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VoorWoorD

De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw heeft, in opdracht van het provinciebestuur, de studie 
Detailhandelsonderzoek Oost-Vlaanderen: ‘Uitrusting winkelapparaat en actuele koopstromen: besluiten en 
aanbevelingen’ laten uitvoeren door Adviesbureau Marketing en Onderzoek (ABM). 

Het Detailhandelsonderzoek Oost-Vlaanderen kadert in het Algemeen beleidsprogramma 2007-2012 , waarbij 
“het actualiseren van het onderzoek Handelsatlas en Aanbod van distributie en detailhandel in Oost-Vlaanderen; 
evenals van de visieontwikkeling” als actie werd opgenomen. Het uittekenen van een kernversterkend 
detailhandelsbeleid blijft een prioriteit in het provinciaal bestuursakkoord 2013-2018.

Deze studie biedt gemeenten een schat aan informatie over het winkelapparaat, de koopvlucht, koopbinding 
en koopattractie en is een handig hulpmiddel bij het beleid. Zij kan dienen voor de beoordeling van 
vergunningsaanvragen, het afbakenen van het kernwinkelgebied, het uitwerken van een Minder Hinderplan, de 
bestrijding van leegstand, de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. 

Voor elke gemeente van Oost-Vlaanderen is het volledig handelsapparaat geïnventariseerd, alsook de leegstand, 
de horeca, de supermarkten en superettes. Naast de aanbodzijde werd ook de vraagzijde in kaart gebracht. 
De actuele koopstromen bieden informatie over de koopbinding, de mate waarin inwoners hun aankopen in 
eigen gemeente verrichten, de koopvlucht, de mate waarin inwoners zich richten tot een andere gemeente en de 
koopattractie, de mate waarin inwoners van een andere gemeente hun aankopen doen in de onderzochte gemeente. 

In dit onderzoek worden de resultaten vergeleken met de resultaten van de vorige inventarisatie in 2001-2002. 
Toen heeft ABM, eveneens in opdracht van EROV, alle handelszaken in de 65 gemeenten geïnventariseerd. Dit 
resulteerde in de publicatie van “De Handelsatlas van Oost-Vlaanderen” en “De economische en ruimtelijke 
ontwikkeling van de detailhandel”.

Ik ben ervan overtuigd dat dit onderzoek voor elke gemeente een belangrijk beleidsondersteunend 
document is. Sommige steden en gemeenten staan al heel ver in het voeren van een detailhandelsbeleid 
of centrummanagement. Andere gemeenten zullen in dit document ongetwijfeld de steun vinden om een 
beleid te formuleren en verder te bouwen. Voor het uitwerken van een detailhandelsbeleid kunnen steden 
en gemeenten op de expertise van EROV beroep doen. EROV is door het provinciebestuur aangeduid om 
gemeenten te begeleiden bij de opmaak van o.a. een commercieel strategisch plan en advies te geven 
inzake centrummanagement. Informatie en cijfermateriaal over het gemeentelijk handelsapparaat en 
bezoekersstromen worden door EROV ter beschikking gesteld en toegelicht. 

Het is mijn oprechte wens dat alle beleidsverantwoordelijken een bijzonder nuttig gebruik kunnen maken van 
het voorliggend detailhandelsonderzoek. Het provinciebestuur zal hen daarbij helpen.

Gedeputeerde Jozef Dauwe
voorzitter EROV 
bevoegd voor cultuur, leefmilieu, middenstand & EROV



4



5

DetailhanDelsonDerzoek 
oost-VlaanDeren

DEEl I: 

UitrUsting 
Van het 

Winkelapparaat

Maart 2013



6

inhoUDsopgaVe
1. Achtergrond van de opdracht 8

 
2. De methodiek 9

2.1 Afbakening van het onderzoeksobject 9
2.2 Het opnamebestand van de bestaande handel 11
2.3 Weergave van de onderzoeksresultaten op Oost-Vlaams gemeentelijk niveau 12
2.4 Weergave van de onderzoeksresultaten op provinciaal niveau 12

 
3. Arrondissement Aalst  13

1 Algemeen overzicht van de opnames 13
2 De fusiegemeente Aalst 14
3 De fusiegemeente Denderleeuw 18
4 De fusiegemeente Erpe-Mere 21
5 De fusiegemeente Geraardsbergen 24
6 De fusiegemeente Haaltert 28
7 De fusiegemeente Herzele 31
8 De fusiegemeente lede 34
9 De fusiegemeente Ninove 37
10 De fusiegemeente Sint-lievens-Houtem 41
11 De fusiegemeente Zottegem 44

 
4. Arrondissement Dendermonde 47

1 Algemeen overzicht van de opnames 47
2 De fusiegemeente Berlare 48
3 De fusiegemeente Buggenhout 51
4 De fusiegemeente Dendermonde 54
5 De fusiegemeente Hamme 58
6 De fusiegemeente laarne 61
7 De fusiegemeente lebbeke 64
8 De fusiegemeente Waasmunster 67
9 De fusiegemeente Wetteren 70
10 De fusiegemeente Wichelen 73
11 De fusiegemeente Zele 76

 
5. Arrondissement Eeklo 79

1 Algemeen overzicht van de opnames 79
2 De fusiegemeente Assenede 80
3 De fusiegemeente Eeklo 83
4 De fusiegemeente Kaprijke 86
5 De fusiegemeente Maldegem 89
6 De fusiegemeente Sint-laureins 92
7 De fusiegemeente Zelzate 95

 
6. Arrondissement Gent 98

1 Algemeen overzicht van de opnames 98
2 De fusiegemeente Aalter 99
3 De fusiegemeente De Pinte 102
4 De fusiegemeente Deinze 105
5 De fusiegemeente Destelbergen 109
6 De fusiegemeente Evergem 112
7 De fusiegemeente Gavere 115
8 De fusiegemeente Gent 118



7

9 De fusiegemeente Knesselare 132
10 De fusiegemeente lochristi 135
11 De fusiegemeente lovendegem 138
12 De fusiegemeente Melle 141
13 De fusiegemeente Merelbeke 144
14 De fusiegemeente Moerbeke 147
15 De fusiegemeente Nazareth 150
16 De fusiegemeente Nevele 153
17 De fusiegemeente Oosterzele 156
18 De fusiegemeente Sint-Martens-latem 159
19 De fusiegemeente Waarschoot 162
20 De fusiegemeente Wachtebeke 165
21 De fusiegemeente Zomergem 168
22 De fusiegemeente Zulte 171

 
7. Arrondissement Oudenaarde 174

1 Algemeen overzicht van de opnames 174
2 De fusiegemeente Brakel 175
3 De fusiegemeente Horebeke 178
4 De fusiegemeente Kluisbergen 181
5 De fusiegemeente Kruishoutem 184
6 De fusiegemeente lierde 187
7 De fusiegemeente Maarkedal 190
8 De fusiegemeente Oudenaarde 193
9 De fusiegemeente Ronse 196
10 De fusiegemeente Wortegem-Petegem 199
11 De fusiegemeente Zingem 202
12 De fusiegemeente Zwalm 205

 
8. Arrondissement Sint-Niklaas 208

1 Algemeen overzicht van de opnames 208
2 De fusiegemeente Beveren 209
3 De fusiegemeente Kruibeke 213
4 De fusiegemeente lokeren 216
5 De fusiegemeente Sint-Gillis-Waas 220
6 De fusiegemeente Sint-Niklaas 223
7 De fusiegemeente Stekene 227
8 De fusiegemeente Temse 230

 
9. Afsluitende beschouwingen 234

1 Aantal handelspanden naar functie 234
1.1 Totaal aantal opgenomen handelspanden 234
1.2 Aantal convenience-winkels 235
1.3 Aantal shopping-winkels 236
1.4 Aantal specialty-winkels 237
1.5 Aantal consumentgerichte diensten  (inclusief horeca) 238
1.6 Aantal panden horeca 240
1.7 Aantal leegstaande panden 241

2 Netto handelsoppervlakte 242
2.1 Aanwezige totale netto handelsoppervlakte 242
2.2 Aanwezige netto handelsoppervlakte convenience 243
2.3 Aanwezige netto handelsoppervlakte shopping 246
2.4 Aanwezige netto handelsoppervlakte specialty 248

3 Netto handelsoppervlakte in kleinhandelsconcentraties 250
4 Algemeen besluit 252



8

1. aChtergronD Van De opDraCht

De detailhandel heeft in de loop der jaren een 
sterke gedaanteverwisseling ondergaan. 
Een belangrijk keerpunt situeert zich in het 
begin van de jaren ’60, op het moment dat de 
binnenstedelijke supermarkten zich perifeer gingen 
inplanten. In het kielzog van deze ontwikkeling, 
en gegangmaakt door ruime voorzieningen aan 
perifere woonzones (zie gewestplannen), zijn tal van 
andere detailhandelsactiviteiten gevolgd. 
Op het einde van de jaren ’60 kende Vlaanderen ook 
de eerste introductie van winkelcentra.

De ontwikkeling van de detailhandel heeft zich 
verder in een versneld tempo voltrokken.
Als bevoorrechte relatie kan men niet buiten de 
evoluties van de vraagzijde (de gezinnen). 
In dit verband kan melding gemaakt worden van 
de toename aan koopkracht en marktpotentie en 
de sterke toename van het fysisch (de mobiliteit) 
en het psychisch (een bredere horizon) bereik, van 
een hogere opleiding en tal van maatschappelijke 
veranderingen. Als gevolg van deze trends noteert 
men een afname van de aankoopgetrouwheid.  In 
deel II, analyse van de vraagzijde, zal dieper worden 
ingegaan op deze recente ontwikkelingen die van 
invloed zijn op de ontwikkeling van de vraagzijde. 

Vanuit de aanbodzijde is er de vaststelling van 
een toenemende en volgehouden economische 
concentratie en schaalvergroting, een 
internationalisatie en een niet onaanzienlijke 
rotatie in de bezetting (o.m. verdringing van 
winkelfunctie naar dienstenfunctie). Een steeds 
meer gedifferentieerd en gesegmenteerd aanbod 
kleurt de commerciële concentraties.  
Internationale emblemen bevolken de 
topwinkellocaties (A-locaties), waardoor 
zelfstandige winkeluitbaters steeds meer 
gedwongen werden uit te wijken naar zijstraten 
of stadsdeelcentra (B-locaties) die op deze wijze 
evenwel een eigen uitstraling krijgen. 

Ook de provincie oost-Vlaanderen ontsnapt niet 
aan deze algemene trends.
Een tiental jaar terug werd door ons bureau, in 
opdracht van het provinciebestuur  
Oost-Vlaanderen, via de Economische Raad voor 
Oost-Vlaanderen, de vraag- & de aanbodzijde in de 
provincie reeds in kaart gebracht. 

Dit resulteerde in de publicatie van “De 
Handelsatlas van Oost-Vlaanderen” (vraagzijde) 
in 2001 en “De economische en ruimtelijke 
ontwikkeling van de detailhandel” (aanbodzijde) 
in 2002.  De confrontatie van beide studies 
resulteerde in een visie op de economische en 
ruimtelijke ontwikkeling van de detailhandel in 
Oost-Vlaanderen (2002) die als reflectienota diende 
bij het uitwerken van de ruimtelijke visie en het 
ruimtelijk beleid van de provincie Oost-Vlaanderen, 
zoals geformuleerd in het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan en in de recente herziening ervan.  

Sedertdien werd door de Economische Raad voor 
Oost-Vlaanderen de detailhandelsproblematiek 
actief opgevolgd, waarbij zowel lokale 
gemeentebesturen werden ondersteund 
in hun beleid naar de detailhandel toe als 
individuele ondernemers onder de vorm van 
opleidingsprogramma’s.

Evenwel zijn de actoren van detailhandel (vraag en 
aanbod) dermate dynamisch en noteert men diverse 
ontwikkelingen en plannen dat een actualisatie van 
de basisgegevens m.b.t. het detailhandelslandschap 
in Oost-Vlaanderen zich opdrong. 
Deze actualisatie van de aanbodzijde werd 
door ABM, afdeling van Vekmo nv, uitgevoerd 
in het voorjaar 2012.  De resultaten van deze 
inventarisatie worden in wat volgt synthetisch 
weergegeven.  De inventarisatiegegevens werden 
tevens in een databestand ingebracht, hetgeen 
latere verdere verwerking mogelijk maakt.
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2. De MethoDiek

Volgende definities werden gehanteerd bij de 
afbakening van het onderzoeksobject :

Detailhandel
Volgens het KB van 31.08.1964 (BS 05.09.1964) 
tot vaststelling van de lijst van de in het 
handelsregister te vermelden handelsbedrijven 
‘moeten als kleinhandelsbedrijven worden 
beschouwd het wederverkopen op gewone wijze in 
eigen naam en voor eigen rekening, van goederen 
aan verbruikers en kleine gebruikers, zonder deze 
goederen andere handelingen te doen ondergaan 
dan die welke in de handel gebruikelijk zijn’.
De term ‘kleinhandel’ (of detailhandel) staat 
bijgevolg niet in relatie tot de grootte van de 
handelszaak.  Bij de inventarisatie werd de 
publiek toegankelijke netto verkoopoppervlakte 
(zowel overdekt als in open lucht) geregistreerd, 
wat dus een iets andere (en meer economische) 
benadering is dan deze die werd gehanteerd bij 
de definiëring van de grootschalige detailhandel 
in de omzendbrief RO 2011/01 “Afwegingskader 
grootschalige detailhandel” van 9 december 2011, 
waar in de bruto vloeroppervlakte enkel ‘het geheel 
van stedenbouwkundig vergunde delen van het 
gebouw of gebouwencomplex’ wordt meegeteld 
(exclusief de parking) en dus niet de niet-
overdekte verkoopoppervlakte.  Ook mengvormen 
(gecombineerde groot- én kleinhandels) werden in 
voorliggend onderzoek mee opgenomen.  
Bij de inventarisatie werd overigens de ‘totale 
kleinhandel’ in kaart gebracht, zonder evenwel 
uitspraken te doen omtrent het, al dan niet, 
bestemmingsconform ingeplant zijn ervan.

Convenience
Het betreft de verzamelnaam van artikelen die door 
de consument erg frequent worden aangekocht. 
Deze artikelen omvatten dagdagelijkse en zeer 
courante goederen. 
Meestal worden ze aangekocht in de nabijheid 
van de woonplaats. Het aankopen geschiedt 
routinematig.
Vb.: vlees, brood, algemene voeding, groenten en 
fruit.

Shopping
Deze artikelen worden periodisch of 

seizoensgebonden aangekocht. De consument gaat 
hiertoe uit winkelen. Men kijkt, vergelijkt, kiest en 
keurt. Voor de consument is de aankoopomgeving 
erg belangrijk. Deze aankopen geschieden 
doorgaans in een handelscentrum met enige 
uitstraling.  Dit laatste kan zowel betrekking hebben 
op de historische gegroeide winkelconcentratie in 
het centrum van een stad en/of gemeente, als op 
een artificieel uitgebouwd winkelcentrum (shopping 
center), al dan niet gelegen in de periferie.   
Binnen de groep shopping-goederen onderkent 
men enerzijds een reeks van doelgerichte aankopen 
en anderzijds flanerende aankopen. Voor de 
doelgerichte aankopen verplaatst de consument 
zich om te voldoen aan een welbepaalde behoefte 
die bij voorbaat zowel naar artikel als naar te 
bezoeken handelszaak bekend is. Dergelijke 
aankopen geschieden vaak in baanwinkels en zijn 
erg prijsgevoelig. Voor de flanerende aankopen 
bezoekt de consument een winkelomgeving met een 
uitgebreid aanbod en dit in een klantvriendelijke 
omgeving (binnenstad, winkelcentrum).
Vb.: kleding, geschenken, boeken, artikelen 
persoonsverzorging.

Specialty
Het zijn artikelen die de consument eerder zelden 
aankoopt. Per aankoopbeurt gaat het hier om een 
belangrijke investering binnen het gezinsbudget. De 
consument doet hiertoe omvangrijke inspanningen 
in tijd (voorbereiding, vergelijken) en ruimte 
(diverse en vaak verre verplaatsingen). Gelet 
op de doelgerichtheid van dergelijke aankopen 
geschieden deze vaak in goed bereikbare 
baanwinkels. Vb.: meubelen, audiovisuele artikelen, 
elektro-huishoudartikelen.

Horeca en dienstverlenende activiteiten
Horeca omvat de activiteiten rond hotel, restaurant 
en café, met inbegrip van aanleunende activiteiten 
(vb. snackbar, ijssalon).
De dienstverlenende activiteiten omvatten vooral 
zakelijke en persoonlijke diensten die gericht zijn 
naar de particuliere consument, met uitsluitsel van 
de vrije en intellectuele beroepen. Vb.: interim-
kantoor, schoenhersteller, apotheker, financiële 
instelling.

2.1 aFBakening Van het 
onDerzoeksoBJeCt
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leegstand
Alle panden met een commerciële bestemming die 
leegstaan worden in de inventaris mee opgenomen. 

Kleinhandelsconcentratie
Bij de inventarisatie werd aparte aandacht 
geschonken aan het detailhandelsapparaat 
gelegen in kleinhandelsconcentraties, zoals 
opgenomen in het informatief gedeelte van 

het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-
Vlaanderen.  Een exacte afbakening van iedere 
individuele kleinhandelsconcentratie is meestal 
niet voorhanden, daarom wordt bij de inventarisatie 
uitgegaan van een maximalistische benadering.  
Op basis van het adressenbestand is verfijning 
desgewenst achteraf steeds mogelijk.  
De nummering van de kleinhandelsconcentraties is 
conform deze in het PRS.

 iD  kleinhandelsconcentratie ligging                                         

 1 N43 Sint-Denijs-Westrem/Deurle
 2 N43 Astene/Deinze
 3 N43 Machelen/Olsene
 4 Industriezone Eke Eke
 5 Kruispunt N60/N35 Asper-Gavere
 6 Kruispunt N60/N435 Ouwegem-Zingem
 7 N60 Westerring Oudenaarde
 8 N60 Ronseweg Oudenaarde
 9 N60 Steenweg op leuze Ronse
 10 N42 Industrielaan Zottegem
 11 N462 Buke Zottegem
 12 N42 Astridlaan Zuid Geraardsbergen
 13 N42 Astridlaan Noord Geraardsbergen
 14 N8 tussen kruispunt N460 en N45 Ninove
 15 N8/N405 A Appelterre/Ninove
 16 N45 Ninove-Oost Ninove
 17 N8 Brusselbaan Ninove-Meerbeke
 18 N46 afrit E40 (Oudenaardsesteenweg) Erpe-Mere
 19 N9 Brusselsesteenweg Aalst
 20 N9 Brusselsesteenweg tot R4 Gent/Melle
 21 N70 Gentsesteenweg lokeren
 22 N70 lokerse Baan Belsele/Waasmunster
 23 N70 Nieuwe Baan Belsele/Sint-Niklaas
 24 Koopcentrum Sint-Niklaas Sint-Niklaas
 25 N9 leopold/Astridlaan Maldegem
 26 R4/Rijkswachtlaan Zelzate
 27 N49 Sint-Gillis-Waas
 28 N403 Hulst/Sint-Niklaas
 29 N70 Antwerpsesteenweg Oostakker/lochristi
 30 Industriepark TTS Temse/Sint-Niklaas
 31 N70 Heidebaan/Grote Baan Sint-Niklaas
 32 N47/E17/Zelebaan lokeren
 33 N41 Pontweg Elversele
 34 N9 Brusselsesteenweg Kwatrecht
 35 Gentsesteenweg Erondegem/Erpe Erpe-Mere
 36 Gentsesteenweg Vijfhuizen Aalst
 37 R41 Ring Oost Aalst
 38 N417 Zuidlaan Wetteren
 39 N17 Mechelsesteenweg Dendermonde
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 iD  kleinhandelsconcentratie ligging                                         

 40 N41 Industriezone Hoogveld Dendermonde
 41 N47 Zeelsebaan Grembergen Dendermonde
 42 N445/N467 Donkmeer Overmere-Donk
 43 N445 Gentsesteenweg Zele
 44 N445 Dendermondsesteenweg Kalken
 45 N442 Wichelsesteenweg lede
 46 Vlieguitglaan haven Gent Weba
 47 N9 Grote baan lovendegem
 48 N9 Zeelaan/leopoldlaan Eeklo-Balgerhoeke

Tot het bepalen van een visie op de detailhandel is 
het noodzakelijk een goed inzicht te verwerven in de 
bestaande handel. De analyse omvat elementen als:

•	 vestigingsplaats: centrum, periferie, 
deelkernen, kleinhandelsconcentraties

•	 handelsbestemming: winkelfunctie, diensten 
en leegstand

•	 winkelfunctie: convenience, shopping en 
specialty

 naar aantal panden en verkoopoppervlakte
•	 	branchering: 
  voeding

 artikelen   
 persoonsverzorging
 kleding en schoeisel
 artikelen huishouding en woninginrichting
 artikelen hobby, sport en    
 vrije tijd
 vervoermiddelen
 artikelen voor thuiswerk of kantoor
 horeca
 diensten naar persoonsverzorging
 financiële instellingen
 diverse diensten

•	 assortiment per vestigingsplaats

De bekomen resultaten geven inzage in de 
ruimtelijke en kwantitatieve opbouw van de 
detailhandel en de horeca. Een en ander laat toe 
handelsconcentraties te definiëren en te positioneren 
(specialisatiegraad, schalen van oppervlakte, 
aanwezigheid emblemen, onderlinge relaties,...).

Hoewel oorspronkelijk voorzien was om, uit 
budgetoverweging, maximaal gebruik te maken 
van bestaande gegevens, is gebleken tijdens de 
uitvoering van de opdracht dat dit praktisch moeilijk 
haalbaar was, wilde men komen tot een uniform 
databestand voor de volledige provincie Oost-
Vlaanderen. Uiteindelijk werd besloten tot een 
exhaustieve opname over het volledige grondgebied 
van de provincie Oost-Vlaanderen waardoor alle 
gegevens werden verzameld in de loop van het 
voorjaar 2012.  
Deze registratie werd uitgevoerd door eigen ABM-
medewerkers.

2.2 het opnaMeBestanD Van De 
BestaanDe hanDel
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Voor de aanbodzijde worden in voorliggend rapport 
per gemeente volgende gegevens weergegeven :

•	 bevolkingsaantal (verspreid over deelgemeenten 
en deelkernen) en – evolutie,

•	 bevolkingsdichtheid,
•	 leeftijdsstructuur van de bevolking,
•	 aantal gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte,
•	 gemiddeld inkomen per aangifte,
•	 weergave van het aanwezige handelsapparaat :

-  op niveau van de fusiegemeente en 
deelgemeenten,

-  het aantal panden met opsplitsing naar 
diensten, leegstand en handelspanden 
met aanduiding van de corresponderende 
winkelvloeroppervlakte,

-  de totale netto-handelsoppervlakte per 
winkelfunctie, uitgesplitst naar het gedeelte 
“overdekt” en “in open lucht”.

-  waar mogelijk een vergelijking van de 
resultaten met deze van de EROV-studie 
naar de Aanbodzijde, uitgevoerd in 2002.

•	 de aanwezige winkelgebieden in de 
(deel)gemeenten met aanduiding van de 
winkelvloeroppervlakte, uitgesplitst naar 
winkelfunctie.

•	 de bezettingsgraad van het handelsapparaat 
zowel naar aantal handelspanden als naar m² 
winkelvloeroppervlakte (per 1.000 inwoners).

•	 de aanwezige supermarkten, superettes met 
aanduiding van de winkelvloeroppervlakte 
en ligging.  Evolutie van de bezettingsgraad 
supermarkten / superettes  
(= m²/1.000 inwoners) doorheen de tijd (2002-
2012).

•	 de leegstand (aantal leegstaande panden ten 
overstaan van het aantal commerciële panden).

•	 de winkeldichtheid (de verhouding van het aantal 
commerciële panden ten opzichte van het totaal 
aantal panden in de straat).

Op basis van de geïnventariseerde opnamegegevens 
van het bestaand aanbod in de provincie Oost-
Vlaanderen wordt een geografische situering 
gegeven van de bestaande detailhandel over het 
grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen.
De bekomen resultaten geven inzage in de 
ruimtelijke en kwantitatieve opbouw van de 
detailhandel.
In deze registratie gaat de aandacht ook uit naar de 
leegstand.

Verder worden volgende gegevens verstrekt :
•	 aantal vestigingen (winkels met opdeling 

naar convenience, shopping en specialty, 
consumentgerichte diensten en horeca, 
leegstand, totaal) op provinciaal niveau met 
tevens de weergave van het aantal vestigingen 
op 1.000 inwoners;

•	 overzichtstabel van de steden en gemeenten met 
het aantal panden en de winkelvloeroppervlakte 
naar winkelfunctie;

•	 overzichtstabel van de 
kleinhandelsconcentraties met vermelding van 
de winkelvloeroppervlakte;

•	 overzichtstabel van de bezettingsgraad in 
termen van winkelvloeroppervlakte per  
1.000 inwoners.

2.3 WeergaVe Van De onDerzoeksresUltaten op 
 oost-VlaaMs geMeenteliJk niVeaU

2.4 WeergaVe Van De onDerzoeksresUltaten  
op proVinCiaal niVeaU
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1. algeMeen oVerziCht Van De opnaMes

handelsapparaat
arrondissement aalst

inVentarisatie

~ 11 ~ 
 

 

 

 

~ 11 ~ 
 

 

 

 

arrondissement aalst
lokalisatie handelspanden

in het arrondissement aalst werden uiteindelijk 
5.592 handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 651 convenience-winkels (11,64 %)
•	 951 shopping-winkels (17,01 %)
•	 785 specialty-winkels (14,04 %)
•	 2.801 diensten (50,09 %)
•	 404 leegstaande panden (7,22 %).

De 2.387 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van  535.432 m², verdeeld over:
•	 106.593 m² convenience-oppervlakte (19,91 %), 

énkel overdekt;
•	 250.133 m² shopping-oppervlakte (46,72 %), 

waarvan 23.663 m² in open lucht;
•	 178.706 m² specialty-oppervlakte (33,38 %), 

waarvan 19.293 m² in open lucht.

per 1.000 inwoners in het arrondissement noteren 
we in totaal :
•	 8,55 winkels;
•	 10,04 diensten;
•	 1,45 leegstaande panden;
of globaal 20,04 panden.

We noteren per 1.000 inwoners in het 
arrondissement een aanbod van :
•	 381,91 m² convenience 
•	 896,19 m² shopping  

laten we de verkoopoppervlakte in open lucht 
buiten beschouwing dan bedraagt de aangeboden 
m² shopping nog 811,41 m².

•	 640,28 m² specialty  
laten we opnieuw de verkoopoppervlakte in 
open lucht buiten beschouwing dan bedraagt de 
aangeboden m² specialty nog 571,16 m².

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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2. De FUsiegeMeente aalst

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

aantal inwoners per
% 

evolutie
aantal gezinnen 

per 01/01/2009
gezinsgrootte per 

01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Aalst 76.223 79.052 103,7 35.412 2,23 1.013

Denderleeuw 16.942 18.276 107,9 7.623 2,40 1.305

Erpe-Mere 19.196 19.170 99,9 7.898 2,43 564

Haaltert 17.265 17.642 102,2 7.383 2,39 588

lede 16.941 17.564 103,7 7.323 2,40 585

Arr. Aalst 262.043 271.466 103,6 115.983 2,34 579

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Aalst 15,1 10,8 27,4 27,7 19,0

Arr. Aalst 15,4 10,8 27,5 27,9 18,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van aalst
1/01/2009

aantal inwoners %

Aalst 41.554 52,6

Baardegem 1.860 2,4

Erembodegem 10.768 13,6

Gijzegem 3.223 4,1

Herdersem 2.530 3,2

Hofstade 5.736 7,3

Meldert 2.827 3,6

Moorsel 4.661 5,9

Nieuwerkerken 5.814 7,4

Niet te lokaliseren 79 0,1

totaal 79.052 100,0
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inkoMen 

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Aalst € 17.360 110,9 € 28.586 104,6

Arr. Aalst € 17.380 111,0 € 29.342 107,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0

in de fusiegemeente aalst werden 1.794 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 194 convenience-winkels (10,81 %)
•	 375 shopping-winkels (20,90 %)
•	 252 specialty-winkels (14,05 %)
•	 822 diensten (45,82 %)
•	 151 leegstaande panden (8,42 %).

De    821 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 170.684 m², verdeeld over :
•	  30.530 m² convenience-oppervlakte (17,89 %), 

énkel overdekt;
•	  84.367 m² shopping-oppervlakte (49,43 %), 

waarvan 455 m² in open lucht;
•	  55.787 m² specialty-oppervlakte (32,68 %), 

waarvan 4.250 m² in open lucht.

assortimentsgroep kleinhandels-concentratie 
n9 Brusselse-steenweg

kleinhandels-
concentratie n9 

gentse 
steenweg

kleinhandels-
concentratie r41 

ring oost 
albrechtlaan/ 
leopoldlaan

Deelgemeente aalst

Convenience 3.650 m² 
(1 pand)

2.590 m² 
(5 panden)

1.500 m² 
(2 panden)

14.922 m² 
(117 panden)

Shopping 3.680 m² (8 panden) 4.560 m² 
(8 panden)

3.535 m² 
(4 panden)

58.823 m² 
(297 panden)

Specialty 650 m² (2 panden) 9.789 m² 
(22 panden)

980 m² 
(4 panden)

21.835 m² 
(145 panden)

totaal 7.980 m² 
(11 panden)

16.939 m² 
(35 panden)

6.015 m² 
(10 panden)

95.580 m² 
(559 panden)

assortimentsgroep Deelgemeente Baardegem Deelgemeente 
erembodegem

Deelgemeente 
gijzegem

Deelgemeente 
herdersem

Convenience 162 m² 
(2 panden)

3.070 m² 
(22 panden)

713 m² 
(10 panden)

285 m² 
(4 panden)

Shopping 475 m² 
(6 panden)

5.365 m² 
(24 panden)

370 m² 
(5 panden)

180 m² 
(2 panden)

Specialty 680 m² 
(3 panden)

5.228 m² 
(35 panden)

350 m² 
(3 panden)

1.535 m² 
(6 panden)

totaal 1.317 m² 
(11 panden)

13.663 m² 
(81 panden)

1.433 m² 
(18 panden)

2.000 m² 
(12 panden)

assortimentsgroep Deelgemeente hofstade Deelgemeente 
Meldert

Deelgemeente 
Moorsel

Deelgemeente 
nieuwerkerken

Convenience 1.386 m² 
(9 panden)

500 m² 
(2 panden)

1.547 m² 
(12 panden)

205 m² 
(8 panden)

Shopping 5.894 m² 
(7 panden)

650 m² 
(2 panden)

565 m² 
(7 panden)

270 m² 
(5 panden)

Specialty 1.670 m² 
(9 panden)

180 m² 
(4 panden)

2.250 m² 
(7 panden)

10.640 m² 
(12 panden)

totaal 8.950 m² 
(25 panden)

1.330 m² 
(8 panden)

4.362 m² 
(26 panden)

11.115 m² 
(25 panden)
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De bezetting van het handelsapparaat te aalst geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te aalst

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

aalst

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 
1.000 inwoners 

aalst

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 
1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,36 2,25 372,15 m² 363,33 m²

Shopping 4,57 3,03 1.028,40 m² 852,77 m²

Specialty 3,07 2,61 680,02 m² 636,72 m²

Winkels totaal 10,01 7,89 2.080,57 m² 1.852,82 m²

Horeca 3,82 3,59

Overige Diensten 6,20 6,34

leegstand 1,84 1,30

algemeen totaal 21,87 19,13

Een vergelijking met een vorige inventarisatie van 
het handelsapparaat is niet voor 100 % mogelijk, 
gezien voor de EROV-studie naar de Aanbodzijde in 
2002 de gegevens dienstig voor de opmaak van het 
Strategisch Commercieel Plan Aalst (1999) als basis 
werden genomen waarbij, door Iris Consulting, niet 
dezelfde methodologie werd gevolgd.
Indicatief kan worden vastgesteld dat de totale 
winkeloppervlakte in de fusiegemeente Aalst licht 
gedaald zou zijn (met 7,2 %), evenals trouwens de 
leegstand (van 9,9 % naar 8,4 %).  

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) worden genoteerd in het 

centrum van Aalst.  Zo is er een quasi 100 % bezetting 
op het Statieplein, de Kattestraat, de Kapiteintjesstraat 
en het Priester Daensplein.  Dichtheden variërend 
van 70 % à 90 % worden genoteerd op het Vredeplein, 
Korte Zoutstraat, Nieuwstraat, lange Zoutstraat, 
Molenstraat, De Ridderstraat en de Grote Markt.  
Van 50 % à 65 % bezetting noteren we o.m. op de 
Molendries, Hopmarkt, Werf, Houtmarkt en Sint-
Jorisstraat.
In de deelkernen noteren we de hoogste dichtheden 
te Moorsel (Moorsel-Dorp met 36,8 % en R. 
Uyttersprotstraat met 22,9 %), Nieuwkerken-Dorp 
(35,5 %), Erembodegem-Dorp (28,4 %) en Hofstade-
Dorp (21,4 %).

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente aalst :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te aalst

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Aldi Albrechtlaan 58 Aalst 800 m²

Colruyt Brusselsesteenweg 41 Aalst 3.650 m²

Match Burgemeestersplein 20 Aalst 1.500 m²

Smatch Dendermondsesteenweg 75B Aalst 650 m²

Aldi Dendermondsesteenweg 77 Aalst 750 m²

AD Delhaize Dompelstraat 2A Aalst 1.000 m²

AD Delhaize Gentsesteenweg 410 Aalst 1.400 m²

lidl Hopmarkt 9 Aalst 725 m²

Carrefour Market Hovenierstraat 20 Aalst 900 m²

Aldi Kapiteintjesstraat 17 Aalst 650 m²

Diclé Koolstraat 38 Aalst 400 m²

Delhaize Parklaan 50A Aalst 2.150 m²

GB Carrefour Rafffelgemstraat 18 Aalst 725 m²

lidl Brusselbaan 195 Erembodegem 550 m²

Aldi Geraardsbergsesteenweg 154A Erembodegem 700 m²
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In totaal telt de fusiegemeente Aalst dus 20.775 m² 
aan oppervlakte supermarkten en  
1.830 m² aan superettes.  In termen van 
bezettingsgraad (= m²/1.000 inwoners) betekent dit 
253,2 m² supermarkt en 22,3 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een lichte stijging van de globale 
bezettingsgraad vast met 6,2 m², zijnde een stijging 
met 11,9 m² supermarkt en een daling met 5,7 m² 
superette. 

AD Delhaize Hogeweg 51 Erembodegem 1.100 m²

Spar Steenweg naar Oudegem 87 Gijzegem 400 m²

Eurospar Zijpstraat 13 Hofstade 1.125 m²

Spar Kempinnestraat 27 Meldert 450 m²

Carrefour Market R. Uyttersprotstraat 5 Moorsel 1.150 m²

totaal supermarkten 20.775 m² 
(= 253,2 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

In den poort Binnenstraat 345 Aalst 140 m²

Carrefour Express Gentsestraat 80 Aalst 300 m²

louis Delhaize Jan Bijlstraat 17A Aalst 340 m²

Spar Kloosterweg 2 Aalst 300 m²

Boni langestraat 32 Aalst 140 m²

Carrefour Express Molenstraat 68 Aalst 280 m²

Furcam Moorselbaan 76 Aalst 130 m²

louis Delhaize Koekeroel 4 Herdersem 200 m²

totaal superettes 1.830 m²
(= 22,3 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

~ 18 ~ 
 

 

 

 

~ 18 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente aalst
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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3. De FUsiegeMeente DenDerleeUW

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per
% 

evolutie
aantal gezinnen 

per 01/01/2009
gezinsgrootte per 

01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Denderleeuw 16.942 18.276 107,9 7.623 2,40 1.305

Aalst 76.223 79.052 103,7 35.412 2,23 1.013

Haaltert 17.265 17.642 102,2 7.383 2,39 588

Ninove 34.614 36.490 105,4 15.359 2,38 500

Arr. Aalst 262.043 271.466 103,6 115.983 2,34 579

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Denderleeuw 16,3 11,1 28,5 27,5 16,6

Arr. Aalst 15,4 10,8 27,5 27,9 18,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van Denderleeuw
1/01/2009

aantal inwoners %

Denderleeuw 11.732 64,2

Iddergem 2.303 12,6

Welle 4.221 23,1

Niet te lokaliseren 20 0,1

totaal 18.276 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Denderleeuw € 17.358 110,8 € 29.523 108,0

Arr. Aalst € 17.380 111,0 € 29.342 107,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

in de fusiegemeente Denderleeuw werden 283 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 43 convenience-winkels (15,19 %)
•	 37 shopping-winkels (13,07 %)
•	 24 specialty-winkels (8,48 %)
•	 164 diensten (58,00 %)
•	 15 leegstaande panden (5,30 %).

