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1 Inleiding 

1.1 Functioneren van winkelgebieden  
In het najaar van 2019 was het veldwerk van het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland1. Dit 
onderzoek liet zien hoe winkelgebieden in Overijssel, Drenthe en (een deel van) Gelderland2 op 
dat moment functioneerden.  
 

In 2020 diende corona zich aan. De horeca en de niet-essentiële winkels moesten hun deuren 
sluiten en veel winkelgebieden met vooral niet-dagelijks winkelaanbod (vooral kleding en 
schoenen) kampten met historisch lage bezoekersaantallen. In het najaar van 2020 (toen we 
midden in de coronacrisis zaten) modelleerden we op verzoek van de provincie Gelderland 
welke impact de coronacrisis op dat moment had op het functioneren van de winkelgebieden in 
heel Gelderland3. Daarbij maakten we gebruik van een online peiling naar actueel koopgedrag 
onder ruim 4.000 inwoners van Oost-Nederland, de bovengenoemde data uit 2019 en 
historische koopstroomdata voor regio Arnhem-Nijmegen uit 2016 en voor regio Foodvalley uit 
2018. Uit het onderzoek bleek dat de grootste binnensteden op dat moment de meeste impact 
van de coronacrisis ondervonden. Het waren juist deze voorheen populaire locaties die de 
consument op dat moment meed. Een deel van deze winkelgebieden stond er voor de crisis 
redelijk goed voor, waarmee ze naar verwachting weerbaarder waren dan winkelgebieden die 
voor de crisis al matig functioneerden. Meer functionele en op gemak gerichte winkelgebieden 
(zoals wijkcentra en grootschalige concentraties) profiteerden tijdens de coronacrisis juist van 
een grotere bezoekersstroom. Daarnaast hadden grootschalige concentraties baat bij de forse 
toename van bestedingen aan woninginrichting, doe-het-zelf en tuinartikelen. 
 
Nu de pandemie vooralsnog grotendeels teneinde lijkt, vroeg de provincie Gelderland ons om 
een modelmatige schatting te maken van de ontwikkeling van het functioneren van (alleen) de 
centrale winkelgebieden in Gelderland. Het doel was om naast de impact van de 
ontwikkelingen tijdens de crisis, te kijken naar het herstelvermogen van de winkelgebieden. 
We voerden hier geen nieuw veldwerk voor uit maar vertaalden relevante trends en 
ontwikkelingen (o.a. uit het recente Koopstromenonderzoek Randstad en Noord-Brabant, waar 
ook de Gelderse regio Rivierenland aan meedeed)4 naar de centrale winkelgebieden in heel 
Gelderland.  

 
 

 
 
1 www.kso2019.nl.  
2 Achterhoek, Noord-Veluwe en de Stedendriehoek (Cleantech Regio).  
3 https://www.kso2019.nl/downloads/rapportage/Corona-oplegger-koopstromen-Oost-Nederland-
Gelderland_januari.pdf 
4 www.kso2021.nl. Het veldwerk voor dat onderzoek vond plaats in het najaar van 2021. Een periode waarin winkels en 
horeca ‘gewoon’ open waren. 
 

Bij de interpretatie van de uitkomsten is het van belang dat we de ontwikkeling van het 
functioneren van centrale winkelgebieden modelleren (als gevolg van trends en 
ontwikkelingen tijdens de coronacrisis) en niet het absolute niveau van functioneren. Een 
winkelgebied kan negatieve impact van de coronacrisis hebben ondervonden maar het nog 
steeds relatief goed doen en andersom. 

http://www.kso2019.nl/
https://www.kso2019.nl/downloads/rapportage/Corona-oplegger-koopstromen-Oost-Nederland-Gelderland_januari.pdf
https://www.kso2019.nl/downloads/rapportage/Corona-oplegger-koopstromen-Oost-Nederland-Gelderland_januari.pdf
http://www.kso2021.nl/
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1.2 Vraagstelling en aanpak 
De centrale vraag van het onderzoek luidt:  
Hoe hebben de Gelderse centrale winkelgebieden de coronacrisis doorstaan? 
 
Om dit te bepalen ontwikkelden we een model waarin we diverse ontwikkelingen, die zich 
tijdens de coronacrisis voordeden, vertaalden naar indicatoren.  
 
De indicatoren zijn te clusteren naar de volgende vier invalshoeken die als zodanig de structuur 
van voorliggende rapportage vormen.  
1. Doelgroepen: de aanwezigheid van bepaalde doelgroepen draagt bij aan het functioneren 

en/of herstel van de winkelgebieden; 
2. Aanbod: de aanwezigheid van bepaalde branches draagt bij aan het functioneren en/of het 

herstel van de winkelgebieden; 
3. Bezoekers: de ontwikkeling van bezoekers- en/of passantenaantallen tijdens de 

coronacrisis; 
4. Functioneren: indicatoren die een indicatie geven van (de ontwikkeling van) het 

functioneren van de winkelgebieden. 

Selectie winkelgebieden 
Ten behoeve van het onderzoek selecteerden wij de (92*) centrale winkelgebieden in 
Gelderland met minimaal 2.500 vierkante meter winkelvloeroppervlakte (wvo) 
detailhandel. De winkelgebieden staan weergegeven in onderstaande kaart: 
 

 
Bron: Locatus 
 
* De selectie van winkelgebieden komt grotendeels overeen met die van de Vitaliteitsbenchmark Gelderland 

2019. Een overzicht van de winkelgebieden per regio staat in bijlage D.   
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De volgende tabel toont de indicatoren en de wijze waarop en richting waarin zij bepalend zijn 
voor de ontwikkeling van het functioneren van de winkelgebieden. In bijlage B staat een tabel 
waarin we per indicator aangeven van welke bron deze afkomstig is, op welk geografisch 
niveau we de resultaten presenteren en op welke peildata de resultaten betrekking hebben. 
 
De keuze voor de indicatoren en de vertaling daarvan naar de ontwikkeling van het 
functioneren van de winkelgebieden, vond plaats op basis van onderbouwde 
veronderstellingen. Deze onderbouwing lichten we in de betreffende paragrafen toe. We 
baseren ons hierbij onder andere op uitkomsten van het Koopstromenonderzoek 20215. In 
bijlage A staat een overzicht van trends en ontwikkelingen die we in dit onderzoek 
constateerden. 
 

