanalyse  
 
In deze paragraaf wordt een analyse van het aanbod in de dagelijkse sector ge-
maakt. De dagelijkse sector bestaat uit zowel zaken in levensmiddelen (supermark-
ten en levensmiddelenspeciaalzaken) als in persoonlijke verzorging. Ook wordt de 
leegstand in Weert in kaart gebracht. Voor de aanbodanalyse is gebruik gemaakt 
van cijfers uit de Locatus Retail Verkenner3. 
 
3.1.1 Gemeente Weert 
 
Omvang en samenstelling dagelijkse sector gemeente Weert 
Het aanbod in de dagelijkse sector in de gemeente Weert beslaat een winkelvloer-
oppervlak (wvo) van circa 19.770 m², verdeeld over 79 verkooppunten. In onder-
staande tabel wordt de verdeling van het aanbod in gemeente Weert weergegeven, 
met de supermarktsector uitgelicht. In de stad Weert is ca. 18.000 m² wvo in de da-
gelijkse sector gevestigd, verspreid over 71 verkooppunten. 
 
Tabel 3.1: Aanbod dagelijkse sector gemeente Weert  

 Aantal verkooppunten Winkelvloeroppervlak  

(m² wvo) 

m² wvo per 

winkel 

Levensmiddelen 59 16.777 284 

w.v. Supermarkt 12 13.924 1.160 

Persoonlijke verzorging 20 2.994 150 

Dagelijkse artikelen totaal 79 19.771 250 

 
Circa 70% van de omvang in de dagelijkse sector wordt ingevuld door de super-
markten, hetgeen een normaal aandeel is. Buiten de supermarkten wordt de le-
vensmiddelenbranche ingevuld door speciaalzaken. Zo beschikt de gemeente Weert 
                                                      
3  Peildatum Weert augustus 2013 
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over onder andere 15 bakkers, 5 slagers en speciaalzaken in kaas, vis en chocolade. 
De branche persoonlijke verzorging bestaat uit apotheken, drogisten, parfumerie en 
winkels in haarproducten.  
 
Aanbod in perspectief 
Landelijk gezien bedraagt het aanbod in de dagelijkse sector 343 m² wvo per 1.000 
inwoners. In de gemeente Weert4 ligt dit met 407 m² wvo fors boven het landelijk 
gemiddelde. Wanneer we het aanbod in de gemeente Weert afzetten tegen verge-
lijkbare gemeenten5, is het aanbod in Weert eveneens bovengemiddeld te noemen. 
Vergelijken we het aanbod in de stad Weert met het dagelijks aanbod in plaatsen 
met een vergelijkbaar inwonertal6, is ook op dit niveau het aanbod groter dan de 
referentie (17.125 m² wvo in Weert tegen 16.136 gemiddeld in de referentieplaat-
sen). Bekijken we het supermarktaanbod, is dit landelijk 238 m² wvo ten opzichte 
van 287 m² per 1.000 inwoners in de gemeente Weert. Het aanbod aan supermark-
ten in Weert is hiermee eveneens bovengemiddeld. Geconcludeerd kan worden dat 
Weert momenteel over een ruim aanbod aan dagelijkse artikelen beschikt.  
 
Spreiding dagelijkse sector 
De dagelijkse sector van de gemeente Weert is verspreid over twee kernen, waarvan 
het meeste aanbod in Weert-stad gevestigd is (71 verkooppunten). In Weert-stad is 
het dagelijks aanbod te vinden in vijf winkelgebieden, met de meeste verkooppun-
ten in het centrum (36 verkooppunten). Het hoofdwinkelcentrum van Weert vervult 
een belangrijke boodschappenfunctie. Onderstaande afbeelding geeft de spreiding 
van de verkooppunten in de dagelijkse sector in Weert weer.  
 
Figuur 3.1: Spreiding dagelijkse sector gemeente (links) en kern (rechts) 

                                                      
4  Inwonertal op 1 januari 2013: 48.582 (Bron: Gemeente Weert) 
5 Venray: 305, Winterswijk: 525, Oosterhout: 316, Uden: 361 m² wvo per 1.000 inwoners 
6  Plaatsen met 30.000 tot 50.000 inwoners, gewogen naar het inwonertal van Weert-stad: 43.460, dit 
 inwonertal is inclusief de inwoners van de kleine kernen Altweerterheide, Laar/Hushoven, Swartbroek 

en Tungelroy maar exclusief Stramproy (5.122 inwoners) 
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Supermarktaanbod 
De gemeente Weert beschikt over 12 supermarkten met een totale omvang van ca. 
13.925 m² wvo. In Weert-stad zijn 10 supermarkten gevestigd met in totaal 11.800 
m² wvo. In navolgende tabel zijn de supermarkten in Weert opgesomd.  
 
Tabel 3.2: Supermarktaanbod gemeente Weert  

Naam Omvang (m² wvo) Winkelgebied 

Jumbo 1.226 Buurtcentrum Moesel 

Albert Heijn 954 Buurtcentrum Dries 

Jumbo 1.550 Centrum Weert 

Albert Heijn 1.800 Centrum Weert 

Jan Linders 950 Centrum Weert 

Jumbo 1.038 Buurtcentrum Boshoven 

Aldi7 986 Verspreid – Bedrijventerrein Groenewoud-Zuid 

Jumbo 745 Buurtwinkelcentrum Leuken 

Lidl 1.345 Verspreid - Bebouwde kom Keent 

Jan Linders 1.206 Buurtwinkelcentrum Molenakker 

Subtotaal kern Weert 11.800  

C1000 1.366 Centrum Stramproy 

Aldi 758 Centrum Stramproy 

Totaal gemeente Weert 13.924  

 
Supermarktmutaties 2008-2013 
De afgelopen vijf jaar hebben mutaties in het supermarktaanbod plaatsgevonden: 
Uit het aanbod verdwenen: 
 Aldi (600 m² wvo) in het centrum van Weert. 
 Altun Market (160 m² wvo) aan de Kessenischstraat. 
 Spar (270 m² wvo) aan de Limburglaan. 
 Plus (1.035 m² wvo) in het centrum van Weert. 
Nieuwvestiging: 
 Aldi in het centrum van Stramproy (ca. 750 m² wvo). 
 Aldi (tijdelijk) op het bedrijventerrein Groenewoud-Zuid (ca. 985 m² wvo) 
 Lidl aan de Ringbaan West (1.345 m² wvo). 
Wijziging: 
 Super de Boer in buurtcentrum Boshoven is omgebouwd tot Jumbo. 
 C1000 in wijkcentrum Dries is omgebouwd tot Albert Heijn (+100 m² wvo) 
 Super de Boer aan de Friezenstraat is omgebouwd tot Jumbo. 
 C1000 in het centrum van Stramproy is verplaatst en uitgebreid met ca. 500 m² 

wvo.  
 Jan Linders aan het Molenakkersplein is uitgebreid met ca. 300 m² wvo. 
 Albert Heijn in het centrum van Weert is verkleind met ca. 900 m² wvo. 
 Super de Boer in buurtcentrum Moesel is omgebouwd tot Jumbo en uitgebreid 

met ca. 500 m² wvo. 

                                                      
7  Het betreft een tijdelijke vestiging, voor maximaal drie jaar. 
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Omvang 
Een aantal van de supermarkten in Weert is aan de kleine kant naar de huidige 
maatstaven voor moderne supermarkten (service-supermarkten ca. 1.250 – 1.750 m² 
wvo, discounters ca. 800 – 1.100 m² wvo). Zo is bijvoorbeeld de Jumbo in Leuken erg 
klein voor een service supermarkt. Supermarkten van moderne schaal in de gemeen-
te Weert zijn onder andere de Albert Heijn en Jumbo in het centrum van Weert en 
de Lidl in de verspreide bewinkeling. Op navolgende afbeelding wordt de ligging 
van het supermarktaanbod weergegeven. 
 