De 104 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 26.079 m², verdeeld over :
•	  9.120 m² convenience-oppervlakte (34,97 %), 

énkel overdekt;
•	 11.949 m² shopping-oppervlakte (45,82 %), 

waarvan 660 m² in open lucht;
•	  5.010 m² specialty-oppervlakte (19,21 %), 

waarvan 1.000 m² in open lucht.

assortimentsgroep Deelgemeente Denderleeuw Deelgemeente iddergem Deelgemeente Welle

Convenience 7.050 m² 
(29 panden)

265 m² 
(4 panden)

1.805 m² 
(10 panden)

Shopping 11.549 m² 
(32 panden)

70 m² 
(2 panden)

330 m² 
(3 panden)

Specialty 4.550 m² 
(18 panden)

360 m² 
(3 panden)

100 m² 
(3 panden)

totaal 23.149 m² 
(79 panden)

695 m² 
(9 panden)

2.235 m² 
(16 panden)

De bezetting van het handelsapparaat te Denderleeuw  geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te DenDerleeUW 

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

Denderleeuw

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 
1.000 inwoners 
Denderleeuw

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 
1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,25 2,25 477,44 m² 363,33 m²

Shopping 1,94 3,03 625,54 m² 852,77 m²

Specialty 1,26 2,61 262,28 m² 636,72 m²

Winkels totaal 5,44 7,89 1.365,25 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,77 3,59

Overige diensten 5,81 6,34

leegstand 0,79 1,30

algemeen totaal 14,82 19,13

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een opvallende stijging 
vast van de netto handelsoppervlakte (een stijging 
met 69,5 %), verdeeld over :
•	 Deelgemeente Denderleeuw + 71,6 %
•	 Deelgemeente Welle + 70,6 %
•	 Deelgemeente Iddergem + 19,8 %.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) in het centrum van 
Denderleeuw worden genoteerd op het Stationsplein 
(90,0 %), Stationsstraat (28,6 %), Guido Gezellestraat 
(25,7 %), Dorp (16,7 %), A. De Cockstraat (16,3 %) en 
Kon. Astridstraat (12,0 %).  
Buiten het eigenlijke centrum treffen we nogal 
wat handel aan langs de Steenweg (N405) met 
een dichtheid van 11,6 % en verder ook langs de 
Kasteelstraat (29,3 %), zij het dat deze laatste 
handel commercieel gezien aansluit bij de 
handelsconcentratie van liedekerke (Vlaams-
Brabant), gelegen op amper zo’n 100 meter afstand.
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overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente Denderleeuw :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te DenDerleeUW

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

AD Delhaize Bouchtstraat 14 Denderleeuw 775 m²

GB Carrefour Fabriekstraat 10 Denderleeuw 900 m²

Aldi Kasteelstraat 17 Denderleeuw 575 m²

Delhaize Kasteelstraat 62-64 Denderleeuw 1.750 m²

Tacos Koningin Astridstraat 1 Denderleeuw 1.050 m²

Aldi Steenweg 391 Denderleeuw 625 m²

Eurospar Steenveldlaan 17 Welle 775 m²

Okay Steenweg 8 Welle 675 m²

totaal supermarkten 7.125 m²
(= 373,0 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

louis Delhaize Veldstraat 127 Denderleeuw 180 m²

Prima Kerpelstraat 11 Iddergem 160 m²

totaal superettes 340 m²
(= 17,8 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

In totaal telt de fusiegemeente Denderleeuw dus 
7.125 m² aan oppervlakte supermarkten en  
340 m² aan superettes.  In termen van 
bezettingsgraad (= m²/1.000 inwoners) betekent 
dit 373,0 m² supermarkt en 17,8 m² superette.In 
vergelijking met een vorige inventarisatie van het 

handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we nog een stijging van de (reeds 
erg hoge) globale bezettingsgraad vast met 18,3 m², 
zijnde een stijging met 31,3 m² supermarkt en een 
daling met 13,0 m² superette. 

~ 23 ~ 
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Fusiegemeente Denderleeuw
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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4. De FUsiegeMeente erpe-Mere

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Erpe-Mere 19.196 19.170 99,9 7.898 2,43 564

Aalst 76.223 79.052 103,7 35.412 2,23 1.013

Haaltert 17.265 17.642 102,2 7.383 2,39 588

Herzele 16.301 17.059 104,7 6.956 2,45 363

lede 16.941 17.564 103,7 7.323 2,40 585

Sint-lievens-Houtem 9.105 9.596 105,4 3.911 2,45 355

Arr. Aalst 262.043 271.466 103,6 115.983 2,34 579

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Erpe-Mere 14,7 10,8 26,7 28,9 18,9

Arr. Aalst 15,4 10,8 27,5 27,9 18,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van erpe-Mere
1/01/2009

aantal inwoners %

Erpe 5.033 26,3

Mere 4.982 26,0

Aaigem 2.094 10,9

Bambrugge 1.601 8,4

Burst 2.895 15,1

Erondegem 1.731 9,0

Ottergem 528 2,8

Vlekkem 297 1,5

Niet te lokaliseren 9 0,0

totaal 19.170 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Erpe-Mere € 18.381 117,4 € 31.061 113,6

Arr. Aalst € 17.380 111,0 € 29.342 107,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM



22

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD  :

in de fusiegemeente erpe-Mere werden 387 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 46 convenience-winkels (11,89 %)
•	 48 shopping-winkels (12,40 %)
•	 65 specialty-winkels (16,80 %)
•	 219 diensten (56,59 %)
•	 9 leegstaande panden (2,33 %).

De 159 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 36.373 m², verdeeld over :
•	 5.088 m² convenience-oppervlakte (13,99 %), 

énkel overdekt;
•	 12.560 m² shopping-oppervlakte (34,53 %), 

waarvan 1.593 m² in open lucht;
•	 18.725 m² specialty-oppervlakte (51,48 %), 

waarvan  4.374 m² in open lucht.

De bezetting van het handelsapparaat te erpe-Mere geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te erpe-Mere

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een opvallende stijging 
vast van de netto handelsoppervlakte (een stijging 
met 48,3 %), verdeeld over :
•	 Deelgemeente Mere + 24,5 %
•	 Deelgemeente Erpe + 30,5 %

•	 Deelgemeente Burst + 47,4 %
•	 Deelgemeente Erondegem + 3,0 %
•	 Deelgemeente Aaigem + 406,1 %
•	 Deelgemeente Bambrugge + 117,9 %.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) worden genoteerd in 

assortimentsgroep

kleinhandels-
concentratie 

oudenaardse-
steenweg (n46)

kleinhandels-
concentratie 

gentsesteenweg 
(n9)

Deelgemeente 
erpe

Deelgemeente 
Mere

Deelgemeente  
aaigem

Convenience 2.607 m² 
(10 panden)

507 m² 
(8 panden)

205 m² 
(4 panden)

539 m² 
(11 panden)

240 m² 
(4 panden)

Shopping 3.938 m² 
(12 panden)

2.245 m² 
(10 panden)

830 m² 
(5 panden)

2.560 m² 
(14 panden)

2.507 m² 
(2 panden)

Specialty 12.115 m² 
(19 panden)

1.270 m² 
(9 panden)

1.500 m² 
(12 panden)

1.040 m² 
(12 panden)

2.010 m² 
(7 panden)

totaal 18.660 m² 
(41 panden)

4.022 m² 
(27 panden)

2.535 m² 
(31 panden)

4.139 m² 
(38 panden)

4.757 m² 
(13 panden)

assortimentsgroep Deelgemeente 
Bambrugge

Deelgemeente 
Burst

Deelgemeente 
erondegem

Deelgemeente 
ottergem

Deelgemeente 
Vlekkem

Convenience 730 m² 
(2 panden)

65 m² 
(3 panden)

195 m² 
(4 panden) - -

Shopping - 400 m² 
(3 panden)

80 m² 
(2 panden) - -

Specialty - 340 m² 
(4 panden)

450 m² 
(2 panden) - -

totaal 730 m² 
(2 panden)

805 m² 
(10 panden)

725 m² 
(8 panden) - -

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

erpe-Mere

aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

arrondissement in de 
provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 
1.000 inwoners 

erpe-Mere

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 
1.000 inwoners in de 

provincie
Convenience 2,36 2,25 261,20 m² 363,33 m²

Shopping 2,46 3,03 644,80 m² 852,77 m²

Specialty 3,34 2,61 961,29 m² 636,72 m²

Winkels totaal 8,16 7,89 1.867,29 m² 1.852,82 m²
Horeca 3,29 3,59

Overige diensten 7,96 6,34

leegstand 0,46 1,30

algemeen totaal 19,87 19,13
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD  :

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente erpe-Mere : 

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te erpe-Mere

het centrum van Mere met de Nieuwstraat (43,5 %), 
Meredorp (31,8 %), Kleine Steenstraat (25,0 %), 
Steenstraat (20,9 %), Bosstraat (13,0 %) enz..
In Burst is dit het geval op het Stationsplein (27,3 %) 
en Dorent (26,1 %).
In Erpe noteren we de hoogste dichtheden langs de 
Kleine Ommegangweg (23,5 %) en de Dorpsstraat 

(9,1 %) en te Aaigem op Aaigemdorp (16,4 %).
Verder noteren we heel wat handel langs de 
belangrijke verkeersassen Gentsesteenweg N9, 
Oudenaardsesteenweg N46 en leedsesteenweg 
N442, zij het dat dit niet steeds weerspiegeld wordt 
in de opgetekende dichtheden.

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Proxy Delhaize landsheerstraat 60 Bambrugge 700 m²

Aldi Oudenaardsesteenweg 334 Mere 900 m²

GB Carrefour Oudenaardsesteenweg 381 Mere 850 m²

Okay Oudenaardsesteenweg 413 Mere 500 m²

totaal supermarkten 2.950 m²
(= 151,4 m² per1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

prima aaigemdorp 94 aaigem 160 m²

Rons Voeding Zandstraat 11 Erondegem 120 m²

Shop ’n Go Gentsesteenweg 27 Erpe 170 m²

Naamloos Dorpsstraat 98 Erpe 120 m²

Spar Steenstraat 6 Mere 210 m²

totaal superettes 780 m²
(= 40,0 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

~ 29 ~ 
 

 

 

 

~ 29 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente erpe-Mere
lokalisatie handelspanden

In totaal telt de fusiegemeente Erpe-Mere dus 2.950 
m² aan oppervlakte supermarkten en  
780 m² aan superettes.  In termen van 
bezettingsgraad (= m²/1.000 inwoners) betekent dit 
151,4 m² supermarkt en 40,0 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een stijging van de globale 
bezettingsgraad vast met 58,5 m², zijnde een stijging 
met 41,5 m² supermarkt en 17,0 m² superette. 

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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5. De FUsiegeMeente geraarDsBergen

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Geraardsbergen 30.825 31.840 103,3 13.488 2,36 398

Aalst 76.223 79.052 103,7 35.412 2,23 1.013

Herzele 16.301 17.059 104,7 6.956 2,45 363

Arr. Aalst 262.043 271.466 103,6 115.983 2,34 579

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Geraardsbergen 15,9 10,7 26,8 28,3 18,3

Arr. Aalst 15,4 10,8 27,5 27,9 18,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van geraardsbergen
1/01/2009

aantal inwoners %

Geraardsbergen 6.570 20,6

Nederboelare 996 3,1

Onkerzele 2.926 9,2

Overboelare 3.880 12,2

Goeferdinge 2.683 8,4

Zarlardinge 956 3,0

Schendelbeke 1.830 5,7

Ophasselt 1.654 5,2

Smeerebbe-Vloerzegem 743 2,3

Idegem 1.641 5,2

Grimminge 959 3,0

Zandbergen 1.569 4,9

Nieuwenhove 440 1,4

Waarbeke 276 0,9

Moerbeke 2.865 9,0

Viane 1.785 5,6

Niet te lokaliseren 67 0,2

totaal 31.840 100,0
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inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Geraardsbergen € 16.491 105,3 € 27.951 102,2

Arr. Aalst € 17.380 111,0 € 29.342 107,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente geraardsbergen werden 691 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 77 convenience-winkels (11,14 %)
•	 107 shopping-winkels (15,48 %)
•	 99 specialty-winkels (14,33 %)
•	 351 diensten (50,80 %)
•	 57 leegstaande panden (8,25 %).

De 283 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 69.340 m², verdeeld over :
•	 12.399 m² convenience-oppervlakte (17,88 %), 

énkel overdekt;
•	 33.569 m² shopping-oppervlakte (48,41 %), 

waarvan 4.492 m² in open lucht;
•	 23.372 m² specialty-oppervlakte (33,71 %), 

waarvan 4.950 m² in open lucht.

assortimentsgroep
kleinhandels-

concentratie n42 
astridlaan zuid 

kleinhandels-
concentratie n42 
astridlaan noord

Deelgebied 
geraardsbergen

Deelgebied 
goeferdinge

Deelgebied 
grimminge

Convenience 2.570 m² 
(5 panden) - 5.254 m² 

(45 panden) - 90 m² 
(3 panden)

Shopping 6.560 m² 
(7 panden)

500 m² 
(2 panden)

16.779 m² 
(78 panden) - 125 m² 

(2 panden)

Specialty 1.870 m² 
(5 panden)

3.530 m² 
(10 panden)

7.329 m² 
(41 panden)

300 m² 
(1 pand)

150 m² 
(1 pand)

totaal 11.000 m² 
(17 panden)

4.030 m² 
(12 panden)

29.362 m² 
(164 panden)

300 m² 
(1 pand)

365 m² 
(6 panden)

Assortimentsgroep Deelgebied Idegem Deelgebied 
Moerbeke

Deelgebied 
Nederboelare

Deelgebied 
Nieuwenhove

Deelgebied 
Onkerzele

Convenience 95 m² 
(4 panden)

820 m² 
(6 panden)

2.230 m² 
(2 panden) - 75 m² 

(2 panden)

Shopping - 700 m² 
(5 panden)

800 m² 
(2 panden) - 90 m² 

(2 panden)

Specialty 81 m² 
(2 panden)

590 m² 
(5 panden)

900 m² 
(1 pand)

20 m² 
(1 pand)

1.415 m² 
(6 panden)

totaal 176 m² 
(6 panden)

2.110 m² 
(16 panden)

3.930 m² 
(5 panden)

20 m² 
(1 pand)

1.580 m² 
(10 panden)

assortimentsgroep Deelgebied ophasselt Deelgebied 
overboelare

Deelgebied 
schendelbeke

Deelgebied 
smeerebbe-
Vloerzegem

Convenience 1.090 m² 
(4 panden) - - -

Shopping 6.485 m² 
(3 panden) - 110 m² 

(2 panden)
1.200 m² 

(3 panden)

Specialty 1.314 m² 
(6 panden)

195 m² 
(3 panden)

4.710 m² 
(9 panden)

40 m² 
(1 pand)

totaal 8.889 m² 
(13 panden)

195 m² 
(3 panden)

4.820 m² 
(11 panden)

1.240 m² 
(4 panden)

assortimentsgroep Deelgebied Viane Deelgebied Waarbeke Deelgebied 
zandbergen

Deelgebied 
zarlardinge

Convenience 55 m² 
(2 panden)

30 m² 
(1 pand)

55 m² 
(2 panden)

35 m² 
(1 pand)

Shopping 220 m² 
(1 pand) - - -

Specialty 880 m² 
(6 panden) - - 48 m² 

(1 pand)

Totaal 1.155 m² 
(9 panden)

30 m² 
(1 pand)

55 m² 
(2 panden)

83 m² 
(2 panden)
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De bezetting van het handelsapparaat te geraardsbergen geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te geraarDsBergen

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een opvallende stijging 
vast van de netto handelsoppervlakte (een stijging met 
54,1 %).
Opvallend hierbij is dat het handelsapparaat in 
het deelgebied Geraardsbergen / Nederboelare / 
Overboelare in globo met 39,0 % is toegenomen.
Specifiek voor wat betreft de kleinhandelsconcentraties 
langs de N42 (Astridlaan Noord en Zuid samen) wordt 
een toename genoteerd met 36,0 %.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) in het centrum van 
Geraardsbergen worden genoteerd in de Brugstraat 

(100,0 %), Grotestraat (78,5 %), Stationsplein (59,0 %), 
Markt (46,9 %), lessensestraat (43,8 %), Adamstraat 
(23,1 %), Vredestraat (21,6 %) en Nieuwstraat (18,5 %).  
Ook in de Zonnebloemstraat noteren we een 
dichtheid van 27,6 % en langs de Astridlaan (met haar 
kleinhandelsconcentraties) 13,5 %.
Verder noteren we nog hogere dichtheden in 
het centrum van de diverse deelkernen zoals 
Schendelbekeplein (27,3 %), Moerbekeplein 
(25,9 %), leopoldlaan, Brambroek & Hasseltsestraat 
(Ophasselt) met resp. 21,0 %, 18,4 % en 15,6 %, 
Zandbergenplein (20,0 %), Ankerstraat & Idegemplein 
(Idegem) met respectievelijk 18,5 % en 16,1 %, 
Vianeplein (15,0 %), Zarlardingeplein (11,5 %) enz...

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente geraardsbergen :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te geraarDsBergen

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

geraardsbergen

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 
1.000 inwoners 

geraardsbergen

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 
1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,35 2,25 378,79 m² 363,33 m²

Shopping 3,27 3,03 1.025,54 m² 852,77 m²

Specialty 3,02 2,61 714,02 m² 636,72 m²

Winkels totaal 8,65 7,89 2.118,35 m² 1.852,82 m²

Horeca 4,43 3,59

Overige diensten 6,29 6,34

leegstand 1,74 1,30

algemeen totaal 21,11 19,13

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Aldi Astridlaan 36 Geraardsbergen 675 m²

AD Delhaize Astridlaan 72 Geraardsbergen 800 m²

lidl Astridlaan 98 Geraardsbergen 1.000 m²

Colruyt Groteweg 373 Geraardsbergen 2.100 m²

Match Oudenaardsestraat 22 Geraardsbergen 1.150 m²

Carrefour Market Zonnebloemstraat 11 Geraardsbergen 1.850 m²

Spar Moerbekeplein 17A Moerbeke 500 m²

AD Delhaize leopoldlaan 58 Ophasselt 1.000 m²

totaal supermarkten 9.075 m²
(= 277,2 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

totaal superettes 0 m²
(= 0 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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In totaal telt de fusiegemeente Geraardsbergen dus 
9.075 m² aan oppervlakte supermarkten, doch geen 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 277,2 m² 
supermarkt en 0 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een daling van de globale 
bezettingsgraad vast met 8 m²,
zijnde een stijging met 14,3 m² supermarkt, doch een 
volledig wegvallen van de superettes (- 22,3 m²).~ 35 ~ 

 

 

 

 

 

~ 35 ~ 
 

 

 

 

 

Fusiegemeente geraardsbergen
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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6. De FUsiegeMeente haaltert

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per
% evolutie

aantal 
gezinnen per 

01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Haaltert 17.265 17.642 102,2 7.383 2,39 588

Aalst 76.223 79.052 103,7 35.412 2,23 1.013

Denderleeuw 16.942 18.276 107,9 7.623 2,40 1.305

Erpe-Mere 19.196 19.170 99,9 7.898 2,43 564

Herzele 16.301 17.059 104,7 6.956 2,45 363

Ninove 34.614 36.490 105,4 15.359 2,38 500

Arr. Aalst 262.043 271.466 103,6 115.983 2,34 579

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Haaltert 15,0 10,4 28,3 28,3 18,1

Arr. Aalst 15,4 10,8 27,5 27,9 18,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van haaltert
1/01/2009

aantal inwoners %

Haaltert 7.909 44,8

Denderhoutem 5.414 30,7

Heldergem 1.639 9,3

Kerksken 2.674 15,2

Niet te lokaliseren 6 0,0

totaal 17.642 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Haaltert € 18.062 115,3 € 30.734 112,4

Arr. Aalst € 17.380 111,0 € 29.342 107,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente haaltert werden 281 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 36 convenience-winkels (12,81 %)
•	 26 shopping-winkels (9,25 %)
•	 43 specialty-winkels (15,30 %)
•	 152 diensten (54,09 %)
•	 24 leegstaande panden (8,54 %).

De 105 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 26.868 m², verdeeld over :
•	  3.720 m² convenience-oppervlakte (13,85 %), 

énkel overdekt;
•	  5.686 m² shopping-oppervlakte (21,16 %), 

waarvan 320 m² in open lucht;
•	  17.462 m² specialty-oppervlakte (64,99 %), 

waarvan 300 m² in open lucht.

Assortimentsgroep Deelgemeente 
Denderhoutem Deelgemeente Haaltert Deelgemeente 

Heldergem
Deelgemeente 

Kerksken

Convenience 800 m² 
(8 panden)

2.701 m² 
(23 panden) - 219 m² 

(5 panden)

Shopping 4.221 m² 
(10 panden)

865 m² 
(13 panden)

40 m² 
(1 pand)

560 m² 
(2 panden)

Specialty 7.022 m² 
(17 panden)

1.805 m² 
(16 panden)

320 m² 
(3 panden)

8.315 m² 
(7 panden)

Totaal 12.043 m² 
(35 panden)

5.371 m² 
(54 panden)

360 m² 
(4 panden)

9.094 m² 
(14 panden)

De bezetting van het handelsapparaat te haaltert  geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te haaltert 

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een stijging vast van de 
netto handelsoppervlakte met 32,3 %, verdeeld over :
•	 Deelgemeente Haaltert + 4,8 %
•	 Deelgemeente Denderhoutem + 135,91 %
•	 Deelgemeente Kerksken + 3,6 %
•	 Deelgemeente Heldergem - 72,4 %.

De aanwezigheid (en verdere ontwikkeling) van 
grotere meubelzaken als Torrekens (Denderhoutem) 
en lucas Meubelen (Kerksken) is in belangrijke mate 
verantwoordelijk voor de verdeling van de netto 
handelsoppervlakte over het grondgebied van de 
gemeente.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) in de fusiegemeente 
Haaltert liggen geconcentreerd langs de N460.  Voor 
wat de deelgemeente Haaltert betreft is dit op het 
St. Goriksplein (42,9 %), Hoogstraat (31,2 %) en het 
begin van de Stationsstraat.  In de deelgemeente 
Kerksken is dit het geval op Kerkskendorp (19,0 %) 
en de uitlopers langs Kerkskenhoek, Driehoekstraat 
en Terlicht.
In de deelkern Denderhoutem worden hogere 
concentraties genoteerd in het centrum, meer 
specifiek Denderhoutem Dorp (30,6 %), Adv. De 
Backerstraat (12,5 %) en de Molenstraat (12,3 %).  
Tenslotte noteren we ook nog een hogere dichtheid in 
de Huytstraat (deelkern Ede) met 16,4 %.

assortimentsgroep aantal vestigingen per 
1.000 inwoners haaltert

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 1.000 
inwoners haaltert

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 
1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,03 2,25 210,10 m² 363,33 m²

Shopping 1,47 3,03 321,13 m² 852,77 m²

Specialty 2,43 2,61 986,22 m² 636,72 m²

Winkels totaal 5,93 7,89 1.517,45 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,94 3,59

Overige Diensten 5,65 6,34

leegstand 1,36 1,30

algemeen totaal 15,87 19,13
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overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente haaltert :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te haaltert

In totaal telt de fusiegemeente Haaltert dus 2.100 m² 
aan oppervlakte supermarkten en  
480 m² aan superettes.  In termen van 
bezettingsgraad (= m²/1.000 inwoners) betekent dit 
118,6 m² supermarkt en 27,1 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie 
van het handelsapparaat (EROV-studie naar de 
Aanbodzijde in 2002), stellen we een daling van de 

globale bezettingsgraad vast met liefst 60,9 m², 
zijnde (vooral) een daling met 60,1 m² supermarkt 
en een quasi status quo wat betreft de superettes 
(- 0,8 m²).  Het wegvallen van Cash & Carry Derijck 
(Heldergem) en Supermarkt Noens (later Carrefour 
Market) te Kerksken ligt hierbij aan de basis en dit 
niettegenstaande er een bijkomende inplanting van 
Colruyt werd genoteerd.

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Proxy Delhaize Bruulstraat 2 Haaltert 650 m²

Colruyt Hoogstraat 131 Haaltert 900 m²

Proxy Delhaize Schoolstraat 7A Denderhoutem 550 m²

totaal supermarkten 2.100 m²
(= 118,6 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

De Feyter Huytstraat 1 Haaltert 100 m²

Smatch Huytstraat 2 Haaltert 380 m²

totaal superettes 480 m²
(27,1 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

~ 40 ~ 
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Fusiegemeente haaltert
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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7. De FUsiegeMeente herzele
BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Herzele 16.301 17.059 104,7 6.956 2,45 363

Erpe-Mere 19.196 19.170 99,9 7.898 2,43 564

Geraardsbergen 30.825 31.840 103,3 13.488 2,36 398

Haaltert 17.265 17.642 102,2 7.383 2,39 588

Ninove 34.614 36.490 105,4 15.359 2,38 500

Sint-lievens-Houtem 9.105 9.596 105,4 3.911 2,45 355

Zottegem 24.631 24.777 100,6 10.630 2,33 435

Arr. Aalst 262.043 271.466 103,6 115.983 2,34 579

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Herzele 16,0 10,9 28,9 26,7 17,4

Arr. Aalst 15,4 10,8 27,5 27,9 18,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van herzele
1/01/2009

aantal inwoners %

Herzele 4.975 29,2

Hillegem 3.308 19,4

Borsbeke 2.142 12,6

Ressegem 1.211 7,1

Woubrechtegem 968 5,7

Sint-Antelinks 628 3,7

Steenhuize-Wijnhuize 1.769 10,4

Sint-lievens-Esse 2.044 12,0

Niet te lokaliseren 14 0,1

totaal 17.059 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Herzele € 17.407 111,2 € 30.107 110,1

Arr. Aalst € 17.380 111,0 € 29.342 107,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente herzele werden 275 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 42 convenience-winkels (15,27 %)
•	 34 shopping-winkels (12,36 %)
•	 34 specialty-winkels (12,36 %)
•	 151 diensten (54,91 %)
•	 14 leegstaande panden (5,09 %).

De 110 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 35.086 m², verdeeld over :
•	 5.850 m² convenience-oppervlakte (16,67 %), 

énkel overdekt;
•	 19.932 m² shopping-oppervlakte (56,81 %), 

waarvan 6.738 m² in open lucht;
•	  9.304 m² specialty-oppervlakte (26,52 %), 

waarvan 560 m² in open lucht.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een sterke stijging vast 
van de netto handelsoppervlakte met 79,5 %.  Deze 
stijging is in belangrijke mate voor rekening van een 
doe-het-zelfzaak “Brico Beerens” in de deelgemeente 
Herzele met een buitenoppervlakte van liefst zo’n 
6.500 m².  In globo steeg de netto handelsoppervlakte 
in de deelgemeente Herzele dan ook met 118,4 %.  
Ook in Hillegem wordt een belangrijke toename 
opgetekend (+ 379,8 %), terwijl in de overige 

deelgemeenten de wijzigingen  al bij al beperkt zijn.
De aanwezigheid van de algemene meubelzaak De 
Coninck is grotendeels verantwoordelijk voor de 
belangrijke aanwezigheid van nvo in de deelgemeente 
Steenhuize-Wijnhuize.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) in Herzele noteren we 
in de deelgemeente Herzele met de Markt (43,5 %), 
Groenlaan (30,5 %), Kerkstraat (22,9 %), Peperstraat 
(20,9 %) en de Stationsstraat (13,2 %).

De bezetting van het handelsapparaat te herzele   geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te herzele  

assortimentsgroep Deelgemeente herzele Deelgemeente hillegem Deelgemeente 
Borsbeke

Deelgemeente 
ressegem

Convenience 3.345 m² 
(19 panden)

975 m² 
(6 panden)

725 m² 
(3 panden) -

Shopping 16.932 m² 
(21 panden)

100 m² 
(1 pand)

620 m² 
(4 panden) -

Specialty 2.084 m² 
(14 panden)

1.540 m² 
(7 panden)

190 m² 
(3 panden)

85 m² 
(2 panden)

totaal 22.361 m² 
(54 panden)

2.615 m² 
(14 panden)

1.535 m² 
(10 panden)

85 m² 
(2 panden)

assortimentsgroep Deelgemeente 
Woubrechtegem

Deelgemeente sint-
antelinks

Deelgemeente 
steenhuize-Wijnhuize

Deelgemeente sint-
lievens-esse

Convenience 85 m² 
(3 panden)

370 m² 
(2 panden)

120 m² 
(4 panden)

230 m² 
(5 panden)

Shopping 750 m² 
(1 pand)

50 m² 
(1 pand)

1.240 m² 
(4 panden)

240 m² 
(2 panden)

Specialty - 25 m² 
(1 pand)

5.050 m² 
(3 panden)

330 m² 
(4 panden)

totaal 835 m² 
(4 panden)

445 m² 
(4 panden)

6.410 m² 
(11 panden)

800 m² 
(11 panden)

assortimentsgroep aantal vestigingen per 
1.000 inwoners herzele

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M²  
winkelvloeroppervlakte 

per 1.000 inwoners 
herzele

M²  
winkelvloeroppervlakte 

per 1.000 inwoners 
in de provincie

Convenience 2,43 2,25 367,97 m² 363,33 m²

Shopping 1,97 3,03 1.155,01 m² 852,77 m²

Specialty 1,97 2,61 539,14 m² 636,72 m²

Winkels totaal 6,37 7,89 2.062,12 m² 1.852,82 m²

Horeca 3,13 3,59

Overige diensten 5,62 6,34

leegstand 0,81 1,30

Algemeen Totaal 15,94 19,13
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

Ook in het centrum van een aantal deelkernen zoals 
Woubrechtegem (met het Heilig Hartplein – 17,6 %) en 
Sint-lievens-Esse (met het Sint lievensplein – 13,0 %) 
worden relatief hogere dichtheden opgetekend.  

Tenslotte vermelden we nog een dichtheid van 16,2 % 
langs de Brusselbaan – N8 te Steenhuize-Wijnhuize en 
van 7,9 % langs de Provincieweg – N46 te Borsbeke.

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente herzele :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te herzele 

In totaal telt de fusiegemeente Herzele dus 3.850 
m² aan oppervlakte supermarkten en 450 m² aan 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 223,1 m² 
supermarkt en 26,1 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een stijging van de globale 
bezettingsgraad vast met liefst 74,7 m², zijnde een 
stijging met 100,2 m² supermarkt die deels ten koste 
gaat van een daling bij de superettes (- 25,5 m²).  

~ 46 ~ 
 

 

 

 

~ 46 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente herzele
lokalisatie handelspanden

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Discount Sonck Groenlaan 79 Herzele 800 m²

GB Carrefour Kerkstraat 10 Herzele 900 m²

Aldi Provincieweg 247 Herzele 700 m²

lidl Provincieweg 305 Herzele 800 m²

Okay Provinciebaan 178 Borsbeke 650 m²

totaal supermarkten 3.850 m²
(= 223,1 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Prima Huigeveldstraat 16 Sint-Antelinks 340 m²

Pleintje Sint-lievensplein 5 Sint-lievens-Esse 110 m²

totaal superettes 450 m²
(= 26,1 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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8. De FUsiegeMeente leDe

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

lede 16.941 17.564 103,7 7.323 2,40 585

Aalst 76.223 79.052 103,7 35.412 2,23 1.013

Erpe-Mere 19.196 19.170 99,9 7.898 2,43 564

Sint-lievens-Houtem 9.105 9.596 105,4 3.911 2,45 355

Arr. Aalst 262.043 271.466 103,6 115.983 2,34 579

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

lede 15,8 10,4 27,6 28,5 17,7

Arr. Aalst 15,4 10,8 27,5 27,9 18,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van lede
1/01/2009

aantal inwoners %

lede 11.110 63,3

Impe 1.475 8,4

Oordegem 2.728 15,5

Smetlede 1.156 6,6

Wanzele 1.087 6,2

Niet te lokaliseren 8 0,0

totaal 17.564 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

lede € 17.662 112,8 € 31.376 114,8

Arr. Aalst € 17.380 111,0 € 29.342 107,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente lede werden 299 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 44 convenience-winkels (14,72 %)
•	 36 shopping-winkels (12,04 %)
•	 36 specialty-winkels (12,04 %)
•	 162 diensten (54,18 %)
•	 21 leegstaande panden (7,02 %).

De 116 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 28.218 m², verdeeld over :
•	  7.707 m² convenience-oppervlakte (27,31 %), 

énkel overdekt;
•	  15.141 m² shopping-oppervlakte (53,66 %), 

waarvan 6.585 m² in open lucht;
•	  5.370 m² specialty-oppervlakte (19,03 %), 

waarvan 740 m² in open lucht.

De bezetting van het handelsapparaat te lede  geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te leDe 

assortimentsgroep
kleinhandels-

concentratie n442  
Wichelsesteenweg

Deelgemeente lede Deelgemeente impe

Convenience 2.120 m² 
(5 panden)

4.477 m² 
(25 panden)

30 m² 
(1 pand)

Shopping 3.475 m² 
(3 panden)

10.132 m² 
(24 panden) -

Specialty 20 m² 
(1 pand)

1.110 m² 
(14 panden)

1.040 m² 
(4 panden)

totaal 5.615 m² 
(9 panden)

15.719 m² 
(63 panden)

1.070 m² 
(5 panden)

assortimentsgroep Deelgemeente  
oordegem Deelgemeente smetlede Deelgemeente Wanzele

Convenience 1.000 m² 
(10 panden)

20 m² 
(1 pand)

60 m² 
(2 panden)

Shopping 1.419 m² 
(8 panden)

115 m² 
(1 pand) -

Specialty 2.320 m² 
(14 panden)

380 m² 
(2 panden)

500 m² 
(1 pand)

totaal 4.739 m² 
(32 panden)

515 m² 
(4 panden)

560 m² 
(3 panden)

assortimentsgroep aantal vestigingen per 
1.000 inwoners lede

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 
1.000 inwoners lede

M²  
winkelvloeroppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,44 2,25 427,12 m² 363,33 m²

Shopping 2,00 3,03 839,12 m² 852,77 m²

Specialty 2,00 2,61 297,61 m² 636,72 m²

Winkels totaal 6,43 7,89 1.563,84 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,83 3,59

Overige diensten 6,15 6,34

leegstand 1,16 1,30

algemeen totaal 16,57 19,13

In vergelijking met een vorige inventarisatie 
van het handelsapparaat (EROV-studie naar de 
Aanbodzijde in 2002), stellen we globaal een sterke 
stijging vast van de netto handelsoppervlakte met 
52,5 %.  Deze stijging is in belangrijke mate voor 
rekening van verkoopoppervlakte “in open lucht”.  
Op dezelfde wijze kan de toename van de netto 
verkoopoppervlakte in de deelgemeente lede (met 

42,8 %) worden verklaard.
Wel is er de vaststelling dat de nvo van de handel 
langs de N442 (Wichelsesteenweg, incl. de 
kleinhandelsconcentratie, én de Hoogstraat) 
substantieel met 26,5 % is toegenomen (v 
an 6.425 m² tot 8.125 m²).  Ook in de deelgemeente 
Oordegem wordt een toename van de nvo genoteerd 
met 56,9 % (van 3.020 m² tot 4.739 m²).
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De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) in de fusiegemeente lede 
noteren we in het centrum van de deelgemeente 
lede, met name op de Markt (80,6 %), Stationsstraat 
(32,4 %) Kasteeldreef (27,8 %), Nieuwstraat (20,9 %) 
en Rammelstraat (13,1 %).  

Verder zijn er ook nogal wat handelszaken gevestigd 
langs de N442 wat dichtheden oplevert van 13,5 % voor de 
Wichelse Steenweg en van 9,0 % langs de Hoogstraat.  
Op het grondgebied van Oordegem noteren we ook 
een belangrijke dichtheid langs de N9, zijnde de 
Grote Steenweg (11,9 %).

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente lede :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te leDe 

In totaal telt de fusiegemeente lede dus 5.425 m²
aan oppervlakte supermarkten en 270 m² aan 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 300,7 m² 
supermarkt en 15,0 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 

handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we nog een stijging van de globale 
bezettingsgraad vast met 47,2 m², zijnde een stijging 
met 32,2 m² supermarkt en met 15,0 m² superettes.  
Het spreekt voor zich dat lede hiermee een erg 
hoge bezettingsgraad heeft inzake de grootschalige 
voedingsdetailhandel.

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Colruyt Hoogstraat 44 lede 1.450 m²

Carrefour Market Markt 34 lede 1.200 m²

Aldi Ommeganglaan 81 lede 700 m²

AD Delhaize Wichelsesteenweg 192 lede 1.450 m²

Smatch Grote Steenweg 155 Oordegem 625 m²

totaal supermarkten 5.425 m²
(= 300,7 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Decorte Bambochtweg 9 lede 120 m²

De Saedeleer Rammelstraat 46 lede 150 m²

totaal superettes 270 m²
(= 15,0 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

~ 51 ~ 
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Fusiegemeente lede
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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9. De FUsiegeMeente ninoVe
BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Ninove 34.614 36.490 105,4 15.359 2,38 500

Denderleeuw 16.942 18.276 107,9 7.623 2,40 1.305

Geraardsbergen 30.825 31.840 103,3 13.488 2,36 398

Haaltert 17.265 17.642 102,2 7.383 2,39 588

Herzele 16.301 17.059 104,7 6.956 2,45 363

Arr. Aalst 262.043 271.466 103,6 115.983 2,34 579

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Ninove 15,9 10,9 27,4 28,2 17,5

Arr. Aalst 15,4 10,8 27,5 27,9 18,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van ninove
1/01/2009

aantal inwoners %

Ninove 12.837 35,2

Okegem 2.142 5,9

Meerbeke 5.686 15,6

Neigem 558 1,5

lieferinge 323 0,9

Denderwindeke 3.533 9,7

Pollare 1.344 3,7

Appelterre-Eichem 2.836 7,8

Voorde 1.338 3,7

Aspelare 1.474 4,0

Nederhasselt 1.278 3,5

Outer 3.128 8,6

Niet te lokaliseren 13 0,0

totaal 36.490 100,0

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Ninove € 16.745 106,9 € 28.537 104,4

Arr. Aalst € 17.380 111,0 € 29.342 107,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente ninove werden 825 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 88 convenience-winkels (10,67 %)
•	 147 shopping-winkels (17,82 %)
•	 130 specialty-winkels (15,76 %)
•	 406 diensten (49,21 %)
•	 54 leegstaande panden (6,55 %).

