
Een heldere kijk op detailhandel
In de gemeente Zandhoven

Webinar voor ondernemers

08/06/2021

09/06/2021



Praktische afspraken  

Zet tijdens de presentatie 
jouw microfoon uit

Heb je tijdens de 
presentatie een vraag zet 
deze gerust in de “Chat”

Tijdens de vragenronde kan 
je het woord vragen door je 

hand op te steken

U mag zelf bepalen of u de 
camera gebruikt



Agenda

• Welkom

• Door Joris Geens , Schepen lokale economie

• Presentatie “Een heldere kijk op Detailhandel in de gemeente Zandhoven ”

• Door Detailhandelscoach Nathalie De Bock Provincie Antwerpen

• Vragenronde



Door Joris Geens, Schepen lokale economie 

Welkom



Door Detailhandelscoach Nathalie De Bock Provincie Antwerpen

“Een heldere kijk op Detailhandel in 
de gemeente Zandhoven”



Algemene evolutie Detailhandel

17% van alle uitgaven online (20%)
 producten 9% (18%)
 diensten 63% (52%)

 Corona online verlies van 4%



“Vlaams integraal handelsvestigingsbeleid”
4 basisdoelstellingen:

Werken aan de toekomst

Vlaamse provincies in 2014 
=> “visie detailhandel” 

Een kader op vlak van ruimte en detailhandel 
=> 2016 Het decreet “Integraal Handelsvestigingsbeleid” (DIHB)

KERNVERSTERKING



Detailhandelscoach

• Dienstverlening van de Provincie Antwerpen

• OP VRAAG van gemeente met gedeelde inzet en 
Geïntegreerde aanpak
• Stakeholders

• Verschillende beleidsdomeinen

• Doel “Strategisch Commercieel Plan” 

• Gemeentebestuur op één lijn, huidige en toekomstige situatie

• Detailhandelsbeleid op maat van de gemeente

• Belangrijk instrument voor een proactief detailhandel beleid. 
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Detailhandelscoach

Coach Zandhoven: Nathalie De Bock

• 2 Jaar Detailhandelscoach

• 25 jaar Retail ervaring 

Benelux en Internationale functies in Fashion Retail

• Mexx

• VF (Kipling)

• CKS

• C&A

• AS adventure

• Retail management

• Marketing, Visual Merchandising

• Merchandiser, inkoop en product planning



TOOLBOX



Analyse

Detailhandel Zandhoven



Detailhandel Zandhoven

Winkel aanbod

Totaal 220 handelspanden

• -18% (10j) -47 panden 

• +36% WVO (10j) +19 500 m²

• Schaalvergroting 

Leegstand 

• 5% t.o.v. alle handelspanden 12 panden

• 50 % aanvang/ frictie leegstand 

• +58% leegstaande panden (10j) 

• +57% leegstaande WVO (10j) 



Detailhandel Zandhoven

59% van de 
handelspanden ligt in 

verspreide bewinkeling



Detailhandel Zandhoven

75% van leegstand is 
in Zandhoven 



Aanbod detailhandel per 1000 inwoners

Totaal aanbod winkelpanden per 1000 inwoners hoger dan het 
vergelijkingsgebied (Inclusief leegstand) 

=>Geen overaanbod

 Totaal WVO per 1000 inwoners is zeer hoog t.o.v. 
vergelijkingsgebied

=> Mogelijks overaanbod

Productgroep per 1000 inwoners in vergelijk

Dagelijkse goederen vergelijkbaar 

Periodiek goederen vergelijkbaar en hoger

Uitzonderlijke goederen Hoger 

Leegstand lager 

Detailhandel Zandhoven



Dagelijkse goederen

Aanbod per 1000 inwoners => Lager dan vergelijk

Aanbod WVO per 1000 inwoners => Hoger dan vergelijk

Evolutie panden versus WVO de afgelopen 10 jaar

2021 totaal panden 27, 6 112 m²

-10% aantal panden 

+13% WVO

Minder kleine handel (bakker, beenhouwer) meer grote handel 
(supermarkten) 2013 daling ingezet.