1. Doelgroepen  

Bevolkingsontwikkeling Hoe groter de bevolkingsgroei, hoe beter  

Leeftijd bevolking  Hoe groter het aandeel 65+, hoe beter  

Belang van toerisme 
Hoe meer banen in de toeristische sector, hoe beter 

(t.b.v. herstel) 

2. Aanbod   

Dagelijkse functie 
Hoe groter winkelvloeroppervlakte (WVO) 

dagelijkse sector, hoe beter  

Horecafunctie 
Hoe groter aandeel verkooppunten horeca, hoe 

beter (t.b.v. herstel) 

3. Passanten en bezoekers   

Aantal passanten Niet in model, wel beschreven in rapportage 

Mobiliteitsontwikkeling Hoe meer bezoekers, hoe beter 

4. Functioneren   

Banenontwikkeling Hoe groter de banengroei, hoe beter 

Leegstandsontwikkeling Hoe gunstiger de leegstandsontwikkeling, hoe beter 
 
In het onderzoeksmodel krijgen alle geselecteerde centrale winkelgebieden in Gelderland op 
elke indicator een score. Daarmee biedt het model inzicht in de impact die de winkelgebieden 
naar verwachting ondervonden van de ontwikkelingen tijdens de coronacrisis. 
In de volgende hoofdstukken (2 t/m 5) schetsen we de overall resultaten per invalshoek 
(hoofdstukken) en indicator (paragrafen). In hoofdstuk 6 gaan we in op de uitkomsten per 
regio. De resultaten per indicator voor alle winkelgebieden zijn als separaat document (Excel) 
aan de provincie Gelderland opgeleverd.   
 

 
 
5 Waarvoor het veldwerk plaatsvond in september 2021 toen de winkels en horeca open waren.  
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2 Doelgroepen 

2.1 Bevolkingsontwikkeling 
Inwoners zorgen voor potentieel draagvlak (bestedingen) voor winkelgebieden. Met een 
groeiende bevolking neemt dit potentiële draagvlak toe; met bevolkingskrimp daalt het 
potentieel. Het coronaleed werd naar verwachting verzacht voor winkelgebieden in gemeenten 
waar de bevolking groeide. Voor winkelgebieden in krimpgemeenten geldt het 
tegenovergestelde.  
 
Dit laatste is in Gelderland echter nauwelijks aan de orde: slechts enkele gemeenten (zoals 
Rheden, Duiven en Doesburg) hadden tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2022 te maken met een 
beperkte bevolkingsafname (-0,7%). In veruit de meeste gemeenten nam de 
bevolkingsomvang toe. In de gemeenten Scherpenzeel en Heumen nam de bevolkingsomvang 
het sterkst toe (met 4,4%). 
 

Bevolkingsgroei Gelderse gemeenten, 2020-2022 

 
Bron: CBS, bewerking I&O Research 
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2.2 Aandeel 65+ 
Behalve de bevolkingsontwikkeling is de leeftijdsverdeling van de bevolking medebepalend 
voor het draagvlak voor de winkels. Uit het Koopstromenonderzoek 2021 blijkt dat de (door 
corona versnelde) toename van het aandeel online mode-aankopen tussen 2018 en 2021 onder  
65-plussers aanmerkelijk kleiner was dan in andere leeftijdsklassen (de toename was het 
sterkst in de leeftijdsklasse 25-34 jaar). Centrale winkelgebieden in Gelderse gemeenten met 
relatief veel 65-plussers hebben minder ‘last’ van de sterk toegenomen online oriëntatie in 
deze branche.  
 

Ontwikkeling kooporiëntatie mode naar leeftijdsklasse (2018-2021) 

 
Bron: KSO2021 

 
Voor steden als Arnhem, Nijmegen en Wageningen (waar slechts circa 16% van de bevolking 
65 jaar of ouder is) pakt dit ongunstig uit. Zij kenmerken zich door een jonge bevolking 
waardoor het aandeel online mode-aankopen relatief sterk is toegenomen. De centrale 
winkelgebieden in gemeenten als Lochem en Renkum daarentegen profiteren waarschijnlijk 
juist van een relatief oudere bevolking (circa 28% is er 65+) die nog steeds relatief sterk op het 
fysieke modeaanbod georiënteerd is.  
 

2.3 Werkgelegenheid recreatie & toerisme  
Toeristische gebieden krijgen (potentieel) extra toestroom van bestedingen, wat het draagvlak 
voor winkelgebieden vergroot. Hoewel deze bestedingen tijdens bepaalde fases van de 
coronacrisis wegvielen, dragen toeristen momenteel ook bij aan het herstel. Onderstaande 
figuur toont de ontwikkeling van het aantal hotelovernachtingen in Gelderland en Nederland 
sinds maart 2019. Hieruit blijkt dat de afname van het aantal gasten tijdens de coronacrisis in 
Gelderland ongeveer gelijk was aan die in Nederland als geheel. Op het moment dat 
voorzieningen weer open mochten, was de toename in Gelderland een stuk groter. Dit is te 
danken aan het binnenlands toerisme, dat als gevolg van de coronacrisis een boost kreeg. 
Daarbij kozen binnenlandse toeristen eerder ‘groene’ gebieden dan steden. Gelderse hotels 
profiteerden daarvan. Het aantal hotelovernachtingen in de piekperiodes tijdens de coronacrisis 
lag hierdoor ruim boven het aantal overnachtingen in dezelfde periodes voor de coronacrisis.  
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In de eerste maanden van dit jaar zien we dat de groei in Nederland, dankzij het internationale 
toerisme dat inmiddels weer op gang is gekomen, weer meer in de pas loopt met die in 
Gelderland.  
 

Ontwikkeling aantal hotelgasten (maart 2019=100) 

 
Bron: CBS, bewerking I&O Research 

 
Op gemeenteniveau zijn geen data over de ontwikkeling van het aantal overnachtingen 
beschikbaar. Wel hebben we inzicht in het werkgelegenheidsbelang in de sector recreatie en 
toerisme (R&T) in de Gelderse gemeenten. Deze variabele is daarom als zodanig opgenomen in 
het onderzoeksmodel. Daarbij geldt dat hoe groter het werkgelegenheidsbelang van de 
toeristische sector in een gemeente, hoe groter de weerbaarheid van de winkelgebieden in die 
gemeente.   
De gemeenten Heumen en Winterswijk hebben veruit het grootste werkgelegenheidsbelang in 
de toeristische sector (ruim 11% van de banen valt in de R&T sector) gevolgd door Doesburg en 
Renkum (beide circa 9%).  
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3 Aanbod 

3.1 Boodschappenfunctie 
Tijdens de coronacrisis namen in 
alle sectoren de online bestedingen 
toe. Terwijl dit in de recreatieve 
sector ten koste ging van de 
toonbankbestedingen, was dit in de 
dagelijkse (en doelgerichte6) sector 
niet het geval. In deze sector namen 
(ondanks de vlucht van online) ook 
de bestedingen op de winkelvloer 
toe. Dit had tot gevolg dat tijdens de 
coronacrisis de trekkracht van 
winkelgebieden in belangrijke mate 
werd bepaald door hun functie en 
het type winkelaanbod. Centrale 
winkelgebieden met een sterke 
dagelijkse functie 
(boodschappencentra) hadden minder te lijden onder de coronamaatregelen (en profiteerder er 
zelfs van) dan winkelgebieden met een meer recreatief karakter (om te winkelen, te verblijven).   
 