De 365 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 83.955 m², verdeeld over :
•	 18.884 m² convenience-oppervlakte (22,49 %), 

énkel overdekt;
•	 35.821 m² shopping-oppervlakte (42,67 %), 

waarvan 1.140 m² in open lucht;
•	 29.250 m² specialty-oppervlakte (34,84 %), 

waarvan 1.874 m² in open lucht.

assortimentsgroep

kleinhandels-concentratie 
Brakelsesteenweg 

van n8/n45 tot 
gemeentegrens

kleinhandels-concentratie 
albertlaan & 

Brakelsesteenweg 
tot kruispunt n8/n45

kleinhandels-
concentratie 

ring  
ninove-oost

kleinhandels-
concentratie n8  

Brusselse-steenweg

Convenience 30 m² 
(1 pand)

6.525 m² 
(2 panden)

1.255 m² 
(3 panden)

495 m² 
(10 panden)

Shopping 310 m² 
(2 panden)

6.610 m² 
(11 panden)

4.400 m² 
(6 panden)

3.645 m² 
(8 panden)

Specialty 3.240 m² 
(11 panden)

4.520 m² 
(16 panden)

2.680 m² 
(6 panden)

6.800 m² 
(21 panden)

totaal 3.580 m² 
(14 panden)

17.655 m² 
(29 panden)

8.335 m² 
(15 panden)

10.940 m² 
(39 panden)

assortimentsgroep Deelgemeente ninove Deelgemeente okegem Deelgemeente 
Meerbeke

Deelgemeente 
neigem

Convenience 8.819 m² 
(43 panden)

215 m² 
(4 panden)

120 m² 
(5 panden)

50 m² 
(2 panden)

Shopping 15.838 m² 
(101 panden)

30 m² 
(1 pand)

4.485 m² 
(7 panden)

50 m² 
(1 pand)

Specialty 6.121 m² 
(46 panden)

1.030 m² 
(2 panden)

470 m² 
(5 panden) -

totaal 30.778 m² 
(190 panden)

1.275 m² 
(7 panden)

5.075 m² 
(17 panden)

100 m² 
(3 panden)

assortimentsgroep Deelgemeente lieferinge Deelgemeente 
Denderwindeke

Deelgemeente 
pollare

Deelgemeente 
appelterre-eichem

Convenience - 630 m² 
(9 panden) - 500 m² 

(2 panden)

Shopping - 200 m² 
(4 panden) - 95 m² 

(3 panden)

Specialty - 505 m² 
(5 panden) - 650 m² 

(5 panden)

totaal - 1.335 m² 
(18 panden) - 1.245 m² 

(10 panden)

assortimentsgroep Deelgemeente Voorde Deelgemeente aspelare Deelgemeente 
nederhasselt Deelgemeente outer

Convenience - 60 m² 
(3 panden)

55 m² 
(2 panden)

130 m² 
(2 panden)

Shopping - 28 m² 
(1 pand)

130 m² 
(2 panden) -

Specialty 620 m² 
(3 panden)

315 m² 
(2 panden)

2.214 m² 
(7 panden)

85 m² 
(2 panden)

totaal 620 m² 
(3 panden)

403 m² 
(6 panden)

2.399 m² 
(10 panden)

215 m² 
(4 panden)
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

Een vergelijking met een vorige inventarisatie 
van het handelsapparaat (EROV-studie naar de 
Aanbodzijde in 2002) is niet echt mogelijk, gezien 
men zich toen gebaseerd heeft op een opname 
van de bestaande handel door Fastigon die enkel 
gedetailleerd werd voor het binnenstedelijk centrum 
van Ninove.  Daarenboven was het winkelcentrum 
“Ninia” toen nog maar in opbouw.

Hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) worden in het centrum van 
Ninove genoteerd in de Kaardeloodstraat (100 %),

Centrumlaan (80,5 %), Beverstraat (75,7 %), 
lavendelstraat (74,2 %), Oudstrijdersplein (71,4 %),
langemuntstraat (64,3 %), Graanmarkt (57,1 %), 
Burchtstraat (41,9 %), Stationsstraat (32,3 %), 
Biezenstraat (32,1 %), Geraardsbergsestraat (27,0 %) 
enz...
Ook langs de invalsassen, gekenmerkt door 
kleinhandelsconcentraties worden hogere 
dichtheden genoteerd zoals langs de Ring-West / 
Ring Oost – N45 respectievelijk 92,3 % en 42,9 %, de 
Albertlaan – N405 (20,8 %), Brusselsesteenweg – 
N8 (14,3 %) en de Brakelsesteenweg – N8 (7,3 %).

De bezetting van het handelsapparaat te ninove   geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te ninoVe  

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente ninove :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te ninoVe 

Assortimentsgroep Aantal vestigingen per 
1.000 inwoners Ninove

Aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M²  
winkelvloer-oppervlakte 

per 1.000 inwoners 
Ninove

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 
1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,36 2,25 505,93 m² 363,33 m²

Shopping 3,94 3,03 959,71 m² 852,77 m²

Specialty 3,48 2,61 783,06 m² 636,72 m²

Winkels totaal 9,78 7,89 2.249,30 m² 1.852,82 m²

Horeca 4,10 3,59

Overige diensten 6,78 6,34

leegstand 1,45 1,30

Algemeen Totaal 22,10 19,13

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Carrefour Albertlaan 80 Ninove 6.500 m²

Colruyt Polderbaan 26 Ninove 3.300 m²

Carrefour Market Graanmarkt 18 Ninove 750 m²

Aldi Ninia Center – Vuurkruisersstraat 122 Ninove 750 m²

Delhaize Ninia Center - 
Vuurkruisersstraat 138 Ninove 1.900 m²

lidl Ring West 13 Ninove 525 m²

Spar ’t Angeleerstraat 30 Appelterre-Eichem 400 m²

Spar Edingsesteenweg 313 Denderwindeke 425 m²

totaal supermarkten 14.550 m²
(= 389,8 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

louis Delhaize Brusselstraat 111 Ninove 240 m²

Prima Oudstrijdersplein 2 Ninove 160 m²

Van der Stockt lavendelstraat 19 Ninove 250 m²

Prima Appelterre Dorp 39 Appelterre-Eichem 100 m²

Supra Eichemstraat 140 Appelterre-Eichem 100 m²

Prima Jan Ockeghemstraat 11 Okegem 140 m²

totaal superettes 990 m²
(= 26,5 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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In totaal telt de fusiegemeente Ninove dus 14.550 m² 
aan oppervlakte supermarkten en  
990 m² aan superettes.  In termen van 
bezettingsgraad (= m²/1.000 inwoners) betekent dit 
389,8 m² supermarkt en 26,5 m² superette. 
In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 

handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een verdere stijging van de 
globale bezettingsgraad (die al hoog lag) vast met 
68,7 m², zijnde een stijging met 83,8 m² supermarkt, 
doch een daling met 15,1 m² superette. 

~ 57 ~ 
 

 

 

 

~ 57 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente ninove
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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10. De FUsiegeMeente sint-lieVens-hoUteM
BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Sint-lievens-Houtem 9.105 9.596 105,4 3.911 2,45 355

Erpe-Mere 19.196 19.170 99,9 7.898 2,43 564

Herzele 16.301 17.059 104,7 6.956 2,45 363

lede 16.941 17.564 103,7 7.323 2,40 585

Zottegem 24.631 24.777 100,6 10.630 2,33 435

Arr. Aalst 262.043 271.466 103,6 115.983 2,34 579

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Sint-lievens-Houtem 15,9 10,1 28,9 26,2 18,8

Arr. Aalst 15,4 10,8 27,5 27,9 18,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van sint-lievens-houtem
1/01/2009

aantal inwoners %

Sint-lievens-Houtem 4.639 48,3

Bavegem 1.329 13,8

letterhoutem 1.070 11,2

Vlierzele 1.960 20,4

Zonnegem 590 6,1

Niet te lokaliseren 8 0,1

totaal 9.596 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Sint-lievens-Houtem € 17.106 109,2 € 29.433 107,7

Arr. Aalst € 17.380 111,0 € 29.342 107,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente sint-lievens-houtem werden 
161 handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 20 convenience-winkels (12,42 %)
•	 17 shopping-winkels (10,56 %)
•	 21 specialty-winkels (13,04 %)
•	 92 diensten (57,04 %)
•	 11 leegstaande panden (6,83 %).

De 58 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 6.019 m², verdeeld over :
•	 2.054 m² convenience-oppervlakte (34,31 %), 

énkel overdekt;
•	 1.900 m² shopping-oppervlakte (31,57 %), énkel 

overdekt;
•	 2.065 m² specialty-oppervlakte (34,31 %), 

waarvan 305 m² in open lucht.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een daling vast van de 
netto handelsoppervlakte met 33,9 %.  Deze daling 
is in belangrijke mate een gevolg van de daling van 
de verkoopoppervlakte in de deelgemeente Vlierzele 
met 64,7 %.
In de deelgemeente Sint-lievens-Houtem is de 
daling beperkt tot 12,1 %, terwijl in de overige 
deelgemeenten slechts beperkte verschuivingen 
waar te nemen zijn.  

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden 
/ huisnummers in de straat) noteren we in de 
deelgemeente Sint-lievens-Houtem met het 
Marktplein (48,4 %), E. Tinelstraat (31,3 %), 
Paardemarkt (29,2 %) en de Fabriekstraat (22,7 %).
In de overige deelgemeenten is dit het geval 
te Bavegem (St. Antoniusstraat – 22,7 %) en te 
letterhoutem (Klein Zottegem – 10,2 %).

De bezetting van het handelsapparaat te sint-lievens-houtem geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te sint-lieVens-hoUteM 

assortimentsgroep Deelgemeente sint-
lievens-houtem

Deelgemeente 
Bavegem

Deelgemeente 
letterhoutem

Deelgemeente 
Vlierzele

Deelgemeente  
zonnegem

Convenience 1.785 m² 
(11 panden)

84 m² 
(3 panden)

30 m² 
(1 pand)

155 m² 
(5 panden) -

Shopping 960 m² 
(12 panden)

35 m² 
(1 pand)

30 m² 
(1 pand)

875 m² 
(3 panden) -

Specialty 955 m² 
(12 panden)

10 m² 
(1 pand)

420 m² 
(3 panden)

440 m² 
(2 panden)

240 m² 
(3 panden)

totaal 3.700 m² 
(35 panden)

129 m² 
(5 panden)

480 m² 
(5 panden)

1.470 m² 
(10 panden)

240 m² 
(3 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen per 
1.000 inwoners sint-

lievens-houtem

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners per 

provincie

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 1.000 
inwoners sint-lievens-

houtem

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 
1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,00 2,25 205,34 m² 363,33 m²

Shopping 1,70 3,03 189,94 m² 852,77 m²

Specialty 2,10 2,61 206,44 m² 636,72 m²

Winkels totaal 5,80 7,89 601,72 m² 1.852,82 m²

Horeca 3,00 3,59

Overige diensten 6,20 6,34

leegstand 1,10 1,30

algemeen totaal 16,10 19,13
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

In totaal telt de fusiegemeente Sint-lievens-Houtem 
dus 1.550 m² aan oppervlakte supermarkten en 
geen superettes.  In termen van bezettingsgraad (= 
m²/1.000 inwoners) betekent dit 155,0 m² supermarkt 
en 0 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een daling van de globale 
bezettingsgraad vast met  
44,7 m², volledig ten koste van de bezetting aan 
supermarkten. 
Het wegvallen van Disco Record te Vlierzele is 
hieraan uiteraard niet vreemd.  

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente sint-lievens-houtem :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te sint-lieVens-hoUteM  

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Proxy Delhaize Edgard Tinelstraat 16 Sint-lievens-Houtem 725 m²

Contact GB Marktplein 62 Sint-lievens-Houtem 400 m²

Okay Polbroek 55 Sint-lievens-Houtem 425 m²

totaal supermarkten 1.550 m²
(= 155,0 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

totaal superettes 0 m²
(= 0 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

~ 62 ~ 
 

 

 

 

~ 62 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente sint-lievens-houtem 
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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11.  De FUsiegeMeente zottegeM

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Zottegem 24.631 24.777 100,6 10.630 2,33 435

Herzele 16.301 17.059 104,7 6.956 2,45 363

Sint-lievens-Houtem 9.105 9.596 105,4 3.911 2,45 355

Arr. Aalst 262.043 271.466 103,6 115.983 2,34 579

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Zottegem 14,3 10,6 26,6 27,8 20,6

Arr. Aalst 15,4 10,8 27,5 27,9 18,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van zottegem
1/01/2009

aantal inwoners %

Zottegem 4.957 20,0

Elene + Oombergen 1.804 7,3

leeuwergen 1.802 7,3

Grotenberge 1.567 6,3

Godveerdegem 982 4,0

Erwetegem 3.062 12,4

Sint-Goriks-Oudenhove 970 3,9

Strijpen 4.222 17,0

Velzeke-Rudderhove 3.137 12,7

Sint-Maria-Oudenhove 2.262 9,1

Niet te lokaliseren 12 0,0

totaal 24.777 100,0
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inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente zottegem werden 596 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 61 convenience-winkels (10,23 %)
•	 124 shopping-winkels (20,81 %)
•	 81 specialty-winkels (13,59 %)
•	 282 diensten (47,32 %)
•	 48 leegstaande panden (8,05 %).

De 266 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 52.810 m², verdeeld over :
•	 11.241 m² convenience-oppervlakte (21,29 %), 

énkel overdekt;
•	 29.208 m² shopping-oppervlakte (55,31 %), 

waarvan 1.680 m² in open lucht;
•	 12.361 m² specialty-oppervlakte (23,41 %), 

waarvan 940 m² in open lucht.

De bezetting van het handelsapparaat te zottegem  geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te zottegeM 

Een 100 % vergelijking met een vorige inventarisatie 
van het handelsapparaat (EROV-studie naar de 
Aanbodzijde in 2002) is niet mogelijk, gezien toen 
het Strategisch Commercieel Plan van Zottegem 
dd 1997 als  basis was genomen, waarbij enkel het 
handelsapparaat in de deelgemeente Zottegem in 
beschouwing werd genomen.  Ook de afbakening 

van de “deelgemeente Zottegem” is niet steeds 
duidelijk.  Hierdoor ligt de opgenomen netto 
handelsoppervlakte bij de huidige inventarisatie 
142,41 % hoger.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) noteren we in het centrum van 

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Zottegem € 18.170 116,0 € 30.402 111,2

Arr. Aalst € 17.380 111,0 € 29.342 107,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0

assortiments-
groep

kleinhandels-
concentratie 

n42 
industrielaan

kleinhandels-
concentratie 

n462 
Buke

kleinhandels- 
concentratie 
langestraat

zottegem-
centrum

zottegem-
periferie oombergen

Convenience - 2.400 m² 
(4 panden)

2.150 m² 
(1 pand)

2.187 m² 
(29 panden)

4.504 m² 
(27 panden) -

Shopping 3.700 m² 
(3 panden)

4.589 m² 
(8 panden)

3.118 m² 
(5 panden)

6.986 m² 
(74 panden)

10.355 m² 
(30 panden)

460 m² 
(4 panden)

Specialty 1.720 m² 
(7 panden)

440 m² 
(3 panden) - 2.744 m² 

(30 panden)
6.507 m² 

(38 panden)
950 m² 

(3 panden)

Totaal 5.420 m² 
(10 panden)

7.429 m² 
(15 panden)

5.268 m² 
(6 panden)

11.917 m² 
(133 panden)

21.366 m² 
(95 panden)

1.410 m² 
(7 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

zottegem

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 1.000 
inwoners zottegem

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 
1.000 inwoners in de 

provincie
Convenience 2,40 2,25 442,21 m² 363,33 m²

Shopping 4,88 3,03 1.149,02 m² 852,77 m²

Specialty 3,19 2,61 486,27 m² 636,72 m²

Winkels totaal 10,46 7,89 2.077,50 m² 1.852,82 m²
Horeca 4,29 3,59

Overige diensten 6,81 6,34

leegstand 1,89 1,30

algemeen totaal 23,45 19,13
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Zottegem, meer bepaald in de Stationsstraat (95,8 %),  
Stationsplein (91,7 %), Markt (84,2 %), Hoogstraat (72,9 %), 
Heldenlaan (61,8 %) en in iets mindere mate de 
Musselystraat (42,1 %), Trapstraat (41,0 %), Zavel (35,7 %), 
A. Schreirisstraat (32,0 %) en de Van Aelbrouckstraat 

(31,1 %).  Relatief hoge indices zijn er ook voor 
de kleinhandelsconcentraties aan de N462 
(Vandendriesschestraat en Buke, respectievelijk 
42,9 % en 18,7 %) en de N42 - Industrielaan (57,1 %).

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente zottegem :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te zottegeM 

~ 67 ~ 
 

 

 

~ 67 ~ 
 

 

 

Fusiegemeente zottegem
lokalisatie handelspanden

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Colruyt Bijlokestraat 2 Zottegem 1.750 m²

Match Buke 20 Zottegem 950 m²

lidl Buke 44 Zottegem 725 m²

Culi’s Heldenlaan 11 Zottegem 400 m²

Carrefour Market Heldenlaan 21 Zottegem 600 m²

AD Delhaize langestraat 53 Zottegem 2.150 m²

Aldi Vandendriesschestraat 3 Zottegem 850 m²

Eurospar Opstalstraat 1A Velzeke-Ruddershove 525 m²

totaal supermarkten 7.950 m²
(= 312,7 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Prima l. Roelsstraat 22 Zottegem 120 m²

louis Delhaize Wolvenstraat 1-5 Zottegem 340 m²

louis Delhaize Sint-Hubertusplein 22 Sint-Maria-Oudenhove 365 m²

totaal superettes 825 m²
(= 32,5 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

In totaal telt de fusiegemeente Zottegem dus 7.950 m²
aan oppervlakte supermarkten en 825 m² aan 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 312,7 m² supermarkt 
en 32,5 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een stijging van de globale 
bezettingsgraad vast met 36,8 m², zijnde een stijging 
met 24,3 m² supermarkt en met 12,5 m² superette. 

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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1. algeMeen oVerziCht Van De opnaMes

handelsapparaat
arrondissement dendermonde

inVentarisatie

~ 70 ~ 
 

 

 

 

~ 70 ~ 
 

 

 

 

arrondissement Dendermonde
lokalisatie handelspanden

in het arrondissement Dendermonde werden 
uiteindelijk 3.492 handelspanden weerhouden, 
verdeeld over :
•	 411 convenience-winkels (11,77 %)
•	 503 shopping-winkels (14,40 %)
•	 479 specialty-winkels (13,72 %)
•	 1.848 diensten (52,92 %)
•	 251 leegstaande panden (7,19 %).

De 1.393 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van  
331.231 m², verdeeld over :
•	 67.259 m² convenience-oppervlakte (20,31 %), 

énkel overdekt;
•	 137.297 m² shopping-oppervlakte (41,45 %), 

waarvan 8.273 m² in open lucht;
•	 126.675 m² specialty-oppervlakte (38,24 %), 

waarvan 17.454 m² in open lucht.

per 1.000 inwoners in het arrondissement noteren 
we in totaal :
•	 7,12 winkels;
•	 9,44 diensten;
•	 1,28 leegstaande panden;
of globaal 17,85 panden.

We noteren per 1.000 inwoners in het 
arrondissement een aanbod van :
•	 343,72 m² convenience 
•	 701,64 m² shopping  

laten we de verkoopoppervlakte in open lucht 
buiten beschouwing dan bedraagt de aangeboden 
m² shopping nog 659,36 m².

•	 647,36 m² specialty  
laten we opnieuw de verkoopoppervlakte in 
open lucht buiten beschouwing dan bedraagt de 
aangeboden m² specialty nog 558,16 m².

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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2. De FUsiegeMeente Berlare

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid 

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

Berlare 13.714 14.549 106,1 6.007 2,42 383

Dendermonde 42.994 43.931 102,2 18.979 2,31 784

laarne 11.581 11.976 103,4 4.957 2,42 374

Wichelen 10.899 11.144 102,2 4.680 2,38 485

Zele 20.406 20.579 100,8 8.031 2,56 624

Arr. Dendermonde 186.284 191.527 102,8 79.969 2,40 560

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Berlare 16,7 10,8 28,6 27,4 16,6

Arr. Dendermonde 16,1 11,3 27,3 27,8 17,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van Berlare
1/01/2009

aantal inwoners %

Berlare 8.018 55,1

Overmere 4.394 30,2

Uitbergen 2.004 13,8

Niet te lokaliseren 133 0,9

totaal 14.549 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Berlare € 16.564 105,8 € 29.186 106,8

Arr. Dendermonde € 16.790 107,2 € 28.882 105,6

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

in de fusiegemeente Berlare werden 287 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 30 convenience-winkels (10,45 %)
•	 29 shopping-winkels (10,10 %)
•	 33 specialty-winkels (11,50 %)
•	 172 diensten (59,93 %)
•	 23 leegstaande panden (8,01 %).

De 92 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 15.473 m², verdeeld over :
•	 4.176 m² convenience-oppervlakte (26,99 %), 

énkel overdekt;
•	 2.682 m² shopping-oppervlakte (17,33 %), 

waarvan 150 m² in open lucht;
•	 8.615 m² specialty-oppervlakte (55,68 %), 

waarvan 1.560 m² in open lucht.

assortimentsgroep Deelgemeente Berlare

kleinhandels-concentratie  
n445/n467 Dendermondse-

steenweg - Donklaan 
overmere-Donk

Deelgemeente 
overmere

Deelgemeente 
Uitbergen

Convenience
2.871 m² 

(12 panden)
805 m² 

(6 panden)
270 m² 

(8 panden)
230 m² 

(4 panden)

Shopping
1.595 m² 

(16 panden)
575 m² 

(7 panden)
512 m² 

(6 panden)
-

Specialty
2.060 m² 

(15 panden)
5.070 m² 

(7 panden)
1.005 m² 

(8 panden)
480 m² 

(3 panden)

totaal
6.526 m² 

(43 panden)
6.450 m² 

(20 panden)
1.787 m² 

(22 panden)
710 m² 

(7 panden)

De bezetting van het handelsapparaat te Berlare  geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te Berlare 

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002) is de totale netto verkoopoppervlakte te 
Berlare gedaald met 10,3 %, verdeeld over :

•	 Deelgemeente Berlare - 17,2 %
•	 Kleinhandelsconcentratie N445/N467 - 6,4 %
•	 Deelgemeente Overmere + 15,5 %
•	 Deelgemeente Uitbergen - 46,2 %.

In de deelgemeente Berlare noteren we de hoogste 
winkeldichtheden (# handelspanden / huisnummers 
in de straat) in de E. Hertecantlaan (31,5 %), 
Sint-Annaplein (20,0 %), Frankrijkstraat (18,2 %), 

Dorp (15,3 %), Brugstraat (15,1 %) en de Nieuwstraat 
(11,1 %).
In de deelgemeente Overmere is dit het geval 
voor de Burg. de lausnaystraat (19,4 %), de 
Kruisstraat (14,8 %), Fortstraat (12,9 %) en de Baron 
Tibbautstraat (12,3 %). 
In de Brielstraat, aan het Donkmeer, noteren we de 
hoogste dichtheid met 37,5 %.
In Uitbergen aan de Veerstraat (15,1 %).  Tenslotte 
noteren we uiteraard ook nog iets hogere dichtheden 
langs de verkeersassen N445 (Dendermondse 
Steenweg – 15,1 %) en de N467 (Donklaan – 6,6 %).

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

Berlare

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 
1.000 inwoners 

Berlare

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 
1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,04 2,25 284,02 m² 363,33 m²

Shopping 1,97 3,03 182,41 m² 852,77 m²

Specialty 2,24 2,61 585,93 m² 636,72 m²

Winkels totaal 6,26 7,89 1.052,37 m² 1.852,82 m²

Horeca 4,76 3,59

Overige diensten 6,94 6,34

leegstand 1,56 1,30

algemeen totaal 19,52 19,13
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overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente Berlare :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te Berlare 

~ 75 ~ 
 

 

 

 

~ 75 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente Berlare
lokalisatie handelspanden

In totaal telt de fusiegemeente Berlare dus 3.000 
m² aan oppervlakte supermarkten en 240 m² aan 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 204,0 m² 
supermarkt en 16,3 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 

in 2002), stellen we een sterke daling van de globale 
bezettingsgraad vast met 103 m², zijnde een daling 
met 102 m² supermarkt en met 1,1 m² superette.  
Oorzaak is het wegvallen van twee supermarkten 
(Ami op het Dorp te Berlare en Profi langs de 
Dendermondsesteenweg te Overmere).  Het dient 
wel gezegd dat de bezetting in 2002 te Berlare fors 
hoger lager dan gemiddeld provinciaal.

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Alvo Ami Brugstraat 46 Berlare 1.350 m²

AD Delhaize Emiel Hertecantlaan 22 Berlare 1.000 m²

AD Delhaize Dendermondsesteenweg 61 Overmere 650 m²

totaal supermarkten 3.000 m²
(= 204,0 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Prima Boonvennestraat 8 Berlare 100 m²

Baeyens Veerstraat 65 Uitbergen 140 m²

totaal superettes 240 m²
(= 16,3 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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3. De FUsiegeMeente BUggenhoUt

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid 

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

Buggenhout 17.718 14.036 79,2 5.738 2,45 561

Dendermonde 42.994 43.931 102,2 18.979 2,31 784

Hamme 22.721 23.798 104,7 9.746 2,44 595

lebbeke 17.323 17.799 102,7 7.471 2,38 659

Arr. Dendermonde 186.284 191.527 102,8 79.969 2,40 560

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Buggenhout 16,1 10,7 26,9 28,9 17,4

Arr. Dendermonde 16,1 11,3 27,3 27,8 17,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van Buggenhout
1/01/2009

aantal inwoners %

Buggenhout 14.031 100,0

Niet te lokaliseren 5 0,0

totaal 14.036 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Buggenhout € 17.660 112,8 € 31.003 113,4

Arr. Dendermonde € 16.790 107,2 € 28.882 105,6

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente Buggenhout werden 230 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 28 convenience-winkels (12,17 %)
•	 31 shopping-winkels (13,48 %)
•	 25 specialty-winkels (10,87 %)
•	 133 diensten (57,83 %)
•	 13 leegstaande panden (5,65 %).

De 84 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 11.859 m², verdeeld over :
•	  4.060 m² convenience-oppervlakte (34,24 %), 

énkel overdekt;
•	  3.454 m² shopping-oppervlakte (29,13 %), 

waarvan 190 m² in open lucht;
•	  4.345 m² specialty-oppervlakte (36,64 %), 

waarvan 430 m² in open lucht.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een stijging vast van de 
netto handelsoppervlakte met 31,2 %, verdeeld over :
•	 Buggenhout + 48,5 %
•	 Deelgebied Opstal - 50,3 %
•	 Deelgebied Opdorp - 74,2 %.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) in het centrum van 
Buggenhout worden genoteerd in de Kerkstraat 
(42,5 %) en de Kasteelstraat (15,1 %) in haar 
verlengde en verder in de Stationsstraat (11,4 %), de 
Hanenstraat (8,2 %) en de Kamerstraat (6,1 %).  In 
de deelkern Opdorp noteren we een dichtheid van 
15,7 % langs de Dries en in de deelkern Opstal in de 
Krapstraat (7,3 %).

De bezetting van het handelsapparaat te Buggenhout geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te BUggenhoUt 

assortimentsgroep Buggenhout Deelgebied  
opdorp Deelgebied opstal

Convenience 3.770 m² 
(22 panden)

80 m² 
(2 panden)

210 m² 
(4 panden)

Shopping 3.227 m² 
(27 panden) - 227 m² 

(4 panden)

Specialty 4.185 m² 
(24 panden) - 160 m² 

(1 pand)

totaal 11.182 m² 
(73 panden)

80 m² 
(2 panden)

597 m² 
(9 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

Buggenhout

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 
1.000 inwoners 

Buggenhout

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 
1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 1,97 2,25 284,95 m² 363,33 m²

Shopping 2,18 3,03 242,42 m² 852,77 m²

Specialty 1,75 2,61 304,96 m² 636,72 m²

Winkels totaal 5,90 7,89 832,33 m² 1.852,82 m²

Horeca 3,02 3,59

Overige diensten 6,32 6,34

leegstand 0,91 1,30

algemeen totaal 16,14 19,13
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

In totaal telt de fusiegemeente Buggenhout dus 2.975 
m² aan oppervlakte supermarkten en 100 m² aan 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 208,8 m² 
supermarkt en 7,0 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een stijging van de globale 
bezettingsgraad vast met 84,7 m², zijnde een stijging 
met 88,7 m² supermarkt en een daling met 4,0 m² 
superette.  
De bijgekomen vestigingen van Okay en lidl liggen 
hieraan ten grondslag.

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente Buggenhout:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te BUggenhoUt  

~ 80 ~ 
 

 

 

 

 

~ 80 ~ 
 

 

 

 

 

Fusiegemeente Buggenhout
lokalisatie handelspanden

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Okay Brielstraat 1 Buggenhout 475 m²

Smatch Kasteelstraat 61 Buggenhout 575 m²

lidl Kasteelstraat 65 Buggenhout 725 m²

AD Delhaize Kerkstraat 90 Buggenhout 1.200 m²

totaal supermarkten 2.975 m²
(= 208,8 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Prima Molenstraat 96 Buggenhout 100 m²

totaal superettes 100 m²
(= 7,0 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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4. De FUsiegeMeente DenDerMonDe

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid 

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

Dendermonde 42.994 43.931 102,2 18.979 2,31 784

Berlare 13.714 14.549 106,1 6.007 2,42 383

Buggenhout 17.718 14.036 79,2 5.738 2,45 561

Hamme 22.721 23.798 104,7 9.746 2,44 595

lebbeke 17.323 17.799 102,7 7.471 2,38 659

Wichelen 10.899 11.144 102,2 4.680 2,38 485

Zele 20.406 20.579 100,8 8.031 2,56 624

Arr. Dendermonde 186.284 191.527 102,8 79.969 2,40 560

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Dendermonde 15,4 11,1 26,7 28,6 18,1
Arr. Dendermonde 16,1 11,3 27,3 27,8 17,5
Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9
Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0
Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van Dendermonde
1/01/2009

aantal inwoners %

Dendermonde 9.151 20,8

Appels 2.754 6,3

Sint-Gillis-bij-Dendermonde 12.844 29,2

Baasrode 6.105 13,9

Grembergen 6.447 14,7

Mespelare 508 1,2

Oudegem 3.926 8,9

Schoonaarde 2.169 4,9

Niet te lokaliseren 27 0,1

totaal 43.931 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100
Dendermonde € 16.828 107,5 € 28.243 103,3
Arr. Dendermonde € 16.790 107,2 € 28.882 105,6
Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6
Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1
Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

in de fusiegemeente Dendermonde werden 850 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 91 convenience-winkels (10,71 %)
•	 144 shopping-winkels (16,94 %)
•	 130 specialty-winkels (15,29 %)
•	 428 diensten (50,35 %)
•	 57 leegstaande panden (6,71 %).

De 365 “winkels” representeren een totale netto 

handelsoppervlakte van 98.269 m², verdeeld over :
•	 16.333 m² convenience-oppervlakte (16,62 %), 

énkel overdekt;
•	 42.421 m² shopping-oppervlakte (43,17 %), 

waarvan 590 m² in open lucht;
•	 39.515 m² specialty-oppervlakte (40,21 %), 

waarvan  4.695 m² in open lucht.

assortimentsgroep

kleinhandels-concentratie  
n17 

Mechelse- 
steenweg

kleinhandels-
concentratie  

n41 industriezone 
hoogveld

Deelgemeente 
Dendermonde

Deelgemeente 
appels

Convenience 2.725 m² 
(3 panden)

410 m² 
(3 panden)

4.165 m² 
(20 panden)

90 m² 
(4 panden)

Shopping 16.720 m² 
(21 panden)

970 m² 
(5 panden)

14.107 m² 
(71 panden)

345 m² 
(3 panden)

Specialty 8.270 m² 
(14 panden)

5.140 m² 
(21 panden)

5.045 m² 
(30 panden)

4.130 m² 
(6 panden)

totaal 27.715 m² 
(38 panden)

6.520 m² 
(29 panden)

23.317 m² 
(121 panden)

4.565 m² 
(13 panden)

assortimentsgroep Deelgemeente  
sint-gillis-bij-Dendermonde

Deelgemeente 
Baasrode

kleinhandels-
concentratie  

n47  
zeelsebaan 

grembergen

Deelgemeente 
grembergen

Convenience 4.023 m² 
(26 panden)

2.225 m² 
(12 panden)

675 m² 
(3 panden)

685 m² 
(10 panden)

Shopping 4.644 m² 
(15 panden)

1.150 m² 
(11 panden)

3.420 m² 
(7 panden)

870 m² 
(18 panden)

Specialty 3.070 m² 
(17 panden)

990 m² 
(10 panden)

7.025 m² 
(6 panden)

1.900 m² 
(13 panden)

totaal 11.737 m² 
(58 panden)

4.365 m² 
(33 panden)

11.120 m² 
(16 panden)

3.455 m² 
(41 panden)

assortimentsgroep Deelgemeente Mespelare Deelgemeente oudegem Deelgemeente schoonaarde

Convenience - 480 m² 
(7 panden)

855 m² 
(3 panden)

Shopping - 50 m² 
(1 pand)

145 m² 
(2 panden)

Specialty 155 m² 
(2 panden)

2.240 m² 
(4 panden)

1.550 m² 
(7 panden)

totaal 155 m² 
(2 panden)

2.770 m² 
(12 panden)

2.550 m² 
(12 panden)
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De bezetting van het handelsapparaat te Dendermonde  geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te DenDerMonDe 

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde in 
2002), stellen we globaal een stijging vast van de netto 
handelsoppervlakte met 17,8 %), verdeeld over :
•	 Deelgemeente Dendermonde   

(incl. Mechelsestw. & Hoogveld) + 16,83 %
•	 Deelgemeente Sint-Gillis-bij-Dendermonde 

 + 44,0 %
•	 Deelgemeente Baasrode + 37,3 %
•	 Deelgemeente Grembergen +147,7 %
•	 Kleinhandelsconcentratie Zeelsebaan + 24,0 %
•	 Deelgemeente Schoonaarde - 73,5 %
•	 Deelgemeente Oudegem + 93,7 %
•	 Deelgemeente Appels + 227,2 %
•	 Deelgemeente Mespelare + 100 %.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) worden genoteerd in het 
centrum van Dendermonde met de Vlasmarkt (71,1 %), 
Oude Vest (47,9 %), F. Courtensstraat (45,5 %), 

Brusselsestraat (43,3 %),  
Statieplein (40,0 %), Grote Markt (33,3 %), 
St. Gillislaan (32,7 %), Bogaerdstraat (25,0 %), 
Veerstraat (22,2 %), Kerkstraat (20,9 %) enz...

In Sint-Gillis-bij-Dendermonde is dit het geval voor 
de Sint-Gillislaan en haar verlengde (de Heirbaan 
met 22,1 %).  Ook in de F. Van Schoorstraat (26,3 
%) en de Burg. Potiaulaan (14,4 %) noteren we 
hogere dichtheden evenals in de omgeving van het 
bedrijventerrein Hoogveld (Hoogveld met 15,9 % en 
Vlassenhout zelfs 63,2 %).
In Baasrode tekenen we de hoogste dichtheden 
op in de Steenkaaistraat (31,6 %) en de 
Scheepswerfstraat (17,4 %).  In Grembergen is dit 
het geval langs de Zeelsebaan (26,4 %) en verder 
Grootzand (19,1 %) en Dr. Haekstraat (17,9 %).  In 
Schoonaarde tenslotte ligt de dichtheid het hoogst 
langs de Schoonaardebaan (13,2 %).