70% van het WVO is ingenomen door 5 supermarkten

Koopstroom

Inwoners Zandhoven besteden 72% van hun budget dagelijkse goederen 
buiten de gemeente

Zoersel, Grobbendonk, Antwerpen, Schilde en Malle

Uitgaande pendel : 30% van de bevolking, 51% van de actieve bevolking

Detailhandel Zandhoven



Detailhandel Zandhoven

Inwoners per 
supermarkt

België 
3205

Zandhoven 
2600 

Inwoners 5 Min 6 000
Inwoners 15 Min 86 000

Gemiddeld aantal 
consumenten per dag

+/- 3000 

Aantal autobewegingen 
per dag

+/- 5000 



Detailhandel Zandhoven



Detailhandel Zandhoven

Bovenlokale 
aantrekkingskracht



Provincie Antwerpen

Gemiddeld aantal inwoners per supermarkt 

• 3205 België 

• 3274 Provincie Antwerpen 

Provincie Antwerpen

• 42% van de gemeentes overaanbod

• 41% van de gemeentes zijn goed voorzien

• 16% van de gemeente is onder voorzien

 Deze worden vaak geflankeerd door gemeentes met 
overaanbod

Detailhandel Zandhoven



Periodieke goederen

Aanbod winkelpanden per 1000 inwoners = vergelijkbaar/hoog

Aanbod WVO per 1000 inwoners = Hoger

Evolutie panden versus WVO de afgelopen 10 jaar

2021 totaal 22 panden 7 318m²

-12% aantal panden

+11% WVO

80% van het WVO aanbod over 5 spelers 

Marien Bouwens (2696m²), Van Loock (1200m²), Noba (900m²),                
Big Bazar (700m²), LA Look Fashion (349m²)

Koopstroom

Inwoners Zandhoven besteden 80% van hun budget periodieke goederen 
buiten de gemeente

Zoersel, Antwerpen, Wijnegem, Turnhout en Lier

Detailhandel Zandhoven



Detailhandel Zandhoven



Detailhandel Zandhoven

Bovenlokale
aantrekkingskracht



Uitzonderlijke goederen

Aanbod per 1000 inwoners = Hoger

Aanbod WVO per 1000 inwoners = Hoger

Evolutie panden versus WVO de afgelopen 10 jaar

2020 Totaal 31 panden, 35 824m²

-11% aantal panden 

-3% WVO

88% van totale >WVO is ingenomen door 4 handelaren 
Top Interieur(15 892m²), Rijmenants (9750m²),Leo Nagels (4500m²), 
RG tegels 1264m²

Koopstroom

Inwoners van Zandhoven besteden 63% van hun budget buiten de 
gemeente voor “in en om de woning”, 55% voor “Doe het zelf”

Hoge Koopattractie voor deze categorie, klanten komen vooral uit, 
Schilde, Zoersel, Antwerpen, Turnhout, Herentals en Lier

Detailhandel Zandhoven



Detailhandel Zandhoven

Grote bovenlokale 
aantrekkingskracht



Detailhandel Zandhoven

Bovenlokale 
aantrekkingskracht

Goederen auto 
gebonden



Diensten

Panden per 1000 inwoners = Lager

% Diensten t.o.v. alle panden 23% = vergelijkbaar, maar lager dan 
vergelijkbare gemeente.

Evolutie panden versus WVO de afgelopen 10 jaar

2021 Totaal 50 panden

-22% aantal panden

Aanbod diensten per 1000 inwoners vergelijk Provincie Antwerpen

+115% Schoonheidssalons

+29% Financiële instellingen

-19% reisbureau

Detailhandel Zandhoven



Horeca

Panden per 1000 inwoners = Hoger

% Horeca t.o.v. alle panden 23%= Hoger

Evolutie panden versus WVO de afgelopen 10 jaar

2021 Totaal 51 panden, 7879 m² 

-2% aantal panden

Samen met Diensten de grootste categorie

Ligging

61% van de Horeca WVO is gelegen langs de N14

Langs de N14 is er plaats voor +/- 2000 horeca bezoekers

AVG horeca WVO ligt in Zandhoven 50% hoger dan ruime regio

Detailhandel Zandhoven



N14
Detailhandel Zandhoven



Detailhandel Zandhoven

N14

85% van het totale WVO aanbod is gelegen langs de N14

58% dagelijkse goederen

3000 consumenten per dag 

94% periodieke goederen (bijna totale aanbod zowel in panden als WVO)

90% Uitzonderlijke goederen 

55% Horeca

73% Leegstand

Verkeersstromen

Inwoners Zandhoven => 85% van het lokale WVO aanbod op N14

Grootschalige Retail/Horeca => hebben een hoge boven lokale 
aantrekking



Detailhandel Zandhoven

B

A

Van A naar B
500 meter op de N14

22 in en uitritten
5 Oversteekplaats voor voetgangers

Fietspad langs beide zijden 



Handelskernen en winkelgebieden van 
Zandhoven 



Het kernwinkelgebied vormt het kloppend hart van de gemeente en doet ook 
dienst als ontmoetingsplaats. 