In het onderzoeksmodel verwerkten we daarom het aandeel dat de dagelijkse sector binnen de 
totale winkelvloeroppervlakte van de centrale winkelgebieden inneemt. Centrale 
winkelgebieden met veel dagelijks aanbod hadden naar verwachting minder ‘last’ van de 
coronacrisis dan centrale winkelgebieden met weinig dagelijks aanbod.  
 
Kleine centrale winkelgebieden - waar soms wel meer dan de helft van het winkelaanbod in de 
dagelijkse sector zit (zoals in de centra van Doorwerth, Hedel, Wapenveld en Beek Ubbergen) – 
zijn hierdoor beperkt geraakt door het veranderde koopgedrag tijdens de coronacrisis. Voor de 
binnensteden van Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn maar ook voor de centrumgebieden van 
Tiel en Hattem, geldt dit voordeel juist niet. Zij zijn vooral afhankelijk van winkelend publiek 
dat er tijdens de coronacrisis veel minder kwam.  

3.2 Horecafunctie 
Hoewel de horeca het tijdens de coronacrisis zwaar had (en dus ook de winkelgebieden waar 
deze sector sterk vertegenwoordigd was) is het juist ook deze sector die nu mede voor herstel 
zorgt. De sector is onverminderd populair wat we terugzien in de bestedingen die men er doet. 
In het eerste kwartaal van 2022 nam de omzet van de horeca met 10% toe t.o.v. het kwartaal 
daarvoor. Ter vergelijking: in de detailhandel (online en offline samen) nam de omzet met 
1,6% toe. Bij webshops daalde de omzet met 4,2% waardoor de overall stijging toe te schrijven 
is aan de gevestigde detailhandel. Op basis van deze cijfers gaan we ervan uit dat de horeca op 
dit moment een belangrijke drijvende kracht is voor de trekkracht van de winkelgebieden.  

 
 
6 Vanwege de beperkte relevantie van deze sector voor centrale winkelgebieden (deze sector is vooral gevestigd op 
perifere/grootschalige locaties), verwerkten we deze niet in het onderzoeksmodel.  
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Omzetontwikkeling horeca en detailhandel (4e kwartaal 2019 = 100) 

 
Bron: CBS, bewerking I&O Research 

 
In het onderzoeksmodel verwerkten we het aandeel verkooppunten in de horeca als ‘positieve’ 
indicator voor de centrale winkelgebieden7. Voor de binnensteden van Arnhem, Nijmegen en 
Apeldoorn pakt dit relatief gunstig uit. Deze winkelgebieden profiteren op dit moment van de 
aantrekkingskracht van de horeca. De centrale winkelgebieden van Wapenveld, Ammerzoden 
en Opheusden daarentegen, hebben nauwelijks horecagelegenheden en profiteren dus ook niet 
van de trekkracht van deze sector.  
 
 

  

 
 
7 Omdat voor de horecasector het WVO minder relevant is dan bij de detailhandel, kozen we voor het aantal 
verkooppunten als indicator. 
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4 Passanten en bezoekers  

4.1 Passanten  
De kooporiëntatie van consumenten vertaalt zich in bezoekersaantallen in winkelgebieden. We 
vroegen bij Locatus de beschikbare passantentellingen (sinds 2016) van de grootste Gelderse 
centrale winkelgebieden op. Het aantal bezoekers van winkelgebieden is een belangrijke 
indicator voor de mate waarin de winkelgebieden impact ondervonden van de coronacrisis. 
Aangezien deze passantentellingen lang niet van alle winkelgebieden beschikbaar zijn, 
presenteren we de resultaten alleen in de rapportage en namen we deze indicator niet op in het 
onderzoeksmodel.  
 
Uit de analyse van passantentellingen tussen 2016 en najaar 20218 blijkt dat de daling van het 
aantal passanten tijdens de coronacrisis erg groot was. Opvallend is dat de daling in enkele 
winkelgebieden ook al in eerdere jaren zichtbaar is. Dit geldt onder andere voor de centra van 
Tiel, Harderwijk en Barneveld. In Winterswijk was de klap vooral groot als gevolg van het 
wegvallen van Duitse consumenten. Naast Winterswijk waren het de centra van Arnhem en 
vooral Doetinchem en Zutphen die voor de coronacrisis nog groeiden in passantenaantallen.  
 
Voor enkele winkelgebieden (indien beschikbaar) is de reeks aangevuld met data van 
passantentellingen uit het voorjaar van 2022. De cijfers maken duidelijk dat de 
passantenstromen (nog) niet het niveau van voor de coronacrisis halen. Alleen het centrum van 
Wijchen herstelde zich in dit opzicht goed. 
 
In het Koopstromenonderzoek 2021 bleek overigens ook dat de terugloop in aantal passanten 
(tussen 2016 en het najaar van 2021) aanmerkelijk sterker was dan de afname van de geschatte 
toonbankbestedingen bij de winkelgebieden. Dat suggereert dat in 2021 de bestedingen per 
passant hoger waren dan voorheen. We merken hierbij op dat het, vanwege het beperkte aantal 
winkelgebieden in deze analyse, om indicatieve uitkomsten gaat. 
 
  

 
 
8 Voor enkele winkelgebieden (indien beschikbaar) is de reeks aangevuld met het voorjaar van 2022. 
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Ontwikkeling passanten (2016=100) 

 
Bron: Locatus, bewerking I&O Research9 

 
  

 
 
9 Een deel van de data is door Locatus vastgesteld o.b.v. extrapolatie. 
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4.2 Ontwikkeling mobiliteit op detailhandel- en recreatielocaties  
Om voor het hele gebied10 een beeld te krijgen van de bezoekersontwikkeling, analyseerden we 
(openbare) mobiliteitsdata van Google11. Deze laten vanaf het begin van de coronacrisis per 
gemeente zien hoe de drukte zich op de verschillende typen locaties ontwikkelde. Google maakt 
onderscheid tussen verschillende typen locaties waarbij de typologie ‘detailhandel en recreatie’ 
het meest relevant is voor de winkelgebieden. Hiertoe behoren plaatsen met restaurants, cafés, 
winkelcentra, themaparken, musea, bibliotheken en bioscopen.  
 