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

Dendermonde

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 
1.000 inwoners 
Dendermonde

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 
1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,04 2,25 366,65 m² 363,33 m²

Shopping 3,23 3,03 952,30 m² 852,77 m²

Specialty 2,92 2,61 887,06 m² 636,72 m²

Winkels totaal 8,19 7,89 2.206,01 m² 1.852,82 m²

Horeca 3,52 3,59

Diensten 6,08 6,34

leegstand 1,28 1,30

algemeen totaal 19,08 19,13

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente Dendermonde:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te DenDerMonDe  
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embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Aldi Heirbaan 14 Dendermonde 500 m²

Delhaize Heirbaan 159 Dendermonde 2.050 m²

Delhaize leopold II-laan 69 Dendermonde 1.300 m²

Carrefour Market Mechelsesteenweg 24 Dendermonde 1.350 m²

Aldi Mechelsesteenweg 85 Dendermonde 725 m²

Colruyt Oude Vest 98 Dendermonde 1.950 m²

Spar P. Van Bavegemstraat 4 Baasrode 425 m²
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In totaal telt de fusiegemeente Dendermonde dus 
11.600 m² aan oppervlakte supermarkten en 580 m² 
aan superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 260,4 m² 
supermarkt en 13,0 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we ongeveer een status quo van 
de globale bezettingsgraad vast (een stijging met 
1,3 m²), zij het dat deze het resultaat is van een 
stijging met 22,2 m² aan supermarkten die evenwel 
quasi volledig ongedaan wordt gemaakt door een 
daling met 20,9 m² aan superettes. 
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Fusiegemeente Dendermonde
lokalisatie handelspanden

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Ami Alvo TH. Vermylenstraat 1 Baasrode 1.450 m²

Spar Bakkerstraat 45A Grembergen 450 m²

lidl Zeelsebaan 83 Grembergen 600 m²

Aldi Schoonaardebaan 82 Schoonaarde 800 m²

totaal supermarkten 11.600 m²
(= 260,4 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

louis Delhaize Fr. Van Schoorstraat 14 Dendermonde 220 m²

Gill Palingbotterstraat 35 Baasrode 100 m²

Spar Ouburg 42 Oudegem 260 m²

totaal superettes 580 m²
(= 13,0 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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aantal inwoners per
% 

evolutie
aantal gezinnen 

per 01/01/2009
gezinsgrootte per 

01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid 

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

Hamme 22.721 23.798 104,7 9.746 2,44 595

Buggenhout 17.718 14.036 79,2 5.738 2,45 561

Dendermonde 42.994 43.931 102,2 18.979 2,31 784

Waasmunster 10.150 10.303 101,5 4.128 2,50 322

Zele 20.406 20.579 100,8 8.031 2,56 624

Arr. Dendermonde 186.284 191.527 102,8 79.969 2,40 560

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

5. De FUsiegeMeente haMMe

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Hamme 16,9 11,8 27,6 26,3 17,3

Arr. Dendermonde 16,1 11,3 27,3 27,8 17,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van hamme
1/01/2009

aantal inwoners %

Hamme 19.338 81,3

Moerzeke 4.447 18,7

Niet te lokaliseren 13 0,1

totaal 23.798 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Hamme € 15.543 99,2 € 26.881 98,3

Arr. Dendermonde € 16.790 107,2 € 28.882 105,6

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

in de fusiegemeente hamme werden 398 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 52 convenience-winkels (13,07 %)
•	 59 shopping-winkels (14,82 %)
•	 45 specialty-winkels (11,31 %)
•	 203 diensten (51,01 %)
•	 39 leegstaande panden (9,80 %).

De 156 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 31.469 m², verdeeld over :
•	  8.625 m² convenience-oppervlakte (27,41 %), 

énkel overdekt;
•	  10.544 m² shopping-oppervlakte (33,51 %), 

waarvan 460 m² in open lucht;
•	  12.300 m² specialty-oppervlakte (39,09 %), 

waarvan 1.080 m² in open lucht.

De bezetting van het handelsapparaat te hamme  geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te haMMe 

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een opvallende stijging 
vast van de netto handelsoppervlakte (een stijging 
met 60,4 %).
In de deelgemeente Hamme is de groei het 
significantst, met een stijging van de netto 
handelsoppervlakte met 63,4 %; 
in de deelgemeente Moerzeke is deze aangroei een 
stuk beperkter (+ 23,0 %).

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) in het centrum van 
Hamme worden genoteerd in de Kerkstraat (48,4 %), 
Tweebruggenplein (37,0 %), Roodkruisstraat (28,9 %), 
Plezantstraat (27,6 %), Hoogstraat (25,8 %), 
Kapellestraat (24,4 %), Marktplein (23,4 %) en de 
Slangstraat (16,7 %).
In de deelkern Moerzeke noteren we een hogere 
dichtheid op het Dorp (33,3 %) en in de Molenstraat 
(15,6 %).  In de wijk “Zogge” van Hamme noteren we 
een dichtheid van 9,3 % in de gelijknamige straat.

assortimentsgroep Deelgemeente hamme Deelgemeente Moerzeke

Convenience 7.585 m² 
(40 panden)

1.040 m² 
(12 panden)

Shopping 9.954 m² 
(51 panden)

590 m² 
(8 panden)

Specialty 12.140 m² 
(42 panden)

160 m² 
(3 panden)

totaal 29.679 m² 
(133 panden)

1.790 m² 
(23 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

hamme

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 
1.000 inwoners 

hamme

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 
1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,13 2,25 352,59 m² 363,33 m²

Shopping 2,41 3,03 431,04 m² 852,77 m²

Specialty 1,84 2,61 502,82 m² 636,72 m²

Winkels totaal 6,38 7,89 1.286,44 m² 1.852,82 m²

Horeca 3,19 3,59

Overige diensten 5,11 6,34

leegstand 1,59 1,30

algemeen totaal 16,27 19,13
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Fusiegemeente hamme
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

In totaal telt de fusiegemeente Hamme dus 6.125 m² 
aan oppervlakte supermarkten en 640 m² aan 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 250,4 m² 
supermarkt en 26,2 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een stijging van de globale 
bezettingsgraad vast met 26,3 m², zijnde een stijging 
met 35,8 m² supermarkt, doch een daling van de 
superettes met 9,5 m².

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente hamme :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te haMMe   

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Aldi Biezestraat 15 Hamme 875 m²

Colruyt Damstraat 91 Hamme 1.950 m²

Proxy Delhaize Kapellestraat 46 Hamme 900 m²

GB Carrefour Plezantstraat 23 Hamme 1.000 m²

lidl Veldstraat 31 Hamme 1.000 m²

Spar Kleinbroekstraat 21 Moerzeke 400 m²

totaal supermarkten 6.125 m²
(= 250,4 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Spar Geemstraat 31 Hamme 280 m²

Ozen Toptan Gida Geemstraat 38 Hamme 250 m²

De Vershoek Bosstraat 12 Moerzeke 110 m²

totaal superettes 640 m²
(= 26,2 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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6. De FUsiegeMeente laarne

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid 

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

laarne 11.581 11.976 103,4 4.957 2,42 374

Berlare 13.714 14.549 106,1 6.007 2,42 383

Wetteren 22.778 23.412 102,8 10.232 2,29 633

Wichelen 10.899 11.144 102,2 4.680 2,38 485

Arr. Dendermonde 186.284 191.527 102,8 79.969 2,40 560

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

laarne 15,7 11,1 27,1 28,9 17,2

Arr. Dendermonde 16,1 11,3 27,3 27,8 17,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van laarne
1/01/2009

aantal inwoners %

laarne 6.354 53,1

Kalken 5.617 46,9

Niet te lokaliseren 5 0,0

totaal 11.976 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

laarne € 18.158 115,9 € 31.007 113,4

Arr. Dendermonde € 16.790 107,2 € 28.882 105,6

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente laarne werden 214 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 27 convenience-winkels (12,62 %)
•	 23 shopping-winkels (10,75 %)
•	 30 specialty-winkels (14,02 %)
•	 125 diensten (58,41 %)
•	 9 leegstaande panden (4,21 %).

De 80 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 13.145 m², verdeeld over :
•	  3.710 m² convenience-oppervlakte (28,22 %), 

énkel overdekt;
•	  5.325 m² shopping-oppervlakte (40,51 %), 

waarvan 800 m² in open lucht;
•	  4.110 m² specialty-oppervlakte (31,27 %), 

waarvan 1.120 m² in open lucht.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een sterke stijging vast 
van de netto handelsoppervlakte (een stijging met 
227,40 %) !
Deze stijging tekent zich af in de drie subgebieden, 
met name noteren we in de deelgemeente 
laarne een stijging van 226,20 %, in de 
kleinhandelsconcentratie Dendermondsesteenweg 
van 285,29 % en in de rest van de deelgemeente 
Kalken van 201,10 %.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden 
/ huisnummers in de straat) in het centrum van 
de deelgemeente laarne worden genoteerd in de 
Dorpsstraat (27,1 %) en verder de lepelstraat (12,5 
%), Eekhoekstraat (7,4 %) en de Molenstraat (6,9 %).
In Kalken is dit het geval op Kalkendorp (28,6 %) en 
verder de Kruisenstraat (11,5 %), Vaartstraat (8,3 %), 
Schriekstraat (8,0 %) en de Koffiestraat (7,8 %).
Tenslotte noteren we een dichtheid van 9,3 % langs 
de Dendermondsesteenweg.

De bezetting van het handelsapparaat te laarne geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te laarne 

assortimentsgroep Deelgemeente laarne
kleinhandels-concentratie n445 

Dendermondsesteenweg 
(kalken)

Deelgemeente kalken

Convenience 1.110 m² 
(11 panden)

1.525 m² 
(2 panden)

1.075 m² 
(14 panden)

Shopping 2.490 m² 
(8 panden)

280 m² 
(2 panden)

2.555 m² 
(13 panden)

Specialty 820 m² 
(8 panden)

1.470 m² 
(7 panden)

1.820 m² 
(15 panden)

totaal 4.420 m² 
(27 panden)

3.275 m² 
(11 panden)

5.450 m² 
(42 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

laarne

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 
1.000 inwoners 

laarne

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 
1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,19 2,25 301,60 m² 363,33 m²

Shopping 1,87 3,03 432,89 m² 852,77 m²

Specialty 2,44 2,61 334,12 m² 636,72 m²

Winkels totaal 6,50 7,89 1.068,61 m² 1.852,82 m²

Horeca 3,17 3,59

Overige diensten 6,99 6,34

leegstand 0,73 1,30

algemeen totaal 17,40 19,13
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

In totaal telt de fusiegemeente laarne dus 1.950 m² 
aan oppervlakte supermarkten en  
100 m² aan superettes.  In termen van 
bezettingsgraad (= m²/1.000 inwoners) betekent dit 
158,5 m² supermarkt en 8,1 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een stijging van de globale 
bezettingsgraad vast met liefst 61,1 m², zijnde 
(vooral) een stijging met 53,0 m² supermarkt (door 
de bijkomende vestiging van Eurospar) en een 
stijging met 8,1 m² voor wat betreft de superettes.  

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente laarne:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te laarne  
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Fusiegemeente laarne
lokalisatie handelspanden

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Cado Meirhoekstraat 14 laarne 750 m²

Eurospar Dendermondsesteenweg 7 Kalken 725 m²

Smatch Gaverstraat 25 Kalken 475 m²

totaal supermarkten 1.950 m²
(= 158,5 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Verschraegen Nerenweg 14 Kalken 100 m²

totaal superettes 100 m²
(= 8,1 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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7. De FUsiegeMeente leBBeke

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid 

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

lebbeke 17.323 17.799 102,7 7.471 2,38 659

Buggenhout 17.718 14.036 79,2 5.738 2,45 561

Dendermonde 42.994 43.931 102,2 18.979 2,31 784

Arr. Dendermonde 186.284 191.527 102,8 79.969 2,40 560

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

lebbeke 16,6 10,5 28,0 27,1 17,7

Arr. Dendermonde 16,1 11,3 27,3 27,8 17,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van lebbeke
1/01/2009

aantal inwoners %

lebbeke 13.426 75,4

Denderbelle 2.028 11,4

Wieze 2.312 13,0

Niet te lokaliseren 33 0,2

totaal 17.799 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

lebbeke € 16.960 108,3 € 29.274 107,1

Arr. Dendermonde € 16.790 107,2 € 28.882 105,6

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

in de fusiegemeente lebbeke werden 277 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 34 convenience-winkels (12,27 %)
•	 35 shopping-winkels (12,64 %)
•	 36 specialty-winkels (13,00 %)
•	 152 diensten (54,87 %)
•	 20 leegstaande panden (7,22 %).

De 105 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 20.590 m², verdeeld over :
•	  5.465 m² convenience-oppervlakte (26,54 %), 

énkel overdekt;
•	  10.325 m² shopping-oppervlakte (50,15 %), 

waarvan 1.105 m² in open lucht;
•	  4.800 m² specialty-oppervlakte (23,31 %), 

waarvan 1.930 m² in open lucht.

De bezetting van het handelsapparaat te lebbeke  geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te leBBeke 

In vergelijking met een vorige inventarisatie 
van het handelsapparaat (EROV-studie naar de 
Aanbodzijde in 2002), stellen we globaal een 
stijging vast van de netto handelsoppervlakte 
met 35,3 %.  In de deelgemeente lebbeke (waar 
het zwaartepunt van de handel gelegen is) steeg 
de netto handelsoppervlakte met 32,9 %, in de 
deelgemeentes Wieze en Denderbelle (met een veel 
beperkter apparaat) steeg deze met respectievelijk 
56,1 % en 55,3 %.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) in lebbeke noteren we in 
het centrum van de deelgemeente lebbeke met het 
Kon. Astridplein (55,6 %), J. de Buckstraat (50,0 %), 
Grote Plaats (46,7 %), Stationsstraat (22,3 %), 
l. Duboisstraat (20,3 %) en de O. l. Vrouwstraat 
(16,7 %) en verder langs de N47 (Brusselsesteenweg 
16,9 % en de Dendermondsesteenweg 7,6 %).
In de centra van de overige deelkernen is de dichtheid 
beperkt (Wiezeplein te Wieze 7,9 % en Dorp te 
Denderbelle 7,7 %), zij het telkens met een beperkt 
aantal panden.

assortimentsgroep Deelgemeente lebbeke Deelgemeente 
Denderbelle Deelgemeente Wieze

Convenience 4.615 m² 
(27 panden)

290 m² 
(2 panden)

560 m² 
(5 panden)

Shopping 10.270 m² 
(33 panden)

40 m² 
(1 pand)

15 m² 
(1 pand)

Specialty 3.250 m² 
(27 panden)

470 m² 
(5 panden)

1.080 m² 
(4 panden)

totaal 18.135 m² 
(87 panden)

800 m² 
(8 panden)

1.655 m² 
(10 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

lebbeke

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 
1.000 inwoners 

lebbeke

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 
1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 1,85 2,25 296,98 m² 363,33 m²

Shopping 1,90 3,03 561,08 m² 852,77 m²

Specialty 1,96 2,61 260,84 m² 636,72 m²

Winkels totaal 5,71 7,89 1.118,90 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,77 3,59

Overige diensten 5,49 6,34

leegstand 1,09 1,30

algemeen totaal 15,05 19,13
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In totaal telt de fusiegemeente lebbeke dus 4.275 m² 
aan oppervlakte supermarkten en 360 m² aan 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 232,3 m² 
supermarkt en 19,6 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een stijging van de globale 
bezettingsgraad vast met 25,1 m², zijnde een stijging 
met 47,7 m² supermarkt die deels ten koste gaat van 
een daling bij de superettes (- 22,6 m²).  

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente leBBeke:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te leBBeke  

~ 102 ~ 
 

 

 

 

~ 102 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente lebbeke
lokalisatie handelspanden

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Colruyt Brusselsesteenweg 110 lebbeke 1.100 m²

lidl Brusselsesteenweg 168A lebbeke 800 m²

Aldi leo Duboisstraat 45 lebbeke 725 m²

AD Delhaize Stationsstraat 14 lebbeke 1.250 m²

Proxy Delhaize Gehuchtveldstraat 19 Wieze 400 m²

totaal supermarkten 4.275 m²
(= 232,3 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Prima Dendermondsesteenweg 62 lebbeke 100 m²

Proxy Delhaize Klein Gent 39 Denderbelle 260 m²

Totaal superettes 360 m²
(= 19,6 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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8. De FUsiegeMeente WaasMUnster

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid 

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

Waasmunster 10.150 10.303 101,5 4.128 2,50 322

Hamme 22.721 23.798 104,7 9.746 2,44 595

Zele 20.406 20.579 100,8 8.031 2,56 624

Arr. Dendermonde 186.284 191.527 102,8 79.969 2,40 560

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Waasmunster 15,7 12,6 24,0 30,4 17,3

Arr. Dendermonde 16,1 11,3 27,3 27,8 17,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van Waasmunster
1/01/2009

aantal inwoners %

Waasmunster 10.294 99,9

Niet te lokaliseren 9 0,1

totaal 10.303 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Waasmunster € 18.607 118,8 € 32.754 119,8

Arr. Dendermonde € 16.790 107,2 € 28.882 105,6

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente Waasmunster werden 167 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 20 convenience-winkels (11,98 %)
•	 14 shopping-winkels (8,38 %)
•	 32 specialty-winkels (19,16 %)
•	 95 diensten (56,89 %)
•	 6 leegstaande panden (3,59 %).

De 66 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 10.225 m², verdeeld over :
•	 2.205 m² convenience-oppervlakte (21,56 %), 

énkel overdekt;
•	 1.630 m² shopping-oppervlakte (15,94 %), 

waarvan 200 m² in open lucht;
•	 6.390 m² specialty-oppervlakte (62,49 %), 

waarvan 1.190 m² in open lucht.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een lichte stijging vast 
van de netto handelsoppervlakte met 5,7 %.  Deze 
stijging is in belangrijke mate voor rekening van de 
handel gelegen “in de periferie” waar een toename 
van de netto handelsoppervlakte wordt genoteerd 
met 17,7 %.  In het centrumgebied van Waasmunster 
is de stijging beperkt tot 3,2 % en langs de N70 wordt 
een lichte daling (met 6,7 %) genoteerd.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) in Waasmunster noteren 
we in het centrum met Kerkplein (50,0 %), Vierschaar 
(37,5 %), Hoogstraat (16,3 %), Stationsstraat (13,5 %) 
en de Kerkstraat (11,8 %). 
Verder noteren we hogere dichtheden op de Manta-
site (zij het naar oppervlakte toe beperkt) en verder 
de Sombekedries (wijk Sombeke) met 19,0 % en 
uiteraard ook langs de Grote Baan (N70) met 13,5 %. 

De bezetting van het handelsapparaat te Waasmunster geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te WaasMUnster 

assortimentsgroep Waasmunster-centrum grote Baan – n70 Waasmunster-periferie

Convenience 1.845 m² 
(10 panden) - 360 m² 

(10 panden)

Shopping 185 m² 
(6 panden)

785 m² 
(4 panden)

660 m² 
(4 panden)

Specialty 620 m² 
(5 panden)

2.230 m² 
(12 panden)

3.540 m² 
(15 panden)

totaal 2.650 m² 
(21 panden)

3.015 m² 
(16 panden)

4.560 m² 
(29 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

Waasmunster

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 

inwoners Waasmunster

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 1,89 2,25 208,22 m² 363,33 m²

Shopping 1,32 3,03 153,92 m² 852,77 m²

Specialty 3,02 2,61 603,40 m² 636,72 m²

Winkels totaal 6,23 7,89 965,53 m² 1.852,82 m²

Horeca 3,87 3,59

Overige diensten 5,10 6,34

leegstand 0,57 1,30

algemeen totaal 15,77 19,13
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

In totaal telt de fusiegemeente Waasmunster dus 
1.575 m² aan oppervlakte supermarkten en geen 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 148,7 m² 
supermarkt en 0 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een zekere stijging van de 
globale bezettingsgraad vast met  
14,5 m², volledig toe te schrijven aan de bezetting 
inzake supermarkten in het algemeen en de 
uitbreiding an de supermarkt Carrefour GB in het 
bijzonder.

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente Waasmunster:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te WaasMUnster  

~ 107 ~ 
 

 

 

 

~ 107 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente Waasmunster
lokalisatie handelspanden

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Carrefour GB Hoogstraat 76 Waasmunster 950 m²

Smatch Kerkplein 4 Waasmunster 625 m²

totaal supermarkten 1.575 m²
(= 148,7 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

totaal superettes 0 m²
(= 0 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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9. De FUsiegeMeente Wetteren

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid 

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

Wetteren 22.778 23.412 102,8 10.232 2,29 633

laarne 11.581 11.976 103,4 4.957 2,42 374

Wichelen 10.899 11.144 102,2 4.680 2,38 485

Arr. Dendermonde 186.284 191.527 102,8 79.969 2,40 560

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Wetteren 15,1 11,1 27,7 27,5 18,6

Arr. Dendermonde 16,1 11,3 27,3 27,8 17,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van Wetteren
1/01/2009

aantal inwoners %

Wetteren 19.950 85,2

Massemen 2.654 11,3

Westrem 792 3,4

Niet te lokaliseren 16 0,1

totaal 23.412 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Wetteren € 17.199 109,8 € 28.467 104,1

Arr. Dendermonde € 16.790 107,2 € 28.882 105,6

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0



71

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

in de fusiegemeente Wetteren werden 559 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 65 convenience-winkels (11,63 %)
•	 98 shopping-winkels (17,53 %)
•	 77 specialty-winkels (13,77 %)
•	 271 diensten (48,48 %)
•	 48 leegstaande panden (8,59 %).

De 240 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 88.662 m², verdeeld over :
•	  11.535 m² convenience-oppervlakte (13,01 %), 

énkel overdekt;
•	  43.085 m² shopping-oppervlakte (48,59 %), 

waarvan 1.198 m² in open lucht;
•	  34.042 m² specialty-oppervlakte (38,40 %), 

waarvan 2.894 m² in open lucht.

De bezetting van het handelsapparaat te Wetteren  geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te Wetteren 

Een vergelijking met een vorige inventarisatie 
van het handelsapparaat (EROV-studie naar de 
Aanbodzijde in 2002) is niet echt mogelijk, gezien 
men zich toen gebaseerd heeft op een opname van 
de bestaande handel door Iris Consulting waarbij 
de detaillering minder diepgaand was.  Op het 
grondgebied van de fusiegemeente Wetteren werden 
toen, binnen specifiek afgebakende winkelgebieden, 
in totaal 429 handelspanden geteld, waarvan 219 
winkels.  Bij de huidige inventarisatie bedraagt het 
aantal winkels 240. 
Opvallend is wel dat de winkels toen goed waren 

voor in totaal 49.485 m² verkoopoppervlakte, waar de 
huidige verkoopoppervlakte zo’n 88.662 m² bedraagt  
(of 79,2 % meer).  De oppervlakte “convenience” is 
vrij stationair gebleven (toen 11.943 m², momenteel 
11.535 m² of een daling met 3,4 %).  Het aantal 
leegstaande panden is gedaald van 59 toen naar 48 
momenteel (- 18,6 %).

Hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) worden in het centrum 
van Wetteren genoteerd in de F. leirensstraat 
(73,8 %), Markt (72,4 %), Stationsplein (61,5 %), 

assortimentsgroep Deelgemeente 
Wetteren

kleinhandels-concentratie 
zuidlaan 

n417 
Wetteren

kleinhandels-
concentratie 

Brusselse-steenweg  
n9

Deelgemeente 
Massemen

Deelgemeente 
Westrem

Convenience 7.165 m² 
(51 panden)

3.300 m² 
(3 panden)

115 m² 
(4 panden)

925 m² 
(6 panden)

30 m² 
(1 pand)

Shopping 34.580 m² 
(79 panden)

6.000 m² 
(9 panden)

1.380 m² 
(5 panden)

1.065 m² 
(4 panden)

60 m² 
(1 pand)

Specialty 26.337 m² 
(53 panden)

2.595 m² 
(7 panden)

5.050 m² 
(15 panden)

60 m² 
(2 panden) -

Totaal 68.082 m² 
(183 panden)

11.895 m² 
(19 panden)

6.545 m² 
(24 panden)

2.050 m² 
(12 panden)

90 m² 
(2 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

Wetteren

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 
1.000 inwoners 

Wetteren

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,68 2,25 475,67 m² 363,33 m²

Shopping 4,04 3,03 1.776,70 m² 852,77 m²

Specialty 3,18 2,61 1.403,79 m² 636,72 m²

Winkels totaal 9,90 7,89 3.656,16 m² 1.852,82 m²

Horeca 3,96 3,59

Overige diensten 7,22 6,34

leegstand 1,98 1,30

algemeen totaal 23,05 19,13
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overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente Wetteren:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te Wetteren  

~ 112 ~ 
 

 

 

 

~ 112 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente Wetteren
lokalisatie handelspanden

Stationsstraat (44,7 %), Kerkstraat (40,6 %), Van 
Cromphoutstraat (38,5 %), Nieuwstraat (33,3 %) en 
de Hekkerstraat (22,0 %).

Verder noteren we nog hoge dichtheden op het F. 
Beernaertsplein (50,0 %) en de Oosterzelesteenweg 
(41,3 %).

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

AD Delhaize Florimond leirensstraat 20 Wetteren 950 m²

Aldi Gentsesteenweg 68 Wetteren 750 m²

Colruyt Gentsesteenweg 93 Wetteren 2.550 m²

lidl Gentsesteenweg 99 Wetteren 725 m²

Carrefour Market Zuidlaan 115 Wetteren 2.150 m²

Intermarché Zuidlaan 126 Wetteren 1.000 m²

Prima Massemensesteenweg 230 Massemen 775 m²

totaal supermarkten 8.900 m²
(= 367,0 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Zelfbediening linda Molenstraat 35 Wetteren 120 m²

totaal superettes 120 m²
(= 4,9 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

In totaal telt de fusiegemeente Wetteren dus 8.900 
m² aan oppervlakte supermarkten en 120 m² aan 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 367,0 m² 
supermarkt en 4,9 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een status quo vast van de 
globale bezettingsgraad (een stijging met 1,6 m² 
buiten beschouwing gelaten), zijnde een stijging 
met 9,0 m² supermarkt, doch een daling met 7,4 m² 
superette. 

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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10. De FUsiegeMeente WiChelen

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid 

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

Wichelen 10.899 11.144 102,2 4.680 2,38 485

Berlare 13.714 14.549 106,1 6.007 2,42 383

Dendermonde 42.994 43.931 102,2 18.979 2,31 784

laarne 11.581 11.976 103,4 4.957 2,42 374

Wetteren 22.778 23.412 102,8 10.232 2,29 633

Arr. Dendermonde 186.284 191.527 102,8 79.969 2,40 560

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Wichelen 15,8 10,7 27,5 28,6 17,3

Arr. Dendermonde 16,1 11,3 27,3 27,8 17,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van Wichelen
1/01/2009

aantal inwoners %

Wichelen 4.107 36,9

Schellebelle 3.725 33,4

Serskamp 3.310 29,7

Niet te lokaliseren 2 0,0

totaal 11.144 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Wichelen € 17.384 111,0 € 30.437 111,3

Arr. Dendermonde € 16.790 107,2 € 28.882 105,6

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente Wichelen werden 167 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 19 convenience-winkels (11,38 %)
•	 19 shopping-winkels (11,38 %)
•	 27 specialty-winkels (16,17 %)
•	 92 diensten (55,09 %)
•	 10 leegstaande panden (5,99 %).

De 65 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 10.909 m², verdeeld over :
•	  2.290 m² convenience-oppervlakte (21,00 %), 

énkel overdekt;
•	  5.070 m² shopping-oppervlakte (46,48 %), 

waarvan 580 m² in open lucht;
•	  3.549 m² specialty-oppervlakte (32,53 %), 

waarvan 1.665 m² in open lucht.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een daling vast van de 
netto handelsoppervlakte met 25,9 %.  Deze daling 
is in belangrijke mate een gevolg van de daling 
van de verkoopoppervlakte in de deelgemeenten 
Wichelen en Serskamp met respectievelijk 43,0 % 
en 55,5 %.  Een lichte stijging wordt genoteerd in de 
deelgemeente Schellebelle (+ 5,8 %).
De belangrijke aanwezigheid van verkoopoppervlakte 
in de deelgemeente Schellebelle is vooral toe te 
schrijven aan het tuincentrum Kelbi-Flor.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) noteren we in de 
deelgemeente Schellebelle met Dorp (19,0 %), 
Hoogstraat (14,3 %) en Wettersestraat (10,7 %).  In de 
deelgemeente Wichelen ligt de dichtheid het hoogst 
in Margote (13,9 %), Paepestraat (11,0 %), Moleken 
(9,4 %) en Statiestraat (8,0 %). 
In Serskamp tenslotte noteren we een dichtheid van 
11,6 % in de Dorpstraat.

De bezetting van het handelsapparaat te Wichelen geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te WiChelen 

assortimentsgroep Deelgemeente Wichelen Deelgemeente 
schellebelle Deelgemeente serskamp

Convenience 575 m² 
(7 panden)

1.185 m² 
(6 panden)

530 m² 
(6 panden)

Shopping 505 m² 
(6 panden)

4.495 m² 
(11 panden)

70 m² 
(2 panden)

Specialty 1.065 m² 
(10 panden)

1.029 m² 
(11 panden)

1.455 m² 
(6 panden)

totaal 2.145 m² 
(23 panden)

6.709 m² 
(28 panden)

2.055 m² 
(14 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

Wichelen

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 
1.000 inwoners 

Wichelen

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 1,67 2,25 201,14 m² 363,33 m²

Shopping 1,67 3,03 445,32 m² 852,77 m²

Specialty 2,37 2,61 311,73 m² 636,72 m²

Winkels totaal 5,71 7,89 958,19 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,72 3,59

Overige diensten 5,36 6,34

leegstand 0,88 1,30

Algemeen Totaal 14,67 19,13
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

In totaal telt de fusiegemeente Wichelen dus 1.175 
m² aan oppervlakte supermarkten en 680 m² 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 103,2 m² 
supermarkt en 59,7 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een daling van de globale 
bezettingsgraad vast met 8,1 m², een gevolg van de 
daling van de bezetting aan supermarkten met 14,5 
m², die slechts gedeeltelijk gecompenseerd wordt 
door een stijging van de bezetting aan superettes met 
6,4 m².

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente Wichelen:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te WiChelen  

~ 117 ~ 
 

 

 

 

~ 117 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente Wichelen
lokalisatie handelspanden

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

louis Delhaize Margote 18 Wichelen 400 m²

Smatch Hekkergemstraat 104 Schellebelle 775 m²

totaal supermarkten 1.175 m²
(=103,2 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Food Shop Bruinbekestraat 1 Schellebelle 300 m²

Prima Delo Galgenberg 21 Serskamp 380 m²

totaal superettes 680 m²
(= 59,7 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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11. De FUsiegeMeente zele

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid 

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

Zele 20.406 20.579 100,8 8.031 2,56 624

Berlare 13.714 14.549 106,1 6.007 2,42 383

Dendermonde 42.994 43.931 102,2 18.979 2,31 784

Hamme 22.721 23.798 104,7 9.746 2,44 595

Waasmunster 10.150 10.303 101,5 4.128 2,50 322

Arr. Dendermonde 186.284 191.527 102,8 79.969 2,40 560

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Zele 17,7 12,4 27,8 26,1 16,0

Arr. Dendermonde 16,1 11,3 27,3 27,8 17,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van zele
1/01/2009

aantal inwoners %

Zele 20.550 99,9

Niet te lokaliseren 29 0,1

totaal 20.579 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Zele € 15.079 96,3 € 27.067 99,0

Arr. Dendermonde € 16.790 107,2 € 28.882 105,6

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

in de fusiegemeente zele werden 343 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 45 convenience-winkels (13,12 %)
•	 51 shopping-winkels (14,87 %)
•	 44 specialty-winkels (12,83 %)
•	 177 diensten (51,60 %)
•	 26 leegstaande panden (7,58 %).

De 140 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 30.630 m², verdeeld over :
•	 8.860 m² convenience-oppervlakte (28,93 %), 

énkel overdekt;
•	 12.761 m² shopping-oppervlakte (41,66 %), 

waarvan 3.000 m² in open lucht;
•	 9.009 m² specialty-oppervlakte (29,41 %), 

waarvan 890 m² in open lucht.

De bezetting van het handelsapparaat te zele  geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te zele 

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een sterke stijging vast 
van de netto handelsoppervlakte met liefst 132,3 % 
!  Deze stijging is volledig voor rekening van het 
handelsapparaat buiten het centrum van Zele dat met 
296,1 % in oppervlakte is toegenomen.  In het centrum 
van Zele is de verkoopoppervlakte omzeggens status 
quo gebleven (daling met 5,3 %).  De aanwezigheid 
van een aantal grotere handelszaken als Pelma 
tapijten, het tuincentrum Verheggen (met belangrijke 
verkoopoppervlakte in open lucht) e.a. beïnvloeden 
sterk deze resultaten.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) noteren we in het centrum 
van Zele, meer bepaald in de C. Meeusstraat (71,4 
%), Markt (64,0 %), Zandberg (55,6 %), Oudburgstraat 
(41,0 %), Heilig Hartplein (37,5 %),  
Kloosterstraat (34,0 %), De Deckerstraat (32,1 %), Dr. 
A. Rubbensstraat (15,7 %) en de Avil Geerincklaan 
(12,1 %).
Een relatief hoge dichtheid wordt ook genoteerd 
langs de Gentsesteenweg (8,9 %) als gevolg van 
de aanwezigheid van de kleinhandelsconcentratie 
aldaar.

assortimentsgroep
zele-centrum kleinhandels-concentratie 

gentsesteenweg 
n445

zele-periferie

Convenience 1.950 m² 
(25 panden)

2.985 m² 
(4 panden)

3.925 m² 
(16 panden)

Shopping 3.716 m² 
(33 panden)

1.255 m² 
(3 panden)

7.790 m² 
(15 panden)

Specialty 1.124 m² 
(14 panden)

1.690 m² 
(10 panden)

6.195 m² 
(20 panden)

totaal 6.790 m² 
(72 panden)

5.930 m² 
(17 panden)

17.910 m² 
(51 panden)

assortimentsgroep aantal vestigingen per 
1.000 inwoners zele

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 

inwoners zele

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,16 2,25 426,10 m² 363,33 m²

Shopping 2,45 3,03 613,72 m² 852,77 m²

Specialty 2,12 2,61 433,27 m² 636,72 m²

Winkels totaal 6,73 7,89 1.473,09 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,45 3,59

Overige diensten 6,06 6,34

leegstand 1,25 1,30

algemeen totaal 16,50 19,13
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In totaal telt de fusiegemeente Zele dus 7.300 m² aan 
oppervlakte supermarkten en geen superettes.  In 
termen van bezettingsgraad (= m²/1.000 inwoners) 
betekent dit 351,1 m² supermarkt en 0 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 

in 2002), stellen we een opmerkelijke stijging van de 
globale bezettingsgraad vast met 72,9 m², zijnde een 
stijging met liefst 90,6 m² supermarkt en het volledig 
wegvallen van het aanbod aan superettes (- 17,7 m²).  
Zo zijn er enerzijds vestigingen van lidl en Colruyt 
bijgekomen, doch anderzijds ook uitbatingen van 
Profi (Dreef) en Ecomarkt (lange Akker) weggevallen 

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente zele:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te zele  

~ 122 ~ 
 

 

 

 

 

~ 122 ~ 
 

 

 

 

 

Fusiegemeente zele
lokalisatie handelspanden

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Smatch Gentsesteenweg 228 Zele 1.200 m²

lidl Gentsesteenweg 243 Zele 750 m²

Aldi Gentsesteenweg 40-44 Zele 900 m²

Colruyt lange Akker 2-6 Zele 1.850 m²

AD Delhaize lokerenbaan 20 Zele 1.350 m²

GB Carrefour Markt 17 Zele 1.250 m²

totaal supermarkten 7.300 m²
(= 351,1 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

totaal superettes 0 m²
(= 0 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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1. algeMeen oVerziCht Van De opnaMes

handelsapparaat
arrondissement eeklo

inVentarisatie

~ 125 ~ 
 

 

 

 

~ 125 ~ 
 

 

 

 

~ 125 ~ 
 

 

 

 

arrondissement eeklo
lokalisatie handelspanden

in het arrondissement eeklo werden uiteindelijk 
1.761 handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 198 convenience-winkels (11,24 %)
•	 286 shopping-winkels (16,24 %)
•	 277 specialty-winkels (15,73 %)
•	 904 diensten (51,33 %)
•	 96 leegstaande panden (5,45 %).

De 761 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 192.233 m², verdeeld over :
•	 27.141 m² convenience-oppervlakte (14,12 %), 

énkel overdekt;
•	 102.767 m² shopping-oppervlakte (53,46 %), 

waarvan 21.910 m² in open lucht;
•	 62.325 m² specialty-oppervlakte (32,42 %), 

waarvan 11.914 m² in open lucht.

per 1.000 inwoners in het arrondissement noteren 
we in totaal :
•	 9,15 winkels (versus 12,70 in 2002);
•	 10,87 diensten (versus 15,47 in 2002);
•	 1,15 leegstaande panden (versus 3,30 in 2002) 
of globaal 21,18 panden versus 31,48 in 2002.

noteren we een daling van het aantal panden 
met 32,7 %, dan wordt dit niet weerspiegeld in de 
aangeboden m² winkelvloeroppervlakte.  
We noteren per 1.000 inwoners in het 
arrondissement een aanbod van :
•	 326,37 m² convenience (of een daling met 9,6 % in 

vgl. met 2002 – 360,92 m²)
•	 1.235,76 m² shopping (of een stijging met 10,5 % 

in vgl. met 2002 – 1.118,57 m²) 
laten we de verkoopoppervlakte in open lucht 
buiten beschouwing dan bedraagt de aangeboden 
m² shopping nog 972,29 m² in 2012 of een daling 
met 13,1 %).

•	 749,45 m² specialty (of een stijging met 2,1 % in 
vgl. met 2002 – 733,76 m²) 
laten we opnieuw de verkoopoppervlakte in 
open lucht buiten beschouwing dan bedraagt de 
aangeboden m² specialty nog 606,19 m² of een 
daling met 17,4 %).

een en ander is een bevestiging van de 
schaalvergroting zoals deze algemeen wordt 
vastgesteld in het distributieapparaat. 

