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  Samenvatting

In 2022 lijken de trends in de retail door te zetten. Het aantal verkooppunten blijft 
afnemen en deze afname is groter in Gelderland dan in Nederland.  
Een uitzondering hierop zijn de ‘overige winkelgebieden’ die een stijging van het 
aantal verkooppunten laat zien, dit zijn vaak concentraties met grote winkels, 
zoals een meubelboulevard. Daarnaast vindt er schaalvergroting plaats.  
Het aantal winkels groter dan 800 m2 nemen toe en winkels kleiner dan 800 m2 
nemen af. Voor centrale winkelgebieden geldt dit ook maar nemen winkels 
tussen de 800  en 1600 m2 in sterkere mate toe dan winkels die groter zijn dan 
1600 m2. 

De retail bestaat uit detailhandel en niet-detailhandel (i.e. consument gerichte 
diensten, zoals musea, horeca of wellness). Over het algemeen zijn winkels in de 
detailhandel groter dan winkels in de niet-detailhandel. Van het aantal 
verkooppunten is bij benadering ongeveer de helft detailhandel en de andere helft 
niet-detailhandel. In centrale winkelgebieden zijn er echter meer verkooppunten 
in de detailhandel. 

De branchemix wijkt in centrale winkelgebieden af van het Gelderse gemiddelde. 
Vooral Mode & luxe, Dagelijkse winkels en de Horeca zijn bovengemiddeld 
vertegenwoordigd. Winkels in de categorie In/om huis en Transport en brandstof 
zijn ondervertegenwoordigd in centrale winkelgebieden. 

Het leegstandspercentage is in 2022 verder gedaald, zowel in verkooppunten als 
in m² winkelverkoopvloeroppervlak. In verkooppunten is het leegstands-
percentage in Gelderland 6,4% (tegenover 6,8% in Nederland) en in oppervlak 5,7% 
(tegenover 6,7% in Nederland). De afname geldt voor alle type winkelgebieden, 
maar centrale winkelgebieden blijven een hoog leegstandspercentage houden. 
WGR-regio’s die eruit springen zijn de Achterhoek, de Cleantech regio en de Food 
Valley met een leegstandspercentage boven het Gelderse gemiddelde. 
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 1 Inleiding

Dit document is een aanvulling op de rapportage ‘De Gelderse retail monitor’.  
In deze rapportage worden de trends en cijfers met betrekking tot de retail van 
2017 tot en met 2021 beschreven. Om alvast een blik te werpen op de net 
verschenen cijfers van 2022, is dit document opgesteld. Hierbij wordt ook de focus 
gelegd op centrale winkelgebieden. Deze hebben namelijk te maken met een 
bovengemiddeld leegstandspercentage. 
 
Retail is de verzamelnaam voor bedrijven die goederen en diensten direct aan 
consumenten verkopen. Een onderdeel hiervan is de detailhandel, die alleen fysieke 
producten aanbiedt aan de consument. De horeca, musea en andere 
dienstverlening valt daarmee wel onder retail, maar niet onder detailhandel en 
wordt in dit document niet-detailhandel genoemd.

In dit document wordt er gekeken naar verschillende aspecten van de retail in 
Gelderland. Hierbij wordt er uitgegaan van twee basisbegrippen. Het aantal 
verkooppunten (VKP) en het aantal vierkante meter winkelverkoopvloeroppervlak  
(m² WVO). Deze worden als eerste behandeld. Vervolgens worden de verschillende 
branches die zijn vertegenwoordigd onder de loep genomen en als laatste komt 
leegstand aan bod.  



5 Gelderse retail monitor

 2 Verkooppunten en winkel-
verkoopvloeroppervlak
De trends die al zichtbaar waren blijven doorzetten. Het aantal verkooppunten 
neemt af, zowel in Gelderland als nationaal. Echter is deze trend sterker in 
Gelderland. Het winkelverkoopvloeroppervlak blijft redelijk stabiel, maar ook hier 
lijkt zich een licht dalende trend in te zetten.  De gegevens voor het WVO zijn pas 
vanaf 2020 compleet voor de retail, echter kan er vóór die periode wel een beeld 
van het WVO  worden weergegeven voor alleen de detailhandel. 