Ter illustratie onderstaande grafiek die de ontwikkeling van de mobiliteit in Gelderland (tussen 
februari 2020 en maart 2022) op detailhandel- en recreatielocaties afzet tegen de mobiliteit op 
detailhandel- en recreatielocaties in Nederland als geheel.  
 

Ontwikkeling mobiliteit op detailhandel en recreatielocaties (procentuele verandering t.o.v. 15-02-2020)  

 
Bron: Google, bewerking I&O Research 

 
In het onderzoeksmodel verwerkten we de gemiddelde12 mobiliteitsontwikkeling in de 
gemeenten op detailhandel- en recreatielocaties in de periode van 15 februari 2020 tot 
15 maart 2022. In de gemeenten Duiven, Zutphen en Tiel nam de mobiliteit op de betreffende 
locaties in deze periode gemiddeld het sterkst af. In de gemeente Zaltbommel werd de sterkste 
mobiliteitstoename geregistreerd, gevolgd door die in de gemeente Lochem.  
 
Harderwijk is de gemeente met het grootste verschil tussen de drukste en de rustigste dag in 
deze periode. De gemeente Beuningen daarentegen, bleef het meest stabiel in 
mobiliteitsontwikkeling op detailhandel- en recreatielocaties.  
 
 

 
 

 
 
10 Met uitzondering van de volgende gemeenten waarvan geen of onvoldoende registraties beschikbaar zijn: Buren, 
Doesburg, Hattem, Heerde, Scherpenzeel, West Maas en Waal, Westervoort, Brummen, Oldebroek, Maasdriel en 
Druten. 
11 Google maakt hiervoor gebruik van geanonimiseerde locatie-gegevens die verzameld worden bij Android-gebruikers 
op de betreffende typen locaties. 
12 Ongewogen per dag. 
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5 Functioneren 

5.1 Werkgelegenheidsontwikkeling 
Het aantal banen in de detailhandel is een goede graadmeter voor de omzet van deze sector. In 
KSO Oost-Nederland (2019) bleek er een zeer sterk verband tussen beide variabelen te bestaan. 
Onderstaande tabel laat voor de geselecteerde groep centrale winkelgebieden (en de overige 
locaties) in Gelderland zien hoe de werkgelegenheid in de detailhandel (gespecificeerd naar de 
drie branchegroepen dagelijks, recreatief, doelgericht) en de andere consumentgerichte 
branches zich tussen 2019 en 2021 ontwikkelde. Hieruit blijkt dat het totale aantal banen in de 
consumentgerichte branches in de centrale winkelgebieden tussen 2019 en 2021 (peildatum 
1 april) met 6 procent afnam. In de detailhandel nam het aantal banen per saldo met een kleine 
2 procent af. De sterke daling in de recreatieve sector (zie bijlage C voor brancheafbakening) 
werd deels gecompenseerd door de werkgelegenheidsgroei in de dagelijkse sector. In de horeca 
nam het aantal banen tussen 2019 en 2021 het sterkst af.   
 

Ontwikkeling banen per branchegroep 2019-2021 (selectie centrale winkelgebieden) 

 
Bron: LISA, bewerking I&O Research 

 
De ontwikkeling van het totale aantal banen in de consumentgerichte branches (tussen 2019 en 
2021) namen we als indicator op in het onderzoeksmodel. In het centrum van Laren nam het 
aantal banen het sterkst af (-35%). Deze daling zit vooral in de horeca en in de recreatieve 
sector in de detailhandel. Daarna volgen de centrale winkelgebieden van ’t Harde (-19%), waar 
de werkgelegenheid in alle detailhandelssectoren daalde, en Elburg (-19%), waar de daling 
vooral in de horeca zit.  
 
Een aantal centrale winkelgebieden had juist te maken met (een forse) groei van de 
werkgelegenheid. Dit geldt o.a. voor het centrum van Lunteren (+27%), het centrum van 
Bredevoort (+23%) en het centrum van Ederveen (+21%). Voor deze laatste twee 
winkelgebieden geldt dat ze in absolute zin beperkt van omvang zijn, waardoor een (in 
absolute zin) kleine toename van het aantal banen in procentuele zin fors is.  
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5.2 Leegstandsontwikkeling 
Een andere belangrijke graadmeter voor het functioneren van de winkelgebieden is de 
ontwikkeling van de leegstand. Hoewel aan het begin van de coronacrisis een enorme toename 
van de leegstand werd verwacht, wisten veel ondernemers - geholpen door de 
coronasteunmaatregelen en economische voorspoed van de laatste jaren- het hoofd toch boven 
water te houden. Hoewel de leegstand op landelijk niveau aanvankelijk toenam tot 7,5 procent 
in 2021, is deze inmiddels weer afgenomen tot circa 6,8 procent (zie onderstaande figuur). 
Deze ontwikkeling is vooral te danken aan transformatie van winkelpanden naar andere 
gebruiksfuncties, zoals woningen.13  
 
In Gelderland nam de totale leegstand (ongeacht locatie) gelijk vanaf het begin van de 
coronacrisis al af. Inmiddels ligt deze op ongeveer 6,4 procent.  
 

Aandeel leegstaande verkooppunten Nederland totaal (per 1 januari) 

 
Bron: Locatus 

 
Ook specifiek in de Gelderse centrale winkelgebieden daalde de leegstand: van 9,8 procent in 
2020 tot 8,6 procent in 2022.14. Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van het aandeel 
leegstaande verkooppunten in de Gelderse centrale winkelgebieden, geclassificeerd naar 
omvang15. Het leegstandspercentage is het grootst in de centrale winkelgebieden van 60.000-
100.000 m² WVO, waartoe o.a. het centrum van Ede behoort. Daar stond in 2022 18 procent van 
de verkooppunten leeg. In de categorie van kleinste centrale winkelgebieden vallen de centra 
van Beekbergen, Doorwerth en Ederveen op, waar in 2022 geen enkel verkooppunt leegstond.  
 
  

 
 
13 Bron: https://locatus.com/blog/spectaculaire-daling-winkelleegstand-door-afname-retailpanden/ 
14 Het is een gebruikelijk beeld dat de leegstand in centrale winkelgebieden hoger ligt dan in andere typen 
winkelgebieden (zoals wijkcentra en perifere locaties). 
15 Ongewogen gemiddelde per klasse. Tussen haakjes staat het aantal centrale winkelgebieden dat tot de betreffende 
klasse behoort. 

https://locatus.com/blog/spectaculaire-daling-winkelleegstand-door-afname-retailpanden/
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Ontwikkeling aandeel leegstaande verkooppunten centrale winkelgebieden Gelderland 

 
Bron: Locatus, bewerking I&O Research 

 
In het onderzoeksmodel kijken we naar de ontwikkeling van het aandeel leegstaande 
verkooppunten in de Gelderse centrale winkelgebieden tussen 2020 en 202216. De centrale 
winkelgebieden waar het aandeel leegstaande verkooppunten het sterkst afnam zijn die van 
Millingen aan de Rijn (-13 procentpunten), Opheusden en Kootwijkerbroek (beide 
-8 procentpunten). Het leegstandspercentage nam juist sterk toe (met circa 6 procentpunten) 
in de centra van Kerkdriel, Scherpenzeel en Lichtenvoorde. 
 