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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2. De FUsiegeMeente asseneDe

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

 aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid

(inw./km²) 1/01/1999 1/01/2009

Assenede 13.602 13.752 101,1 5.722 2,40 158

Kaprijke 6.187 6.177 99,8 2.465 2,51 182

Sint-laureins 6.517 6.577 100,9 2.732 2,41 88

Zelzate 12.177 12.309 101,1 5.390 2,28 879

Arr. Eeklo 79.463 81.422 102,5 34.658 2,35 244

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

 <14 jr        15-24 jr          25-44jr         45-64jr            >65jr         

Assenede 15,3 11,5 26,9 27,5 18,9

Arr. Eeklo 15,4 11,2 26,7 27,2 19,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van assenede 
1/01/2009

aantal inwoners %

Assenede 5.892 42,8

Oosteeklo 2.680 19,5

Bassevelde 3.125 22,7

Boekhoute 2.046 14,9

Niet te lokaliseren 9 0,1

totaal 13.752 100,0

 inkomen van 2009

 ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Assenede € 16.281 104,0 € 28.000 102,4

Arr. Eeklo € 15.770 100,7 € 26.804 98,0

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

in de fusiegemeente assenede werden 209 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 32 convenience-winkels (15,31 %)
•	 31 shopping-winkels (14,83 %)
•	 27 specialty-winkels (12,92 %)
•	 110 diensten (52,63 %)
•	 9 leegstaande panden (4,31 %).

De    90 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 16.728 m², verdeeld over :
•	 3.160 m² convenience-oppervlakte (18,89 %), 

énkel overdekt;
•	 9.271 m² shopping-oppervlakte (55,42 %), 

waarvan 2.970 m² in open lucht;
•	 4.297 m² specialty-oppervlakte (25,69 %), 

waarvan  960 m² in open lucht.

De bezetting van het handelsapparaat te assenede  geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te asseneDe 

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een daling van de netto 
handelsoppervlakte vast met 7,2 %, verdeeld over :
•	 Deelgemeente Assenede - 14,6 %
•	 Deelgemeente Bassevelde - 26,2 %
•	 Deelgemeente Boekhoute + 12,9 %
•	 Deelgemeente Oosteeklo + 34,3 %.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) worden genoteerd in de 
Schoolstraat (45,5 %), Diederikstraat (34,2 %), Markt 
(30 %) en Hoogstraat (19,2 %) in de deelgemeente 
Assenede en verder in Dorp – Bassevelde (16,6 %), 
Boekhoutedorp – Boekhoute (30,3 %) en Oosteeklo-
Dorp – Oosteeklo (18,8 %).

assortimentsgroep Deelgemeente assenede Deelgemeente 
Bassevelde

Deelgemeente 
Boekhoute

Deelgemeente 
oosteeklo

Convenience 2.004 m²  
(12 panden)

224 m² 
(9 panden)

409 m² 
(5 panden)

523 m² 
(6 panden)

Shopping 3.223 m² 
(15 panden)

3.268 m² 
(5 panden)

200 m² 
(2 panden)

2.580 m² 
(9 panden)

Specialty 2.009 m² 
(11 panden)

260 m² 
(3 panden)

692 m² 
(3 panden)

1.336 m² 
(10 panden)

Totaal 7.236 m² 
(38 panden)

3.752 m² 
(17 panden)

1.301 m² 
(10 panden)

4.439 m² 
(25 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 
assenede

aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 
in de provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 
1.000 inwoners 
assenede

M²  
winkelvloer-
oppervlakte per 
1.000 inwoners in de 
provincie

Convenience 2,29 2,25 225,83 m² 363,33 m²

Shopping 2,22 3,03 662,55 m² 852,77 m²

Specialty 1,93 2,61 307,08 m² 636,72 m²

Winkels totaal 6,43 7,89 1.195,46 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,14 3,59

Overige diensten 5,72 6,34

leegstand 0,64 1,30

algemeen totaal 14,94 19,13
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In totaal telt de fusiegemeente Assenede dus 1.825 
m² aan oppervlakte supermarkten en 700 m² aan 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 130,4 m² 
supermarkt en 50,0 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we stijging van de globale 
bezettingsgraad vast met 17,5 m², zijnde een stijging 
met 33 m² supermarkt en een daling met 15,5 m² 
superette. 

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente assenede:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te asseneDe  

~ 130 ~ 
 

 

 

 

~ 130 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente assenede
lokalisatie handelspanden

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Aldi Molenstraat 77 Assenede 750 m²

Okay Trieststraat 191 Assenede 450 m²

Smatch Trieststraat 6A Assenede 625 m²

totaal supermarkten 1.825 m²
(= 130,4 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Prima Boekhoutedorp 7 Boekhoute 340 m²

Prima Oosthoek 39A Oosteeklo 220 m²

Supra Rijkestraat 48 Oosteeklo 140 m²

totaal superettes 700 m²
(= 50,0 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ



83

3. De FUsiegeMeente eeklo

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

 aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid

(inw./km²) 1/01/1999 1/01/2009

Eeklo 19.015 19.940 104,9 9.009 2,21 665

Kaprijke 6.187 6.177 99,8 2.465 2,51 182

Maldegem 21.965 22.667 100,9 9.340 2,43 239

Sint-laureins 6.517 6.577 103,7 2.732 2,41 88

Arr. Eeklo 79.463 81.422 102,5 34.658 2,35 244

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

 <14 jr        15-24 jr          25-44jr         45-64jr            >65jr         

Eeklo 15,0 11,2 26,9 26,7 20,3

Arr. Eeklo 15,4 11,2 26,7 27,2 19,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Geen deelgemeenten

 inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Eeklo € 15.680 100,1 € 25.796 94,4

Arr. Eeklo € 15.770 100,7 € 26.804 98,0

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0



84

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente eeklo werden 529 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 52 convenience-winkels (9,83 %)
•	 112 shopping-winkels (21,17 %)
•	 93 specialty-winkels (17,58 %)
•	 243 diensten (45,94 %)
•	 29 leegstaande panden (5,48 %).

De 257  “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 56.442 m², verdeeld over :
•	 9.006 m² convenience-oppervlakte (15,96 %), 

énkel overdekt;
•	 26.382 m² shopping-oppervlakte (46,74 %), 

waarvan 500 m² in open lucht;
•	 21.054 m² specialty-oppervlakte (37,30 %), 

waarvan 5.114 m² in open lucht.

In vergelijking met een vorige inventarisatie 
van het handelsapparaat (EROV-studie naar de 
Aanbodzijde in 2002), stellen we stijging van de netto 
handelsoppervlakte vast met 17 %.
laten we de verkoopoppervlakte in open lucht buiten 
beschouwing, dan nog wordt een stijging van de netto 
handelsoppervlakte genoteerd met 5,35 %.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) worden genoteerd op 
ledeganckplein (100 % - slechts één pand), Markt 

(40 %), Boelare (36,6 %), en Stationsstraat (34,9 %) in 
het centrum van Eeklo.  Verdere vrij hoge dichtheden 
in het centrumgebied worden genoteerd op Van 
Hoorebekeplein (25,0 %), Koning Albertstraat 
(24,0 %) en Koningin Astridplein (21,2 %).
Relatief hoge dichtheden worden nog genoteerd 
in uitlopers van het centrum zoals de Molenstraat 
(11,5 %), Oostveldstraat (10,7 %), Blommekens 
(10,1 %) en uiteraard de kleinhandelsconcentratie 
leopoldlaan – Zeelaan (12,9 %).

De bezetting van het handelsapparaat te eeklo geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te eeklo 

assortimentsgroep Deelkern eeklo Deelkern Balgerhoeke kleinhandelsconcentratie n9 
zeelaan / leopoldlaan

Convenience 8.810 m²  
(48 panden)

116 m² 
(3 panden)

80 m² 
(1 pand)

Shopping 22.203 m² 
(103 panden)

99 m² 
(3 panden)

4.080 m² 
(6 panden)

Specialty 16.294 m² 
(83 panden)

- 
-

4.760 m² 
(10 panden)

totaal  47.307 m² 
(234 panden)

215 m² 
(6 panden)

8.920 m² 
(17 panden)

assortimentsgroep aantal vestigingen per 
1.000 inwoners eeklo

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 

inwoners eeklo

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 1.000 
inwoners in de provincie

Convenience 2,54 2,25 440,00 m² 363,33 m²

Shopping 5,47 3,03 1.288,94 m² 852,77 m²

Specialty 4,54 2,61 1.028,63 m² 636,72 m²

Winkels totaal 12,56 7,89 2.757,57 m² 1.852,82 m²

Horeca 4,40 3,59

Overige diensten 7,48 6,34

leegstand 1,42 1,30

algemeen totaal 25,85 19,13
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

In totaal telt Eeklo dus 7.050 m² aan oppervlakte 
supermarkten en 280 m² aan superettes.  In termen 
van bezettingsgraad (= m²/1.000 inwoners) betekent 
dit 344,4 m² supermarkt en 13,7 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 

in 2002), stellen we een fikse daling van de globale 
bezettingsgraad vast met 84,9 m², zijnde een daling 
met 84,4 m² supermarkt en een daling met 0,5 m² 
superette, vooral een gevolg van het wegvallen van 
de supermarkten Profi (Van Ackerstraat) en  
Super GB (P) op de Markt. 

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente eeklo :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te eeklo

~ 135 ~ 
 

 

 

 

~ 135 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente eeklo
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Delhaize Brugsesteenweg 21 Eeklo 1.950 m²

Aldi Gentsesteenweg 26A Eeklo 900 m²

AD Delhaize Stationsstraat 19 Eeklo 1.500 m²

lidl Stationsstraat 82J Eeklo 750 m²

Colruyt Vrombautstraat 24 Eeklo 1.950 m²

totaal supermarkten 7.050 m²
(= 344,4m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Supra Brugsesteenweg 137 Eeklo 180 m²

Supra Tieltsesteenweg 48 Eeklo 100 m²

totaal superettes 280 m²
(= 13,7 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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4. De FUsiegeMeente kapriJke

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

 aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  

(inw./km²) 1/01/1999 1/01/2009

Kaprijke 6.187 6.177 99,8 2.465 2,51 182

Assenede 13.602 13.752 101,1 5.722 2,40 158

Eeklo 19.015 19.940 104,9 9.009 2,21 665

Sint-laureins 6.517 6.577 100,9 2.732 2,41 88

Arr. Eeklo 79.463 81.422 102,5 34.658 2,35 244

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Kaprijke 16,0 11,3 26,4 28,4 18,0

Arr. Eeklo 15,4 11,2 26,7 27,2 19,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van kaprijke
1/01/2009

aantal inwoners %

Kaprijke 2.664 43,1

lembeke 3.513 56,9

Niet te lokaliseren 0 0,0

totaal 6.177 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Kaprijke € 16.499 105,4 € 29.127 106,5

Arr. Eeklo € 15.770 100,7 € 26.804 98,0

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

in de fusiegemeente kaprijke werden 108 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 11 convenience-winkels (10,19 %)
•	 12 shopping-winkels (11,11 %)
•	 15 specialty-winkels (13,89 %)
•	 59 diensten (54,63 %)
•	 11 leegstaande panden (10,19 %).

De    38 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 9.393 m², verdeeld over :
•	 1.018 m² convenience-oppervlakte (10,84 %), 

énkel overdekt;
•	 6.674 m² shopping-oppervlakte (71,05 %), 

waarvan 3.519 m² in open lucht;
•	 1.701 m² specialty-oppervlakte (18,11 %), 

waarvan 500 m² in open lucht.

De bezetting van het handelsapparaat te kaprijke  geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te kapriJke 

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een daling van de netto 
handelsoppervlakte vast met liefst 43,5 %, verdeeld 
over :
•	 Deelgemeente Kaprijke - 81,4 %
•	 Deelgemeente lembeke + 60,4 %.

Deze opvallende verschuivingen hebben te maken 
met het wegvallen van twee grote algemene 
meubelzaken te Kaprijke (Ruebens & Maledrie) en 
anderzijds de verdere uitbouw van een tuincentrum 
“Abelenhof” langs de Vrombautstraat te lembeke 
(waarvan een kleine 3.500 m² in open lucht).

In de fusiegemeente Kaprijke worden lage 
winkeldichtheden (# handelspanden / huisnummers 
in de straat) genoteerd.   
Hoogste indices noteren we te lembeke-Dorp 
(17,0 %),  op het Plein te Kaprijke (15,2 %) en in de 
Voorstraat te Kaprijke (11,8 %).  In de Eeklostraat 
en Aveschoot te lembeke bedraagt de dichtheid 
respectievelijk 9,8 % en 8,7 %.
In de Bentillestraat noteren we 3 handelspanden 
op 10 huisnummers, wat in feite een hoge dichtheid 
oplevert.  

assortimentsgroep Deelgemeente kaprijke Deelgemeente lembeke

Convenience 538 m² 
(7 panden)

480 m² 
(4 panden)

Shopping 1.237 m² 
(7 panden)

5.437 m² 
(5 panden)

Specialty 488 m² 
(6 panden)

1.213 m² 
(9 panden)

totaal 2.263 m² 
(20 panden)

7.130 m² 
(18 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

kaprijke

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 
1.000 inwoners 

kaprijke

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 
1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 1,74 2,25 160,75 m² 363,33 m²

Shopping 1,89 3,03 1.053,85 m² 852,77 m²

Specialty 2,37 2,61 268,59 m² 636,72 m²

Winkels totaal 6,00 7,89 1.483,18 m² 1.852,82 m²

Horeca 3,00 3,59

Overige diensten 6,32 6,34

leegstand 1,74 1,30

algemeen totaal 17,05 19,13
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In totaal telt Kaprijke dus 825 m² aan oppervlakte 
supermarkten en geen superettes.   
In termen van bezettingsgraad (= m²/1.000 inwoners) 
betekent dit 130,3 m² supermarkt en 0 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een daling van de globale 
bezettingsgraad vast met 29,7 m² (van 160 m² naar 
130,3 m²), een gevolg van de sluiting van de Spar-
superette in de Voorstraat. 

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente kaprijke:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te kapriJke  

~ 141 ~ 
 

 

 

 

~ 141 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente kaprijke
lokalisatie handelspanden

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Proxy Delhaize Vaartstraat 79 lembeke 425 m²

Cado Voorstraat 95 Kaprijke 400 m²

totaal supermarkten 825 m²
(= 130,3m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

totaal superettes 0 m²
(= 0 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

Maldegem 21.965 22.667 103,2 9.340 2,43 239

Eeklo 19.015 19.940 104,9 9.009 2,21 665

Sint-laureins 6.517 6.577 100,9 2.732 2,41 88

Arr. Eeklo 79.463 81.422 102,5 34.658 2,35 244

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Maldegem 16,0 11,1 27,0 26,8 19,0

Arr. Eeklo 15,4 11,2 26,7 27,2 19,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van Maldegem 
1/01/2009

aantal inwoners %

Maldegem 15.800 69,7

Middelburg 649 2,9

Adegem 6.094 26,9

Niet te lokaliseren 124 0,5

totaal 22.667 100,0

5. De FUsiegeMeente MalDegeM

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

 inkomen van 2009

 ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Maldegem € 15.591 99,6 € 27.062 99,0

Arr. Eeklo € 15.770 100,7 € 26.804 98,0

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente Maldegem werden 516 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 55 convenience-winkels (10,66 %)
•	 73 shopping-winkels (14,15 %)
•	 98 specialty-winkels (18,99 %)
•	 265 diensten (51,36 %)
•	 25 leegstaande panden (4,84 %).

De 226 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 84.142 m², verdeeld over :
•	 7.010 m² convenience-oppervlakte (8,33 %), énkel 

overdekt;
•	 50.428 m² shopping-oppervlakte (59,93 %), 

waarvan 14.371 m² in open lucht;
•	 26.704 m² specialty-oppervlakte (31,74 %), 

waarvan  4.910 m² in open lucht.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een belangrijke stijging 
van de netto handelsoppervlakte vast met 22,3 %, 
verdeeld over :
•	 Deelgemeente Adegem + 40,8 %
•	 Deelgemeente Middelburg - 60,0 %
•	 Kleinhandelsconcentratie N9 + 7,0 %
•	 Deelgebied Kleit - 24,7 %
•	 Deelgebied Donk - 46,9 %
•	 Rest deelgemeente Maldegem + 34,8 %

Maken we echter abstractie van de 
verkoopoppervlakte in open lucht, dan is de netto 
handelsoppervlakte met 5,7 % gedaald over het 
grondgebied van de fusiegemeente. 
Het is immers zo dat bijna 23 % van de 

geïnventariseerde netto handelsoppervlakte te 
Maldegem betrekking heeft op niet overdekte 
verkoopoppervlakte, een gevolg van vooral de 
aanwezigheid van een aantal grotere tuincentra op 
het grondgebied.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) worden genoteerd in het 
centrumgebied van Maldegem (Marktstraat – 73,7 %, 
Kanunnik Andrieslaan & Schouwburgplaats – 71,4 
%, B. lippensstraat – 46,2 %, Nieuwstraat – 45,8 
% en Stationsstraat – 22,4 %), langs de N9 (Kon. 
leopoldlaan – 42,1 %, Staatsbaan – 26,5 % en 
Kon. Astridlaan – 22,7 %) en in Adegem-centrum 
(Adegem-Dorp – 21,2 % en Adegemse Kerkstraat – 
18,8 %).

De bezetting van het handelsapparaat te Maldegem geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te MalDegeM 

assortiments-
groep

Deelgemeente 
adegem

Deelgemeente 
Maldegem 
(excl. kleit, 
Donk & n9)

kleinhandels- 
concentratie n9 

kon. leopoldlaan / 
kon. astridlaan

Deelgebied  
kleit

Deelgebied  
Donk

Deel-gemeente 
Middelburg

Convenience 585 m² 
(13 panden)

3.410 m² 
(29 panden)

2.705 m² 
(7 panden)

270 m² 
(4 panden)

10 m² 
(1 pand)

30 m² 
(1 pand)

Shopping 2.159 m² 
(10 panden)

33.043 m² 
(43 panden)

13.941 m² 
(16 panden)

1.250 m² 
(3 panden)

35 m² 
(1 pand) -

Specialty 5.060 m² 
(22 panden)

13.092 m² 
(50 panden)

7.380 m² 
(15 panden)

601 m² 
(7 panden)

571 m² 
(4 panden) -

totaal 7.804 m² 
(45 panden)

49.545 m² 
(122 panden)

24.026 m² 
(38 panden)

2.121 m² 
(14  panden)

616 m² 
(6  panden)

30 m² 
(1 pand)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

Maldegem

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 
inwoners Maldegem

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,37 2,25 301,82 m² 363,33 m²

Shopping 3,14 3,03 2.171,19 m² 852,77 m²

Specialty 4,22 2,61 1.149,75 m² 636,72 m²

Winkels totaal 9,73 7,89 3.622,75 m² 1.852,82 m²

Horeca 4,00 3,59

Overige diensten 7,41 6,34

leegstand 1,08 1,30

algemeen totaal 22,22 19,13
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

In totaal telt Maldegem dus 3.150 m² aan oppervlakte 
supermarkten en 1.140 m² aan superettes.  In termen 
van bezettingsgraad (= m²/1.000 inwoners) betekent 
dit 135,6 m² supermarkt en 49,1 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een daling van de globale 
bezettingsgraad vast met 28,6 m² (van 213,3 m² naar 
184,7 m²), een gevolg van de sluiting van een aantal 
superettes. 

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente Maldegem:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te MalDegeM  

~ 147 ~ 
 

 

 

 

~ 147 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente Maldegem
lokalisatie handelspanden

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Aldi Stationsstraat 100A Maldegem 700 m²

Colruyt Koning leopoldlaan 2 Maldegem 900 m²

Carrefour Market Brielstraat 83 Maldegem 900 m²

Smatch Koning leopoldlaan 2 Maldegem 650 m²

totaal supermarkten 3.150 m²
(= 135,6m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Spar Bogaardestraat 92 Maldegem 140 m²

Spar Kleitkalseide 144A Maldegem 200 m²

Spar Marktstraat 19 Maldegem 300 m²

Spar Vakebuurtstraat 184 Maldegem 320 m²

Verheire Westeindestraat 42 Maldegem 180 m²

totaal superettes 1.140 m²
(= 49,1 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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6. De FUsiegeMeente sint-laUreins

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

 aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid

(inw./km²) 1/01/1999 1/01/2009

Sint-laureins 6.517 6.577 100,9 2.732 2,41 88

Assenede 13.602 13.752 101,1 5.722 2,40 158

Eeklo 19.015 19.940 104,9 9.009 2,21 665

Kaprijke 6.187 6.177 99,8 2.465 2,51 182

Maldegem 21.965 22.667 103,2 9.340 2,43 239

Arr. Eeklo 79.463 81.422 102,5 34.658 2,35 244

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Sint-laureins 15,1 11,1 25,5 27,7 20,6

Arr. Eeklo 15,4 11,2 26,7 27,2 19,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van sint-laureins
1/01/2009

aantal inwoners %

Sint-laureins 2.818 42,8

Sint-Margriete 658 10,0

Sint-Jan-in-Eremo 1.005 15,3

Waterland-Oudeman 451 6,9

Watervliet 1.637 24,9

Niet te lokaliseren 8 0,1

totaal 6.577 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Sint-laureins € 15.001 95,8 € 25.984 95,0

Arr. Eeklo € 15.770 100,7 € 26.804 98,0

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

in de fusiegemeente sint-laureins werden 120 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 14 convenience-winkels (11,67 %)
•	 10 shopping-winkels (8,33 %)
•	 15 specialty-winkels (12,50 %)
•	 77 diensten (64,17 %)
•	 4 leegstaande panden (3,33 %).

De    39 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 5.641 m², verdeeld over :
•	 834 m² convenience-oppervlakte (14,78 %), énkel 

overdekt;
•	 1.447 m² shopping-oppervlakte (25,65 %), 

waarvan 450 m² in open lucht;
•	 3.360 m² specialty-oppervlakte (59,56 %), 

waarvan 280 m² in open lucht.

De bezetting van het handelsapparaat te sint-laureins  geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te sint-laUreins 

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een stijging van de netto 
handelsoppervlakte vast met 14,9 % (omzeggens 
volledig voor rekening van de oppervlakte in open 
lucht die in rekening werd gebracht), verdeeld over :
•	 Deelgemeente Sint-laureins + 6,6 %
•	 Deelgemeente Watervliet - 42,4 %
•	 Deelgemeente Sint-Jan-in-Eremo + 34,1 %
•	 Deelgemeente Sint-Margriete + 300 % 
•	 Deelgemeente Waterland-Oudeman + 1400 %

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) worden genoteerd in 
het gehucht “Bentille” (van de deelgemeente Sint-
Jan-in-Eremo) met de Kerselaarstraat – 60,0 %, 
Bentillestraat – 53,3 % en het begin van de Sint-
Jansstraat.
Hogere dichtheden worden verder genoteerd in het 
centrum van Sint-laureins  
(Dorpsstraat – 12,0 % en leemweg – 8,9 %) en het 
centrum van Watervliet 
(Stee – 14,3 % en Molenstraat – 7,8 %).

assortimentsgroep Deelgemeente sint-
laureins

Deelgemeente 
Watervliet

Deelgemeente sint-
Jan-in-eremo

Deelgemeente sint-
Margriete

Deelgemeente 
Waterland-
oudeman

Convenience 170 m² 
(6 panden)

120 m² 
(3 panden)

494 m² 
(4 panden)

50 m² 
(1 pand) -

Shopping 190 m² 
(2 panden)

110 m² 
(2 panden)

1.137 m² 
(5 panden)

10 m² 
(1 pand) -

Specialty 1.820 m² 
(8 panden)

270 m² 
(2 panden)

970 m² 
(3 panden)

120 m² 
(1 pand)

180 m² 
(1 pand)

totaal 2.180 m² 
(16 panden)

500 m² 
(7 panden)

2.601 m² 
(12 panden)

180 m² 
(3 panden)

180 m² 
(1 pand)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

sint-laureins

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 
1.000 inwoners 
sint-laureins

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 
1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,10 2,25 125,39 m² 363,33 m²

Shopping 1,50 3,03 217,56 m² 852,77 m²

Specialty 2,26 2,61 505,19 m² 636,72 m²

Winkels totaal 5,86 7,89 848,14 m² 1.852,82 m²

Horeca 5,11 3,59

Overige diensten 6,47 6,34

leegstand 0,60 1,30

algemeen totaal 18,04 19,13
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In totaal telt de fusiegemeente Sint-laureins dus 
425 m² aan oppervlakte supermarkten en geen 
superettes.  In termen van bezettingsgraad (= 
m²/1.000 inwoners) betekent dit  
63,9 m² supermarkt en 0,0 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een stijging van de globale 
bezettingsgraad vast met 5,7 m², een gevolg van 
de toename van de netto handelsoppervlakte van 
de enige aanbieder in de fusiegemeente (Proxy 
Delhaize) van 380 m² naar 425 m². 

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente sint-laureins:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te sint-laUreins  

~ 153 ~ 
 

 

 

 

~ 153 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente sint-laureins
lokalisatie handelspanden

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Proxy Delhaize Kerselaarstraat 3 Sint-Jan-in-Eremo 425 m²

totaal supermarkten 425 m²
(= 63,9 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

totaal superettes 0 m²
(= 0 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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7. De FUsiegeMeente zelzate

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

Zelzate 12.177 12.309 101,1 5.390 2,28 879

Assenede 13.602 13.752 101,1 5.722 2,40 158

Arr. Eeklo 79.463 81.422 102,5 34.658 2,35 244

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Zelzate 15,0 10,9 26,4 27,6 20,1

Arr. Eeklo 15,4 11,2 26,7 27,2 19,5

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Zelzate € 15.721 100,4 € 26.034 95,2

Arr. Eeklo € 15.770 100,7 € 26.804 98,0

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0

spreiDing DeelgeMeenten

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Geen deelgemeenten
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente zelzate werden 279 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 34 convenience-winkels (12,19 %)
•	 48 shopping-winkels (17,20 %)
•	 29 specialty-winkels (10,39 %)
•	 150 diensten (53,76 %)
•	 18 leegstaande panden (6,45 %).

De 111 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 19.887 m², verdeeld over :
•	 6.113 m² convenience-oppervlakte (30,74 %), 

énkel overdekt;
•	 8.565 m² shopping-oppervlakte (43,07 %), 

waarvan 100 m² in open lucht;
•	 5.209 m² specialty-oppervlakte (26,19 %), 

waarvan 150 m² in open lucht.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een stijging van de netto 
handelsoppervlakte vast met 3,6 %, verdeeld over :
•	 Deelgebied Zelzate Oost + 16,8 %
•	 Deelgebied Zelzate West - 42,6 %
•	 Kleinhandelsconcentratie  

Rijkswachtlaan / Maïsstraat + 8,0 %

In Zelzate worden hoge winkeldichtheden (# 
handelspanden / huisnummers in de straat) 
genoteerd in het centrumgebied van Zelzate Oost 
(Grote Markt – 68,2 %, Pierets-De Colvenaerplein – 
44,4 %, Oude Westtragel – 37,5 %, F. Wittoucklaan 
– 36,6 % en in tweede orde aan de Oostkade – 16,4 %, 
Westkade – 16,1 % en Burg. J. Chalmetlaan – 13,8).
In Zelzate West is dit het geval aan het Groenplein 
– 53,8 % en de Assenedesteenweg – 14,1 %.  Hoge 
dichtheden worden uiteraard ook genoteerd op de 
kleinhandelsconcentratie aan de Rijkswachtlaan / 
Maïsstraat (70 % en meer).

De bezetting van het handelsapparaat te zelzate geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te zelzate 

assortimentsgroep zelzate – oost zelzate – West kleinhandelsconcentratie r4/rijkswachtlaan/
Maïsstraat

Convenience 3.818 m²  
(24 panden)

995 m² 
(8 panden)

1.300 m² 
(2 panden)

Shopping 5.571 m² 
(35 panden)

469 m² 
(9 panden)

 2.525 m² 
(4 panden)

Specialty 2.499 m² 
(20 panden)

510 m² 
(5 panden)

2.200 m² 
(4 panden)

totaal 11.888  m² 
(79 panden)

1.974 m² 
(22 panden)

6.025 m² 
(10 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 
zelzate

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 
provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 
1.000 inwoners 
zelzate

M²  
winkelvloer-
oppervlakte per 
1.000 inwoners in de 
provincie

Convenience 2,72 2,25 489,43 m² 363,33 m²

Shopping 3,84 3,03 685,75 m² 852,77 m²

Specialty 2,32 2,61 417,05 m² 636,72 m²

Winkels totaal 8,89 7,89 1.592,23 m² 1.852,82 m²

Horeca 4,56 3,59

Overige diensten 7,45 6,34

leegstand 1,44 1,30

algemeen totaal 22,34 19,13



97

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

In totaal telt Zelzate dus 4.625 m² aan oppervlakte 
supermarkten en 100 m² superettes.   
In termen van bezettingsgraad (= m²/1.000 inwoners) 
betekent dit 370,3 m² supermarkt en 8,0 m² 
superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een stijging van de globale 
bezettingsgraad vast met 73,4 m², een gevolg van de 
gevoelige uitbreiding van de Colruyt-vestiging en de 
vestiging van het lidl-verkooppunt. 

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente zelzate:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te zelzate  

~ 158 ~ 
 

 

 

 

~ 158 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente zelzate
lokalisatie handelspanden

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Aldi Rijkswachtlaan 8 Zelzate-Oost 700 m²

Colruyt Westkade 6 Zelzate-Oost 1.800 m²

Contact GB Grote Markt 52 Zelzate-Oost 800 m²

lidl Oude Westtragel 1 Zelzate-Oost 600 m²

Smatch Hoogbouwplein 2 Zelzate-West 725 m²

totaal supermarkten 4.625 m²
(= 370,3 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

De Vershoek Groenplein 33 Zelzate-West 100 m²

totaal superettes 100 m²
(= 8,0 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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1. algeMeen oVerziCht Van De opnaMes

handelsapparaat
arrondissement Gent

inVentarisatie

~ 161 ~ 
 

 

 

 

~ 161 ~ 
 

 

 

 

arrondissement gent
lokalisatie handelspanden

in het arrondissement gent werden uiteindelijk 
10.088 handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 1.235 convenience-winkels (12,24 %)
•	 1.534 shopping-winkels (15,21 %)
•	 1.252 specialty-winkels (12,41 %)
•	 5.455 diensten (54,07 %)
•	 612 leegstaande panden (6,07 %).

De 4.021 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 875.108 m², verdeeld over :
•	 200.987 m² convenience-oppervlakte (22,97 %), 

énkel overdekt;
•	 397.898 m² shopping-oppervlakte (45,47 %), 

waarvan 37.227 m² in open lucht;
•	 276.223 m² specialty-oppervlakte (31,56 %), 

waarvan 25.160 m² in open lucht.

per 1.000 inwoners in het arrondissement noteren 
we in totaal :
•	 7,49 winkels;
•	 9,97 diensten;
•	 1,14 leegstaande panden;
of globaal 18,60 panden.

We noteren per 1.000 inwoners in het 
arrondissement een aanbod van :
•	 374,17 m² convenience 
•	 740,76 m² shopping  

laten we de verkoopoppervlakte in open lucht 
buiten beschouwing dan bedraagt de aangeboden 
m² shopping nog 671,45 m².

•	 514,24 m² specialty  
laten we opnieuw de verkoopoppervlakte in 
open lucht buiten beschouwing dan bedraagt de 
aangeboden m² specialty nog 467,40 m².

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ



99

2. De FUsiegeMeente aalter

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Aalter 18.331 19.260 105,1 7.669 2,51 235

Deinze 27.486 28.989 105,5 12.035 2,41 381

Knesselare 7.821 8.111 103,7 3.398 2,39 219

Nevele 10.986 11.605 105,6 4.565 2,54 223

Zomergem 8.255 8.109 98,2 3.296 2,46 208

Arr. Gent 494.440 521.796 105,5 227.938 2,29 553

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Aalter 17,1 11,7 27,6 26,3 17,4

Arr. Gent 16,1 11,6 28,9 25,8 17,6

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van aalter
1/01/2009

aantal inwoners %

Aalter 13.813 71,7

Bellem 2.277 11,8

lotenhulle 2.547 13,2

Poeke 559 2,9

Niet te lokaliseren 64 0,3

totaal 19.260 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Aalter € 17.117 109,3 € 30.310 110,9

Arr. Gent € 17.138 109,4 € 29.073 106,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

in de fusiegemeente aalter werden 349 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 40 convenience-winkels (11,46 %)
•	 52 shopping-winkels (14,90 %)
•	 57 specialty-winkels (16,33 %)
•	 185 diensten (53,01 %)
•	 15 leegstaande panden (4,30 %).

De 149 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 38.081 m², verdeeld over :
•	 8.110 m² convenience-oppervlakte (21,30 %), 

énkel overdekt;
•	 15.573 m² shopping-oppervlakte (40,89 %), 

waarvan 4.550 m² in open lucht;
•	 14.398 m² specialty-oppervlakte (37,81 %), 

waarvan 530 m² in open lucht.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002) is de totale netto verkoopoppervlakte te 
Aalter gestegen met 36,8 %, verdeeld over :
•	 Deelgemeente Aalter + 39,5 %
•	 Deelgemeente lotenhulle + 14,6 %
•	 Deelgemeente Bellem + 30,5 %
•	 Deelgemeente Poeke + 4,2 %.

In de deelgemeente Aalter noteren we de hoogste 
winkeldichtheden (# handelspanden / huisnummers 
in de straat) in het centrum op de Markt (72,2 %), 
gevolgd door de 

lostraat (40,2 %) en de Stationsstraat (33,5 %).  Ook 
langs een aantal invalsassen zoals de Knokkeweg 
(50,0 %), Tieltsesteenweg (11,1 %) en Steenweg 
op Deinze (10,6 %) worden belangrijke dichtheden 
genoteerd.
In de deelgemeente lotenhulle noteren we hogere 
dichtheden in lodorp (15,4 %) en de Heirstraat (14,0 
%).  In Bellem is dit het geval in de Bellemdorpweg 
(12,2 %) en de Museumstraat (9,1 %).  In de 
Wingenestraat tenslotte in het gehucht Sint-Maria-
Aalter noteren we een dichtheid van 7,3 %.

De bezetting van het handelsapparaat te aalter geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te aalter 

assortimentsgroep Deelgemeente aalter Deelgemeente Bellem Deelgemeente 
lotenhulle Deelgemeente poeke

Convenience 7.260 m² 
(32 panden)

345 m² 
(4 panden)

480 m² 
(3 panden)

25 m² 
(1 pand)

Shopping 14.423 m² 
(47 panden)

250 m² 
(3 panden)

900 m² 
(2 panden) -

Specialty 12.253 m² 
(45 panden)

300 m² 
(3 panden)

1.845 m² 
(9 panden) -

totaal 33.936 m² 
(124 panden)

895 m² 
(10 panden)

3.225 m² 
(14 panden)

25 m² 
(1 pand)

Assortimentsgroep
Aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

Aalter

Aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 

inwoners Aalter

M²  
winkelvloer-oppervlakte per 

1.000 inwoners in de provincie

Convenience 2,01 2,25 407,85 m² 363,33 m²

Shopping 2,62 3,03 783,15 m² 852,77 m²

Specialty 2,87 2,61 724,06 m² 636,72 m²

Winkels totaal 7,49 7,89 1.915,06 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,67 3,59

Overige diensten 6,64 6,34

leegstand 0,75 1,30

Algemeen Totaal 17,55 19,13
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

In totaal telt de fusiegemeente Aalter dus 5.975 
m² aan oppervlakte supermarkten en 540 m² aan 
superettes.  In termen van bezettingsgraad (= 
m²/1.000 inwoners) betekent dit 300,5 m² supermarkt 
en 27,2 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 

in 2002), stellen we een gevoelige stijging van de 
globale bezettingsgraad vast met 39,8 m², zijnde een 
stijging met 42,8 m² supermarkt en een daling met 
3 m² superette.  
Een verklaring is te vinden in de uitbreiding van 
de supermarkten Eurospar en AD Delhaize én de 
bijkomende vestiging van Colruyt, terwijl anderzijds 
de Profi in de Weibroekdreef is weggevallen.

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente aalter:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te aalter  

~ 166 ~ 
 

 

 

 

~ 166 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente aalter
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Eurospar lostraat 44 Aalter 1.000 m²

Colruyt lostraat 66 Aalter 1.250 m²

Aldi lostraat 81 Aalter 650 m²

AD Delhaize Stationsplein 1 Aalter 1.350 m²

Carrefour Market Stationsstraat 109 Aalter 1.300 m²

Spar De Vuyst lodorp 83 lotenhulle 425 m²

totaal supermarkten 5.975 m²
(= 300,5 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Superette De Baets Wingenestraat 35 Aalter 280 m²

Spar De Graeve Bellemdorpweg 24 Bellem 260 m²

totaal superettes 540 m²
(= 27,2 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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3. De FUsiegeMeente De pinte

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

De Pinte 10.174 10.216 100,4 4.015 2,54 568

Gavere 11.767 12.461 105,9 4.953 2,52 402

Gent 224.074 240.049 107,1 114.843 2,09 1.539

Merelbeke 21.600 22.913 106,1 9.163 2,50 619

Nazareth 10.830 11.130 102,8 4.324 2,57 318

Sint-Martens-latem 8.349 8.228 98,6 3.376 2,44 588

Arr. Gent 494.440 521.796 105,5 227.938 2,29 553

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

De Pinte 15,9 13,0 22,7 30,0 18,3

Arr. Gent 16,1 11,6 28,9 25,8 17,6

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van De pinte
1/01/2009

aantal inwoners %

De Pinte 8.515 83,3

Zevergem 1.690 16,5

Niet te lokaliseren 11 0,1

totaal 10.216 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

De Pinte € 21.409 136,7 € 38.820 142,0

Arr. Gent € 17.138 109,4 € 29.073 106,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente De pinte werden 120 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 21 convenience-winkels (17,50 %)
•	 13 shopping-winkels (10,83 %)
•	 9 specialty-winkels (7,50 %)
•	 75 diensten (62,50 %)
•	 2 leegstaande panden (1,67 %).