Figuur 1 Aantal VKP van de retail in Gelderland en Nederland, 2017-2022  
(index 2017=100)
Bron: Locatus

Figuur 2 Aantal m2 WVO van de detailhandel (2017-2022)  en de totale retail 
(2020-2022) in Gelderland en Nederland (index gestippelde lijngrafiek 2017=100 
& lijngrafiek 2020=100
Bron: Locatus
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De afname van het aantal verkooppunten geldt voor bijna alle winkelgebieden, 
behalve voor ‘overige winkelgebieden’. Dit zijn vaak winkelgebieden met grote 
winkels, zoals een woonboulevard of een gebied met veel tuincentra en 
bouwmarkten. Tussen 2018 en 2020 nam het aantal verkooppunten in dit type 
winkelgebied toch weer af, maar in 2022 ligt het aantal verkooppunten weer 
boven het niveau van 2018.

Figuur 3 Ontwikkeling aantal VKP van de retail per winkelgebied in Gelderland, 
2017-2022 (index 2017=100)
Bron: Locatus

  Schaalvergroting
Tussen 2021 en 2022 is de schaalvergroting doorgezet. Er komen steeds meer 
verkooppunten bij die groot zijn (> 800 m2) en het aantal kleine verkooppunten  
(< 800 m2) neemt af. Dit geldt al voor de detailhandel vanaf 2017. Voor de totale 
retail (dit is inclusief niet-detailhandel), is deze trend ook zichtbaar, alleen is 
hiervoor alleen data vanaf 2020 beschikbaar. 

80

85

95

100

105

110

90

115

Verspreide bewinkelingOverig

Ondersteunende 
winkelgebieden

Centrale 
winkelgebieden

202220212020201920182017

Winkelgebieden

Een centraal winkelgebied is het belangrijkste winkelgebied in de woonplaats. 
Dit kan dus een grote binnenstad zijn of een klein winkelgebied in een dorp. 
Naast het belangrijkste winkelgebied in een woonplaats, kunnen er 
meerdere ondersteunende winkelgebieden zijn. Een voorbeeld hiervan is 
bijvoorbeeld een wijkcentrum. Onder overig vallen de speciale winkel-
gebieden, zoals outlets, Luchthaven Schiphol, en grootschalige concentratie, 
denk bijvoorbeeld aan grote woonboulevards. Alles wat hierbuiten valt, wordt 
verspreide bewinkeling genoemd. Zie bijlage 4 in het hoofdrapport  
‘De Gelderse retail monitor’ voor een nadere beschrijving van de type 
winkelgebieden.
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Tabel 1 De procentuele groei van het aantal verkooppunten  per klasse WVO  
in m2 voor Gelderland, 2017-2022 (detailhandel) en 2020-2022 (retail)

Detailhandel

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2017-2022

0 <  WVO <= 100 -1,6% -2,9% -4,5% -4,4% -2,2% -14,7%

100 <  WVO <= 200 -1,8% -3,2% -3,5% -3,3% -1,1% -12,2%

200 <  WVO <= 400 -1,9% -1,7% -1,8% -2,6% -0,2% -8,1%

400 <  WVO <= 800 -0,7% -1,1% -3,4% -1,2% -0,7% -6,9%

800 <  WVO <= 1600 3,5% 0,3% 2,2% 0,7% 1,9% 8,9%

1600 <  WVO 0,9% 3,3% 0,6% 1,7% 1,4% 8,1%

Retail

2020-2021 2021-2022 2017-2022

0 <  WVO <= 100 -0,5% -1,0% -1,5%

100 <  WVO <= 200 -3,1% -1,6% -4,7%

200 <  WVO <= 400 -5,0% -3,2% -8,1%

400 <  WVO <= 800 -2,0% -2,5% -4,4%

800 <  WVO <= 1600 5,0% 0,6% 5,6%

1600 <  WVO 5,4% 1,0% 6,4%

Kijkend naar de centrale winkelgebieden, is hier de trend van schaalvergroting 
ook te zien. Voornamelijk winkelpanden tussen de 800 en 1600 m2 zijn flink 
toegenomen tussen 2017 en 2022, zie figuur hieronder. Winkelpanden groter dan 
1600 m2 zijn ook in aantal toegenomen, maar wel in mindere mate. Voor het 
totaal van winkelgebieden (in de tabel hiervoor), lijkt dit tot op heden niet op te 
gaan. De groei van deze twee groottes van winkelpanden (alleen detailhandel) ligt 
hier dicht bij elkaar.