Figuur 3.2: Supermarktaanbod kern Weert 

 
Spreiding 
Nagenoeg alle supermarkten zijn gevestigd in de reguliere winkelcentra (centrum-
gebied, buurt- en wijkcentra). Twee van de twaalf supermarkten zijn verspreid ge-
vestigd, het betreft de discountsupermarkten Aldi op bedrijventerrein Groenewoud-
Zuid en Lidl in de bebouwde kom van de wijk Keent.  
 
Een belangrijk aspect bij de ruimtelijke situering van dagelijkse voorzieningen is 
echter ook dat deze voor inwoners binnen aanvaardbare afstand bereikbaar zijn. 
Over het gehele land bezien zijn supermarkten binnen een afstand van gemiddeld 
900 meter voor alle inwoners van Nederland bereikbaar. In onderstaande afbeelding 
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worden de supermarkten met een straal van circa 900 meter in Weert-stad weerge-
geven. 
 
Figuur 3.3 Aanbodstructuur supermarkten kern Weert 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de afbeelding blijkt dat de supermarkten in Weert-stad over het algemeen een 
goede spreiding kennen. Alle inwoners hebben op relatief korte afstand van de wo-
ning de beschikking over een supermarkt. In het centrum en de zuidkant van Weert 
is een grote overlap van de cirkels te zien, waardoor consumenten hier de beschik-
king hebben over meerdere supermarkten op korte afstand van de woning. De ver-
zorgingsgebieden van de aanwezige supermarkten overlappen elkaar echter wel 
sterk, waardoor de onderlinge concurrentie in dit deel van de stad waarschijnlijk 
groot is. Vooral voor de inwoners van de wijken Boshoven, Molenakker en Leuken 
geldt dat zij vanuit afstand bezien, aangewezen zijn op één supermarkt. De betref-
fende supermarkten hebben echter wel een helder afgebakend ‘eigen’ primair ver-
zorgingsgebied.  
 
Segmentatie 
De consument heeft in de kern Weert de beschikking over vijf supermarktformules, 
te weten Albert Heijn, Jumbo, Jan Linders, Aldi en Lidl. Het supermarktaanbod be-
staat volgens de positionering zoals weergegeven in figuur 3.4 uit twee discount 
supermarktformules, twee supermarktformules in het middensegment en een su-
permarktformule in het service-segment. De consument wordt hiermee verschillende 
keuzemogelijkheden geboden. 
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Figuur 3.4: Supermarktpositionering naar service en prijs (Bron: Gfk Zomerrapport 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met name de formule Jumbo is in Weert-stad met vier vestigingen sterk vertegen-
woordigd. Van Albert Heijn en Jan Linders zijn twee vestigingen in Weert aanwezig. 
De Aldi en Lidl hebben elk één supermarkt in Weert. In Stramproy zijn de Aldi en 
C1000 gevestigd. De C1000 zal begin 2014 omgebouwd worden naar een Jumbo-
formule.  
 
Leegstand 
In de kern Weert staan in totaal 76 verkooppunten leeg, met een totale omvang van 
13.375 m² wvo. Dit komt neer op circa 19,1% van het aantal verkooppunten en 8,1% 
van het totale winkelvloeroppervlak. Dit ligt wat leegstaande vierkante meters be-
treft lager dan het Limburgs gemiddelde (19,6% verkooppunten en 10,0% wvo), 
echter hoger dan het landelijk gemiddelde (13,1% verkooppunten, 7,3% wvo). On-
derstaande tabel geeft de verdeling naar winkelgebied weer.  
 
Tabel 3.3 Leegstand naar winkelgebied 

 Aantal verkooppunten m² wvo 

Centrum Weert (incl. Maaspoort) 57 10.557 

Kruisstraat 3 280 

Dries 2 190 

Moesel 1 90 

Verspreid 13 2.258 

Subtotaal kern Weert 76 13.375 

Stramproy centrum 6 966 

Stramproy verspreid 2 270 

Totaal 84 14.611 
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3.1.2 Weert-Oost 
 
Omdat het vraagstuk zich met name voordoet in Weert-Oost, zoomen we nader in 
op het aanbod in de wijken Leuken, Groenewoud en een deel van Biest (ten oosten 
van de Graafschap Hornelaan). In Leuken wonen 4.055 personen, in Groenewoud 
zijn dit er 4.061 en het oostelijk deel van Biest 986. In totaal telt Weert-Oost 9.102 
inwoners. Op navolgend kaartbeeld wordt Weert-Oost (excl. industrie en buitenge-
bied) weergegeven. De wijken Groenewoud en Leuken worden gescheiden door de 
Ringbaan-Oost. 
 
Figuur 3.5: Weert-Oost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Weert-Oost zijn 10 winkels in de dagelijkse sector gevestigd, met in totaal een 
vloeroppervlak van ca. 2.150 m² wvo. Afgezet naar inwonertal is dit met 236 m² wvo 
per 1.000 inwoners relatief weinig. In onderstaande tabel wordt een overzicht van 
het dagelijks aanbod in de wijk gegeven.  
 
Tabel 3.4: Aanbod dagelijks Weert-Oost naar branche 

Branche Aantal verkooppunten Omvang (m² wvo) 

Groente/fruit 1 90 

Bakker  4 132 

Minisuper 2 155 

Slagerij 1 40 

Supermarkt 2 1.731 

Totaal 10 2.148 

 
In het oostelijke deel van Weert ligt geen wijkwinkelcentrum. Het dichtstbijzijnde 
cluster is Maaspoort aan de rand van het centrum van Weert (o.a. Jan Linders). De 
consument heeft in Weert-Oost de beschikking over twee supermarkten, een Aldi 
van 986 m² wvo en een Jumbo van 745 m² wvo. Beide supermarkten zijn op een sub-
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optimale locatie gevestigd; de Aldi met een tijdelijke vestiging solitair uit het zicht 
op bedrijventerrein Groenewoud-Zuid en de Jumbo samen met bakkerij Korsten aan 
de Friezenstaat, ingekapseld in de wijk met daardoor matige zichtbaarheid en be-
reikbaarheid. Bovendien heeft de Jumbo supermarkt een zeer beperkte maat voor 
een service supermarkt. In onderstaande tabel wordt de spreiding van het dagelijks 
aanbod weergegeven. Hieruit is duidelijk op te maken dat het dagelijks aanbod in 
Weert-Oost zeer verspreid gevestigd is. 
 
Figuur 3.6: Aanbod dagelijks Weert-Oost 

 
3.1.3 Kwaliteiten en knelpunten 
 
Kwaliteiten 

 Ruim aanbod aan dagelijks artikelenaanbod 

afgezet tegen het inwonertal van Weert. 

 Gevarieerde segmentatie supermarktaanbod. 

 Goede spreiding supermarkten, alle inwoners 

van Weert hebben op maximaal 900 meter af-

stand de beschikking over een supermarkt. 

 Heldere structuur Noord en West. 

 Sterk aanbod aan dagelijkse artikelen in 

centrum. 

Knelpunten 

 Een aantal supermarkten heeft een beperkte 

schaal naar huidige maatstaven (met name 

Jumbo in Leuken) 

 Het dagelijkse artikelenaanbod in de wijken 

Groenewoud en Leuken is beperkt en ligt ver-

spreid. De aanwezige supermarkten zijn be-

perkt in omvang (Jumbo) of hebben slechts 

een tijdelijke vergunning (Aldi).  

 Maaspoort als boodschappencentrum op 

afstand van het kernwinkelgebied gelegen. 

 Ruimtelijke spreiding en supermarktdichtheid 

in zuidelijke wijken.  
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3.2 Trends en ontwikkelingen 
 
Aanbodzijde algemeen 
De dagelijkse artikelensector in het algemeen en de supermarktenbranche in het 
bijzonder is de laatste jaren sterk in beweging: de belangrijkste trends en ontwikke-
lingen zijn: 
 De trend tot schaalvergroting zet verder door. Voor een rendabel functioneren is 

een steeds groter verkoopvloeroppervlak nodig. Nieuwe, moderne supermarkten 
hebben een omvang van circa 1.250 - 1.750 m² wvo. In grote steden maken 
sommige supermarkten een schaalsprong tot grootschalige supermarkten (3.000-
4.000 m² wvo) maar ook in kleinere plaatsen is duidelijk een schaalsprong zicht-
baar. 