De 43 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 4.795 m², verdeeld over :
•	 1.715 m² convenience-oppervlakte (35,77 %), 

énkel overdekt;
•	 2.340 m² shopping-oppervlakte (48,80 %), 

waarvan 250 m² in open lucht;
•	 740 m² specialty-oppervlakte (15,43 %), énkel 

overdekt.

De bezetting van het handelsapparaat te De pinte :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te De pinte 

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een daling vast van de 
netto handelsoppervlakte met 18,5 %, verdeeld over :
•	 Deelgemeente De Pinte - 3,4 %
•	 Deelgemeente Zevergem - 86,5 %.

Een en ander vindt mogelijks wel haar verklaring in 
een andere toewijzing van uitbatingen in de nabijheid 
van de N60 aan de ene of de andere deelgemeente.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) in de deelgemeente De 
Pinte worden genoteerd op het Kerkplein (71,4 %), 
Europaplein (66,7 %), Baron de Gieylaan (28,1 %), 
Pintestraat (17,6 %) en het begin van de Polderdreef.
In de deelgemeente Zevergem noteren we een 
dichtheid van 13,0 % op het “Dorp”.

assortimentsgroep Deelgemeente  
De pinte Deelgemeente zevergem

Convenience 1.655 m² 
(18 panden)

60 m² 
(3 panden)

Shopping 2.340 m² 
(13 panden) -

Specialty 640 m² 
(7 panden)

100 m² 
(2 panden)

totaal 4.535 m² 
(37 panden)

160 m² 
(5 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen per 

1.000 inwoners  
De pinte

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 

inwoners  
De pinte

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 1.000 
inwoners in de provincie

Convenience 2,06 2,25 167,87 m² 363,33 m²

Shopping 1,27 3,03 229,05 m² 852,77 m²

Specialty 0,88 2,61 72,44 m² 636,72 m²

Winkels totaal 4,21 7,89 469,36 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,64 3,59

Overige deinsten 4,70 6,34

leegstand 0,20 1,30

algemeen totaal 11,75 19,13
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In totaal telt de fusiegemeente De Pinte dus 700 
m² aan oppervlakte supermarkten en 510 m² aan 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 68,5 m² 
supermarkt en 49,9 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een daling van de globale 
bezettingsgraad vast met 12,5 m², zijnde een beperkte 
daling met 0,4 m² supermarkt en een significante 
daling met 12,1 m² superette. 

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente De pinte:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te De pinte  

~ 171 ~ 
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Fusiegemeente De pinte
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Carrefour Market Aan de Bocht 22 De Pinte 700 m²

totaal supermarkten 700 m²
(= 68,5 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

louis Delhaize Baron de Gieylaan 23 De Pinte 290 m²

Vyncke Baron de Gieylaan 65 De Pinte 120 m²

Poldergoed Europaplein 1 De Pinte 100 m²

totaal superettes 510 m²
(= 49,9 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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4. De FUsiegeMeente Deinze

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  (inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Deinze 27.486 28.989 105,5 12.035 2,41 381

Aalter 18.331 19.260 105,1 7.669 2,51 235

Nazareth 10.830 11.130 102,8 4.324 2,57 318

Nevele 10.986 11.605 105,6 4.565 2,54 223

Sint-Martens-latem 8.349 8.228 98,6 3.376 2,44 588

Zulte 14.401 14.808 102,8 5.917 2,50 449

Arr. Gent 494.440 521.796 105,5 227.938 2,29 553

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Deinze 16,1 11,2 27,8 26,5 18,4

Arr. Gent 16,1 11,6 28,9 25,8 17,6

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van Deinze
1/01/2009

aantal inwoners %

Deinze 6.580 22,7

Astene 4.903 16,9

Petegem-leie 9.332 32,2

Zeveren 935 3,2

Grammene 851 2,9

Gottem 544 1,9

Wontergem 918 3,2

Vinkt 1.436 5,0

Meigem 606 2,1

Bachte-Maria-leerne 1.720 5,9

Sint-Martens-leerne 1.143 3,9

Niet te lokaliseren 21 0,1

totaal 28.989 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Deinze € 17.033 108,8 € 29.452 107,7

Arr. Gent € 17.138 109,4 € 29.073 106,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0



106

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente Deinze werden 602 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 62 convenience-winkels (10,30 %)
•	 103 shopping-winkels (17,11 %)
•	 83 specialty-winkels (13,79 %)
•	 318 diensten (52,82 %)
•	 36 leegstaande panden (5,98 %).

De 248 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 64.559 m², verdeeld over :
•	 10.922 m² convenience-oppervlakte (16,92 %), 

énkel overdekt;
•	 28.893 m² shopping-oppervlakte (44,75 %), 

waarvan 1.661 m² in open lucht;
•	 24.744 m² specialty-oppervlakte (38,33 %), 

waarvan  1.500 m² in open lucht.

assortimentsgroep Deelgemeente 
Deinze

kleinhandels-
concentratie  

n43 astene/Deinze

Deelgemeente 
astene

Deelgemeente 
petegem a/d 

leie

Convenience 2.570 m² 
(24 panden)

4.225 m² 
(13 panden)

2.030 m² 
(5 panden)

1.585 m² 
(13 panden)

Shopping 9.213 m² 
(58 panden)

10.475 m² 
(27 panden)

4.540 m² 
(2 panden)

4.115 m² 
(11 panden)

Specialty 7.670 m² 
(26 panden)

14.274 m² 
(36 panden)

180 m² 
(4 panden)

1.920 m² 
(13 panden)

totaal 19.453 m² 
(108 panden)

28.974 m² 
(76 panden)

6.750 m² 
(11 panden)

7.620 m² 
(37 panden)

assortimentsgroep Deelgemeente Bachte-
Maria-leerne Deelgemeente gottem Deelgemeente 

grammene
Deelgemeente 

Meigem

Convenience - 20 m² 
(1 pand)

180 m² 
(1 pand) -

Shopping - - - 200 m² 
(1 pand)

Specialty 350 m² 
(1 pand)

80 m² 
(1 pand) - -

totaal 350 m² 
(1 pand)

100 m² 
(2 panden)

180 m² 
(1 pand)

200 m² 
(1 pand)

assortimentsgroep Deelgemeente sint-
Martens-leerne Deelgemeente Vinkt Deelgemeente 

Wontergem
Deelgemeente 

zeveren

Convenience 75 m² 
(2 panden)

237 m² 
(3 panden) - -

Shopping 240 m² 
(2 panden)

70 m² 
(1 pand) - 40 m² 

(1 pand)

Specialty - 220 m² 
(1 pand) - 50 m² 

(1 pand)

totaal 315 m² 
(4 panden)

527 m² 
(5 panden) - 90 m² 

(2 panden)
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

Een vergelijking met een vorige inventarisatie 
van het handelsapparaat (EROV-studie naar de 
Aanbodzijde in 2002) is niet echt mogelijk gezien bij de 
vorige aanbodstudie men zich baseerde op de, door 
Groep Planning in 1997 uitgevoerde inventarisatie 
in het kader van de opstelling van het Strategisch 
Commercieel Plan, waarbij in de aangegeven 
verkoopoppervlakte ook meermaals bruto-ruimte 
was ingerekend.  
Ook ondernemingen die geen kleinhandelsfunctie 
hadden, bleken bij de inventarisatie weerhouden 
te zijn.  Hierdoor kwam men toen uiteraard 
aan meer handelspanden en vooral aan meer 
verkoopoppervlakte.  Ook de gebiedsindeling was niet 
altijd conform aan de administratieve situatie. 

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) worden genoteerd in 
het centrum van Deinze op de Markt (64,7 %), de 
Tolpoortstraat (54,1 %) en de Stationsstraat (48,9 %).  
Opmerkelijk zijn verder de hoge dichtheden genoteerd 
langs de N43 met de Kortrijkstraat (62,2 %), 
Gentstraat (47,5 %), de Gentsesteenweg (28,8 %), de 
Emiel Clauslaan (25,6 %), de Dorpsstraat (22,8 %) en 
de Kapellestraat (18,9 %). 
langs de Gaversesteenweg (N35) wordt een dichtheid 
genoteerd van 11,6 %.

De bezetting van het handelsapparaat te Deinze geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te Deinze 

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente Deinze:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te Deinze  

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

Deinze

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 
1.000 inwoners 

Deinze

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 
1.000 inwoners in de 

provincie
Convenience 2,08 2,25 366,24 m² 363,33 m²

Shopping 3,45 3,03 968,85 m² 852,77 m²

Specialty 2,78 2,61 829,72 m² 636,72 m²

Winkels totaal 8,32 7,89 2.164,81 m² 1.852,82 m²
Horeca 3,59 3,59

Overige diensten 7,08 6,34

leegstand 1,21 1,30

algemeen totaal 20,19 19,13

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Colruyt Gampelaeredreef 1 Deinze 1.900 m²

lidl Gentsesteenweg 61 Deinze 900 m²

AD Delhaize Gentsesteenweg 9 Deinze 2.400 m²

Aldi Katteputstraat 1-3 Deinze 750 m²

GB Carrefour Markt 2-6 Deinze 1.050 m²

Smatch Stationsstraat 43 Deinze 525 m²

totaal supermarkten 7.525 m²
(= 252,3 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Buurtwinkel den Dries Gaversesteenweg 124 Deinze 160 m²

Spar Markt 55 Deinze 280 m²

Supra Oude Heirbaan 21 Grammene 180 m²

Van de Voorde Aarseleweg 33 A Vinkt 180 m²

totaal superettes 800 m²
(= 26,8 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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Fusiegemeente Deinze
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

In totaal telt de fusiegemeente Deinze dus 7.525 m² 
aan oppervlakte supermarkten en 
800 m² aan superettes.  In termen van 
bezettingsgraad (= m²/1.000 inwoners) betekent dit 
252,3 m² supermarkt en 26,8 m² superette.
In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een stijging van de globale 

bezettingsgraad vast met 
40,5 m², met name een stijging met 45,8 m² aan 
supermarkten en een lichte daling met 
5,4 m² aan superettes.  In feite is het de 
bijkomende opening van de Smatch-supermarkt 
die verantwoordelijk is voor de verhoogde 
bezettingsgraad.
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5. De FUsiegeMeente DestelBergen

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Destelbergen 17.234 17.510 101,6 7.210 2,43 649

lochristi 18.852 21.216 112,5 8.135 2,61 354

Melle 10.289 10.722 104,2 4.371 2,45 715

Arr. Gent 494.440 521.796 105,5 227.938 2,29 553

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Destelbergen 15,4 11,8 24,6 29,3 18,9

Arr. Gent 16,1 11,6 28,9 25,8 17,6

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van Destelbergen

1/01/2009

aantal inwoners %

Destelbergen 9.112 52,0

Heusden 8.361 47,7

Niet te lokaliseren 37 0,2

totaal 17.510 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Destelbergen € 19.410 123,9 € 33.425 122,3

Arr. Gent € 17.138 109,4 € 29.073 106,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

in de fusiegemeente Destelbergen werden 241 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 30 convenience-winkels (12,45 %)
•	 28 shopping-winkels (11,62 %)
•	 31 specialty-winkels (12,86 %)
•	 134 diensten (55,60 %)
•	 18 leegstaande panden (7,47 %).

De 89  “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 12.301 m², verdeeld over :
•	  3.846 m² convenience-oppervlakte (31,27 %), 

énkel overdekt;
•	  4.395 m² shopping-oppervlakte (35,73 %), 

waarvan 200 m² in open lucht;
•	  4.060 m² specialty-oppervlakte (33,01 %), 

waarvan 1.380 m² in open lucht.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een daling vast van de 
netto handelsoppervlakte met 21,6 %, een gevolg 
van een daling met 21,9 % in de deelgemeente 
Destelbergen en met 20,9 % in de deelgemeente 
Heusden.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) worden genoteerd in 
het centrum van Heusden met Heusdendorp (71,4 
%), Tramstraat (39,3 %), Meersstraat (8,4 %) en 
laarnebaan (6,9 %). 
In de deelgemeente Destelbergen komt 
de hoogste dichtheid (7,5 %) voor langs de 
Dendermondsesteenweg (N445) die dwars door de 
deelkern loopt.

De bezetting van het handelsapparaat te Destelbergen geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te DestelBergen 

assortimentsgroep Deelgemeente Destelbergen Deelgemeente heusden

Convenience 2.280 m² 
(19 panden)

1.566 m² 
(11 panden)

Shopping 3.180 m² 
(20 panden)

1.215 m² 
(8 panden)

Specialty 3.120 m² 
(18 panden)

940 m² 
(13 panden)

totaal 8.580 m² 
(57 panden)

3.721 m² 
(32 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

Destelbergen

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 

inwoners Destelbergen

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 1.000 
inwoners in de provincie

Convenience 1,69 2,25 216,80 m² 363,33 m²

Shopping 1,58 3,03 247,75 m² 852,77 m²

Specialty 1,75 2,61 228,86 m² 636,72 m²

Winkels totaal 5,02 7,89 693,40 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,25 3,59

Overige diensten 5,30 6,34

leegstand 1,01 1,30

algemeen totaal 13,59 19,13
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

In totaal telt de fusiegemeente Destelbergen dus 
2.550 m² aan oppervlakte supermarkten en 410 m² 
aan superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 143,7 m² 
supermarkt en 23,1 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een daling van de globale 

bezettingsgraad vast met  
22,4 m², zijnde een daling met 39,8 m² supermarkt 
die voor een deel gecompenseerd wordt door 
een stijging van de superettes met 17,3 m².  De 
sluiting van de Profi-supermarkt langs de 
Dendermondsesteenweg ligt aan de basis van de 
daling van de bezetting.

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente Destelbergen:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te DestelBergen  

~ 183 ~ 
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Fusiegemeente Destelbergen
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Aldi Dendermondsesteenweg 301 Destelbergen 700 m²

lidl Dendermondsesteenweg 44 Destelbergen 650 m²

AD Delhaize Meersstraat 2E Heusden 1.200 m²

totaal supermarkten 2.550 m²
(= 143,7 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

louis Delhaize Dendermondsesteenweg 525 Destelbergen 300 m²

Shop ’n Go Dendermondsesteenweg 68 Destelbergen 110 m²

totaal superettes 410 m²
(= 23,1 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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6. De FUsiegeMeente eVergeM

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Evergem 30.964 32.854 106,1 13.201 2,49 438

Gent 224.074 240.049 107,1 114.843 2,09 1.539

lovendegem 9.239 9.439 102,2 3.846 2,45 497

Waarschoot 8.062 7.877 97,7 3.261 2,42 358

Arr. Gent 494.440 521.796 105,5 227.938 2,29 553

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Evergem 16,5 10,9 27,4 26,8 18,4

Arr. Gent 16,1 11,6 28,9 25,8 17,6

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van evergem
1/01/2009

aantal inwoners %

Evergem 15.612 47,5

Sleidinge 7.031 21,4

Ertvelde 10.153 30,9

Niet te lokaliseren 58 0,2

totaal 32.854 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Evergem € 17.244 110,1 € 29.989 109,7

Arr. Gent € 17.138 109,4 € 29.073 106,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente evergem werden 495 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 71 convenience-winkels (14,34 %)
•	 63 shopping-winkels (12,73 %)
•	 63 specialty-winkels (12,73 %)
•	 268 diensten (54,14 %)
•	 30 leegstaande panden (6,06 %).

De 197 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 30.517 m², verdeeld over :
•	  9.367 m² convenience-oppervlakte (30,70 %), 

énkel overdekt;
•	  11.530 m² shopping-oppervlakte (37,78 

%),waarvan 1.575 m² in open lucht;
•	  9.620 m² specialty-oppervlakte (31,52 %), 

waarvan 845 m² in open lucht.

De bezetting van het handelsapparaat te evergem :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te eVergeM 

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een stijging vast van de 
netto handelsoppervlakte met 6,60 %, verdeeld over:
•	 Deelgemeente Evergem: daling met 10,34 %
•	 Deelgemeente Sleidinge: stijging met 21,12 % 
•	 Deelgemeente Ertvelde: stijging met 9,66 %
•	 Deelkern Kluizen: stijging met 398,26 %

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) in de deelgemeente 
Evergem worden genoteerd op het Dorpsplein 
(64,29 %), de Jacques Paryslaan (38,46 %), Hoeksken 
(33,72 %) en de Brugse Steenweg (20,33 %). In 
de deelgemeente Sleidinge is dit het geval in de 
Wurmstraat (71,43 %) en Sleidinge-Dorp (29,05 %). 
De grootste winkeldichtheden in de deelgemeente 
Ertvelde kunnen we lokaliseren langs de 
Riemesteenweg (80,00 %), het Marktplein (52,17 %), 
Aardeken (44,44 %) en de lindenlaan (30,56 %). 

assortimentsgroep Deelgemeente evergem Deelgemeente sleidinge Deelgemeente 
ertvelde Deelkern kluizen

Convenience 4.155 m² 
(30 panden)

1.555 m² 
(17 panden)

3.592 m² 
(21 panden)

65 m²
(3 panden)

Shopping 5.760 m² 
(30 panden)

3.000 m² 
(16 panden)

1.380 m² 
(15 panden)

1.390 m²
(2 panden)

Specialty 4.495 m² 
(29 panden)

3.205 m² 
(20 panden)

1.770 m² 
(13 panden)

150 m²
(1pand)

totaal 14.410 m² 
(89 panden)

7.760 m² 
(53 panden)

6.742 m² 
(49 panden)

1.605 m²
(6 panden)

assortimentsgroep aantal vestigingen per 
1.000 inwoners evergem

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 

inwoners evergem

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,11 2,25 277,68 m² 363,33 m²

Shopping 1,87 3,03 341,80 m² 852,77 m²

Specialty 1,87 2,61 285,18 m² 636,72 m²

Winkels totaal 5,84 7,89 904,66 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,28 3,59

Overige diensten 5,66 6,34

leegstand 0,89 1,30

algemeen totaal 14,67 19,13
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In totaal telt de fusiegemeente Evergem dus 
6.350 m² aan oppervlakte supermarkten en  
740 m² aan superettes.  In termen van 
bezettingsgraad (= m²/1.000 inwoners) betekent 
dit 188,2 m² supermarkt en 21,9 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie 

van het handelsapparaat (EROV-studie naar de 
Aanbodzijde in 2002), stellen we een stijging 
van de globale bezettingsgraad vast met 22,18 
m², zijnde (vooral) een stijging met 29,94 m² 
supermarkt (door de bijkomende vestiging van 
Okay) en een daling met 7,76 m² voor wat betreft 
de superettes.  

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente evergem:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te eVergeM  

~ 188 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente evergem
lokalisatie handelspanden

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Carrefour GB Elslo 73 Evergem 1.250 m²

Carrefour GB Pastorijstraat 46 Ertvelde 900 m²

Aldi Hofbilkstraat 23 Evergem 875 m²

Aldi Pastorijstraat 74 Ertvelde 775 m²

Okay Elslo 84 Evergem 675 m²

Okay Aardeken 9A Ertvelde 675 m²

Smatch Polenstraat 171 Sleidinge 650 m²

Smatch Hospitaalstraat 46 Ertvelde 550 m²

totaal supermarkten 6.350 m²
(= 188,2 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Spar Weststraat 138 Sleidinge 360 m²

Hebbrecht Belzeelsestraat 18 Evergem 200 m²

Van de Woestijne Stationsplein 8 Evergem 180 m²

totaal superettes 740 m²
(= 21,9 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

~ 188 ~ 
 

 

 

 

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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7. De FUsiegeMeente gaVere

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Gavere 11.767 12.461 105,9 4.953 2,52 402

De Pinte 10.174 10.216 100,4 4.015 2,54 568

Merelbeke 21.600 22.913 106,1 9.163 2,50 619

Nazareth 10.830 11.130 102,8 4.324 2,57 318

Oosterzele 13.156 13.269 100,9 5.125 2,59 309

Arr. Gent 494.440 521.796 105,5 227.938 2,29 553

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Gavere 16,8 12,3 26,1 27,4 17,3

Arr. Gent 16,1 11,6 28,9 25,8 17,6

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van gavere
1/01/2009

aantal inwoners %

Gavere 2.916 23,4

Semmerzake 1.562 12,5

Vurste 1.053 8,5

Baaigem 560 4,5

Dikkelvenne 1.994 16,0

Asper 4.374 35,1

Niet te lokaliseren 2 0,0

totaal 12.461 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Gavere € 17.617 112,5 € 31.108 113,8

Arr. Gent € 17.138 109,4 € 29.073 106,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente gavere werden 192 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 28 convenience-winkels (14,58 %)
•	 22 shopping-winkels (11,46 %)
•	 19 specialty-winkels (9,90 %)
•	 118 diensten (61,46 %)
•	 5 leegstaande panden (2,60 %).

De 69 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 14.330 m², verdeeld over :
•	 3.590 m² convenience-oppervlakte (25,05 %), 

énkel overdekt;
•	 5.615 m² shopping-oppervlakte (39,18 %), 

waarvan 500 m² in open lucht;
•	 5.125 m² specialty-oppervlakte (35,77 %), 

waarvan 340 m² in open lucht.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een stijging vast van de 
netto handelsoppervlakte met 48,65 %, verdeeld 
over:
•	 Deelgemeente Gavere: daling met 19,12 %
•	 Deelgemeente Asper: stijging met 172,39 %
•	 Deelgemeente Dikkelvenne: stijging met 41,96 %
•	 Deelgemeente Semmerzake: stijging met 88,75 %
•	 Deelgemeente Vurste: daling met 63,41 %.
•	

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) in de deelgemeente 
Gavere noteren we in de Kloosterstraat (80,0 %), 
de Markt (49,06 %), de Scheldestraat (37,84 %), 
de Stationsstraat (18,12 %), Teirlinckhof (16,67 
%), Kasteeldreef (15,39 %) en de Onderstraat 
(13,64 %). Overheen de andere deelgemeenten 
zijn voornaamste winkeldichtheden te vinden in 
de Vossenholstraat (Dikkelvenne; 15,39 %), de 
Hoogstraat (Dikkelvenne; 14,29 %), de leenstraat 
(Vurste; 10,59 %) en de Kerkhofstraat (Asper; 10,0 %). 

De bezetting van het handelsapparaat te gavere geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te gaVere 

assortimentsgroep Deelgemeente gavere kleinhandels-concentratie 
kruispunt n60/n35 Deelgemeente asper

Convenience 2.155 m² 
(13 panden) - 1.145 m² 

(8 panden)

Shopping 705 m² 
(12 panden)

350 m²
(1 pand)

400 m²
(4 panden)

Specialty 355 m² 
(6 panden)

3.000 m²
(1 pand)

1.370 m²
(9 panden)

totaal 3.215 m² 
(31 panden)

3.350 m²
(2 panden)

2.915 m²
(21 panden)

assortimentsgroep Deelgemeente 
Dikkelvenne

Deelgemeente 
semmerzake Deelgemeente Vurste 

Convenience 65 m²
(3 panden)

200 m² 
(3 panden)

25 m² 
(1 pand)

Shopping 2.850 m²
(1 pand)

1.260 m² 
(3 panden)

50 m² 
(1 pand)

Specialty 350 m² 
(2 panden)

50 m² 
(1 pand)

0 m² 
(0 panden)

totaal 3.265 m²
(6 panden)

1.510 m² 
(7 panden)

75 m² 
(2 panden)

assortimentsgroep aantal vestigingen per 
1.000 inwoners gavere

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 

inwoners gavere

M²  
winkelvloer-oppervlakte per 

1.000 inwoners in de provincie

Convenience 2,23 2,25 286,35 m² 363,33 m²

Shopping 1,76 3,03 447,87 m² 852,77 m²

Specialty 1,52 2,61 408,79 m² 636,72 m²

Winkels totaal 5,50 7,89 1.143,02 m² 1.852,82 m²
Horeca 3,03 3,59

Overige diensten 6,38 6,34

leegstand 0,40 1,30

algemeen totaal 15,32 19,13
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

In totaal telt de fusiegemeente Gavere dus 3.350 
m² aan oppervlakte supermarkten en 120 m² aan 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 267,2 m² 
supermarkt en 9,6 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een stijging van de globale 
bezettingsgraad vast met 68,84 m², zijnde een 
stijging met 69,37 m² supermarkt en een lichte 
daling bij de superette (- 0,53 m²).  De stijging van de 
bezettingsgraad is het gevolg van de komst van Aldi, 
Spar en Okay naar de gemeente Gavere, zij het dat 
AD Delhaize weggevallen is.  

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente gavere:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te gaVere  

~ 194 ~ 
 

 

 

 

 

~ 194 ~ 
 

 

 

 

 

Fusiegemeente gavere
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Carrefour Market Kasteeldreef 19 Gavere 1.000 m²

Aldi Molenstraat 80 Gavere 700 m²

Okay Molenstraat 98 Gavere 650 m²

Smatch Stationsstraat 162 Asper 600 m²

Spar Stationsstraat 38 Asper 400 m²

totaal supermarkten 3.350 m²
(= 267,2 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

lamon Markt 46 Gavere 120 m²

totaal superettes 120 m²
(= 9,6 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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8. De FUsiegeMeente gent

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Gent 224.074 240.049 107,1 114.843 2,09 1.539

De Pinte 10.174 10.216 100,4 4.015 2,54 568

Deinze 27.486 28.989 105,5 12.035 2,41 381

Destelbergen 17.234 17.510 101,6 7.210 2,43 649

Evergem 30.964 32.854 106,1 13.201 2,49 438

lochristi 18.852 21.216 112,5 8.135 2,61 354

lovendegem 9.239 9.439 102,2 3.846 2,45 497

Melle 10.289 10.722 104,2 4.371 2,45 715

Merelbeke 21.600 22.913 106,1 9.163 2,50 619

Nevele 10.986 11.605 105,6 4.565 2,54 223

Sint-Martens-latem 8.349 8.228 98,6 3.376 2,44 588

Wachtebeke 6.811 7.026 103,2 2.793 2,52 201

Arr. Gent 494.440 521.796 105,5 227.938 2,29 553

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Gent 15,8 11,7 31,6 23,8 17,1

Arr. Gent 16,1 11,6 28,9 25,8 17,6

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van gent
1/01/2009

aantal inwoners %

Gent-Centrum 83.883 34,9

Gent-Zuid 15.524 6,5

Gent Muide-Sifferdok 5.738 2,4

Oostakker 14.776 6,2

Sint-Amandsberg 29.187 12,2

Gentbrugge 14.620 6,1

ledeberg 14.605 6,1

Zwijnaarde 6.922 2,9

Sint-Denijs-Westrem 5.971 2,5

Drongen 12.904 5,4

Mariakerke 15.649 6,5

Wondelgem 19.982 8,3

Niet te lokaliseren 288 0,1

totaal 240.049 100,0
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inkoMen 

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

in de fusiegemeente gent werden 5.411 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 640 convenience-winkels (11,83 %)
•	 889 shopping-winkels (16,43 %)
•	 597 specialty-winkels (11,03 %)
•	 2.879 diensten (53,21 %)
•	 406 leegstaande panden (7,50 %).

De 2.126 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 431.301 m², verdeeld over :
•	 101.415 m² convenience-oppervlakte (23,51 %), 

énkel overdekt;
•	 184.771 m² shopping-oppervlakte (42,84 %), 

waarvan 8.208 m² in open lucht;
•	 145.115 m² specialty-oppervlakte (33,65 %), 

waarvan 9.560 m² in open lucht.

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Gent € 16.322 104,2 € 26.696 97,7

Arr. Gent € 17.138 109,4 € 29.073 106,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0

assortimentsgroep Deelgemeente Desteldonk Deelgemeente Drongen Deelgemeente gent

Convenience 170 m² 
(2 panden)

4.240 m²
(27 panden)

45.948 m² 
(409 panden)

Shopping 1.020 m² 
(2 panden)

4.759 m²
(24 panden)

107.479 m²
(675 panden)

Specialty 385 m² 
(4 panden)

5.450 m²
(29 panden)

64.735 m²
(359 panden)

totaal 1.575 m² 
(8 panden)

14.449 m²
(80 panden)

218.162 m²
(1.443 panden)

assortimentsgroep Deelgemeente gentbrugge Deelgemeente ledeberg Deelgemeente Mariakerke 

Convenience 3.699 m²
(26 panden)

7.254 m² 
(36 panden)

6.250 m² 
(25 panden)

Shopping 6.960 m²
(31 panden)

7.285 m² 
(32 panden)

7.440 m² 
(21 panden)

Specialty 4.155 m² 
(25 panden)

6.035 m² 
(26 panden)

4.525 m² 
(28 panden)

totaal 14.814 m²
(82 panden)

20.574 m² 
(94 panden)

18.215 m² 
(74 panden)

assortimentsgroep Deelgemeente oostakker Deelgemeente sint-
amandsberg

Deelgemeente sint-Denijs-
Westrem 

Convenience 11.370 m²
(21 panden)

5.638 m² 
(51 panden)

9.913 m² 
(15 panden)

Shopping 15.958 m²
(24 panden)

4.040 m² 
(25 panden)

20.995 m² 
(32 panden)

Specialty 7.390 m² 
(24 panden)

9.875 m² 
(35 panden)

36.700 m² 
(34 panden)

totaal 34.718 m²
(69 panden)

19.553 m² 
(111 panden)

67.608 m² 
(81 panden)
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Niettegenstaande de methodologie licht afwijkt in 
vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we, richtinggevend, een stijging 
vast van de netto handelsoppervlakte met 12,29 %, 
verdeeld over:
•	 Convenience-goederen: stijging met 3,04 %
•	 Shopping-goederen: stijging met 17,91 %
•	 Specialty-goederen: stijging met 12,51 %

De totale verkoopoppervlakte supermarkten en 
superettes  in de fusiegemeente Gent bedraagt zo’n 
75.342 m², verdeeld over 66.962 m² supermarkten en 
8.380 m² superettes. 

In termen van bezettingsgraad (= m²/1.000 inwoners) 
betekent dit 268,92 m² supermarkt en 33,65 m² 
superette. Ter vergelijking: in de provincie is dit 
254,4 m²/1.000 inwoners wat betreft supermarkten 
en 21,4 m²/1.000 inwoners qua superettes.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een daling van de globale 
bezettingsgraad vast met 16,90 m², zijnde een daling 
met 17,04 m² supermarkt en een lichte stijging bij de 
superette (+ 0,14 m²).  

De bezetting van het handelsapparaat te gent geeft:

Bezetting Van het hanDelsapparaat te gent 

assortimentsgroep Deelgemeente sint-kruis-
Winkel Deelgemeente Wondelgem Deelgemeente zwijnaarde 

Convenience 30 m²
(1 pand)

5.948 m² 
(18 panden)

955 m² 
(9 panden)

Shopping 80 m²
(1 pand)

7.180 m² 
(13 panden)

1.575 m² 
(9 panden)

Specialty 160 m² 
(1 pand)

3.895 m² 
(17 panden)

1.810 m² 
(15 panden)

totaal 270 m²
(3 panden)

17.023 m² 
(48 panden)

4.340 m² 
(33 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 
gent

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 
provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 
1.000 inwoners 
gent

M²  
winkelvloer-
oppervlakte per 
1.000 inwoners in de 
provincie

Convenience 2,57 2,25 407,28 m² 363,33 m²

Shopping 3,57 3,03 742,03 m² 852,77 m²

Specialty 2,40 2,61 582,77 m² 636,72 m²

Winkels totaal 8,54 7,89 1.732,08 m² 1.852,82 m²

Horeca 4,94 3,59

Overige diensten 6,62 6,34

leegstand 1,63 1,30

algemeen totaal 21,73 19,13



121

in de deelgemeente Desteldonk werden 24 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 2 convenience-winkels (8,33 %)
•	 2 shopping-winkels (8,33 %)
•	 4 specialty-winkels (16,67 %)
•	 16 diensten (66,67 %)
•	 0 leegstaande panden (0 %).

De 8 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 1,575 m², verdeeld over :
•	 170 m² convenience-oppervlakte (21,56 %), énkel 

overdekt;
•	 1.020 m² shopping-oppervlakte (15,94 %), 

waarvan 240 m² in open lucht;
•	 385 m² specialty-oppervlakte (62,49 %), waarvan 

250 m² in open lucht.

in de deelgemeente Drongen werden 188 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 27 convenience-winkels (14,36 %)
•	 24 shopping-winkels (12,77 %)
•	 29 specialty-winkels (15,42 %)
•	 104 diensten (55,32 %)
•	 4 leegstaande panden (2,13 %).

De 80 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 14.449 m², verdeeld over :
•	  4.240 m² convenience-oppervlakte (29,34 %), 

énkel overdekt;
•	  4.759 m² shopping-oppervlakte (32,94 %), 

waarvan 583 m² in open lucht;
•	  5.450 m² specialty-oppervlakte (37,72 %), 

waarvan 720 m² in open lucht.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) in de deelgemeente 
Drongen vinden we terug op het Drongenplein 
(52,17 %), de Vierhekkensstraat (38,46 %), de Oude-

Abdijstraat (23,33 %), de Baarledorpstraat (21,69 %), 
de Abdijmolenstraat (20,27 %), de Deinsesteenweg 
(17,95 %) en de Mariakerkesteenweg (15,39 %).

Gezien de beperkte omvang van de deelgemeente 
Desteldonk is een onderverdeling van de winkels 
naar deelgebied in Desteldonk weinig relevant. 

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) in Desteldonk noteren we 
in Moleneinde (11,43 %), de Rechtstraat (6,17 %) en 
Winkelwarande (4,35 %).

In de deelgemeente Desteldonk zijn geen 
supermarkten of superettes gelokaliseerd.

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente Desteldonk:

DeelgeMeente DestelDonk

DeelgeMeente Drongen

assortimentsgroep Deelkern       Drongen Deelkern Baarle Drongen-periferie

Convenience 1.915 m² 
(9 panden)

400 m²
(4 panden)

1.925 m² 
(14 panden)

Shopping 1.299 m² 
(11 panden)

90 m² 
(2 panden)

3.370 m² 
(11 panden)

Specialty 445 m² 
(7 panden)

300 m² 
(3 panden)

4.705 m² 
(19 panden)

totaal 3.659 m² 
(27 panden)

790 m² 
(9 panden)

10.000 m² 
(44 panden)



122

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente Drongen:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te Drongen

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Aldi Antoon Catriestraat 10A Drongen 850 m²

AD Delhaize Vierhekkensstraat 16 Drongen 850 m²

totaal supermarkten 1.700 m²

De Meulemeester Baarledorpstraat 55 Drongen 320 m²

Spar Beekstraat 155 Drongen 340 m²

Prima Boskeetstraat 19 Drongen 280 m²

Spar Varendrieskouter 135 Drongen 240 m²

totaal superettes 1.180 m²

In totaal telt de deelgemeente Drongen dus 1.700 m² aan oppervlakte supermarkten en 1.180 m² superettes.  

in de deelgemeente gent werden 3.642 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 409 convenience-winkels (11,23 %)
•	 675 shopping-winkels (18,53 %)
•	 359 specialty-winkels (9,86 %)
•	 1.898 diensten (52,11 %)
•	 301 leegstaande panden (8,27 %).

De 1.443 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 218.162 m², verdeeld over :
•	  45.948 m² convenience-oppervlakte (21,06 %), 

énkel overdekt;
•	  107.479 m² shopping-oppervlakte (49,27 %), 

waarvan 1.250 m² in open lucht;
•	  64.735 m² specialty-oppervlakte (29,67 %), 

waarvan 3.180 m² in open lucht.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) in het centrum van Gent 
noteren we op het Woodrow Wilsonplein (100,00 %), 
Kortemunt (87,50 %), Zonnestraat (82,35 %), Klein 
Turkije (77,78 %), Groentenmarkt (75,00 %), 
Koestraat (75,00 %), Sint-Veerleplein (75,00 %), 
langemunt (71,67 %), Donkersteeg (70,59 %), 
Vlasmarkt (70,59 %), Korenmarkt (69,44 %), Graslei 

(69,23 %), lammerstraat (67,74 %), Zuidstationstraat 
(67,44 %), Veldstraat (66,32 %), Vrijdagmarkt 
(63,77 %), Dampoortstraat (55,24 %), Walpoortstraat 
(54,84 %), Overpoortstraat (54,46 %), Hoogpoort 
(54,41 %), Wondelgemstraat (54,40 %).