  

 
 
16 Downloaddatum 23 mei 2022. 
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6 Resultaten modelscores in regionaal perspectief 

6.1 Algemeen 
Voor alle Gelderse centrale winkelgebieden berekenden we de scores op de in het rapport 
gepresenteerde variabelen. Terwijl de afgelopen jaren vooral de middelgrote winkelgebieden 
het moeilijk hadden, blijkt uit de analyse dat de grootste centrale winkelgebieden de meeste 
negatieve impact ondervonden van de ontwikkelingen tijdens de coronacrisis (een lage score in 
onderstaande tabel17). De kleinste centrale winkelgebieden in Gelderland ondervonden hiervan 
per saldo de minste negatieve impact (een hoge score in onderstaande tabel). Deze kleinere 
winkelgebieden hebben vaak een boodschappenfunctie en zijn niet of minder afhankelijk van 
winkelend publiek. Dit zien we terug in de drukteontwikkeling op dit type locaties. De grotere 
centrale winkelgebieden ondervonden vooral hinder van de toegenomen online afvloeiing 
onder jonge consumenten. Dit geldt vooral voor mode-aankopen; een branche die juist in dit 
type winkelgebied vaak sterk vertegenwoordigd is. De drukte in de grootste centrale 
winkelgebieden nam (mede hierdoor) af en de werkgelegenheid liep terug.  
 

18 
Vanuit regionaal perspectief bezien, blijken de centrale winkelgebieden in de Stedendriehoek de 
coronacrisis het best te zijn doorgekomen en die in Rivierenland het minst goed. De 
winkelgebieden in de Stedendriehoek hebben baat bij een relatief sterke aanwezigheid van 
‘gunstige’ doelgroepen (zoals 65-plussers en toeristen). In Rivierenland, maar ook in de 
Achterhoek en Food Valley, is dit (per saldo) minder het geval. Ook is het voorzieningenaanbod 
in Rivierenland en de Achterhoek per saldo wat ongunstiger dan in andere Gelderse 
winkelgebieden: ze hebben én geen opvallend grote dagelijkse functie én geen sterke 
horecafunctie. Opvallend is dat de mobiliteitsontwikkeling in Rivierenland wel een redelijk 
gunstig beeld laat zien. Dit heeft zich echter niet vertaald in het functioneren van de 
winkelgebieden.  
 

 
  

 
 
17 De scores zijn gebaseerd op het ongewogen gemiddelde van de winkelgebieden binnen de betreffende klasse. 
18 Groen: behorend tot de 33,3% hoogste scores; Rood: behorend tot de 33,3% laagste scores; Geel: behorend tot de 
33,3% scores daar tussenin. 

Classificatie Overall DOELGROEPEN AANBOD DRUKTE FUNCTIONEREN
1. Centraal < 5.000 m2 22          
2. Centraal 5.000-10.000 m2 20          
3. Centraal 10.000.20.000 m2 21          
4. Centraal 20.000-40.000 m2 19          
5. Centraal 40.000-60.000 m2 17          
6. Centraal 60.000-100.000 m2 17          
7. Centraal 100.000-200.000 m2 16          

Regio Overall DOELGROEPEN AANBOD DRUKTE FUNCTIONEREN
Stedendriehoek 21          
Arnhem-Nijmegen 21          
Noord-Veluwe 20          
Food Valley 19          
Achterhoek 19          
Rivierenland 18          
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In bijlage D staan de scores van alle Gelderse centrale winkelgebieden gegroepeerd per regio. 
De tabellen tonen voor ieder winkelgebied zowel de overall score (het gemiddelde van alle 
indicatoren) als de gemiddelde scores van de indicatoren op de onderscheiden thema’s 
(doelgroepen, aanbod, drukte en functioneren). 

6.2 Toelichting per regio 
 
Achterhoek 
In de Achterhoek hebben de centrale winkelgebieden van Eibergen en Vorden de coronacrisis 
naar verwachting het beste doorstaan. Beide gemeenten kenmerken zich door een relatief oude 
bevolking, waardoor de toename van het aandeel online mode-aankopen naar verwachting 
beperkt is gebleven. Daarbij nam in het centrum van Vorden de werkgelegenheid toe, terwijl in 
het centrum van Eibergen de leegstand relatief sterk afnam.  
 
Voor de centrale winkelgebieden van Aalten en Gaanderen geldt het tegenovergestelde: zij 
ondervonden naar verwachting de meeste (negatieve) impact van de ontwikkelingen tijdens de 
coronacrisis. In beide winkelgebieden nam de werkgelegenheid af terwijl de leegstand rond 
hetzelfde niveau bleef liggen als twee jaar geleden. De gemeenten hebben slechts een beperkte 
toeristische functie en de eigen bevolking nam slechts beperkt in omvang toe (in de gemeente 
Doetinchem, waartoe Gaanderen behoort, nam deze zelfs iets af). 
 
Arnhem-Nijmegen 
In de regio Arnhem-Nijmegen laat het centrum van Doorwerth de beste resultaten zien, 
gevolgd door het centrum van Millingen aan de Rijn en het centrum van Beek-Ubbergen. Alle 
drie winkelgebieden scoren goed op de onderdelen ‘doelgroepen’ (toerisme, 65-plussers) en 
‘aanbod’ (gericht op boodschappen).  
 
Binnen de regio Arnhem-Nijmegen ondervonden de centrale winkelgebieden van Arnhem, 
Nijmegen, Velp en Duiven naar verwachting de meeste hinder van de ontwikkelingen tijdens de 
coronacrisis. De gemeenten Arnhem, Nijmegen en Duiven hebben een relatief jonge (in 
toenemende mate online georiënteerde) bevolking en zagen het aantal bezoekers (o.b.v. 
mobiliteit) de afgelopen twee jaar relatief sterk teruglopen. In het centrum van Velp nam de 
werkgelegenheid af en de leegstand toe.  
 
Food Valley 
In de regio Food Valley kwam het centrum van Ederveen de coronacrisis het beste door. Dit 
zien we vooral terug in de ontwikkeling van de leegstand (die er de afgelopen twee jaar niet is 
geweest) en de gunstige banenontwikkeling in het winkelgebied.  
Het centrum van Wageningen, gevolgd door Ede, heeft naar verwachting de meeste negatieve 
impact ondervonden van de ontwikkelingen tijdens de coronacrisis. In het centrum van 
Wageningen zien we dit vooral terug in de doelgroepen (weinig toeristen en weinig op fysiek 
winkelaanbod gerichte ouderen) en mobiliteitsontwikkeling. In het centrum van Ede zien we 
het terug in het functioneren (minder banen, meer leegstand).  
 