 Het benodigd draagvlak voor voorzieningen wordt - als gevolg van de schaal-
vergroting - steeds groter. De extra winkelmeters worden deels door een groter 
draagvlak terugverdiend. Aspecten als autobereikbaarheid en parkeermogelijk-
heden hangen samen met deze ontwikkeling en worden daarom steeds belang-
rijker. Om het draagvlak toch te kunnen realiseren, opteren supermarkten steeds 
vaker voor locaties buiten reguliere winkelgebieden (meer ruimte). 

 Tegelijkertijd is er een opleving van dorps-, wijk-, en stadsdeelcentra zichtbaar. 
Er is in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van het verblijfs-
klimaat in dergelijke centra en het uitbreiden van de winkelruimte. Het aanbod 
concentreert zich steeds meer in de grotere winkelcentra. De supermarkten ma-
ken waar mogelijk een schaalsprong in deze sterk op boodschappen doen ge-
richte centra. Op wijk-, buurt- en dorpsniveau zijn supermarkten de belangrijkste 
publiekstrekkers. 

 Supermarkten hebben steeds minder ieder hun eigen afgebakende verzorgings-
gebied en de grootste supermarkten hebben vaak een aanvullende functie (een 
soort paraplufunctie) ten opzichte van kleinere supers in de omgeving. Het gaat 
bij deze grootste supermarkten vaak om centrumsupermarkten, maar dit kan 
ook opgaan voor min of meer solitaire grootschalige supermarkten (veelal gele-
gen tussen grotere woongebieden).  

 Factoren als een ruime overzichtelijke indeling, een breed assortiment, hygiëne 
en behulpzaam, vriendelijk personeel spelen een belangrijke rol in de super-
marktkeuze van de consument. 

 De marktsegmentatie bij supermarkten vervaagt; behalve in discountsupermark-
ten is er vrijwel overal sprake van een grote variatie in prijsstelling van de aan-
geboden producten. Bovendien ligt tegenwoordig het prijsniveau ook in diverse 
servicesupermarkten op een laag niveau door onder meer de toename van huis-
merken.  

 Branche- en sectorvervaging doet zich voor in diverse branches, waaronder de 
supermarktenbranche. In supermarkten wordt in toenemende mate non-food 
artikelen aangeboden, vaak op actiematige wijze. Vooral discountsupermarkten 
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bieden deze non-food artikelen aan. Maar ook het vaste non-food assortiment 
in grotere winkels wordt breder.  

 In navolging van de prijzenoorlog in de supermarktbranche hebben verschillen-
de overnames en fusies plaatsgevonden. Albert Heijn, Jumbo en Lidl zijn sterk uit 
de strijd gekomen, de formules Edah, Super de Boer en C1000 zijn het slachtoffer 
geworden. Kleinschalige supermarkten, versspeciaalzaken op minder goede lo-
caties en winkelstrips zonder eigentijdse supermarkt hebben het moeilijker ge-
kregen. 

 De filialisering in de detailhandel zet gestaag voort. Er zijn verschillende nieuwe 
ketens die zich willen vestigen in Nederland (waarbij in het verleden het succes 
nogal wisselend is geweest) en daarnaast breiden gevestigde ketens het aantal 
filialen uit. De consument rekent deze formules tot het basisaanbod. Het aan-
deel filiaalbedrijven nam de afgelopen 10 jaar toe van 28% naar 35%, ten koste 
van het aantal zelfstandige bedrijven. 

 Het toekomstperspectief van kleine zelfstandigen wordt bemoeilijkt door filiali-
sering en vergrijzing van het ondernemersbestand. De verwachting is dat het 
aandeel filiaalbedrijven ook in de toekomst verder gaat stijgen en dat het aan-
deel zelfstandige ondernemers verder gaat afnemen. Daarnaast staat de positie 
van de kleine zelfstandige winkelier onder druk door vergrijzing van het onder-
nemersbestand. De leeftijdsopbouw van het ondernemersbestand is nog sneller 
aan het vergrijzen vergeleken met onze bevolking. Ruim 35% van de onderne-
mers is ouder dan 50 jaar. Uit eerder onderzoek van Inretail (CBW-MITEX) blijkt 
dat circa 30% van de MKB-leden tussen 2010 en 2015 wil stoppen. In veel geval-
len is er geen opvolging, waardoor veel winkels (gedwongen) zullen gaan slui-
ten. 

 Tegenover de schaalvergroting is tegelijk een trend van schaalverkleining en 
(super)specialisatie waar te nemen. Er duiken winkels op met een zeer specialis-
tisch of bijzonder assortiment.  

 Het aantal auto’s neemt nog steeds toe. Datzelfde geldt voor het autogebruik. 
Het belang van een goede autobereikbaarheid en parkeergelegenheid neemt 
daardoor voor winkelvoorzieningen toe. ‘No parking, no business’.  

 Trafficlocaties worden steeds belangrijker. Niet alleen op vliegvelden, maar ook 
op trein- en busstations is steeds meer detailhandel te vinden, zowel op het ge-
beid van dagelijkse als niet-dagelijkse artikelen.  

 Internet is een belangrijk communicatiemiddel voor de consument. Voor de re-
tailer vormt de opkomst van internetwinkelen enerzijds een bedreiging, ander-
zijds een kans. Steeds meer winkelketens openen een webshop. Daarnaast cre-
eren webwinkels in toenemende mate fysieke afhaalpunten in bestaande win-
kelgebieden. In de toekomst functioneren fysiek winkelen en virtueel winkelen 
naast elkaar (cross channel).  

 De fysieke winkel blijft weliswaar veruit de populairste aankoopplaats maar ver-
liest wel terrein ten opzichte van het internet. Levensmiddelen worden echter 
overwegend aangeschaft via de fysieke winkel in plaats van via het internet. De 
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impact van internetaankopen op de winkelbestedingen in supermarkten is dus 
niet zo groot als bij niet-dagelijkse artikelen. De komst van afhaalpunten veran-
dert dit mogelijk waardoor de impact groter wordt. Binnen de internethandel 
gaan gespecialiseerde afhaalpunten een belangrijke rol spelen bij de versprei-
ding van de bestellingen. 

 
Vraagzijde algemeen 
Ontwikkelingen aan de aanbodzijde hebben invloed op het koopgedrag van de 
consumenten, andersom heeft het veranderende koopgedrag gevolgen voor de 
aanbodstructuur. Door ervaring en de overvloed aan informatie is de hedendaagse 
consument kritisch. Men is vooral op zoek naar waarde. In het koopgedrag wordt, 
naast de prijs, rekening gehouden met factoren als tijd, inspanning, gemak en ple-
zier.  
 Gemiddeld wordt minder tijd besteed aan winkelen en boodschappen doen, ook 

bij de supermarkt, wel is het bestede bedrag per bezoek toegenomen. 
 De consument bezoekt steeds vaker grotere winkels en winkelcentra in verband 

met het gemak van ruime keus. 
 Door een grotere mobiliteit en de beschikbare informatie voor de consument 

(o.a. Internet) is het referentiekader van de consumenten in de afgelopen jaren 
ruimer geworden. Aanbodkwaliteit, keuzemogelijkheid, prijsstelling en interne 
(winkelinrichting, uitstraling) en externe (omgevingskwaliteit) verschijningsvorm 
worden als gevolg hiervan belangrijker. 

 De consument stelt steeds hogere eisen aan de keuzemogelijkheid in supermark-
ten (volledige assortimenten), maar de prijs heeft wel aan belang gewonnen. 
Deze prijsbewuste consument is sterk op discountsupermarkten georiënteerd. 

 In de dagelijkse sector worden de aankopen door de consument nog steeds dicht 
bij huis gedaan. Dit aanbod blijft dan ook (mits het voldoet aan het verwach-
tingspatroon) in buurt, wijk en kern veel perspectief behouden.  

