
Gelderse Retail
2017 - 2022*

In deze factsheet worden de belangrijkste ontwikkelingen van de Gelderse retail 
weergegeven. Retail is de verzamelnaam voor alle bedrijven die goederen of 
diensten direct aan de consument verkopen. Deze factsheet is gebaseerd op twee 
documenten. Allereerst de Gelderse retail monitor, dit rapport beschrijft trends 
uitvoerig en gaat dieper in op de onderstaande onderwerpen. Daarnaast is er een 
aanvullend document gepubliceerd waarin de cijfers van 2022 worden behandeld 
en er extra focus ligt op de centrale winkelgebieden. Per gemeente zijn er ook 
cijfers beschikbaar over het leegstandspercentage en het aantal verkooppunten 
en oppervlak per branche. Deze zijn te vinden in het Statistisch Zakboek van de 
provincie Gelderland.

Leegstand

Ontwikkeling aantal verkooppunten van de retail en het aandeel dat leegstaat

Het aantal verkooppunten blijft in Gelderland afnemen.  
Dit is ook een trend die in Nederland gaande is, maar in mindere mate.  
Het leegstandspercentage ligt al een aantal jaren rond de 7 procent,  
echter ligt het leegstandspercentage in 2022 een stuk lager (6,4%).
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* Peildatum is steeds 1 januari van het betreffende jaar
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Leegstandspercentage van de retail in verkooppunten per WGR-regio

De regio’s Achterhoek, Foodvalley en de Cleantech regio hebben een leegstandspercentage dat gemiddeld genomen hoger 
ligt dan het Gelderse gemiddelde. De regio’s Noord Veluwe, Rivierenland en Arnhem-Nijmegen hebben een gemiddeld lager 
leegstandspercentage.
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Ontwikkeling aantal m² winkeloppervlak van de retail en het aandeel dat leegstaat

Het winkeloppervlak blijft redelijk stabiel in Gelderland. Gezien de afname van het aantal verkooppunten betekent dit dat er 
schaalvergroting plaats vindt. Gemiddeld genomen worden verkooppunten groter. Uitgedrukt in oppervlak zien we ook dat 
het leegstandspercentage de laatste jaren is afgenomen.
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Leegstandspercentage in verkooppunten van de retail per WGR-regio (2022)
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Aandeel branches

Aandeel branches van de retail in Gelderland (2022)

Kijkend naar de verhoudingen van de branches binnen de retail zijn er grote verschillen. Wanneer een branche uitgedrukt  
is in het aantal verkooppunten, kan dit een heel ander beeld schetsen dan de verhoudingen in oppervlak. De categorie  
In/om huis neemt bijvoorbeeld veel oppervlak in, terwijl dit in het aandeel verkooppunten niet het geval is.  
De Horeca daarentegen neemt een groter aandeel verkooppunten in dan het aandeel oppervlak van het totaal.
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Detailhandel

Detailhandel

2022

Aantal verkooppunten retail

24.098
Aantal m² retail

5.122.551
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Ontwikkeling verkooppunten

Ontwikkeling verkooppunten van de detailhandel van verschillende grote klassen (index 2017=100)

Het aantal kleine winkels neemt af (0 tot 800 m²), het aantal grote winkels groeit (800 m² of groter).  
Hieruit blijkt nogmaals de schaalvergroting die plaats vindt binnen de retail.
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Ontwikkeling verkooppunten van de retail in verschillende winkelgebieden (index 2017=100)

Over het algemeen dalen het aantal verkooppunten in Gelderland (zie eerste figuur op deze factsheet). Echter is dit niet het 
geval bij overige winkelgebieden¹. Dit zijn vooral winkelgebieden die gekenmerkt worden door groepen van grote winkels, 
zoals woonboulevards.
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1 Centraal winkelgebied het belangrijkste winkelgebied in de 
woonplaats. Dit kan dus een grote binnenstad zijn of een  
klein winkelgebied in een dorpdorp.Naast het belangrijkste 
winkelgebied in een woonplaats, kunnen er meerdere onder–
steunende winkelgebieden zijn. Een voorbeeld hiervan is 
bijvoorbeeld een wijkcentrum. Onder overig vallen de  
speciale winkelgebieden, zoals outlets, Luchthaven Schiphol,  
en grootschalige concentratieconcentratie,denk bijvoorbeeld  
aan grote woonboulevards. Alles wat hierbuiten valt,  
wordt verspreide bewinkeling genoemd.
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