Noord-Veluwe 
In de regio Noord-Veluwe zijn de ontwikkelingen bij de centrale winkelgebieden tijdens de 
coronacrisis onderling vergelijkbaar. Er is geen enkel winkelgebied dat er in positieve of 
negatieve zin uitschiet. De centrale winkelgebieden van Putten, Ermelo, Hattem en Nunspeet 
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profiteerden naar verwachting van hun ligging in een toeristische gemeente. Terwijl de 
centrale winkelgebieden van Oldebroek, Wezep en Elburg hun leegstandspercentage het sterkst 
wisten terug te dringen.  
 
Rivierenland 
In de regio Rivierland, waar de winkelgebieden per saldo het meest last hadden van de 
ontwikkelingen tijdens de coronacrisis, komen de centrale winkelgebieden van Tiel en Kesteren 
het minst gunstig uit de analyse. Beide winkelgebieden profiteerden slechts beperkt van de 
aanwezigheid van interessante doelgroepen zoals 65-plussers en toeristen. In Tiel zien we 
daarnaast een relatief sterke teruggang in mobiliteit en een forse daling van werkgelegenheid 
in het centrum. In het centrum van Kesteren nam ook de werkgelegenheid af en daarnaast de 
leegstand toe. Hoewel geen enkel centraal winkelgebied in Rivierenland echt een gunstig beeld 
laat zien, hebben de centrale winkelgebieden van Opheusden, Kerkdriel en Ammerzoden de 
coronacrisis naar verwachting het best doorstaan.   
 
Stedendriehoek 
De regio die de minste negatieve impact van de coronacrisis ondervond is de Stedendriehoek. 
Vooral de centrale winkelgebieden van Eerbeek, Brummen, Vaassen, Lochem en Wapenveld 
laten een gunstig beeld zien. Zij profiteerden in ieder geval van de relatief sterke aanwezigheid 
van een aantal gunstige doelgroepen (toeristen, 65-plussers en/of lokale bevolkingsgroei). 
Daarbij komt in de centra van Eerbeek en Brummen een relatief sterke afname van de 
leegstand. De centrale winkelgebieden van Apeldoorn en Zutphen ondervonden naar 
verwachting de meeste hinder van de ontwikkelingen tijdens de coronacrisis. In beide 
winkelgebieden nam de werkgelegenheid af en de leegstand toe.  
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7 Vooruitzichten 

In dit rapport schetsten we een beeld van de impact die de ontwikkelingen tijdens de 
coronacrisis naar verwachting op de centrale winkelgebieden in Gelderland hebben gehad. In 
algemene zin zien we wat dat vooral winkelgebieden die konden rekenen op de bestedingen 
van een aantal specifieke doelgroepen (zoals toeristen en 65-plussers) naar verwachting de 
minste negatieve impact ondervonden van de ontwikkelingen tijdens de coronacrisis. De 
centrale winkelgebieden van de steden, met een relatief omvangrijke jonge, online 
georiënteerde doelgroep en met meer een winkel- dan een boodschappenfunctie, hadden het 
juist moeilijk. De verwachting is dat deze winkelgebieden ook nu nog, zij het in mindere mate, 
last ondervinden van het veranderde koopgedrag. Wel verwachten we dat deze steden de 
afgelopen maanden profiteerden van de (in de afgelopen maanden) toegenomen 
toonbankbestedingen (o.a. in de mode) en de trek van de horeca.  
 
De vraag is hoe het een en ander zich de komende periode gaat ontwikkelen. Hoewel de 
effecten van de coronacrisis (en het veranderende koopgedrag dat deze teweeg bracht) deels 
zullen beklijven, spelen er op dit moment diverse andere ontwikkelingen die een stempel 
drukken op het functioneren van de winkelgebieden. Het consumentenvertrouwen en de 
koopbereidheid lagen in juli 2022 op het laagste niveau ooit. O.a. de opgelopen energieprijzen, 
de oorlog in Oekraïne, een hoge inflatie en het vermoeden van een aankomende recessie, liggen 
hieraan ten grondslag. Daarbij komt dat zowel de detailhandel als de horeca te maken heeft 
met grote personeelstekorten, wat de groei van deze sectoren in de weg kan staan.  
 

Samenstelling consumentenvertrouwen, juli 2022 

 
Bron: CBS 

 
Mocht ons land in een recessie terechtkomen, dan heeft dat onmiskenbaar zijn weerslag op de 
winkelgebieden. Een recessie heeft vooral impact op conjunctuurgevoelige sectoren zoals de 
horeca, recreatie, cultuur en luxe aankopen (zoals woninginrichting). Bovendien is de 
verwachting dat de inflatie voorlopig hoog blijft19, wat een dempend effect heeft op 
consumentenaankopen. In sommige Gelderse gebieden komen daar de komende jaren de 

 
 
19 Bij de grotere banken zoals Rabobank en Abn Amro. 

https://www.rabobank.nl/kennis/d011266823-inflatiemonitor-nederland-juni-2022
https://www.abnamro.com/research/nl/onze-research/de-nederlandse-economie-in-zicht-groei-vanuit-verschillende-hoeken-onder
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effecten van bevolkingskrimp bovenop. In andere gebieden compenseert bevolkingsgroei juist 
de economische tegenwind.  
 

Bevolkingsprognose Gelderse gemeenten 2020-2030 (groeicijfers) 

 
Bron: Provincie Gelderland (Bevolkingsprognose 2018-2040)  

 
Het is van belang dat alle winkelgebieden hun positie tegen het licht houden van alle recente 
ontwikkelingen en de impact die deze mogelijk voor langere tijd of zelfs permanent zullen 
hebben op het winkelgedrag van consumenten.  
 
In de corona-oplegger (januari 2021) presenteerden we profielen voor centrale winkelgebieden. 
Deze zijn nog steeds actueel. De profielen laten zien waar winkelgebieden zich in regionaal 
verband in (kunnen) onderscheiden. Winkelgebieden moeten op basis van hun eigen specifieke 
winkelgebieds- en omgevingskenmerken beoordelen welke rol voor hen passend is binnen de 
regionale voorzieningenstructuur waarin ze opereren en de ontwikkelingen die daarin gaande 
zijn. Vooral voor winkelgebieden met een relatief grote corona-impact kan het zinvol zijn om 
te beoordelen in hoeverre er in regionaal perspectief ruimte is voor een meer onderscheidende 
functie of versterking van het huidige profiel.  
 