 Door de veranderende bevolkingssamenstelling verandert ook de behoefte van 
de consument. Zo worden de winkelvoorzieningen in de wijk belangrijker door 
de toenemende vergrijzing.  

 Cultureel en etnisch: een toenemend aantal bewoners van buitenlandse afkomst 
met andere consumptiegewoonten die soms ook worden overgenomen door au-
tochtone Nederlanders.  

 De huishoudensituatie verandert door minder traditionele gezinnen, meer al-
leenwonenden en tweepersoonshuishoudens. 

 Inkomensverschillen nemen toe door de grotere groep ouderen (vaak met goede 
pensioenen), instroom van allochtonen en een toenemend aantal mensen met 
een benedenmodaal inkomen. 

 Door de toegenomen arbeidsparticipatie (tweeverdieners, werkende eenper-
soonshuishoudens) is het arbeidspatroon veranderd en neemt de druk op vrije 
tijd bij grote groepen huishoudens toe waardoor andere voorkeuren ontstaan in 
koopgedrag. 
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 Recente koopstromenonderzoeken laten verschuivingen zien in het koop- en 
bestedingsgedrag van de consument8. De mate waarin de consument haar dage-
lijkse boodschappen doet in de eigen woonplaats is aanzienlijk gedaald (koop-
krachtbinding gemiddeld 5% lager). De consument is minder trouw aan het ei-
gen boodschappenaanbod. De binding ligt logischerwijs een stuk hoger wanneer 
centra met een sterker winkelaanbod op grotere afstand liggen. Het zijn juist de 
plaatsen nabij grotere of sterkere winkelgebieden die in de verdrukking komen. 
De concurrentie tussen winkelgebieden is toegenomen. Kwaliteitsverbetering en 
aanbodversterking zijn noodzakelijk om de concurrentiepositie te blijven be-
houden. 

 
Ruimtelijke hiërarchie 
Onder invloed van de vraag- en aanbodontwikkelingen is de traditionele winkel-
hiërarchie langzaam komen te veranderen. Het kaartbeeld verschuift steeds verder 
naar een functionele hiërarchie. Daarin zijn niet meer de ligging, omvang en verzor-
gingsgebied de centrale begrippen voor de typering van een winkelgebied, maar 
gaat het meer om de kwalitatieve en functionele invulling van een centrum en om 
ruimere openingstijden van de winkels (’s avonds, zondag).  
Globaal zijn in deze functionele hiërarchie de volgende centra te benoemen:  
 Centra met basisvoorzieningen: de boodschappencentra. Hoge dichtheid, gericht 

op gemak, voornamelijk boodschappen, supermarkten als trekker. Gemak, effi-
ciëntie, regelmatig bezoek en nabijheid zijn in verband met de vergrijzing van 
de bevolking steeds belangrijkere kernbegrippen.  

 Stadsdeelcentra en grotere dorpscentra: boodschappen doen en recreatief win-
kelen op beperktere schaal (efficiënt recreatief winkelen) worden hier gecombi-
neerd. Compactheid, compleetheid, overzichtelijkheid en bekendheid zijn kern-
begrippen. Lokale ondernemingen kunnen hierbij voor de benodigde uniciteit 
zorgen. Klanten komen specifiek bij deze winkels voor kwaliteit, service per-
soonlijke benadering en specialisme. Maar de consument vraagt daarnaast te-
vens om de aanwezigheid van de bekende landelijke formules.  

 Grootschalige clusters: gericht op laagfrequente aankopen, vervangingsaanko-
pen, woninginrichting, doe-het-zelf, tuincentra, enz. Woonboulevards, GDV lo-
caties zoals Retail Parken en themacentra (Factory Outlet Centra) behoren hier-
toe. Gemak, helderheid, parkeren en bereikbaarheid zijn kernbegrippen. 

 Binnensteden: hier staat het recreatieve winkelen centraal. De consument komt 
hier om zich te ontspannen en te vermaken. Voor het winkelen is de branche-
groep mode & luxe daarbij de basis. Naast modewinkels zorgen andere luxe 
producten, zoals juwelier, boeken, media, cosmetica voor een totaal pakket. 
Vermaak, sfeer, verrassing zijn kernbegrippen. 

 Trafficlocaties worden een steeds belangrijkere aankoopplaats. Dit is begonnen 
met de komst van winkels op grote vliegvelden. Deze trend zet zich door op an-

                                                      
8  Platform Binnenstadsmanagement en SSM, De weerbare binnenstad (2012) 
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dere locaties, zoals trein-, tram- en busstations, ziekenhuizen, kantoorlocaties en 
universiteiten. De grotere NS-stations hebben al een ruim aanbod aan winkels. 

 
 
3.3 Beleidskaders 
 
Structuurvisie Weert 2025 
De insteek van de structuurvisie is om voor de detailhandel kansrijke gebieden aan 
te wijzen teneinde deze gebieden te versterken en om een verdere ruimtelijke con-
centratie te bewerkstelligen. Als kansrijke gebieden worden de binnenstad (met het 
accent op sfeer, ontmoeting en beleving), enkele wijk-, buurt- en dorpswinkelcentra 
(met name voor de dagelijkse boodschappen) en de PDV-locatie Roermondseweg-
Moesdijk (voor de doelgerichte aankopen) benoemd. 
 
Uitgangspunt van de gemeente is dat het, met het oog op de leefbaarheid van 
buurten, wijken en dorpen, ook in de toekomst van groot belang is dat de wijk- en 
buurtwinkelcentra en het dorpscentrum in Stramproy zoveel mogelijk in stand blij-
ven. Voor de winkelstrips geldt dat de gemeente het wenselijk acht dat er in de be-
staande winkelstrips voorzieningen voor de buurtbewoners gevestigd zijn. In alle 
bestemmingsplannen zijn de voorschriften inmiddels zodanig verruimd dat ook an-
dere voorzieningen dan winkels of zakelijke dienstverlening gevestigd kunnen wor-
den in de betreffende winkelstrips/winkelcentra, voor zover zij een functie voor de 
buurt hebben en qua schaal en omvang daarin passen.  
 
De wijkwinkelcentra in Weert liggen op centrale, goed bereikbare locaties verspreid 
over de stad. Met uitzondering van het oostelijk deel van Weert. De wijk Leuken 
bezit een buurtwinkelcentrum en in Groenewoud liggen twee winkelstrips. Deze 
zijn niet toekomstbestendig en op termijn niet levensvatbaar. Het detailhandelsbe-
leid gaat uit van het situeren van supermarkten met kleinere winkels voor de dage-
lijkse- en (beperkt) niet-dagelijkse goederen op goed ontsloten centrale plekken.  
 
Er zijn mogelijkheden in Weert-Oost om een nieuw wijkwinkelcentrum te realiseren 
op het Sporthalgebied aan de St. Jobstraat, tussen de wijken Groenewoud en Leu-
ken. De supermarkt en de andere zaken uit het huidige winkelcentrum aan de Frie-
zenstraat kunnen hier een nieuwe plek krijgen. Andere winkels, waaronder een 
tweede supermarkt zouden hierbij aan kunnen sluiten. De supermarkt in Leuken 
staat al lange tijd onder druk. De winkel is te klein en daarmee niet toekomstbe-
stendig. De locatie is zodanig dat het voedingsgebied te klein is om op de locatie 
duurzaam te investeren in een toekomstbestendige voorziening. We zien dat win-
kels in winkelstrips aan de Limburglaan en Graafschap Hornelaan langzaamaan ver-
dwijnen. Daarmee ontbreekt met name in het oostelijk deel van Groenewoud thans 
een voorziening voor de dagelijkse boodschappen. Een meer centrale ligging tussen 
de wijken Groenewoud en Leuken maakt de winkelvoorziening toekomstbestendig. 
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De verplaatsing is echter mede afhankelijk van de bereidwilligheid van de belegger 
en de exploitant om te verplaatsen. Verder dient het echt om verplaatsing te gaan. 
Dat betekent dat hieraan de voorwaarde gekoppeld wordt dat de winkelvoorzie-
ning aan de Friezenstraat verdwijnt en dit gebied herontwikkeld wordt. Verder zul-
len mogelijk andere voorwaarden hieraan gekoppeld worden, bijvoorbeeld wanneer 
het aantal m² winkelvloeroppervlak uitgebreid wordt. Dit kan mogelijk negatieve 
gevolgen hebben voor andere supermarkten in Weert. Een marktonderzoek detail-
handel (supermarkten) wordt met onderhavige rapportage toegevoegd aan het 
uitvoeringsprogramma. 
 