Talrijke winkels zijn gelegen langs belangrijke 
invalswegen tot de binnenstad. Deze wegen liggen 

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

DeelgeMeente gent

assortimentsgroep gent-centrum gent-periferie kleinhandels-concentratie 
Vliegtuiglaan haven gent

Convenience 25.414 m² 
(261 panden)

20.534 m²
(148 panden) -

Shopping 82.132 m² 
(570 panden)

25.347 m² 
(105 panden) -

Specialty 24.600 m² 
(236 panden)

24.135 m² 
(122 panden)

16.000 m² 
(1 pand)

totaal 132.146 m² 
(1.067 panden)

70.016 m² 
(375 panden)

16.000 m² 
(1 pand)
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met andere woorden deels in een deelgemeente van 
de stad Gent en deels in Gent-Centrum:

-	 Antwerpsesteenweg: doorkruist de 
deelgemeentes Oostakker en Sint-Amandsberg, 
winkeldichtheid 9,35 %;

-	 Brusselsesteenweg: doorkruist de 
deelgemeentes Gentbrugge en ledeberg, 
winkeldichtheid 12,61 %;

-	 Brugsesteenweg: doorkruist de deelgemeente 

Mariakerke, winkeldichtheid 17,95 %;
-	 Dendermondsesteenweg: doorkruist 

de deelgemeente Sint-Amandsberg, 
winkeldichtheid 26,77 %;

-	 Kortrijksesteenweg: doorkruist de 
deelgemeente Sint-Denijs-Westrem, 
winkeldichtheid 3,26 %;

-	 land van Waaslaan: doorkruist de deelgemeente 
Sint-Amandsberg, winkeldichtheid 9,82 %.

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente gent:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te gent

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Match Woodrow Wilsonplein 4 Gent 2637 m²

Carrefour Market Broederlijke Weversplein 1 Gent 2.350 m²

Colruyt Drongensesteenweg 197 Gent 2.350 m²

Delhaize Jubileumlaan 15 Gent 2.200 m²

Carrefour Market Pilorijnstraat (Damp.) 22 Gent 1.800 m²

Delhaize Kortrijksesteenweg 906 Gent 1.400 m²

Bio-Planet Drongensesteenweg 134 Gent 900 m²

Aldi Corneel Heymanslaan 19 Gent 850 m²

Aldi Dendermondsesteenweg 122 B Gent 850 m²

Contact GB Bevrijdingslaan 43 Gent 750 m²

Proxy Delhaize Wondelgemstraat 91-93 Gent 725 m²

Aldi Rooigemlaan 2D Gent 700 m²

Proxy Delhaize Frans Van Ryhovelaan 10 Gent 675 m²

Carrefour Express Hoogpoort 42-44 Gent 675 m²

lidl Fratersplein 11 Gent 675 m²

Aldi Blaisantvest 7 A Gent 650 m²

Noel Normaalschoolstraat 42 Gent 625 m²

louis Delhaize Manchesterstraat 43 Gent 525 m²

lidl Einde Were 126 Gent 475 m²

Spar Kortrijksepoortstraat 84 Gent 475 m²

Aldi Voskenslaan 207 Gent 475 m²

lidl Frans Van Ryhovelaan 148-150 Gent 450 m²

Spar Poel 22 Gent 450 m²

City Delhaize Kouter 158 Gent 450 m²

Carrefour Express Sint-Jacobsnieuwstraat 119 Gent 450 m²

Proxy Delhaize Ottergemsesteenweg 2 Gent 400 m²

Smatch Zwijnaardsesteenweg 229 Gent 400 m²

totaal supermarkten 25.362 m²

Carrefour Express Sint-lievenspoortstraat 59 Gent 370 m²

Carrefour Express F. Ferrerlaan 210 Gent 330 m²

De Musketiers Sleepstraat 2 Gent 320 m²

Ander Embleem Bevrijdingslaan 32 Gent 300 m²

Cakirlar Fonteineplein 32 Gent 300 m²

Carrefour Express Koningin Maria Hendrikaplein 7M Gent 280 m²

Carrefour Express Zwijnaardsesteenweg 68 Gent 280 m²

Carrefour Express Burgstraat 103 Gent 270 m²

louis Delhaize Blazoenstraat 21 Gent 220 m²
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embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Ander Embleem Gulden Spoorstraat 29 Gent 200 m²

Prima Tolhuislaan 165 Gent 200 m²

Rabot Market Wondelgemstraat 58 Gent 200 m²

Prima Bagattenstraat 59 Gent 180 m²

De Baere Forelstraat 46 Gent 160 m²

Spar Zwijnaardsesteenweg 752 Gent 160 m²

Carrefour Express Vrijdagmarkt 54 Gent 150 m²

Carrefour Express Kunstlaan 1 Gent 150 m²

Jozef Plateaustraat Jozef Plateaustraat 81 Gent 130 m²

lale Antwerpsesteenweg 44 Gent 120 m²

Mini Market leeuwstraat 60 Gent 120 m²

Tehvid Bevrijdingslaan 103 Gent 120 m²

Mega Shop Dampoortstraat 51 Gent 120 m²

Bernadetje Sint-Bernadettestraat 618 Gent 120 m²

Van den Bussche Vlaanderenstraat 110 Gent 120 m²

Tum-Ak Sleepstraat 103 Gent 120 m²

Kose Bevrijdingslaan 100 Gent 100 m²

Hoek Brugsesteenweg 116 Gent 100 m²

T Hoekske Frans van Ryhovelaan 77 Gent 100 m²

Naamloos Gebroeders Vandeveldestraat 27 Gent 100 m²

Weymiens Heldenplein 23 Gent 100 m²

Alex Wondelgemstraat 193 Gent 100 m²

totaal superettes 5.640 m²

In totaal telt de deelgemeente Gent dus 25.362 m² aan oppervlakte supermarkten en 5.640 m² superettes.  

in de deelgemeente gentbrugge werden 214 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 26 convenience-winkels (12,15 %)
•	 31 shopping-winkels (14,49 %)
•	 25 specialty-winkels (11,68 %)
•	 113 diensten (52,80 %)
•	 19 leegstaande panden (8,88 %).

De 82 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 14.814 m², verdeeld over :
•	 3.699 m² convenience-oppervlakte (24,97 %), 

énkel overdekt;
•	 6.960 m² shopping-oppervlakte (46,98 %), 

waarvan 550 m² in open lucht;
•	 4.155 m² specialty-oppervlakte (28,05 %), 

waarvan 580 m² in open lucht.

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

DeelgeMeente gentBrUgge

Assortimentsgroep Deelgemeente Gentbrugge Kleinhandels-concentratie N9 tot Brusselsesteenweg tot R4

Convenience 3.629 m² 
(25 panden)

70 m² 
(1 pand)

Shopping 3.645 m² 
(17 panden)

3.315 m² 
(14 panden)

Specialty 1.420 m² 
(13 panden)

2.735 m² 
(12 panden)

totaal 8.694 m² 
(55 panden)

6.120 m² 
(27 panden)
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in de deelgemeente ledeberg werden 262 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 36 convenience-winkels (13,74 %)
•	 32 shopping-winkels (12,22 %)
•	 26 specialty-winkels (9,92 %)
•	 139 diensten (53,05 %)
•	 29 leegstaande panden (11,07 %).

De 94 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 20.574 m², verdeeld over :
•	 7.254 m² convenience-oppervlakte (35,26 %), 

énkel overdekt;
•	 7.285 m² shopping-oppervlakte (35,41 %), 

waarvan 75 m² in open lucht;
•	 6.035 m² specialty-oppervlakte (29,33 %), 

waarvan 100 m² in open lucht.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) in ledeberg vinden 
we terug op het ledebergplein (36,36 %), in 

de Hoveniersstraat (26,55 %), de Jacques 
Eggermontstraat (24,68 %), de Bloemstraat (9,72 %) 
en de ledebergstraat (8,07 %). 

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) in de deelgemeente 
Gentbrugge noteren we op het Gentbruggeplein 

(63,64 %), de Odilon Vanderlindenstraat (21,74 %), 
de Schooldreef (8,89 %) en de Emanuel Hielstraat 
(8,33 %).  

In totaal telt de deelgemeente Gentbrugge dus 1.500 m² aan oppervlakte supermarkten en 240 m² superettes.  

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

DeelgeMeente leDeBerg

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente gentbrugge:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te gentBrUgge

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Carrefour GB F. Burvenichstraat 216 Gentbrugge 1.500 m²

totaal supermarkten 1.500 m²

Prima Gontrodestraat 160 Gentbrugge 240 m²

totaal superettes  240 m²

Assortimentsgroep Deelkern    ledeberg ledeberg-periferie

Convenience 535 m² 
(16 panden)

6.719 m² 
(20 panden)

Shopping 3.355 m² 
(12 panden)

3.930 m² 
(20 panden)

Specialty 105 m² 
(3 panden)

5.930 m² 
(23 panden)

Totaal 3.995 m² 
(31 panden)

16.579 m² 
(63 panden)
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In totaal telt de deelgemeente ledeberg dus 5.025 m² aan oppervlakte supermarkten en 100 m² superettes.  

In totaal telt de deelgemeente Mariakerke dus 4.675 m² aan oppervlakte supermarkten en 240 m² superettes.  

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente ledeberg:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te leDeBerg

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente Mariakerke:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te Mariakerke

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Aldi Brusselsesteenweg 4 ledeberg 575 m²

Delhaize Driesstraat 96 ledeberg 1.750 m²

Colruyt E. Van Hoorebekestraat 69 ledeberg 1.800 m²

Proxy Delhaize Hundelgemsesteenweg 36 ledeberg 900 m²

totaal supermarkten 5.025 m²
Tof Zelfbediening Moriaanstraat 46 ledeberg 100 m²

totaal superettes 100 m²

in de deelgemeente Mariakerke werden 177 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 25 convenience-winkels (14,12 %)
•	 21 shopping-winkels (11,87 %)
•	 28 specialty-winkels (15,82 %)
•	 97 diensten (54,80 %)
•	 6 leegstaande panden (3,39 %).

De 74 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 18.215 m², verdeeld over :
•	 6.250 m² convenience-oppervlakte (34,31 %), 

énkel overdekt;
•	 7.440 m² shopping-oppervlakte (40,85 %), 

waarvan 500 m² in open lucht;
•	 4.525 m² specialty-oppervlakte (24,84 %), 

waarvan 1.090 m² in open lucht.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) in Mariakerke noteren 
we op het Mariakerkeplein (44,44 %), het Maurice 

Claeysplein (25,00 %), langs de Brugsevaart (16,95 %), 
in de Alphonse Claeys-Bouüaertlaan (12,96 %), de 
Speistraat (10,81 %) en de Groenestaakstraat (10,35 %). 

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

DeelgeMeente Mariakerke

assortimentsgroep Deelgemeente Mariakerke kleinhandels-concentratie Brugsesteenweg

Convenience 590 m² 
(14 panden)

5.660 m² 
(11 panden)

Shopping 4.600 m² 
(8 panden)

2.840 m² 
(13 panden)

Specialty 3.215 m² 
(19 panden)

1.310 m² 
(9 panden)

totaal 8.405 m² 
(41 panden)

9.810 m² 
(33 panden)

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Aldi Brugsesteenweg 265 Mariakerke 500 m²

Aldi Brugsesteenweg 367 Mariakerke 975 m²

Carrefour Market Brugsesteenweg 494 Mariakerke 1.500 m²

Smatch Brugsesteenweg 597 Mariakerke 700 m²

lidl Brugsesteenweg 604 Mariakerke 1.000 m²

totaal supermarkten 4.675 m²
Alvo Kollebloemstraat 5 Mariakerke 240 m²

totaal superettes 240 m²
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overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente oostakker:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te oostakker

in de deelgemeente oostakker werden 164 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 21 convenience-winkels (12,81 %)
•	 24 shopping-winkels (14,63 %)
•	 24 specialty-winkels (14,63 %)
•	 87 diensten (53,05 %)
•	 8 leegstaande panden (4,88 %).

De 69 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 34.718 m², verdeeld over :
•	 11.370 m² convenience-oppervlakte (32,75 %), 

énkel overdekt;
•	 15.958 m² shopping-oppervlakte (45,96 %), 

waarvan 1.710 m² in open lucht;
•	 7.390 m² specialty-oppervlakte (21,29 %), 

waarvan 440 m² in open lucht.

in de deelgemeente sint-amandsberg werden
317 handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 51 convenience-winkels (16,09 %)
•	 25 shopping-winkels (7,89 %)
•	 35 specialty-winkels (11,04 %)
•	 178 diensten (56,15 %)
•	 28 leegstaande panden (8,83 %).

De 111 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 19.553 m², verdeeld over :
•	 5.638 m² convenience-oppervlakte (28,83 %), 

énkel overdekt;

•	 4.040 m² shopping-oppervlakte (20,66 %), énkel 
overdekt;

•	 9.875 m² specialty-oppervlakte (50,51 %), 
waarvan 1.850 m² in open lucht.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) in de deelgemeente Sint-
Amandsberg noteren we op het Heernisplein (35,29 %), 
in de Everstraat (10,71 %), langs de Nijverheidskaai 
(9,09 %), in de Klinkkouterstraat (6,12 %), de 
Grondwetlaan (5,22 %), de Gentbruggestraat (5,05 %) 
en de Alfons Braeckmanlaan (4,20 %).

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) in de deelgemeente 
Oostakker vinden we in de Herman Teirlinckstraat 

(52,94 %), Oostakkerdorp (42,50 %), de lourdesstraat 
(14,67 %), de Gentstraat (12,85 %) en de 
Pijphoekstraat (12,20 %).

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

DeelgeMeente oostakker

DeelgeMeente sint-aManDsBerg

assortimentsgroep Deelgemeente oostakker kleinhandels-concentratie n70 antwerpsesteenweg

Convenience 2.830 m² 
(19 panden)

8.540 m² 
(2 panden)

Shopping 10.558 m² 
(17 panden)

5.400 m² 
(7 panden)

Specialty 5.345 m² 
(17 panden)

2.045 m² 
(7 panden)

totaal 18.733 m² 
(53 panden)

15.985 m² 
(16 panden)

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Carrefour Hyper Oude Bareelstraat 85 Oostakker 8.500 m²

Okay Gentstraat 18 Oostakker 650 m²

Carrefour GB Oostakkerdorp 30 Oostakker 1.400 m²

totaal supermarkten 10.550 m²

totaal superettes 0 m²

In totaal telt de deelgemeente Oostakker dus 10.550 m² aan oppervlakte supermarkten en geen superettes. 
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overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente sint-amandsberg :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te sint-aManDsBerg

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Carrefour GB Antwerpsesteenweg 432 Sint-Amandsberg 650 m²

Colruyt Dendermondsesteenweg 409 Sint-Amandsberg 1.900 m²

Proxy Delhaize Heernisplein 24 Sint-Amandsberg 600 m²

totaal supermarkten 3.150 m²

Spar Achterstraat 122 Sint-Amandsberg 380 m²

De Wilde Alfons Braeckmanlaan 200 Sint-Amandsberg 340 m²

Deny Market Jean Béthunestraat 57 B Sint-Amandsberg 140 m²

De Vreese Sint-Bernadettestraat 2 Sint-Amandsberg 120 m²

totaal superettes 980 m²

In totaal telt de deelgemeente Sint-Amandsberg dus 3.150 m² aan oppervlakte supermarkten en 980 m² superettes.  

in de deelgemeente sint-Denijs-Westrem werden 
170 handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 15 convenience-winkels (8,82 %)
•	 32 shopping-winkels (18,82 %)
•	 34 specialty-winkels (20,00 %)
•	 83 diensten (48,83 %)
•	 6 leegstaande panden (3,53 %).

De 81 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 67.608 m², verdeeld over :
•	 9.913 m² convenience-oppervlakte (14,66 %), 

énkel overdekt;
•	 20.995 m² shopping-oppervlakte (31,06 %), 

waarvan 950 m² in open lucht;
•	 36.700 m² specialty-oppervlakte (54,28 %), 

waarvan 870 m² in open lucht.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) in Sint-Denijs-Westrem 
vinden we terug in de Schoonzichtstraat (22,22 %), de 
Poortakkerstraat (17,39 %), de Sint-Dyonisiusstraat 
(16,44 %), de loofblommestraat (12,94 %), de 
Wallekensstraat (12,50 %) en de Hogeheerweg 
(12,28 %). 

Vermelden we hier toch ook de ontwikkeling van 
een volledig nieuw stadsdeel “Gent The loop” op 
het grondgebied van Sint-Denijs-Westrem in de 
directe omgeving van Flanders Expo en de Ikea.  
Hierin is ook de realisatie van kleinhandel voorzien 
(onder de vorm van een Factory Outlet Center en 
grootschalige retail met focus op wooninrichting 
en decoratie, sport en media) met een totale netto 
handelsoppervlakte van 33.421 m².  

DeelgeMeente sint-DeniJs-WestreM

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

assortimentsgroep Deelgemeente sint-Denijs-Westrem kleinhandels-concentratie n 43 kortrijksesteenweg

Convenience 398 m² 
(10 panden)

9.515 m² 
(5 panden)

Shopping 3.905 m² 
(11 panden)

17.090 m² 
(21 panden)

Specialty 24.310 m² 
(9 panden)

12.390 m² 
(25 panden)

totaal 28.613 m² 
(30 panden)

38.995 m² 
(51 panden)
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in de deelgemeente sint-kruis-Winkel werden 11 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 1 convenience-winkel (9,09 %)
•	 1 shopping-winkel (9,09 %)
•	 1 specialty-winkel (9,09 %)
•	 8 diensten (72,73 %)
•	 0 leegstaande panden (0,00 %).

De 3 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 270 m², verdeeld over :
•	 30 m² convenience-oppervlakte (11,11 %), énkel 

overdekt;
•	 80 m² shopping-oppervlakte (29,63 %), énkel 

overdekt;
•	 60 m² specialty-oppervlakte (59,26 %), énkel 

overdekt.

in de deelgemeente Wondelgem werden 
133 handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 18 convenience-winkels (13,53 %)
•	 13 shopping-winkels (9,78 %)
•	 17 specialty-winkels (12,78 %)
•	 84 diensten (63,16 %)
•	 1 leegstaand pand (0,75 %).

De 48 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 17.023 m², verdeeld over :
•	 5.948 m² convenience-oppervlakte (34,94 %), 

énkel overdekt;
•	 7.180 m² shopping-oppervlakte (42,18 %), 

waarvan 1.750 m² in open lucht;
•	 3.895m² specialty-oppervlakte (22,88 %), 

waarvan 280 m² in open lucht.

Gezien de beperkte omvang van de deelgemeente 
Desteldonk is een onderverdeling van de winkels 
naar deelgebied in Desteldonk weinig relevant. 

De hoogste winkeldichtheid (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) in de deelgemeente 
Sint-Kruis-Winkel kunnen we noteren in Sint-Kruis 
Winkeldorp (5,71 %). 

In de deelgemeente Sint-Kruis-Winkel zijn geen 
supermarkten noch superettes aanwezig.

DeelgeMeente sint-krUis-Winkel

DeelgeMeente WonDelgeM

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente sint-Denijs-Westrem :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te sint-DeniJs-WestreM

In totaal telt de deelgemeente Sint-Denijs-Westrem dus 8.725 m² aan oppervlakte supermarkten en geen superettes.  

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Carrefour Hyper Kortrijksesteenweg 1133-1139 Sint-Denijs-Westrem 7.000 m²

lidl Kortrijksesteenweg 1153 Sint-Denijs-Westrem 1.000 m²

Aldi Kortrijksesteenweg 1171 A Sint-Denijs-Westrem 725 m²

totaal supermarkten 8.725 m²

totaal superettes 0 m²

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente sint-kruis-Winkel:
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De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) in de deelgemeente 
Wondelgem noteren we in de Vierweegsestraat 
(28,00 %), de Sint-Markoenstraat (21,43 %), de 

Botestraat (18,70 %), Vroonstalledries (10,35 %), de 
Evergemsesteenweg (6,34 %) en de Morekstraat 
(4,54 %).

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

Assortimentsgroep Deelkern Wondelgem Wondelgem-periferie

Convenience 4.535 m² 
(5 panden)

1.413 m² 
(13 panden)

Shopping 570 m² 
(6 panden)

6.610 m² 
(7 panden)

Specialty 450 m² 
(4 panden)

3.445 m² 
(13 panden)

Totaal 5.555 m² 
(15 panden)

11.468 m² 
(33 panden)

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente Wondelgem :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te WonDelgeM

In totaal telt de deelgemeente Wondelgem dus 5.575 m² aan oppervlakte supermarkten en geen superettes.  

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Delhaize Botestraat 14 Wondelgem 2.500 m²

Colruyt Botestraat 23 Wondelgem 1.950 m²

Aldi Morekstraat 330 Wondelgem 525 m²

lidl Morekstraat 516 Wondelgem 600 m²

totaal supermarkten 5.575 m²

totaal superettes 0 m²

in de deelgemeente zwijnaarde werden 
108 handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 9 convenience-winkels (8,33 %)
•	 9 shopping-winkels (8,33 %)
•	 15 specialty-winkels (13,89 %)
•	 71 diensten (65,74 %)
•	 4 leegstaande panden (3,71 %).

De 33 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 4.340 m², verdeeld over :
•	 955 m² convenience-oppervlakte (22,00 %), énkel 

overdekt;

•	 1.575 m² shopping-oppervlakte (36,29 %), 
waarvan 600 m² in open lucht;

•	 1.810 m² specialty-oppervlakte (41,71 %), 
waarvan 200 m² in open lucht.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) in de deelgemeente 
Zwijnaarde kunnen we lokaliseren in de Dorpsstraat 
(26,67 %), de Grotesteenweg-Zuid (19,05 %), de 
Heerweg-Noord (15,49 %), de Grotesteenweg-Noord 
(15,39 %), de Tramstraat (8,20 %), de Eedstraat 
(5,97 %) en de Heerweg-Zuid (4,22 %).

DeelgeMeente zWiJnaarDe

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente zwijnaarde :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te zWiJnaarDe

In totaal telt de deelgemeente Zwijnaarde dus 700 m² aan oppervlakte supermarkten en geen superettes.  

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Carrefour Market Heerweg-Zuid 133 Zwijnaarde 700 m²

totaal supermarkten 700 m²

totaal superettes 0 m²
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lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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9. De FUsiegeMeente knesselare

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Knesselare 7.821 8.111 103,7 3.398 2,39 219

Aalter 18.331 19.260 105,1 7.669 2,51 235

Zomergem 8.255 8.109 98,2 3.296 2,46 208

Arr. Gent 494.440 521.796 105,5 227.938 2,29 553

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Knesselare 16,2 10,8 27,6 27,1 18,4

Arr. Gent 16,1 11,6 28,9 25,8 17,6

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van knesselare
1/01/2009

aantal inwoners %

Knesselare 5.359 66,1

Ursel 2.748 33,9

Niet te lokaliseren 4 0,0

totaal 8.111 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Knesselare € 15.372 98,2 € 26.784 98,0

Arr. Gent € 17.138 109,4 € 29.073 106,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente knesselare werden 167 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 23 convenience-winkels (13,77 %)
•	 21 shopping-winkels (12,58 %)
•	 22 specialty-winkels (13,17 %)
•	 95 diensten (56,89 %)
•	 6 leegstaande panden (3,59 %).

De 66 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 8.865 m², verdeeld over :
•	 3.555 m² convenience-oppervlakte (40,10 %), 

énkel overdekt;
•	 2.300 m² shopping-oppervlakte (25,95 %), 

waarvan 100 m² in open lucht;
•	 3.010 m² specialty-oppervlakte (33,95 %), 

waarvan 630 m² in open lucht.

De bezetting van het handelsapparaat te knesselare  geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te knesselare  

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002) stellen we globaal een lichte daling vast met 
0,54 % van de netto handelsoppervlakte, verdeeld 
over:
•	 Deelgemeente Knesselare: stijging met 5,40 %
•	 Deelgemeente Ursel: daling met 24,22 %

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) in de deelgemeente 
Knesselare worden genoteerd op De Plaats (52,94 %), 
de Veldstraat (32,73 %), de Keistraat (23,08 %), de 
Kerkstraat (21,35 %) en de Kloosterstraat (13,04 %). 
In de deelgemeente Ursel kunnen we de hoogste 
winkeldichtheden noteren in Urseldorp (30,77 %), De 
Briel (22,22 %) en de Heirstraat (18,18 %).

assortimentsgroep Deelgemeente knesselare Deelgemeente Ursel

Convenience 3.070 m² 
(16 panden)

485 m² 
(7 panden)

Shopping 1.835 m² 
(17 panden)

465 m² 
(4 panden)

Specialty 2.605 m² 
(19 panden)

405 m² 
(3 panden)

totaal 7.510 m² 
(52 panden)

1.355 m² 
(14 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

knesselare

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 
inwoners knesselare

M²  
winkelvloer-

oppervlakte per 1.000 
inwoners in de provincie

Convenience 2,79 2,25 431,38 m² 363,33 m²

Shopping 2,55 3,03 279,09 m² 852,77 m²

Specialty 2,67 2,61 365,25 m² 636,72 m²

Winkels totaal 8,01 7,89 1.075,72 m² 1.852,82 m²

Horeca 3,52 3,59

Overige diensten 8,01 6,34

leegstand 0,73 1,30

algemeen totaal 20,27 19,13
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overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente knesselare :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te knesselare

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Alvo Gijselbrecht Kloosterstraat 66 Knesselare 600 m²

Smatch Maldegemseweg 9 Knesselare 525 m²

Carrefour Market Urselseweg 10 Knesselare 800 m²

Okay Urselseweg 41 Knesselare 650 m²

totaal supermarkten 2.575 m²
(= 312,5m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Supra Rozestraat 9A Ursel 220 m²

Prima Vrekkemstraat 7 Ursel 140 m²

totaal superettes 360 m²
(= 43,7 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

In totaal telt de fusiegemeente Knesselare dus 2.575 
m² aan oppervlakte supermarkten en 360 m² aan 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 312,5 m² 
supermarkt en 43,7 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een stijging met 50,34 m² vast van 
de globale bezettingsgraad, zijnde een stijging met 
65,66 m² supermarkt, doch een daling met 15,32 m² 
superette. 
De vestiging van Okay langs de Urselseweg heeft deze 
opmerkelijke stijging in bezettingsgraad tot gevolg.

~ 230 ~ 
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10. De FUsiegeMeente loChristi

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal 
gezinnen per 

01/01/2009

gezinsgrootte 
per 01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  (inw/

km²)1/01/1999 1/01/2009

lochristi 18.852 21.216 112,5 8.135 2,61 354

Destelbergen 17.234 17.510 101,6 7.210 2,43 649

Gent 224.074 240.049 107,1 114.843 2,09 1.539

Wachtebeke 6.811 7.026 103,2 2.793 2,52 201

Arr. Gent 494.440 521.796 105,5 227.938 2,29 553

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

lochristi 18,1 11,4 28,4 26,6 15,6

Arr. Gent 16,1 11,6 28,9 25,8 17,6

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van lochristi
1/01/2009

aantal inwoners %

lochristi 12.200 57,5

Zaffelare 3.870 18,2

Zeveneken 2.346 11,1

Beervelde 2.779 13,1

Niet te lokaliseren 21 0,1

totaal 21.216 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

lochristi € 17.791 113,6 € 32.006 117,1

Arr. Gent € 17.138 109,4 € 29.073 106,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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in de fusiegemeente lochristi werden 378 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 50 convenience-winkels (13,23 %)
•	 75 shopping-winkels (19,84 %)
•	 50 specialty-winkels (13,23 %)
•	 192 diensten (50,79 %)
•	 11 leegstaande panden (2,91 %).

De 175 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 54.855 m², verdeeld over :
•	  9.385 m² convenience-oppervlakte (17,11 %), 

énkel overdekt;
•	  31.491 m² shopping-oppervlakte (57,41 %), 

waarvan 1.400 m² in open lucht;
•	  13.979 m² specialty-oppervlakte (25,48 %), 

waarvan 2.360 m² in open lucht.

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een sterke stijging 
vast van de netto handelsoppervlakte met 51,74 %, 
verdeeld over:
•	 Deelgemeente lochristi (incl. 

Kleinhandelsconcentratie N70): stijging met 
78,28 %

•	 Deelgemeente Beervelde:  daling met 63,31 %
•	 Deelgemeente Zaffelare: daling met 11,08 %
•	 Deelgemeente Zeveneken:  daling met 24,78 %

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) in de deelgemeente 
lochristi noteren we in Dorp-West (47,16 %), Dorp-
Oost (29,53 %), Antwerpse Steenweg (23,94 %), lozen 
Boer (18,18 %), Hijfte-Center (13,95 %), Denen (13,73 
%). De hoogste winkeldichtheden in de deelgemeente 
Beervelde vinden we in Beervelde-Dorp (18,29 %) 
en de Rivierstraat (9,52 %). In de deelgemeente 
Zaffelare vinden we ze terug in Zaffelare-Dorp (15,63 
%) en Oosteinde (14,29 %). In Zeveneken is dit in 
Zeveneken-Dorp (16,96 %).   

De bezetting van het handelsapparaat te lochristi geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te loChristi 

assortimentsgroep Deelgemeente 
lochristi

Deelgemeente 
Beervelde

kleinhandels-
concentratie n70 

antwerpsesteenweg

Deelgemeente 
zaffelare

Deelgemeente 
zeveneken 

Convenience 4.095 m² 
(22 panden)

780 m² 
(7 panden)

3.700 m²
(5 panden)

590 m² 
(12 panden)

220 m²
(4 panden)

Shopping 7.866 m² 
(31 panden)

570 m² 
(5 panden)

21.905 m²
(26 panden)

855 m² 
(9 panden)

295 m²
(4 panden)

Specialty 2.969 m² 
(22 panden)

380 m² 
(3 panden)

10.000 m²
(19 panden)

280 m² 
(3 panden)

350 m²
(3 panden)

totaal 14.930 m² 
(75 panden)

1.730 m² 
(15 panden)

35.605 m²
(50 panden)

1.725 m² 
(24 panden)

865 m²
(11 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 
lochristi

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 
provincie

M² winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners lochristi

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 
provincie

Convenience 2,29 2,25 430,68 m² 363,33 m²

Shopping 3,44 3,03 1.445,14 m² 852,77 m²

Specialty 2,29 2,61 641,50 m² 636,72 m²

Winkels totaal 8,03 7,89 2.517,32 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,80 3,59

Overige diensten 6,01 6,34

leegstand 0,51 1,30

algemeen totaal 17,35 19,13
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

In totaal telt de fusiegemeente lochristi dus 5.835 m² 
aan oppervlakte supermarkten en 0 m² superettes.  
In termen van bezettingsgraad (= m²/1.000 inwoners) 
betekent dit 267,8 m² supermarkt en 0 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een stijging van de globale 

bezettingsgraad vast met 68,07 m², een gevolg 
van de stijging van de bezetting aan supermarkten 
(+ 68,07 m²). In lochristi zijn nog steeds geen 
superettes gelokaliseerd.
De sterke stijging van de bezettingsgraad op het 
vlak van supermarkten is vooral het gevolg van de 
uitbreidingen van de vestigingen van Colruyt, AD 
Delhaize en Aldi te lochristi.

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente lochristi:

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te loChristi  
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Fusiegemeente lochristi
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Colruyt Antwerpse Steenweg 44 lochristi 2.000 m²

AD Delhaize Bosdreef 1 E lochristi 1.225 m²

Aldi Dorp-Oost 144 A lochristi 950 m²

lidl Palingstraat 3 lochristi 700 m²

Proxy Delhaize Rivierstraat 15 Beervelde 600 m²

louis Delhaize Oosteinde 1 Zaffelare 360 m²

totaal supermarkten 5.835 m²
(= 267,8 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

totaal superettes 0 m²
(= 0 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

©
 D

an
ny

 S
ey



138

11. De FUsiegeMeente loVenDegeM

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

lovendegem 9.239 9.439 102,2 3.846 2,45 497

Evergem 30.964 32.854 106,1 13.201 2,49 438

Gent 224.074 240.049 107,1 114.843 2,09 1.539

Nevele 10.986 11.605 105,6 4.565 2,54 223

Waarschoot 8.062 7.877 97,7 3.261 2,42 358

Zomergem 8.255 8.109 98,2 3.296 2,46 208

Arr. Gent 494.440 521.796 105,5 227.938 2,29 553

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

lovendegem 15,5 10,4 24,5 30,4 19,1

Arr. Gent 16,1 11,6 28,9 25,8 17,6

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van lovendegem
1/01/2009

aantal inwoners %

lovendegem 8.189 86,8

Vinderhoute 1.244 13,2

Niet te lokaliseren 6 0,1

totaal 9.439 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

lovendegem € 18.271 116,7 € 32.830 120,1

Arr. Gent € 17.138 109,4 € 29.073 106,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente lovendegem werden 156 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 15 convenience-winkels (9,62 %)
•	 15 shopping-winkels (9,62 %)
•	 18 specialty-winkels (11,54 %)
•	 100 diensten (64,10 %)
•	 8 leegstaande panden (5,12 %).

De 48 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 20.332 m², verdeeld over :
•	 2.255 m² convenience-oppervlakte (11,09 %), 

énkel overdekt;
•	 14.988 m² shopping-oppervlakte (73,72 %), 

waarvan 1.330 m² in open lucht;
•	 3.089 m² specialty-oppervlakte (15,19 %), 

waarvan 570 m² in open lucht.

Bezetting Van het hanDelsapparaat te loVenDegeM  

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een stijging vast van de 
netto handelsoppervlakte met 18,01 % , verdeeld 
over:
•	 lovendegem:  stijging met 39,51 %
•	 Kleinhandelsconcentratie N9: stijging met 14,51 %

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) noteren we in 
Dorp (45,16 %), de Asterstraat (23,08 %), de Grote 
Baan (21,88 %), de Diepestraat (17,65 %) en de 
Molendreef (15,91 %).

assortimentsgroep lovendegem-Centrum kleinhandels-concentratie 
n9 grote Baan lovendegem-periferie 

Convenience 840 m² 
(8 panden)

0 m² 
(0 panden)

1.415 m² 
(7 panden)

Shopping 150 m² 
(4 panden)

14.188 m² 
(7 panden)

650 m² 
(4 panden)

Specialty 50 m² 
(2 panden)

2.779 m² 
(14 panden)

260 m² 
(2 panden)

totaal 1.040 m² 
(14 panden)

16.967 m² 
(21 panden)

2.325 m² 
(13 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

lovendegem

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 
inwoners lovendegem

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 1,58 2,25 237,79 m² 363,33 m²

Shopping 1,58 3,03 1.580,51 m² 852,77 m²

Specialty 1,90 2,61 325,74 m² 636,72 m²

Winkels totaal 5,06 7,89 2.144,05 m² 1.852,82 m²

Horeca 3,06 3,59

Overige diensten 7,49 6,34

leegstand 0,84 1,30

algemeen totaal 16,45 19,13
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overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente lovendegem :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te loVenDegeM

In totaal telt de fusiegemeente lovendegem dus 
1.575 m² aan oppervlakte supermarkten en  
340 m² superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 166,1 m² 
supermarkt en 35,9 m² superette.
In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een opmerkelijke stijging van de 

globale bezettingsgraad vast met 98,04 m², zijnde 
een stijging met liefst 98,79 m² supermarkt en een 
lichte daling (-0,75 m²) in het aanbod superettes. 

De inplanting van AD Delhaize in de Nieuwstraat te 
lovendegem verzoorzaakte deze sterke stijging in 
bezettingsgraad.

~ 240 ~ 
 

 

 

 

 

Fusiegemeente lovendegem
lokalisatie handelspanden

~ 240 ~ 
 

 

 

 

 

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Carrefour Market Dorp 1 lovendegem 625 m²

AD Delhaize Nieuwstraat 1 lovendegem 950 m²

totaal supermarkten 1.575 m²
(= 166,1 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Alvo Oostveld Kouter 167 lovendegem 340 m²

totaal superettes 340 m²
(= 35,9 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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12. De FUsiegeMeente Melle

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Melle 10.289 10.722 104,2 4.371 2,45 715

Destelbergen 17.234 17.510 101,6 7.210 2,43 649

Gent 224.074 240.049 107,1 114.843 2,09 1.539

Merelbeke 21.600 22.913 106,1 9.163 2,50 619

Oosterzele 13.156 13.269 100,9 5.125 2,59 309

Arr. Gent 494.440 521.796 105,5 227.938 2,29 553

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Melle 16,3 11,1 26,8 26,9 18,9

Arr. Gent 16,1 11,6 28,9 25,8 17,6

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van Melle
1/01/2009

aantal inwoners %

Melle 9.725 90,7

Gontrode 993 9,3

Niet te lokaliseren 4 0,0

totaal 10.722 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Melle € 18.370 117,3 € 31.550 115,4

Arr. Gent € 17.138 109,4 € 29.073 106,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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in de fusiegemeente Melle werden 166 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 20 convenience-winkels (9,62 %)
•	 17 shopping-winkels (9,62 %)
•	 31 specialty-winkels (11,54 %)
•	 93 diensten (64,10 %)
•	 5 leegstaande panden (5,12 %).

De 68 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 12.710 m², verdeeld over :
•	  3.510 m² convenience-oppervlakte (11,09 %), 

énkel overdekt;
•	  3.480 m² shopping-oppervlakte (73,72 %), énkel 

overdekt;
•	  5.720 m² specialty-oppervlakte (15,19 %), 

waarvan 1.800 m² in open lucht.

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een stijging vast van de 
netto handelsoppervlakte met 26,03 %, verdeeld 
over:
•	 Melle: stijging met 28,81 %
•	 Kleinhandelsconcentratie N9 Brusselsesteenweg 

tot R4:  stijging met 25,42 %

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) noteren we op het 
Gemeenteplein (56,52 %), in de Kerkstraat 
(32,35 %), langs de Brusselsesteenweg 
(19,03 %), in de Merelbekestraat (10,42 %) en langs 
de Heusdenbaan (8,82 %). 