Profielen voor centrale winkelgebieden 

 
Bron: Corona-oplegger Gelderland (2021) 

https://www.kso2019.nl/downloads/rapportage/Corona-oplegger-koopstromen-Oost-Nederland-Gelderland_januari.pdf
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Bijlage A Trends en ontwikkelingen koopgedrag 

 

   

Veranderingen koopgedrag tijdens coronacrisis (infographic KSO2021) 
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Bijlage B Specificatie van bronnen 

 
Bron Indicator Geografisch niveau Peildatum 
Locatus Aandeel leegstaande 

verkooppunten 
Winkelgebied 2020 

2021 
2022 (download 23/5) 

 WVO Dagelijks Winkelgebied 2022 (download 23/5) 
 VKP Horeca Winkelgebied 2022 (download 23/5) 
 Passanten Selectie van centrale 

winkelgebieden 
2016 t/m 2022 

LISA Aantal banen per branche Winkelgebied 1-4-19 
1-4-20 
1-4-21 

 Aandeel banen toerisme Gemeente 2020 
Google Ontwikkeling mobiliteit op 

winkel- en 
recreatielocaties 

Gemeente IJkdatum: 15-2-20 
Gemiddelde 2020 
Gemiddelde 2021 
Gemiddelde 2022 (t/m 
30-3-22) 

CBS Bevolkingsontwikkeling Gemeente 2020 - 2022 
 Aandeel inwoners 65+ jaar Gemeente 2021 
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Bijlage C Definities 

Afbakening branches  

 

 
 
 
  

Branche Artikelgroepen
Boodschappen Dagelijks

Drogisterijen en parfumerie en tabak

Recreatief Mode
Sport
Huishoudelijke artikelen
Diverse recreatief

Doelgericht Wonen
Doe-het-zelf
Tuincentra
Bloemenwinkels
Electronica
Overig non-food

Horeca Hotels
Eet- en drinkgelegenheden

Cultuur en ontspanning Bioscopen
Theaters, schouwburgen en evenementenhallen
Openbare bibliotheken
Musea
Loterijen en kansspelen (geen amusementsautomaten)
Fitnesscentra
Bowlen, kegelen, biljarten e.d.
Sportscholen
Wellness
Sauna’s, solaria, baden en dergelijke
Klimmen, karten, skibaan, ijsbaan, etc.
Attractieparten, speeltuinen, dierentuinen, amusementhallen, etc.
Zwembaden

Diensten videotheken
autoverhuur, fietsverhuur
verhuur gereedschappen
overige verhuur
reparatie kleding, schoenen, electronica
div. ambachten
copyshops, fotografie, bellen, internet
financiële dienstverlening en makelaars
reisbureaus
overige dienstverlening
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Bijlage D Scores winkelgebieden 

20 
 
  

 
 
20 Groen: behorend tot de 33,3% centrale winkelgebieden in Gelderland met de hoogste score; Rood: behorend tot de 
33,3% centrale winkelgebieden met de laagste score; Geel: behorend tot de 33,3% centrale winkelgebieden daar 
tussenin.  
Onderliggende scores per regio gesorteerd van hoog (goed) naar laag (minder goed). 

Achterhoek
Winkelgebied Gemeente Classificatie WVO 2022 Overall DOELGROEPEN AANBOD DRUKTE FUNCTIONEREN
Centrum Eibergen Berkelland 3. Centraal 10.000.20.000 m2 19.114        
Centrum Vorden Bronckhorst 3. Centraal 10.000.20.000 m2 13.945       
Centrum Ruurlo Berkelland 3. Centraal 10.000.20.000 m2 12.193        
Centrum Zelhem Bronckhorst 2. Centraal 5.000-10.000 m2 9.760         
Centrum Neede Berkelland 3. Centraal 10.000.20.000 m2 12.369       
Centrum Terborg Oude Ijsselstreek 2. Centraal 5.000-10.000 m2 7.744         
Centrum Borculo Berkelland 3. Centraal 10.000.20.000 m2 10.153        
Centrum Winterswijk Winterswijk 5. Centraal 40.000-60.000 m2 47.132        
Centrum Bredevoort Aalten 2. Centraal 5.000-10.000 m2 7.215          
Centrum Hengelo Gld Bronckhorst 3. Centraal 10.000.20.000 m2 14.222       
Centrum Wehl Doetinchem 2. Centraal 5.000-10.000 m2 8.987         
Centrum Dinxperlo Aalten 3. Centraal 10.000.20.000 m2 10.455       
Centrum Ulft Oude Ijsselstreek 3. Centraal 10.000.20.000 m2 17.809       
Centrum Groenlo Oost Gelre 3. Centraal 10.000.20.000 m2 12.924       
Centrum Gendringen Oude Ijsselstreek 2. Centraal 5.000-10.000 m2 7.551          
Centrum Doetinchem Doetinchem 6. Centraal 60.000-100.000 m2 70.940       
Centrum Lichtenvoorde Oost Gelre 4. Centraal 20.000-40.000 m2 26.334       
Centrum Varsseveld Oude Ijsselstreek 3. Centraal 10.000.20.000 m2 15.334        
Centrum Gaanderen Doetinchem 2. Centraal 5.000-10.000 m2 6.159         
Centrum Aalten Aalten 3. Centraal 10.000.20.000 m2 17.269       
Arnhem-Nijmegen
Winkelgebied Gemeente Classificatie WVO 2022 Overall DOELGROEPEN AANBOD DRUKTE FUNCTIONEREN
Centrum Doorwerth Renkum 1. Centraal < 5.000 m2 3.793         
Centrum Beek Ubbergen Berg En Dal 1. Centraal < 5.000 m2 4.863         
Centrum Millingen aan de Rijn Berg En Dal 2. Centraal 5.000-10.000 m2 5.301          
Centrum Malden Heumen 3. Centraal 10.000.20.000 m2 15.391        
Centrum Bemmel Lingewaard 3. Centraal 10.000.20.000 m2 12.579       
Centrum s Heerenberg Montferland 3. Centraal 10.000.20.000 m2 12.878        
Centrum Oosterbeek Renkum 3. Centraal 10.000.20.000 m2 14.193        
Centrum Wychen Wijchen 4. Centraal 20.000-40.000 m2 26.365       
Centrum Renkum Renkum 3. Centraal 10.000.20.000 m2 13.313         
Centrum Druten Druten 3. Centraal 10.000.20.000 m2 15.117         
Centrum Zevenaar Zevenaar 4. Centraal 20.000-40.000 m2 33.054       
Centrum Dieren Rheden 3. Centraal 10.000.20.000 m2 16.960       
Centrum Groesbeek Berg En Dal 3. Centraal 10.000.20.000 m2 19.304       
Centrum Zetten Overbetuwe 2. Centraal 5.000-10.000 m2 8.585         
Centrum Elst GLD Overbetuwe 4. Centraal 20.000-40.000 m2 26.440       
Centrum Huissen Lingewaard 3. Centraal 10.000.20.000 m2 12.973        
Centrum Didam Montferland 3. Centraal 10.000.20.000 m2 14.687       
Centrum Doesburg Doesburg 3. Centraal 10.000.20.000 m2 15.866       
Centrum Beuningen GLD Beuningen 3. Centraal 10.000.20.000 m2 18.277        
Centrum Gendt Lingewaard 2. Centraal 5.000-10.000 m2 7.730          
Centrum Rheden Rheden 2. Centraal 5.000-10.000 m2 5.663         
Centrum Westervoort Westervoort 2. Centraal 5.000-10.000 m2 8.074         
Centrum Duiven Duiven 3. Centraal 10.000.20.000 m2 15.539       
Centrum Velp GLD Rheden 3. Centraal 10.000.20.000 m2 18.644       
Centrum Arnhem Arnhem 7. Centraal 100.000-200.000 m2 132.656     
Centrum Nijmegen Nijmegen 7. Centraal 100.000-200.000 m2 133.671      
Food Valley
Winkelgebied Gemeente Classificatie WVO 2022 Overall DOELGROEPEN AANBOD DRUKTE FUNCTIONEREN
Centrum Ederveen Ede 1. Centraal < 5.000 m2 3.329         
Centrum Voorthuizen Barneveld 3. Centraal 10.000.20.000 m2 12.877        
Centrum Lunteren Ede 3. Centraal 10.000.20.000 m2 15.608       
Centrum Kootwijkerbroek Barneveld 2. Centraal 5.000-10.000 m2 6.804         
Centrum Hoevelaken Nijkerk 2. Centraal 5.000-10.000 m2 8.592         
Centrum Scherpenzeel GLD Scherpenzeel 2. Centraal 5.000-10.000 m2 8.580         
Centrum Nijkerk GLD Nijkerk 4. Centraal 20.000-40.000 m2 29.304       
Centrum Barneveld Barneveld 5. Centraal 40.000-60.000 m2 44.200       
Centrum Bennekom Ede 3. Centraal 10.000.20.000 m2 16.543       
Centrum Ede GLD Ede 6. Centraal 60.000-100.000 m2 76.101        
Centrum Wageningen Wageningen 4. Centraal 20.000-40.000 m2 38.252       
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21 
  