Integrale woonvisie Leuken9 
De belangrijkste kernkeuze die in de visie is opgenomen is de voorkeurslocatie voor 
de winkelvoorzieningen. Uit de Structuurvisie Weert 2025 blijkt dat de winkelvoor-
zieningen voor dagelijkse boodschappen in Weert over het algemeen een goede 
spreiding kennen met een goede bereikbaarheid voor de bewoners. Er is echter ge-
bleken dat Weert-Oost een blinde vlek is voor wat betreft een adequate winkel-
voorziening. De supermarkt in Leuken staat al lange tijd onder druk. De winkel is te 
klein en daarmee niet toekomstbestendig. De bereikbaarheid en zichtbaarheid zijn 
niet optimaal met het oog op het potentieel verzorgingsgebied Leuken-
Groenewoud. Bovendien zijn winkels in winkelstrips aan de Limburglaan en Graaf-
schap Hornelaan langzaam aan het verdwijnen. Daarmee ontbreekt met name in het 
oostelijk deel van Groenewoud een voorziening voor de dagelijkse boodschappen. 
Bijkomend argument is dat door het weghalen/wegbestemmen van de detailhandel 
in het hart van Leuken het plein een minder stenige stedelijke uitstraling kan krijgen 
en groener kan worden.  
 
Het is belangrijk dat alle inwoners van Weert kunnen beschikken over de nabijheid 
van winkelvoorzieningen. Bereikbaarheid, zichtbaarheid en een adequate parkeer-
voorziening zijn hierbij cruciaal. Het in de huidige tijd vereiste ruimere assortiment 
vraagt om een grotere winkelvoorziening. Een meer centrale ligging tussen de wij-
ken Groenewoud en Leuken maakt de winkelvoorziening toekomstbestendig. Het 
benodigde verzorgingsgebied wordt dan gerealiseerd. Hiermee wordt het behoud 
van een winkelvoorziening in de toekomst gewaarborgd en zullen per saldo minder 
verkeersbewegingen in het centrum van de wijk plaatsvinden.  
 
 
3.4 Plannen en initiatieven 
 
Afgezien van de plannen in Leuken zijn er geen andere initiatieven bekend. Wel is 
er door een supermarktorganisatie interesse getoond in realisatie van een extra ves-
tiging.  
 
                                                      
9 Vastgesteld op 30 oktober 2013 
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3.5 Draagvlak 
 
Bevolkingsomvang en –ontwikkeling 
In onderstaande tabel wordt de bevolkingsomvang en -prognose voor Weert-stad en 
de gemeente Weert weergegeven evenals specifiek voor Weert-Oost. Volgens de 
prognose van E’til10 gaat het inwonertal van de gemeente Weert de komende de-
cennia dalen. Voor de prognoses op kern- en wijkniveau baseren we ons op een 
eerdere gedetailleerdere prognose door E’til uit 2012. In de wijk Leuken wordt een 
toename van het inwonertal verwacht door de geplande woningen in Vrouwenhof. 
Ook in Biest-Oost wordt een lichte toename van het inwonertal voorzien11. 
 
Tabel 3.5: Bevolkingsomvang en –prognose  

 2013 2020 2025 

Groenewoud 4.061 3.605 3.520 

Leuken 4.055 4.200 4.340 

Biest-oost 986 1.085 1.069 

Weert-Oost 9.102 8.890 8.929 

Kern Weert 43.460 43.295 42.915 

Gemeente Weert 48.582 48.159 47.658 

 
Bestedingen 
Het inkomensniveau in de gemeente Weert bedraagt ca. € 14.700,- per hoofd van de 
bevolking per jaar en ligt daarmee ca. 0,7% onder het landelijk gemiddelde inko-
men van € 14.800,- per hoofd van de bevolking12. Bij een afwijking groter dan 5% 
passen wij een correctie op het bestedingscijfer toe. Voor Weert kunnen de landelij-
ke bestedingscijfers gehanteerd worden. De gemiddelde bestedingen in de dagelijk-
se sector bedragen landelijk per hoofd € 2.270,- op jaarbasis (exclusief BTW)13. Deze 
worden zoals gebruikelijk voor de toekomst constant gehouden, evenals dat voor de 
normatieve omzet per m² het geval is.  
 
Koopstromen 
Huidige situatie 
Er zijn voor Weert-stad geen recente koopstroomgegevens voor handen. Op basis 
van het aanwezige aanbod mag verwacht worden dat er op dit moment sprake is 
van een relatief hoge koopkrachtbinding (aanname 95%). Het aandeel omzet van 
buiten Weert zal echter niet zo heel groot zijn vanwege het sterke boodschappen-
aanbod in Stramproy, Nederweert en Budel en het feit dat enkele omringende klei-
ne kernen al tot Weert-stad gerekend zijn.  

                                                      
10  E’til, Bevolkings- en huishoudensprognoses Limburg (2013) 
11  Daar slechts een bevolkingsprognose voor de gehele wijk Biest beschikbaar is, is een aanname gedaan 

voor het aandeel van de groei van geheel Biest dat zich in Biest-Oost voor doet. De gehele wijk Biest 
heeft in 2013 volgens de prognose circa 2.117 inwoners, in 2020 zijn dit er 2.330 en in 2025 2.295.  

12  Bron: CBS, Regionale Inkomensverdeling, 2010. 
13  Hoofdbedrijfschap detailhandel, omzetkengetallen (2012) 
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Wel wordt rekening gehouden met toevloeiing vanuit toerisme en het feit dat in 
Budel geen discount aanbod gevestigd is. In de berekeningen wordt voor de huidige 
situatie uitgegaan van 17,5-20%. 
 
Toekomstige situatie 
Naar de toekomst toe wordt voor de kern Weert ondanks de versterking van het 
aanbod in de dagelijkse sector niet uitgegaan van een verhoging van de koop-
krachtbinding. De binding ligt immers al op een zeer hoog niveau en er zal altijd 
enige afvloeiing zijn naar aankoopplaatsen buiten Weert. Door de ontwikkeling van 
een winkelcentrum aan de Ringbaan-Oost zal de koopkrachttoevloeiing van buiten 
iets hoger uitvallen. 
 
 
3.6 Huidig functioneren en distributieve mogelijkheden Weert 
 
In navolgende tabel is op basis van de hiervoor aangegeven gegevens een bereke-
ning gemaakt van het economisch functioneren van het dagelijks artikelenaanbod in 
Weert. Hiervoor wordt de omzet per m² wvo (vloerproductiviteit) als indicator ge-
bruikt.  
 
Tabel 3.6: Benadering huidig functioneren dagelijkse sector  

 Weert

Aantal inwoners  43.460

Bestedingen per hoofd (€) 2.270

Totale bestedingspotentieel (€ mln.) 98,7

Koopkrachtbinding 95%

Gebonden bestedingen (€ mln.) 93,7

Koopkrachttoevloeiing als aandeel van de omzet 17,5-20%

Koopkrachttoevloeiing absoluut (€ mln.) 19,9-23,4

Totale besteding (€ mln.) 113,6-117,2

Huidig wvo (m²) 17.125

Omzet per m² wvo (€) 6.650-6.850

Vergelijkbaar gemiddelde (€ per m² wvo) 7.090

 
De gemiddelde omzet per m² wvo in de dagelijkse sector in Weert ligt rond de  
€ 6.750,-. Dit is theoretisch iets beneden het landelijk gemiddelde dat als referentie 
is opgenomen (-5%). In de volgende berekening wordt de binding op het huidige 
niveau gehouden, wel zal de toevloeiing door de ontwikkeling aan de Ringbaan-
Oost iets stijgen. De bestedingen worden eveneens op het huidige niveau gehou-
den, er wordt wel uitgegaan van iets minder inwoners in Weert.  
 