Figuur 4 Aantal verkooppunten per klasse WVO voor de detailhandel in 
centrale winkelgebieden in Gelderland, 2017-2022 (index 2017=100)
Bron: Locatus
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 3 Detailhandel en  
niet-detailhandel
Binnen de retail wordt ook onderscheid gemaakt tussen detailhandel en niet-
detailhandel, zoals in de inleiding is uitgelegd. Het aandeel hiervan kan 
uitgedrukt worden in de twee basisbegrippen uit de vorige paragraaf; VKP en  
m2 WVO.
In onderstaande figuur is te zien dat over het algemeen de detailhandel een groter 
deel van het WVO in neemt in vergelijking met het aantal VKP. Dit betekent dat 
verkooppunten van de detailhandel, gemiddeld groter zijn dan die van de niet-
detailhandel.

Voor centrale winkelgebieden geldt dat iets meer van de verkooppunten 
detailhandel bevat, in tegenstelling tot Gelderland en Nederland gemiddeld.  
In het oppervlak in m2 is dit niet terug te zien. 

Figuur 5 Aandeel detailhandel, niet-detailhandel en leegstand van het aantal 
VKP en m2 WVO voor Gelderland, Nederland en centrale winkelgebieden, 2022
Bron: Locatus
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 4 Branches

Het onderscheid detailhandel en niet-detailhandel uit de vorige paragraaf kan 
nog verder opgesplitst worden in type branches. In onderstaande figuur wordt 
meteen duidelijk hoe centrale winkelgebieden in branchemix afwijken van het 
Gelderse gemiddelde. 

De grootste verschillen tussen centrale winkelgebieden en het Gelderse 
gemiddelde zijn terug te vinden in het aantal m2 WVO. Echter zijn er ook een paar 
branches die in het aandeel verkooppunten afwijkingen. Mode en luxe, In/om huis 
en Transport en brandstof. Mode en luxe heeft in groter aandeel in verkoop-
punten in de centrale winkelgebieden. Voor In/om huis en Transport en brandstof 
geldt het omgekeerde.  De laatste categorie is zelfs bijna niet aanwezig in centrale 
winkelgebieden. 

Kijkend naar het winkelverkoopvloeroppervlak nemen Dagelijks, Mode en Luxe en 
Horeca een groter aandeel in bij de centrale winkelgebieden ten opzichte van het 
Gelderse gemiddelde. Andersom hebben de categorieën In/om huis en Transport 
en brandstof in Gelderland gemiddeld een veel groter aandeel in winkelverkoop-
vloeroppervlak dan in de centrale winkelgebieden.

Figuur 6 Aandeel branches van de retail in Gelderland en centrale 
winkelgebieden uitgedrukt in VKP en m2 WVO, 2022
Bron: Locatus
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 5 Leegstand

Het leegstandspercentage van Gelderland ligt vrijwel altijd lager dan dat in 
Nederland, alleen in 2019 lag het leegstandspercentage in VKP 0,1%-punt hoger in 
Gelderland. 
Het percentage verkooppunten dat leeg staat in 2022 is 0,7%-punt lager dan het 
jaar ervoor. Ook het aantal m2 WVO dat leeg staat is met 1%-punt gedaald. 

Tabel 2 Leegstandspercentage van de retail in VKP en m² WVO voor Gelderland 
en Nederland, 2017-2022

 2017 2018 2019 2020 2021 2022

VKP
Gelderland 6,9% 6,6% 6,8% 7,1% 7,1% 6,4%

Nederland 7,2% 7,0% 6,7% 7,3% 7,5% 6,8%

WVO
Gelderland    7,6% 6,7% 5,7%

Nederland 8,1% 7,6% 6,7%

Bron: Locatus

Op een wat lager schaalniveau worden WGR-regio’s onderscheiden.  
De afbakening van deze gebieden is in het hoofdrapport ‘De Gelderse retail 
monitor’ te vinden in bijlage 3. Wat als eerste opvalt, is dat in het leegstands-
percentage van het oppervlak in de Achterhoek en in de Cleantech regio een grote 
daling te zien is. In de Food Valley is dit ook in mindere mate zichtbaar. Dit zijn 
echter nog wel de regio’s die een bovengemiddeld leegstandspercentage hebben, 
ook in het aantal verkooppunten. Rivierenland doet het in beide opzichten het 
beste. Groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft in VKP een gemiddeld 
leegstandspercentage, maar in oppervlak ligt het leegstandspercentage een stuk 
onder het Gelderse gemiddelde. De Noord Veluwe lijkt in VKP en WVO meer 
richting het gemiddelde te bewegen.