 
 
21 Groen: behorend tot de 33,3% hoogste scores; Rood: behorend tot de 33,3% laagste scores; Geel: behorend tot de 
33,3% scores daar tussenin. Onderliggende scores per regio gesorteerd van hoog (goed) naar laag (minder goed). 

Noord-Veluwe
Winkelgebied Gemeente Classificatie WVO 2022 Overall DOELGROEPEN AANBOD DRUKTE FUNCTIONEREN
Centrum Putten Putten 4. Centraal 20.000-40.000 m2 39.995      
Centrum Oldebroek Oldebroek 2. Centraal 5.000-10.000 m2 6.717          
Centrum Ermelo Ermelo 4. Centraal 20.000-40.000 m2 29.613       
Centrum Hattem Hattem 2. Centraal 5.000-10.000 m2 7.961         
Centrum t Harde Elburg 2. Centraal 5.000-10.000 m2 5.420         
Centrum Wezep Oldebroek 2. Centraal 5.000-10.000 m2 8.791         
Centrum Elburg Elburg 3. Centraal 10.000.20.000 m2 10.194        
Centrum Nunspeet Nunspeet 4. Centraal 20.000-40.000 m2 38.574       
Centrum Harderwijk Harderwijk 4. Centraal 20.000-40.000 m2 34.089       
Rivierenland
Winkelgebied Gemeente Classificatie WVO 2022 Overall DOELGROEPEN AANBOD DRUKTE FUNCTIONEREN
Centrum Opheusden Neder-Betuwe 3. Centraal 10.000.20.000 m2 10.207        
Centrum Kerkdriel Maasdriel 2. Centraal 5.000-10.000 m2 6.688        
Centrum Ammerzoden Maasdriel 1. Centraal < 5.000 m2 3.892         
Centrum Geldermalsen West Betuwe 3. Centraal 10.000.20.000 m2 17.450        
Centrum Beneden Leeuwen West Maas En Waal 3. Centraal 10.000.20.000 m2 10.794       
Centrum Zaltbommel Zaltbommel 3. Centraal 10.000.20.000 m2 14.277        
Centrum Hedel Maasdriel 1. Centraal < 5.000 m2 4.466        
Centrum Ochten Neder-Betuwe 2. Centraal 5.000-10.000 m2 6.426        
Centrum Culemborg Culemborg 4. Centraal 20.000-40.000 m2 22.123        
Centrum Tiel Tiel 5. Centraal 40.000-60.000 m2 42.316       
Centrum Kesteren Neder-Betuwe 1. Centraal < 5.000 m2 4.627         
Stedendriehoek
Winkelgebied Gemeente Classificatie WVO 2022 Overall DOELGROEPEN AANBOD DRUKTE FUNCTIONEREN
Centrum Brummen Brummen 2. Centraal 5.000-10.000 m2 6.272         
Centrum Eerbeek Brummen 3. Centraal 10.000.20.000 m2 11.654        
Centrum Vaassen Epe 3. Centraal 10.000.20.000 m2 13.726        
Centrum Lochem Lochem 4. Centraal 20.000-40.000 m2 22.434       
Centrum Wapenveld Heerde 1. Centraal < 5.000 m2 4.017          
Centrum Beekbergen Apeldoorn 1. Centraal < 5.000 m2 3.866         
Centrum Gorssel Lochem 2. Centraal 5.000-10.000 m2 5.006         
Centrum Heerde Heerde 3. Centraal 10.000.20.000 m2 16.790       
Centrum Epe Epe 4. Centraal 20.000-40.000 m2 27.307        
Centrum Warnsveld Zutphen 2. Centraal 5.000-10.000 m2 5.549         
Centrum Laren Gld Lochem 2. Centraal 5.000-10.000 m2 5.114          
Centrum Twello Voorst 3. Centraal 10.000.20.000 m2 19.592       
Centrum Ugchelen Apeldoorn 2. Centraal 5.000-10.000 m2 6.247         
Centrum Zutphen Zutphen 5. Centraal 40.000-60.000 m2 56.411        
Centrum Apeldoorn Apeldoorn 7. Centraal 100.000-200.000 m2 110.880      
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