  



Hoofdstuk 3 25  

Tabel 3.7: Benadering distributieve mogelijkheden Weert 2020 

  

Aantal inwoners  43.295 

Bestedingen per hoofd (€) 2.270 

Totale bestedingspotentieel (€ mln.) 98,3 

Koopkrachtbinding 95% 

Gebonden bestedingen (€ mln.) 93,4 

Koopkrachttoevloeiing als aandeel van de omzet 20% 

Koopkrachttoevloeiing absoluut (€ mln.) 23,3 

Totale besteding (€ mln.) 116,7 

Aanwezig m² wvo 17.125 

Omzet per m² wvo (€) 6.825 

Vergelijkbaar gemiddelde (€ per m² wvo) 7.090 

Uitbreidingsruimte (m² wvo) - 

 
Geconcludeerd moet worden dat er volgens deze berekeningsmethodiek theoretisch 
geen uitbreidingsruimte voor het aanbod aan dagelijkse artikelen in de kern Weert 
is aan te geven.  
 
Uitgangspunt bij de berekening is echter de landelijk gemiddeld behaalde omzet 
per m² wvo. Geconstateerd is dat deze vloerproductiviteit momenteel iets lager ligt 
(€ 6.750,-). Als er vanuit gegaan wordt dat het aanbod in Weert bij de huidige omzet 
van gemiddeld € 115,4 mln. vanwege de lokale omstandigheden toch normaal en 
voldoende kan functioneren, dan kan de berekening ook anders ingestoken wor-
den. In dat geval is er ruimte van ca. € 116,7 minus € 115,4 is € 1,3 mln. op jaarbasis. 
Gaan we voor een eventuele nieuwe supermarkt uit van een normatieve omzet per 
m² wvo van ca. € 7.090,-, betekent dit een uitbreidingsruimte van ca. 185 m² wvo. 
Omdat er weinig extra toevloeiing ten gevolge van de ontwikkeling verwacht wor-
den, zullen er vooral lokaal effecten optreden. 
 
Kwaliteit boven kwantiteit 
De hiervoor aangegeven distributieve ruimte is het resultaat van berekeningen die 
gebaseerd zijn op meerdere aannames. Het gaat immers om toekomstige ontwikke-
lingen en op voorhand kunnen die nooit exact voorspeld worden. De woningbouw 
kan bijvoorbeeld vertraging oplopen, de gemiddelde woningbezetting kan hoger of 
lager uitvallen, de bestedingen kunnen sterk gaan stijgen of juist gaan dalen en 
koopstromen kunnen toch iets anders lopen dan verwacht. De uitkomsten van de 
berekeningen mogen daarom nooit als normatief gezien worden, maar als indica-
tief.  
 
In dit verband is het van belang aan te geven dat aan de kwalitatieve aspecten bij 
winkelontwikkelingen meer waarde gehecht dient te worden dan aan de kwantita-
tieve distributieve mogelijkheden. In de ruimtelijke ordening dient op basis van 
ruimtelijk relevante argumenten beoordeeld te worden of het consumentenbelang 
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op langere termijn wordt gediend (geen duurzame ontwrichting); het gaat niet om 
een verslechterde concurrentiepositie voor individuele bedrijven.  
 
Als bijvoorbeeld nieuwe winkelontwikkelingen, op een vanuit de structuur bezien 
goede plek, als resultaat hebben dat verouderd aanbod op een slechte plek ver-
dwijnt, dan is de detailhandelsstructuur er per saldo op vooruitgegaan. Er is immers 
modern aanbod en/of een aantrekkelijk verblijfsklimaat bij gekomen en daar heeft 
de consument uiteindelijk het meeste baat bij. Het, in het kader van structuurverbe-
teringen, meer realiseren dan de berekende distributieve uitbreidingsruimte hoeft 
dus helemaal niet erg te zijn, vooropgesteld dat de effecten per saldo positief zijn. 
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4. VISIE OP DE BOODSCHAPPENSTRUCTUUR 

4.1 Toekomstbestendige boodschappenstructuur  
 
In de dagelijkse sector gaat het om de aankopen van de consument voor het primai-
re levensonderhoud, het boodschappen doen. Deze aankopen worden met een ho-
ge frequentie gedaan en veelal in de nabijheid van de woonomgeving. Bij de keuze 
in aankoopplaats zijn nabijheid, bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, gemak, 
keuzemogelijkheden, uitstraling en prijs overwegingsfactoren.  
 
In de dagelijkse sector spelen de wijkwinkelcentra en kernverzorgende centra een 
centrale rol. De toekomstwaarde van buurtstrips staat daarentegen sterk onder 
druk, omdat zij vaak niet voldoen aan de door de consument gestelde eisen (o.a. 
compleetheid, keuzemogelijkheden). Buurtstrips zonder volwaardige supermarkt 
hebben bovendien de basis niet op orde en daardoor geen perspectief (meer). In-
dien een moderne supermarkt niet ruimtelijk inpasbaar is of voldoende consumen-
tendraagvlak in de directe omgeving ontbreekt, is het zaak te kijken naar alterna-
tieve buurtverzorgende invullingen als gezondheidszorg, kinderdagverblijf etc. 
Wanneer de afstand tot een compleet centrum te groot wordt, voorzien solitaire 
supermarkten in het eerder genoemde uitgangspunt ‘nabijheid’. Zij kunnen, mits 
gesitueerd op goede locaties en voldoende draagvlak, een passend alternatief zijn 
voor de buurtstrip. Voor een sterke boodschappenstructuur dient in eerste instantie 
ingezet te worden op behoud en eventuele versterking van de perspectiefrijke 
wijkwinkelcentra en kernverzorgende centra. 
 
Belangrijk voor deze centra is een centrale ligging in het verzorgingsgebied, goede 
bereikbaarheid per auto (maar ook per fiets en te voet) en voldoende parkeergele-
genheid. Functioneel dienen de centra te beschikken over een compleet aanbod op 
het gebied van dagelijkse goederen. Dat betekent minimaal een of twee (comple-
mentair aan elkaar zijnde) supermarkten van een moderne omvang, onderscheiden-
de speciaalzaken en winkelaanbod in persoonlijke verzorging. Mogelijk aangevuld 
met enkele frequent benodigde niet-dagelijkse winkels (bloemenwinkel, dibevo 
etc.). Supermarkten van moderne omvang zijn de trekkers in deze centra.  
 
Tabel: Referentie invulling basisaanbod dagelijks wijkwinkelcentrum 

Levensmiddelen m² wvo Persoonlijke verzorging m² wvo 

Supermarkt (2x) 2.500 Apotheek 75 

Bakker  50 Drogist 225 

Slager 50   

Tabak/lectuur 100   

Totaal 2.700  300 
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Weert 
In Weert is de boodschappenstructuur opgebouwd uit het centrum van Weert en de 
buurtcentra/-strips Boshoven, Dries, Moesel, Leuken en Molenakker. Daarnaast zijn 
in Weert een tweetal solitaire supermarkten gevestigd. Elk winkelgebied beschikt 
over minimaal één supermarkt. In het centrum zijn inclusief de Maaspoort drie su-
permarkten aanwezig. Het verzorgingsbereik van het centrum is ook groter dan 
slechts de inwoners van het centrum. Per winkelgebied wordt onderstaand globaal 
het primaire draagvlak14 weergegeven.  
 