Figuur 7 Leegstandspercentage in VKP van de retail voor de WGR-regio’s, 
2017-2022
Bron: Locatus
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Figuur 8 Leegstandspercentage in m² WVO van de retail voor de WGR-regio’s, 
2020-2022
Bron: Locatus

Ook kan er onderscheid gemaakt worden in verschillende type winkelgebieden. 
Hierbij is duidelijk te zien dat de leegstandspercentages uiteen lopen. De verspreide 
bewinkeling heeft een erg laag leegstandspercentage, zowel in VKP als in WVO. 
Daarop volgen de overige winkelgebieden met een leegstandspercentage van 5,0% 
in 2022 van het aantal verkooppunten en in winkelverkoopvloeroppervlak 3,4%. 
Ondersteunende winkelgebieden laten eenzelfde beeld zien; een vrij hoog 
leegstandspercentage uitgedrukt in VKP en een veel lager leegstandspercentage 
in m² WVO; 2,1%-punt lager.  

Tabel 3 Leegstandspercentage in VKP voor verschillende type winkelgebieden 
in Gelderland, 2017-2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Centrale 
winkelgebieden 9,7% 9,2% 9,5% 10,2% 10,5% 9,7%

Ondersteunende 
winkelgebieden 7,4% 6,9% 7,7% 8,0% 7,7% 6,8%

Overig 6,1% 8,1% 5,6% 4,7% 5,1% 5,0%
Verspreide 
bewinkeling 3,2% 3,0% 3,0% 3,0% 2,7% 2,1%

Totaal 6,9% 6,6% 6,8% 7,1% 7,1% 6,4%

Tabel 4 Leegstandspercentage in m² WVO  voor verschillende type 
winkelgebieden in Gelderland, 2020-2022

2020 2021 2022
Centrale 
winkelgebieden 12,4% 11,3% 10,0%

Ondersteunende 
winkelgebieden 8,8% 5,9% 4,7%

Overig 3,3% 3,7% 3,4%
Verspreide 
bewinkeling 3,9% 3,4% 2,7%

Totaal 7,6% 6,7% 5,7%
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De centrale winkelgebieden hebben gemiddeld genomen het hoogste aandeel 
leegstaande verkooppunten en winkelverkoopvloeroppervlak. Dit is nogmaals 
weergegeven in het figuur hieronder.

Figuur 9 Aantal (leegstaande) VKP (primaire as) en leegstandspercentage 
(secundaire as) van de retail in de centrale winkelgebieden in Gelderland, 
2017-2022 (index 2017=100)
Bron: Locatus

Vervolgens kan er binnen centrale winkelgebieden ook weer onderscheid 
gemaakt worden tussen verschillende soorten centrale winkelgebieden, de 
definitie van deze winkelgebieden is te vinden in het hoofdrapport ‘De Gelderse 
retail monitor’ in bijlage 4. Hierbij valt meteen op dat bijna alle typen centrale 
winkelgebieden een vrij hoog leegstandspercentage hebben in het aantal 
verkooppunten. Voornamelijk de kleine hoofdwinkelgebied en grote 
hoofdwinkelgebieden kennen een erg hoog leegstandspercentage. Deze 
winkelgebieden kenmerken zich door 100 tot 400 verkooppunten in de 
detailhandel.

Figuur 10 De centrale winkelgebieden uitgesplitst in sub-categorieën: 
Leegstandspercentage van de retail in VKP in Gelderland, 2017-2022. In de 
legenda is te vinden om hoeveel winkelgebieden, N, het gaat in 2022 in 
Gelderland en de totaal hoeveelheid VKP die in deze winkelgebieden gevestigd is. 
Bron: Locatus
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