Bij het evalueren van een kernwinkelgebied dient men rekening te houden met volgende 
doelstellingen

Breed en gevarieerd handelsaanbod

Aanbod dat in evenwicht is met voorzieningsniveau en verzorgingsgebied

Basisbereikbaarheid

Multimodaal bereikbaar, vervoersknooppunt, openbaar vervoer, Fiets en voetganger infrastructuur  

Verweving van functies

Door clusteren van basisvoorziening en maatschappelijke diensten ontstaan er synergiën 

Daling van de winkelleegstand

Stimuleren van de invulling van leegstaande handelspanden enerzijds en de omvorming van leegstaande 
handelspanden naar andere functies anderzijds.  

Evalueren van Kernwinkelgebieden/ Handelskernen



Meet instrumenten

Winkeldichtheid:
Aantal winkelpanden (incl leegstand) in gebruik t.o.v. het totaal aantal panden

Moet hoger zijn dan 20% (stedelijk)

Commerciële dichtheid
Aantal commerciële panden in gebruik t.o.v. het totaal aantal panden (excl leegstand). 

Commerciële dichtheid lager dan 50% (stedelijk), voldoet het winkelgebied niet meer aan de 
afbakeningsregels om een geselecteerd winkelgebied te zijn. 

De evolutie van de commerciële dichtheid geeft een indicatie van 'de gezondheid' van een 
winkelgebied.

Een stijging van de dichtheid is positief voor de consument, het winkellint wordt dichter en het 
wordt er aangenamer om te winkelen.

Eerder negatief voor de consument is een meer versnipperd winkellint.

Evalueren van Kernwinkelgebieden/ Handelskernen



Handelskernen Zandhoven

Gelegen buiten kern of 
Concentratie

46% van alle handelspanden

70% van WVO 

54% van de leegstand



• Aantal inwoners 3970, 30% van alle inwoners

• 5000 inwoners op 5 min

• Lengte 450 meter

• 36 handelspanden

• Winkel dichtheid: 17%

• Commerciële dichtheid: 44%

• Leegstand: 6% (2 panden)

Na invulling leegstand
• Commerciële dichtheid: 47%
• Winkeldichtheid: 17%

1. Centrum Zandhoven

(Ref: Winkeldichtheid 20% /commerciële dichtheid 50%)



• Aantal inwoners 4800, 30% van alle inwoners

• Gelegen aan de rand van de kern Zandhoven 

• 5000 inwoners op 5 min

• Lengte 750 meter

• 34 handelspanden

• Commerciële dichtheid: 56%

• Winkel dichtheid: 31%

• Leegstand: 8% (3 pand)

2. Baanconcentratie Langestraat

Na invulling leegstand
• Commerciële dichtheid: 61%
• Winkeldichtheid: 31%

(Ref: Winkeldichtheid 20% /commerciële dichtheid 50%)



3. Kern Pulderbos

• Aantal inwoners 2070, 16% van alle inwoners

• 4700 inwoners op 5 min

• Lengte 750 meter

• 9 handelspanden

• Commerciële dichtheid: 15%

• Winkel dichtheid: 9%

• Leegstand: 0%

(Ref: Winkeldichtheid 20% /commerciële dichtheid 50%)



• Aantal inwoners 1822, 14% van alle inwoners

• 5600 inwoners op 5 min (Grobbendonk)

• Lengte 550 meter

• 12 handelspanden

• Commerciële dichtheid: 22%

• Winkel dichtheid: 8%

• Leegstand: 8% (1 pand)

4. Kern Pulle

Na invulling leegstand
• Commerciële dichtheid: 24%
• Winkeldichtheid: 8%

(Ref: Winkeldichtheid 20% /commerciële dichtheid 50%)



• Aantal inwoners 755, 6% van alle inwoners

• 5900 inwoners op 5 min 

• Lengte 1,8 km

• 18 handelspanden

• Commerciële dichtheid: 14%

• Winkel dichtheid: 9%

• Leegstand: 11% (2 panden)

5. Kern Massenhoven

(Ref: Winkeldichtheid 20% /commerciële dichtheid 50%)

Na invulling leegstand
• Commerciële dichtheid: 16%
• Winkeldichtheid: 9%



• Aantal inwoners 823, 6% van alle inwoners

• 4900 inwoners op 5 min 

• Lengte 1,3 KM

• 8 handelspanden

• Commerciële dichtheid: 6%

• Winkel dichtheid: 2%

• Leegstand: 0% 

6. Kern Viersel

(Ref: Winkeldichtheid 20% /commerciële dichtheid 50%)



Bevraging Handelaren

Laat van je horen!



Inhoud “strategisch commercieel plan”



Volgende stappen

Bevraging handelaren

Waarom

• Input voor het toekomstig actieplan

• Prioriteiten 

• Juiste beslissingen nemen op korte en 
lange termijn

Hoe

• Enquête 

• Webformulier via mail donderdag

• Oproep tot meedenken



Vragen?



Bedankt