Tabel: Omvang (dagelijks) en draagvlak winkelgebieden Weert 

Winkelgebied Omvang dag. (m² wvo) Draagvlak (inwoners) 

Centrum  7.650 ca. 8.500 +  (Centrum, Fatima, deel Biest, deel Groenwoud) 

Boshoven 1.230 ca.7.000  (Boshoven, Laarveld/Hushoven) 

Dries + Lidl 2.100 ca 6.150 (Keent, Kazernelaan) 

Moesel 1.840 ca 6.500 (Moesel, Graswinkel, deel Keent) 

Leuken + Aldi 1.760 ca 7.100 (Leuken, deel Biest, deel Groenewoud) 

Molenakker 1.200 ca 4.000  (Molenakker, Laar/Hushoven) 

 
Reeds eerder is naar voren gekomen dat de supermarkten in Weert over het alge-
meen een goede spreiding kennen. Alle inwoners hebben op relatief korte afstand 
van de woning de beschikking over een supermarkt. Uit de tabel is op te maken dat 
er is in principe voor de meeste winkelgebieden voldoende draagvlak aanwezig. Uit 
dezelfde tabel kan opgemaakt worden dat de winkelgebieden wat dagelijks aanbod 
betreft een (zeer) beperkte omvang hebben. Zoals in voorgaande tabel is aangege-
ven heeft het dagelijkse aanbod in een compleet wijkcentrum een omvang van ca. 
2.000 à 3.000 m² wvo (afhankelijk van het aantal supermarkten). Op basis van voor-
gaande komen we voor wat betreft het perspectief van de verschillende centra tot 
de volgende conclusies: 
 Het perspectief van de centra Moesel, Boshoven en Leuken/Groeneveld (mits de 

beoogde ontwikkeling plaatsvindt) is goed. 
 Minder perspectiefrijk zijn het buurtcentrum Dries en het winkelcentrum Maas-

poort (centrum), vanwege de nabijheid van ander aanbod.  
 Buurtcentrum Molenakker is minder perspectiefrijk vanwege het beperkte 

draagvlak (ca. 4.000 inwoners). Het buurtcentrum is dan ook sterk afhankelijk 
van de koopkrachttoevloeiing en koopkrachtbinding die zij weet te realiseren.  
 

In Weert-stad is buiten het in deze winkelgebieden aanwezige dagelijkse aanbod 
overigens nog ca. 1.350 m² wvo, verdeeld over ca. 15 verkooppunten verspreid ge-
vestigd. Omdat de consument haar keuze voor een winkelcentrum baseert op facto-
ren als keuzemogelijkheden, gemak en een compleet aanbod, verdient het aanbeve-

                                                      
14  Hierin zijn vanwege de ligging de inwoners van de kernen Altweerterheide, Tungelroy en Swartbroek 

nog niet meegenomen. 
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ling om het nu verspreide of in perspectiefarme winkelstrips gevestigde dagelijkse 
winkelaanbod te verplaatsen naar perspectiefrijke winkelgebieden.  
 
 
4.2 Scenario-analyse Weert-Oost 
 
Navolgend worden enkele ontwikkelingsscenario’s specifiek voor Weert-Oost aan-
gegeven. Hierbij wordt 2020 als horizon aangehouden. De scenario’s zijn als volgt:  
1. Uitbreiding van de Jumbo supermarkt op de huidige locatie in Leuken. 
2. Een buurtwinkelcentrum met één moderne supermarkt aan de Ringbaan-Oost 

realiseren middels verplaatsing en uitbreiding van de huidige Jumbo supermarkt 
in Leuken. 

3. Een wijkwinkelcentrum met twee complementaire supermarkten realiseren aan 
de Ringbaan-Oost middels verplaatsing en uitbreiding van de huidige Jumbo su-
permarkt in Leuken en verplaatsing van de tijdelijke Aldi vestiging op bedrijven-
terrein Groenewoud-Zuid. 

 
Scenario 1 
In het eerste scenario gaan we slechts uit van een uitbreiding van de Jumbo super-
markt aan de Friezenstraat, er wordt geen verplaatsing beoogd. Het is vanwege de 
afstand tot alternatief supermarktaanbod waarschijnlijk dat de inwoners van Leuken 
in sterke mate op het eigen supermarktaanbod gericht zijn, ook door de fysieke 
barrière van de Ringbaan-Oost en Roermondseweg. Bovendien is Leuken een voor-
malig dorp, vaak zijn inwoners van voormalige dorpen van oudsher sterk gericht op 
voorzieningen in het eigen dorp. Met deze achtergrond gaan we ervan uit dat de 
Jumbo supermarkt circa 50% van het bestedingspotentieel in de wijk Leuken bindt, 
hetgeen tamelijk veel is. Ook bewoners van Groenewoud doen naar verwachting 
deels hun boodschappen in Leuken omdat de eigen wijk weinig winkelvoorzienin-
gen heeft, waardoor het aandeel omzet van buiten relatief hoog zal zijn. Daarnaast 
zullen inwoners van het aangrenzend buitengebied gericht zijn op het supermarkt-
aanbod in Leuken. In totaal ramen we de toevloeiing op ca. 25%. Op basis van deze 
uitgangspunten is in de wijk Leuken een supermarkt van maximaal 790 m² wvo 
haalbaar15.  
 
Gezien het feit dat de huidige supermarkt een omvang van ca. 745 m² wvo heeft, is 
er niet of nauwelijks ruimte tot uitbreiden. Met deze omvang komt de Jumbo for-
mule echter niet tot zijn recht, waardoor de aantrekkingskracht van deze super-
markt naar verwachting zal afnemen. De consument bezoekt immers steeds vaker 
grotere supermarkten omdat deze meer keuzemogelijkheden te bieden hebben. In 
Weert heeft de consument bovendien de beschikking over drie andere Jumbo su-
permarkten van grotere omvang. Door een toenemende mobiliteit zal de consument 

                                                      
15  Uitgaande van een relatief lage benodigde vloerproductiviteit van € 8.000,- per m² wvo. Dit is geba-

seerd op referentiecijfers van supermarkten van vergelijkbare omvang op vergelijkbare locaties. 
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in de toekomst dan ook steeds vaker voor een alternatieve supermarkt met moderne 
maat kiezen, waardoor het functioneren van de Jumbo supermarkt aan de Friezen-
staat onder druk zal komen te staan en het perspectief voor deze supermarkt naar 
verwachting (verder) zal verslechteren. Concluderend kan gesteld worden dat in dit 
scenario de marktruimte te klein is voor een volwaardige service-supermarkt. Er zijn 
geen effecten op het functioneren van de omringende supermarkten, maar de ver-
zorgingsstructuur voor de inwoners van Weert-Oost wordt er ook niet beter op en 
op termijn wellicht slechter.  
 
Scenario 2 
In dit scenario wordt een verplaatsing en uitbreiding van de huidige Jumbo super-
markt in Leuken naar de Ringbaan-Oost beoogd. Vanwege de locatie bestaat het 
primaire verzorgingsgebied in deze situatie uit de wijk Leuken, de wijk Groenewoud 
en het oostelijk deel van de wijk Biest (Weert-Oost). Naar verwachting wordt in het 
primaire verzorgingsgebied door de moderne Jumbo een binding gerealiseerd van 
ca. 50%. Omdat het na verplaatsing en uitbreiding de meest moderne Jumbo su-
permarkt in Weert zal zijn met voldoende parkeermogelijkheden, zal ook een be-
perkte toevloeiing uit overig Weert gerealiseerd worden. Omdat de locatie aan de 
Ringbaan-Oost gelegen is, een route waar veel forenzen gebruik van maken, zal de 
toevloeiing nog wat toenemen. Aangenomen wordt dat de toevloeiing circa 10% 
zal bedragen. Op basis van deze uitgangspunten is in dit scenario een Jumbo super-
markt van ca. 1.350 m² wvo16 haalbaar17. De inwoners van Weert-Oost krijgen de 
beschikking over een centraal gelegen moderne service-supermarkt en, als enkele 
andere winkels zich hier ook vestigen, een modern, klein wijkwinkelcentrum.  
 
Scenario 3 
Het laatste scenario beoogt de ontwikkeling van een wijkwinkelcentrum met twee 
complementaire supermarkten, Aldi en Jumbo. Het scenario gaat uit van verplaat-
sende supermarkten, nieuwvestiging is uitgesloten. Vanwege de ligging en het 
complete aanbod zullen de supermarkten in dit scenario naar verwachting een hoge 
binding van 70% weten te realiseren. Door de uniciteit van de Aldi-formule in Weert 
en de sterke trekkracht van deze formule en bovendien de ligging van het wijkwin-
kelcentrum aan de Ringbaan-Oost is eveneens een hoge toevloeiing reëel. Wanneer 
we de toevloeiing ramen op ca. 30% is een supermarktkoppel van maximaal ca. 
2.400 m² wvo haalbaar (servicesupermarkt ca. 1.400 m² wvo, discounter ca. 1.000 m² 
wvo). Uitgaande van de verplaatsing van nog enige speciaalzaken zal het winkelcen-
trum ca. 2.500 – 2.700 m² wvo18 aan dagelijkse artikelenwinkels kunnen gaan omvat-
ten (exclusief fietsenwinkel).  
  

                                                      
16  Ca. 1.800 m² bvo, rekenend met een bvo/wvo-factor van 75%. 
17  Uitgaande van een minimaal benodigde vloerproductiviteit van een moderne nieuwe service super-

markt van € 8.500,- per m² wvo. 
18  Ca. 3.350 - 3.600 m² bvo, rekenend met een bvo/wvo-factor van 75%. 
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4.3 Effecten scenario 3 
 
Clustering 
Naar de mening van BRO biedt scenario 3 de beste garantie om ook voor de langere 
termijn de inwoners van Weert-Oost een goede wijkvoorziening gericht op de dage-
lijkse of wekelijkse boodschappen te bieden. Een belangrijk voordeel daarbij is dat 
het gaat om een herstructurering: het gaat om verplaatsingen van reeds gevestigd 
aanbod. De ondernemingen kunnen bij clustering meer dan nu van elkaars trek-
kracht profiteren en van gezamenlijke voorzieningen profiteren. Ze nemen boven-
dien als het ware hun eigen klanten mee, waardoor er niet of nauwelijks sprake zal 
zijn van een ingroeiperiode. De aanwezigheid van twee complementaire supermark-
ten vormt ook een goede basis voor speciaalzaken, zoals navolgend wordt aangege-
ven.  
 
De rol van supermarkten in boodschappencentra  

Binnen de in eerste instantie op boodschappen doen gerichte dorpscentra nemen supermarkten een 

centrale rol in. Zij zijn op dat niveau door hun omvang en breedte van het assortiment veruit de belang-

rijkste publiekstrekkers. Een doorsnee-supermarkt van 1.000 à 1.200 m² wvo trekt ca. 12.000 bezoekers 

per week. Alle andere winkels (dagelijks en niet-dagelijks) en voorzieningen profiteren van de trekkracht 

van supermarkten. De consument combineert het bezoek aan een supermarkt namelijk vaak met andere 

zaken. Recent onderzoek geeft aan dat in wijkwinkelcentra ca. 70% van de bezoekers in eerste instantie 

voor supermarktbezoek komt en hiervan combineert bijna de helft (45%) het bezoek ook met andere 

winkels19. 

 

Een ander recent onderzoek20 komt tot de conclusie dat in dorps- en wijkcentra het combinatiebezoek 

tussen supermarkten en dagelijkse speciaalzaken op een zeer hoog niveau ligt. Hierbij wordt het combi-

natiebezoek positief beïnvloed als de supermarkt zeer dicht bij de andere winkels is gelegen. Uit dit 

onderzoek onder 4.750 bezoekers van supermarkten in 30 centra komt het volgende verder naar voren: 

 Gemiddeld loopt 65% van de supermarktklanten één of meer andere winkels binnen tijdens het-

zelfde bezoek aan het winkelgebied. 

 In centra waar de supermarkt een directe ruimtelijke relatie heeft met het overige winkelaanbod 

(op zeer korte afstand, tot 50 meter en entree in het zicht) ligt het combinatiebezoek door super-

marktklanten (73%) beduidend hoger dan in centra waar de supermarkt op afstand en/of buiten 

het zicht ligt (49%). 

 Gemiddeld ligt het combinatiebezoek door klanten van servicesupermarkten (75%) hoger dan bij 

klanten van discountsupermarkten (40%). 

 De omvang van de supermarkt heeft geen invloed op het aandeel supermarktklanten dat één of 

meer andere winkels binnen loopt tijdens hetzelfde bezoek. 

De onderzoekers komen tot de slotconclusie dat supermarkten een zeer belangrijke bijdrage leveren aan 

het voortbestaan van een gevarieerd aanbod dagelijkse speciaalzaken in dorps- en wijkcentra.  

 

                                                      
19 Strabo 2010: De veranderende rol van de supermarkt in winkelcentra 
20 DTnP 2010: Onderzoek naar combinatiebezoek tussen supermarkt en speciaalzaak 
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Effecten op overig Weert  
Hoewel het om de verplaatsing van bestaande winkels gaat, kan de realisatie van 
een winkelcentrum met twee complementaire supermarkten op de beoogde locatie 
aan de Ringbaan-Oost naar verwachting wel enige effecten hebben op de super-
markten in het centrum. De Jumbo en Albert Heijn zullen er door hun omvang en 
locatie niet al te veel van merken, maar dat ligt anders voor de Jan Linders (Maas-
poort). Deze winkel zal waarschijnlijk een deel van haar klandizie kwijt raken omdat 
het nieuwe centrum voor met name de inwoners van Groenewoud wellicht een aan-
trekkelijk alternatief is. Mocht deze winkel hierdoor onverhoopt verdwijnen, dan 
blijven er nog wel twee supermarkten in het centrum over. Deze ontwikkeling zou 
wel negatieve effecten hebben op het functioneren van de Maaspoort als winkelge-
bied. Door de aanwezigheid van Action blijft het gebied echter wel beschikken over 
een publiekstrekker en daar kunnen ook de ander winkels van profiteren. De Maas-
poort blijft verder ook een belangrijke route naar het centrum met veel passanten.  
 
Winkelcentrum Moesel zal nauwelijks tot geen effecten ondervinden van de nieuwe 
ontwikkeling vanwege de onderlinge afstand, de aanwezigheid van een grotere 
Jumbo, het feit dat Aldi momenteel al dichtbij gelegen is en omdat er sprake is van 
een eigen marktgebied. Ook het westelijke buurtcentrum in Boshoven zal niet in 
zijn bestaan bedreigd worden (afstand en grotere Jumbo). Niet ondenkbaar is dat 
de nieuwe ontwikkeling enige koopkracht uit Molenakker gaat trekken, hoewel het 
centrumaanbod voor de meeste inwoners toch dichter bij is.  
 
4.4 Ten slotte 
 
Door een verplaatsing van de tijdelijke Aldi en het winkelcentrum Friezenstraat naar 
de beoogde locatie aan de Ringbaan-Oost wordt de boodschappenstructuur in 
Weert-Oost aanzienlijk versterkt en ontstaat een winkelgebied met een goed per-
spectief voor de lange termijn, zoals geschetst in subparagraaf 4.1.1. De consumen-
tenverzorging in het gebied verbetert hiermee sterk. In verband hiermee is het wel 
belangrijk dat voldaan wordt aan enkele randvoorwaarden, zoals: 
 Overzichtelijke indeling 
 Compleet dagelijks aanbod (een à twee supermarkten en speciaalzaken) 
 Ruime, goed toegankelijke en gratis parkeermogelijkheden 
 Ruimte voor eventuele toekomstige uitbreidingen. 
 Zicht vanaf de ringbaan 
 
Met de realisatie van het winkelcentrum aan de Ringbaan-Oost wordt de structuur 
van buurt- en wijkverzorgende centra in Weert versterkt. Het centrum vervult hierbij 
een ‘paraplu-functie’ voor alle inwoners van de stad en de bezoekers van buiten, 
naast uiteraard een wijkverzorgende functie voor de inwoners van centraal Weert. 
Onder deze paraplu-functie bestaat de structuur uit enkel winkelgebieden met een 
functie van een wijk of combinatie van wijken.  
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