Bezetting Van het hanDelsapparaat te Melle 

assortimentsgroep Melle-Centrum
Deelkern kerkgebied 
onze-lieve-Vrouw-

onbevlekt

kleinhandels-concentratie 
n9 Brusselsesteenweg tot r4 Melle-periferie 

Convenience 100 m² 
(3 panden)

90 m²
(3 panden)

2.910 m² 
(11 panden)

410 m² 
(3 panden)

Shopping 210 m² 
(4 panden)

40 m²
(1 pand)

3.100 m² 
(10 panden)

130 m² 
(2 panden)

Specialty 70 m² 
(2 panden)

120 m²
(2 panden)

4.375 m² 
(23 panden)

1.155 m² 
(4 panden)

totaal 380 m² 
(9 panden)

250 m²
(6 panden)

10.385 m² 
(44 panden)

1.695 m² 
(9 panden)

assortimentsgroep aantal vestigingen per 
1.000 inwoners Melle

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 

inwoners Melle

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 1,81 2,25 318,40 m² 363,33 m²

Shopping 1,54 3,03 315,68 m² 852,77 m²

Specialty 2,81 2,61 518,87 m² 636,72 m²

Winkels totaal 6,17 7,89 1.152,94 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,45 3,59

Overige diensten 5,99 6,34

leegstand 0,45 1,30

algemeen totaal 15,06 19,13
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

In totaal telt de fusiegemeente Melle dus 2.600 
m² aan oppervlakte supermarkten en 360 m² 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit  235,9 m² 
supermarkt en 32,7 m² superette.
In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een stijging van de globale 
bezettingsgraad vast met 19,71 m², zijnde een stijging 

met 34,15 m² supermarkt en een daling met 14,44 m² 
in het aanbod aan superettes. 

De stijging van de bezettingsgraad is het gevolg van 
de vestiging van Aldi langs de Brusselsesteenweg 
te Melle. Bijkomend kunnen we opmerken dat in 
vergelijking met 2002 één superette is weggevallen 
uit het aanbod.

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente Melle :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te Melle  

~ 245 ~ 
 

 

 

 

~ 245 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente Melle
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Aldi Brusselsesteenweg 1 Melle 900 m²

lidl Brusselsesteenweg 75 Melle 950 m²

Carrefour Market Brusselsesteenweg 310 Melle 750 m²

totaal supermarkten 2.600 m²
(= 235,9 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

louis Delhaize Gontrode Heirweg 25 Melle 360 m²

totaal superettes 360 m²
(= 32,7 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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13. De FUsiegeMeente MerelBeke

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Merelbeke 21.600 22.913 106,1 9.163 2,50 619

De Pinte 10.174 10.216 100,4 4.015 2,54 568

Gavere 11.767 12.461 105,9 4.953 2,52 402

Gent 224.074 240.049 107,1 114.843 2,09 1.539

Melle 10.289 10.722 104,2 4.371 2,45 715

Oosterzele 13.156 13.269 100,9 5.125 2,59 309

Arr. Gent 494.440 521.796 105,5 227.938 2,29 553

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Merelbeke 16,8 11,8 27,0 27,1 17,3

Arr. Gent 16,1 11,6 28,9 25,8 17,6

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van Merelbeke
1/01/2009

aantal inwoners %

Merelbeke 17.491 76,3

Bottelare 1.841 8,0

Munte 589 2,6

Schelderode 1.540 6,7

Melsen 1.392 6,1

Niet te lokaliseren 60 0,3

totaal 22.913 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Merelbeke € 19.294 123,2 € 33.675 123,2

Arr. Gent € 17.138 109,4 € 29.073 106,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente Merelbeke werden 356 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 50 convenience-winkels (14,04 %)
•	 44 shopping-winkels (12,36 %)
•	 52 specialty-winkels (14,61 %)
•	 197 diensten (55,34 %)
•	 13 leegstaande panden (3,65 %).

De 146 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 34.172 m², verdeeld over :
•	 7.394 m² convenience-oppervlakte (21,64 %), 

énkel overdekt;
•	 19.143 m² shopping-oppervlakte (56,02%), 

waarvan 1.775 m² in open lucht;
•	 7.635 m² specialty-oppervlakte (22,34 %), 

waarvan 1.585 m² in open lucht.

Bezetting Van het hanDelsapparaat te MerelBeke  

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een sterke stijging 
vast van de netto handelsoppervlakte met 52,57 %, 
verdeeld over:
•	 Deelgemeente Merelbeke: stijging met 62,47 %
•	 Deelgemeente Bottelare: daling met 79,73 %
•	 Deelgemeente Melsen: daling met 58,77 %
•	 In de deelgemeenten Schelderode en 

Munte is het aanbod dermate beperkt dat 
de groeipercentages voor deze gemeenten 
weinigzeggend zijn. 

langs de Hundelgemsesteenweg, een belangrijke 
verkeersas in Merelbeke, noteren we een stijging van 
de netto handelsoppervlakte met zo’n 18,11 %. 

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) noteren we in het de 
deelgemeente Merelbeke: het Koning Albert I-Plein 
(22,22 %), de Gontrode Heirweg (14,29 %), de 
Zwijnaardsesteenweg (12,33 %), de Nijverheidsweg 
(11,11 %), de Kerkstraat (10,98 %), de Fraterstraat 
(6,82 %) en de Hundelgemsesteenweg (5,08 %).

assortimentsgroep Deelgemeente 
Merelbeke

Deelgemeente 
Bottelare

Deelgemeente 
Melsen

Deelgemeente 
schelderode

Deelgemeente 
Munte 

Convenience 6.964 m² 
(41 panden)

190 m² 
(4 panden)

185 m² 
(3 panden)

30 m²
(1 pand)

25 m²
(1 pand)

Shopping 16.068 m² 
(41 panden)

25 m² 
(1 pand)

50 m² 
(1 pand)

0 m²
(0 panden)

3.000 m²
(1 pand)

Specialty 6.965 m² 
(49 panden)

450 m² 
(2 panden)

0 m² 
(0 panden)

220 m²
(1 pand)

0 m²
(0 panden)

totaal 29.997 m² 
(131 panden)

665 m² 
(7 panden)

235 m² 
(4 panden)

250 m²
(2 panden)

3.025 m²
(2 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

Merelbeke

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners 

Merelbeke

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,13 2,25 314,36 m² 363,33 m²

Shopping 1,87 3,03 813,87 m² 852,77 m²

Specialty 2,21 2,61 324,60 m² 636,72 m²

Winkels totaal 6,21 7,89 1.452,83 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,25 3,59

Overige diensten 6,12 6,34

leegstand 0,55 1,30

algemeen totaal 15,14 19,13
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overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente Merelbeke :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te MerelBeke

In totaal telt de fusiegemeente Merelbeke dus 
5.269 m² aan oppervlakte supermarkten en 360 m² 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 224,0 m² 
supermarkt en 15,3 m² superette.
In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een opmerkelijke stijging van de 

globale bezettingsgraad vast met 33,22 m², zijnde 
een stijging met 40,21 m² supermarkt en een daling 
met 6,99 m² aan superettes.  
Vooral de uitbreiding van de AD Delhaize in de 
Fraterstraat en de komst van lidl dragen bij tot een 
verhogen van de bezettingsgraad op het vlak van 
supermarkten.

~ 250 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente Merelbeke
lokalisatie handelspanden

~ 250 ~ 
 

 

 

 

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

AD Delhaize Gaversesteenweg 2 Merelbeke 1.350 m²

Colruyt Hundelgemsesteenweg 696 Merelbeke 1.300 m²

AD Delhaize Fraterstraat 86B Merelbeke 1.050 m²

Aldi Chrysantenstraat 6 Merelbeke 575 m²

lidl Hundelgemsesteenweg 446 Merelbeke 300 m²

Naamloos Hundelgemsesteenweg 609 Merelbeke 450 m²

Maranni Hundelgemsesteenweg 611 Merelbeke 244 m²

totaal supermarkten 5.269 m²
(= 224,0m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

lieven Gaversesteenweg 899 Merelbeke 140 m²

Prima Sint-Annastraat 36 Bottelare 120 m²

Catry Hundelgemsesteenweg 230 Merelbeke 100 m²

totaal superettes 360 m²
(= 15,3 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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14. De FUsiegeMeente MoerBeke

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Moerbeke 5.759 6.004 104,3 2.442 2,46 158

lochristi 18.852 21.216 112,5 8.135 2,61 354

Wachtebeke 6.811 7.026 103,2 2.793 2,52 201

Arr. Gent 494.440 521.796 105,5 227.938 2,29 553

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Moerbeke 17,2 10,5 27,7 27,3 17,4

Arr. Gent 16,1 11,6 28,9 25,8 17,6

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Geen deelgemeenten

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Moerbeke € 16.510 105,4 € 29.275 107,1

Arr. Gent € 17.138 109,4 € 29.073 106,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0



148

in de fusiegemeente Moerbeke werden 81 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 16 convenience-winkels (19,75 %)
•	 8 shopping-winkels (9,88 %)
•	 10 specialty-winkels (12,35 %)
•	 45 diensten (55,55 %)
•	 2 leegstaande panden (2,47 %).

De 34 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 4.110 m², verdeeld over :
•	 2.680 m² convenience-oppervlakte (65,21 %), 

énkel overdekt;
•	 510 m² shopping-oppervlakte (12,41 %), énkel 

overdekt;
•	 920 m² specialty-oppervlakte (22,38 %), waarvan 

40 m² in open lucht.

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een daling vast van de 
netto handelsoppervlakte met 7,85 %, verdeeld over:

-	 Moerbeke-centrum: daling met 43,61 %
-	 Moerbeke-periferie: stijging met 55,76 %

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) noteren we op de 
Markt (50,00 %), de Opperstraat (23,71 %), de  
Eksaardsedam (20,00 %) en de Bevrijdingsstraat 
(16,00 %). 

Bezetting Van het hanDelsapparaat te MoerBeke 

assortimentsgroep Moerbeke-Centrum Moerbeke-periferie 

Convenience 1.065 m² 
(9 panden)

1.615 m² 
(7 panden)

Shopping 315 m² 
(4 panden)

195 m² 
(4 panden)

Specialty 230 m² 
(4 panden)

690 m² 
(6 panden)

totaal 1.610 m² 
(17 panden)

2.500 m² 
(17 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

Moerbeke

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 

inwoners Moerbeke

M²  
winkelvloer-oppervlakte per 

1.000 inwoners in de provincie

Convenience 2,60 2,25 434,99 m² 363,33 m²

Shopping 1,30 3,03 82,78 m² 852,77 m²

Specialty 1,62 2,61 149,33 m² 636,72 m²

Winkels totaal 5,52 7,89 667,10 m² 1.852,82 m²

Horeca 3,08 3,59

Overige diensten 4,22 6,34

leegstand 0,33 1,30

Algemeen Totaal 13,15 19,13
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

In totaal telt de fusiegemeente Moerbeke dus 
2.000 m² aan oppervlakte supermarkten en 180 m² 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 324,6 m² 
supermarkt en 29,2 m² superette.
In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een stijging van de globale 
bezettingsgraad vast met 96,24 m², zijnde een 

stijging met 98,32 m² supermarkt en een daling met 
2,08 m² superette.
De reden is uiteraard de vestiging van de Okay in de 
Statiestraat te Moerbeke.

De stijging van de bezettingsgraad op vlak van 
supermarkten is het gevolg van de komst van Okay 
naar de gemeente Moerbeke.

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente Moerbeke :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te MoerBeke  

~ 255 ~ 
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Fusiegemeente Moerbeke
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Carrefour Market Crevestraat 37 Moerbeke 750 m²

Okay Statiestraat 87 Moerbeke 675 m²

Smatch Korte Damstraat 17 Moerbeke 575 m²

totaal supermarkten 2.000 m²
(= 324,6 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Cyriel Statiestraat 95 Moerbeke 180 m²

totaal superettes 180 m²
(= 29,2 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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15. De FUsiegeMeente nazareth

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal 
gezinnen per 

01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Nazareth 10.830 11.130 102,8 4.324 2,57 318

De Pinte 10.174 10.216 100,4 4.015 2,54 568

Deinze 27.486 28.989 105,5 12.035 2,41 381

Gavere 11.767 12.461 105,9 4.953 2,52 402

Sint-Martens-latem 8.349 8.228 98,6 3.376 2,44 588

Arr. Gent 494.440 521.796 105,5 227.938 2,29 553

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Nazareth 16,3 11,8 26,2 28,1 17,7

Arr. Gent 16,1 11,6 28,9 25,8 17,6

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van nazareth
1/01/2009

aantal inwoners %

Nazareth 6.506 58,5

Eke 4.617 41,5

Niet te lokaliseren 7 0,1

totaal 11.130 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Nazareth € 18.281 116,7 € 31.408 114,9

Arr. Gent € 17.138 109,4 € 29.073 106,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente nazareth werden 175 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 19 convenience-winkels (10,86 %)
•	 25 shopping-winkels (14,29 %)
•	 27 specialty-winkels (15,43 %)
•	 95 diensten (54,28 %)
•	 9 leegstaande panden (5,14 %).

De 71 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 49.243 m², verdeeld over :
•	 11.190 m² convenience-oppervlakte (22,72 %), 

énkel overdekt;
•	 31.708 m² shopping-oppervlakte (64,39 %), 

waarvan 12.300 m² in open lucht;
•	 6.345 m² specialty-oppervlakte (12,89 %), 

waarvan 800 m² in open lucht.

Bezetting Van het hanDelsapparaat te nazareth  

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een sterke stijging vast 
van de netto handelsoppervlakte met 33,53 %, 
verdeeld over:
•	 Deelgemeente Nazareth: daling met 21,25 %
•	 Deelgemeente Eke: stijging met 48,46 %

Indien we de kleinhandelsconcentratie te Eke onder 
de loep nemen merken we een stijging van de netto 
handelsoppervlakte op met zo’n 41,97 %.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) in de deelgemeente 
Nazareth noteren we in Dorp (33,33 %), de 
Drapstraat (19,01 %), de Steenweg Deinze (8,57 %), 
de Roombaardstraat (8,51 %), de Nieuwe Steenweg 
(7,14 %) en de ’s Gravenstraat (7,05 %). In de 
deelgemeente Eke noteren we de hoogste 
winkeldichtheden in de Savaanstraat (100,00 %), 
de Oude Eedstraat (33,33 %), de Begoniastraat 
(21,28 %), de Steenweg (10,53 %) en de Stationsstraat 
(8,09 %).

assortimentsgroep nazareth-Centrum nazareth-periferie Deelkern eke kleinhandels-concentratie 
industriezone eke

Convenience 865 m² 
(4 panden)

590 m² 
(5 panden)

2.160 m²
(7 panden)

7.575 m²
(3 panden)

Shopping 250 m²
 (4 panden)

3.118 m² 
(9 panden)

1.415
(9 panden)

26.925 m² 
(3 panden)

Specialty 270 m² 
(4 panden)

1.130 m² 
(6 panden)

1.095
(9 panden)

3.850 m² 
(8 panden)

totaal 1.385 m² 
(12 panden)

4.838 m² 
(20 panden)

4.670 m²
(25 panden)

38.350 m² 
(14 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

nazareth

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 

inwoners nazareth

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 1,67 2,25 985,30 m² 363,33 m²

Shopping 2,20 3,03 2.791,93 m² 852,77 m²

Specialty 2,38 2,61 558,69 m² 636,72 m²

Winkels totaal 6,25 7,89 4.335,92 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,64 3,59

Overige diensten 5,72 6,34

leegstand 0,79 1,30

algemeen totaal 15,41 19,13
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overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente nazareth :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te nazareth

In totaal telt de fusiegemeente Nazareth dus 
10.600 m² aan oppervlakte supermarkten en  
geen superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit  
933,4 m² supermarkt en 0 m² superette.
In vergelijking met een vorige inventarisatie 
van het handelsapparaat (EROV-studie 
naar de Aanbodzijde in 2002), stellen we 
een opmerkelijke stijging van de globale 

bezettingsgraad vast met 60,95 m², zijnde 
een stijging met liefst 92,15 m² supermarkt 
en het volledig wegvallen van het aanbod aan 
superettes (- 31,2 m²).  

Zowel de uitbreidingen van Aldi en Eurospar 
als de nieuwe vestigingen van Okay en lidl te 
Nazareth hebben een grotere bezettingsgraad 
qua supermarkten tot gevolg.

~ 260 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente nazareth
lokalisatie handelspanden

~ 260 ~ 
 

 

 

 

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Makro Savaanstraat 1 Eke 6.725 m²

Aldi Savaanstraat 5 Eke 825 m²

Eurospar Steenweg 131 Eke 900 m²

Carrefour Market Deinzestraat 14 Nazareth 750 m²

Okay Oudenaardseheerweg 114C Nazareth 425 m²

lidl Steenweg 233 Eke 975 m²

totaal supermarkten 10.600 m²
(= 933,4 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

totaal superettes 0 m²
(= 0 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)

©
 E

ls
 V

er
be

ke



153

16. De FUsiegeMeente neVele

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Nevele 10.986 11.605 105,6 4.565 2,54 223

Aalter 18.331 19.260 105,1 7.669 2,51 235

Deinze 27.486 28.989 105,5 12.035 2,41 381

Gent 224.074 240.049 107,1 114.843 2,09 1.539

lovendegem 9.239 9.439 102,2 3.846 2,45 497

Zomergem 8.255 8.109 98,2 3.296 2,46 208

Arr. Gent 494.440 521.796 105,5 227.938 2,29 553

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Nevele 17,1 12,0 26,8 26,2 17,9

Arr. Gent 16,1 11,6 28,9 25,8 17,6

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van nevele
1/01/2009

aantal inwoners %

Nevele 2.784 24,0

Poesele 513 4,4

Hansbeke 2.165 18,7

Merendree 1.839 15,8

landegem 3.050 26,3

Vosselare 1.242 10,7

Niet te lokaliseren 12 0,1

totaal 11.605 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Nevele € 17.232 110,0 € 30.700 112,3

Arr. Gent € 17.138 109,4 € 29.073 106,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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in de fusiegemeente nevele werden 173 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 29 convenience-winkels (16,76 %)
•	 25 shopping-winkels (14,45 %)
•	 21 specialty-winkels (12,14 %)
•	 91 diensten (52,60 %)
•	 7 leegstaande panden (4,05 %).

De 75 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 16.235 m², verdeeld over :
•	 4.135 m² convenience-oppervlakte (25,47 %), 

énkel overdekt;
•	 9.520 m² shopping-oppervlakte (58,64 %), 

waarvan 1.543 m² in open lucht;
•	 2.580 m² specialty-oppervlakte (15,89 %), 

waarvan 170 m² in open lucht.

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een stijging vast van de 
netto handelsoppervlakte met 31,21 %.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden 
/ huisnummers in de straat) noteren we in Ter 

Mote (Nevele, 100 %)), Kortemunt (Nevele, 
62,5 %), op de Markt (Nevele, 55,56 %), landegem-
Dorp (landegem, 31,58 %), Cyriel Buyssestraat 
(Nevele, 29,17 %), Hansbekedorp (Hansbeke, 
25 %), Camille van der Cruyssenstraat (Nevele, 
20,31 %), landegemstraat (Vosselare, 14,29 %), 
Merendreedorp (Merendree, 14,06 %),  

Bezetting Van het hanDelsapparaat te neVele 

assortimentsgroep nevele-
Centrum

nevele-
periferie 

Deelkern 
hansbeke Deelkern 

Merendree
Deelkern 
Vosselare

Deelkern 
landegem

Convenience 1.735 m² 
(10 panden)

945 m² 
(8 panden)

365 m²
(2 panden)

80 m²
(3 panden)

690 m²
(2 panden)

320 m²
(4 panden)

Shopping 480 m² 
(8 panden)

4.895 m² 
(8 panden)

190 m²
(3 panden)

100 m²
(1 pand)

3.710 m²
(3 panden)

145 m²
(2 panden)

Specialty 290 m² 
(4 panden)

1.780 m² 
(12 panden)

100 m²
(1 pand)

0 m²
(0 panden)

0 m²
(0 panden)

410 m²
(4 panden)

totaal 2.505 m² 
(22 panden)

7.620 m² 
(28 panden)

655 m²
(6 panden)

180 m²
(4 panden)

4.400 m²
(5 panden)

875 m²
(10 panden)

assortimentsgroep aantal vestigingen per 
1.000 inwoners nevele

aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 
in de provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 
inwoners nevele

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 
provincie

Convenience 2,43 2,25 346,20 m² 363,33 m²

Shopping 2,09 3,03 797,05 m² 852,77 m²

Specialty 1,76 2,61 216,01 m² 636,72 m²

Winkels totaal 6,28 7,89 1.359,26 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,18 3,59

Overige diensten 5,44 6,34

leegstand 0,59 1,30

algemeen totaal 14,48 19,13
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

In totaal telt de fusiegemeente Nevele dus 2.175 
m² aan oppervlakte supermarkten en 840 m² 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 182,1 m² 
supermarkt en 70,3 m² superette.
In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een stijging van de globale 

bezettingsgraad vast met 16,23 m², zijnde een 
stijging met 34,2 m² supermarkt en een daling van 
het aanbod aan superetten (- 17,97 m²).

De stijging van de bezettingsgraad op het vlak van 
supermarkten is het gevolg van de nieuwe vestiging 
van Aldi in de landegemstraat te Vosselare.  

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente nevele :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te neVele  

~ 266 ~ 
 

 

 

 

 

~ 266 ~ 
 

 

 

 

 

Fusiegemeente nevele
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Carrefour Market Cyriel Buyssestraat 30 Nevele 900 m²

Aldi landegemstraat 1 Vosselare 675 m²

Delhaize Gezuster lovelingstraat 2 Nevele 600 m²

totaal supermarkten 2.175 m²
(= 182,1 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Spar Veldestraat 86 Merendree 380 m²

Foodstore landegemdorp 10 landegem 120 m²

Mieke’s Hansbekedorp 27-29 Hansbeke 340 m²

totaal superettes 840 m²
(= 70,3 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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17. De FUsiegeMeente oosterzele

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Oosterzele 13.156 13.269 100,9 5.125 2,59 309

Gavere 11.767 12.461 105,9 4.953 2,52 402

Melle 10.289 10.722 104,2 4.371 2,45 715

Merelbeke 21.600 22.913 106,1 9.163 2,50 619

Arr. Gent 494.440 521.796 105,5 227.938 2,29 553

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Oosterzele 16,8 12,3 26,1 27,4 17,3

Arr. Gent 16,1 11,6 28,9 25,8 17,6

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van oosterzele
1/01/2009

aantal inwoners %

Oosterzele 3.653 27,5

Balegem 3.494 26,3

Scheldewindeke 3.461 26,1

Moortsele 1.064 8,0

landskouter 670 5,0

Gijzenzele 922 6,9

Niet te lokaliseren 5 0,0

totaal 13.269 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Oosterzele € 17.840 113,9 € 31.558 115,4

Arr. Gent € 17.138 109,4 € 29.073 106,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente oosterzele werden 
156 handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 18 convenience-winkels (11,54 %)
•	 19 shopping-winkels (12,18 %)
•	 21 specialty-winkels (13,46 %)
•	 94 diensten (60,26 %)
•	 4 leegstaande panden (2,56 %).

De 58 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 6.610 m², verdeeld over :
•	 2.165 m² convenience-oppervlakte (32,75 %), 

énkel overdekt;
•	 2.335 m² shopping-oppervlakte (35,33 %), 

waarvan 365 m² in open lucht;
•	 2.110 m² specialty-oppervlakte (31,92 %), 

waarvan 250 m² in open lucht.

Bezetting Van het hanDelsapparaat te oosterzele  

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een stijging vast van 
de netto handelsoppervlakte met liefst 39,16 %, 
verdeeld over:
•	 Deelgemeente Oosterzele: stijging met 110,03 %
•	 Deelgemeente Balegem: daling met 12,94 %
•	 Deelgemeente Scheldewindeke: stijging met 

6,03 %

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) in de deelgemeente 
Oosterzele vinden we terug in de Korte Ambachtstraat 
(57,14 %), Dorp (29,87 %), lange Ambachtstraat 
(14,71 %) en Keiberg (9,43 %). In Scheldewindeke 
vinden we de hoogste winkeldichtheden rond het 
Marktplein (30,77 %), in de Kluizestraat (22,22 %), in 
Pelgrim (17,78 %) en in de Stationsstraat (14,38 %). 
In de deelgemeente Balegem noteren we de hoogste 
winkeldichtheden in de Balegemstraat (24,14 %), 
Vrijhem (11,94 %) en Gootje (11,70 %).

assortimentsgroep oosterzele-Centrum oosterzele-periferie Deelkern Balegem Deelkern 
scheldewindeke

Convenience 485 m² 
(4 panden)

150 m² 
(5 panden)

725 m²
(4 panden)

805 m²
(5 panden)

Shopping 260 m² 
(5 panden)

1.475 m² 
(8 panden)

490 m²
(3 panden)

110 m²
(3 panden)

Specialty 30 m² 
(1 pand)

1.370 m² 
(12 panden)

130 m²
(3 panden)

580 m²
(5 panden)

totaal 775 m² 
(10 panden)

2.995 m² 
(25 panden)

1.345 m²
(10 panden)

1.495 m²
(13 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

oosterzele

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 
inwoners oosterzele

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 1,34 2,25 161,16 m² 363,33 m²

Shopping 1,41 3,03 173,81 m² 852,77 m²

Specialty 1,56 2,61 157,06 m² 636,72 m²

Winkels totaal 4,32 7,89 492,04 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,31 3,59

Overige diensten 4,69 6,34

leegstand 0,30 1,30

algemeen totaal 11,61 19,13
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~ 271 ~ 
 

 

 

 

 

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente oosterzele :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te oosterzele

In totaal telt de fusiegemeente Oosterzele dus 
1.750 m² aan oppervlakte supermarkten en geen 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 130,3 m² 
supermarkt en 0 m² superette.
In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een lichte daling van de globale 
bezettingsgraad vast met 29,23 m², zijnde een 

minieme daling met 2,03 m² supermarkt en het 
volledig wegvallen van het aanbod aan superettes 
(- 27,2 m²).  

Het aanbod aan supermarkten is in de gemeente 
Oosterzele gelijk gebleven. Wel is het aanbod 
superettes volledig weggevallen.

Fusiegemeente oosterzele
lokalisatie handelspanden

~ 271 ~ 
 

 

 

 

 

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Carrefour Market Stationsstraat 70 Scheldewindeke 700 m²

Cado Rooigemstraat 42 Balegem 650 m²

louis Delhaize Dorp 45 Oosterzele 400 m²

totaal supermarkten 1.750 m²
(= 130,3 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

totaal superettes 0 m²
(= 0 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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18. De FUsiegeMeente   
sint-Martens-lateM

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Sint-Martens-latem 8.349 8.228 98,6 3.376 2,44 588

De Pinte 10.174 10.216 100,4 4.015 2,54 568

Deinze 27.486 28.989 105,5 12.035 2,41 381

Gent 224.074 240.049 107,1 114.843 2,09 1.539

Nazareth 10.830 11.130 102,8 4.324 2,57 318

Arr. Gent 494.440 521.796 105,5 227.938 2,29 553

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Sint-Martens-latem 15,1 12,0 21,8 30,1 21,1

Arr. Gent 16,1 11,6 28,9 25,8 17,6

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van sint-Martens-latem
1/01/2009

aantal inwoners %

Sint-Martens-latem 5.887 71,5

Deurle 2.330 28,3

Niet te lokaliseren 11 0,1

totaal 8.228 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Sint-Martens-latem € 22.819 145,7 € 40.386 147,7

Arr. Gent € 17.138 109,4 € 29.073 106,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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in de fusiegemeente sint-Martens-latem werden 
209 handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 13 convenience-winkels (6,22 %)
•	 39 shopping-winkels (18,66 %)
•	 46 specialty-winkels (22,00 %)
•	 108 diensten (51,68 %)
•	 3 leegstaande panden (1,44 %).

De 98 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 20.928 m², verdeeld over :
•	 902 m² convenience-oppervlakte (4,31 %), énkel 

overdekt;
•	 9.655 m² shopping-oppervlakte (46,13 %), 

waarvan 120 m² in open lucht;
•	 10.371 m² specialty-oppervlakte (49,56 %), 

waarvan 780 m² in open lucht.

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een sterke stijging vast 
van de netto handelsoppervlakte met 38,69 % , 
verdeeld over: 
•	 Sint-Martens-latem: daling met 1,63 %
•	 Kleinhandelsconcentratie N43: stijging met 

25,85 %

 Deze stijging op het vlak van de netto 
handelsoppervlakte is dus volledig voor rekening van 
de kleinhandelsconcentratie gelegen langs de N43. 

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) noteren we in in de 
kleinhandelsconcentratie langs de N43 (46,67 %), 
langs de X. De Cocklaan (Deurle, 25,00 %), de 
Maenhoutstraat (Sint-Martens-latem, 21,91 %), Dorp 
(Sint-Martens-latem, 16,67 %), latemstraat (Sint-
Martens-latem, 16,24 %) en Golflaan (Sint-Martens-
latem, 13,04 %). 

Bezetting Van het hanDelsapparaat te sint-Martens-lateM 

assortimentsgroep sint-Martens-latem-Centrum sint-Martens-latem-periferie kleinhandels-concentratie n43 
kortrijksesteenweg

Convenience 592 m²
(8 panden)

25 m²
(1 pand)

285 m²
(4 panden)

Shopping 1.295 m²
(15 panden)

1.090 m²
(8 panden)

7.270 m²
(16 panden)

Specialty 220 m²
(3 panden)

7.053 m²
(29 panden)

3.098 m²
(14 panden)

totaal 2.107 m²
(26 panden)

8.168 m²
(38 panden)

10.653 m² 
(34 panden)

assortimentsgroep

aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

sint-Martens-
latem

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners sint-

Martens-latem

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 1,55 2,25 107,51 m² 363,33 m²

Shopping 4,65 3,03 1.150,78 m² 852,77 m²

Specialty 5,48 2,61 1.236,11 m² 636,72 m²

Winkels totaal 11,68 7,89 2.494,40 m² 1.852,82 m²

Horeca 4,65 3,59

Overige diensten 8,22 6,34

leegstand 0,36 1,30

algemeen totaal 24,91 19,13
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

In totaal telt de fusiegemeente Sint-Martens-latem 
dus geen supermarkten en 410 m² superettes.  In 
termen van bezettingsgraad (= m²/1.000 inwoners) 
betekent dit 0 m² supermarkt en 48,9 m² superette.
In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 

handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een opmerkelijke stijging van de 
globale bezettingsgraad vast met 30,97 m², volledig 
voor rekening van de superettes, gezien de vestiging 
van Carrefour Express in de Maenhoutstraat.  

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente sint-Martens-latem :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te sint-Martens-lateM  

~ 276 ~ 
 

 

 

 

~ 276 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente  sint-Martens-latem
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

totaal supermarkten 0 m²
(= 0 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Carrefour Express Maenhoutstraat 10 Sint-Martens-latem 250 m²

latemse Fruitboetiek latemstraat 111 Sint-Martens-latem 160 m²

totaal superettes 410 m²
(= 48,9 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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19. De FUsiegeMeente WaarsChoot

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Waarschoot 8.062 7.877 97,7 3.261 2,42 358

Evergem 30.964 32.854 106,1 13.201 2,49 438

lovendegem 9.239 9.439 102,2 3.846 2,45 497

Moerbeke 5.759 6.004 104,3 2.442 2,46 158

Zomergem 8.255 8.109 98,2 3.296 2,46 208

Arr. Gent 494.440 521.796 105,5 227.938 2,29 553

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Waarschoot 15,1 12,0 26,1 27,6 19,2

Arr. Gent 16,1 11,6 28,9 25,8 17,6

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van Waarschoot
1/01/2009

aantal inwoners %

Waarschoot 7.870 99,9

Niet te lokaliseren 8 0,1

totaal 7.878 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Waarschoot € 16.107 102,9 € 27.480 100,5

Arr. Gent € 17.138 109,4 € 29.073 106,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente Waarschoot werden 
143 handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 20 convenience-winkels (13,99 %)
•	 22 shopping-winkels (15,38 %)
•	 17 specialty-winkels (11,89 %)
•	 74 diensten (51,75 %)
•	 10 leegstaande panden (6,99 %).

De 59 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 10.135 m², verdeeld over :
•	 2.849 m² convenience-oppervlakte (28,11 %), 

énkel overdekt;
•	 4.641 m² shopping-oppervlakte (45,79 %), 

waarvan 1.000 m² in open lucht;
•	 2.645 m² specialty-oppervlakte (26,10 %), 

waarvan 270 m² in open lucht.

Bezetting Van het hanDelsapparaat te WaarsChoot  

In vergelijking met een vorige inventarisatie 
van het handelsapparaat (EROV-studie naar de 
Aanbodzijde in 2002), stellen we globaal een daling 
vast met 15,84 %. In het centrum van de gemeente 
Waarschoot noteren we een daling met 31,50 % vast 
op het vlak van de netto-verkoopsoppervlakte. In de 
periferie noteren we een daling met 5,61 %.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) noteren we in het centrum 
van Waarschoot, meer bepaald in de Stationsstraat 
(46,83 %), Dorp (25,00 %), de Guido Gezellelaan 
(22,50 %) , Dam (21,05 %), de H. Consciencelaan 
(16,90 %) en de Schoolstraat (13,33 %). 

assortimentsgroep Waarschoot-Centrum Waarschoot-periferie 

Convenience 1.734 m² 
(13 panden)

1.115 m² 
(7 panden)

Shopping 1.230 m² 
(13 panden)

3.411 m² 
(9 panden)

Specialty 295 m² 
(4 panden)

2.350 m² 
(13 panden)

totaal 3.259 m² 
(30 panden)

6.876 m² 
(29 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

Waarschoot

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners 

Waarschoot

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,50 2,25 356,08 m² 363,33 m²

Shopping 2,75 3,03 580,05 m² 852,77 m²

Specialty 2,12 2,61 330,58 m² 636,72 m²

Winkels totaal 7,37 7,89 1.198,48 m² 1.852,82 m²

Horeca 3,37 3,59

Overige diensten 5,87 6,34

leegstand 1,25 1,30

algemeen totaal 17,87 19,13
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~ 281 ~ 
 

 

 

 

 

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente Waarschoot :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te WaarsChoot 

In totaal telt de fusiegemeente Waarschoot dus 
1.700 m² aan oppervlakte supermarkten en 280 m² 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 212,5 m² 
supermarkt en 35,0 m² superette.
In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een stijging van de globale 

bezettingsgraad vast met 23,87 m², zijnde een 
stijging met 23,57 m² supermarkt en een lichte 
stijging met 0,3 m² in het aanbod aan superettes. 

De stijging van de globale bezettingsgraad is het 
gevolg van de uitbreiding van Carrefour Market, 
gelegen in de Stationsstraat te Waarschoot.

Fusiegemeente Waarschoot
lokalisatie handelspanden

~ 281 ~ 
 

 

 

 

 

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Carrefour Market Stationsstraat 77 Waarschoot 1.100 m²

Smatch Jaspaertstede 2 Waarschoot 600 m²

totaal supermarkten 1.700 m²
(= 212,5 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Spar Stationsstraat 125 Waarschoot 280 m²

totaal superettes 280 m²
(= 35,0 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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20. De FUsiegeMeente WaChteBeke

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Wachtebeke 6.811 7.026 103,2 2.793 2,52 201

Gent 224.074 240.049 107,1 114.843 2,09 1.539

lochristi 18.852 21.216 112,5 8.135 2,61 354

Moerbeke 5.759 6.004 104,3 2.442 2,46 158

Arr. Gent 494.440 521.796 105,5 227.938 2,29 553

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Wachtebeke 16,9 10,8 25,9 27,5 18,8

Arr. Gent 16,1 11,6 28,9 25,8 17,6

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van Wachtebeke
1/01/2009

aantal inwoners %

Wachtebeke 7.022 99,9

Niet te lokaliseren 4 0,1

totaal 7.026 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Wachtebeke € 16.717 106,7 € 29.282 107,1

Arr. Gent € 17.138 109,4 € 29.073 106,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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in de fusiegemeente Wachtebeke werden 119 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 17 convenience-winkels (14,29 %)
•	 11 shopping-winkels (9,24 %)
•	 15 specialty-winkels (12,61 %)
•	 64 diensten (53,78 %)
•	 12 leegstaande panden (10,08 %).

De 43 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 11.794 m², verdeeld over :
•	 3.337 m² convenience-oppervlakte (28,29 %), 

énkel overdekt;
•	 5.460 m² shopping-oppervlakte (46,30 %), énkel 

overdekt;
•	 2.997 m² specialty-oppervlakte (25,41 %), énkel 

overdekt.

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een sterke stijging 
vast van de netto handelsoppervlakte met liefst 
122,61 % !  Deze stijging is zowel voor rekening van 
het handelsapparaat binnen het centrum als buiten 
het centrum van Wachtebeke. 

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) noteren we in het 
centrum van Wachtebeke, meer bepaald in Smishoek 
(66,67 %), Gebroeders Naudtslaan (40,00 %), 
Dr. Jules Persynplein (36,36 %), Godshuisstraat 
(28,57 %), Dorp (24,44 %) en Rechtstro (17,24 %). 

Bezetting Van het hanDelsapparaat te WaChteBeke

assortimentsgroep Wachtebeke-Centrum Wachtebeke-periferie 

Convenience 2.477 m² 
(13 panden)

860 m² 
(4 panden)

Shopping 1.105 m² 
(7 panden)

4.355 m² 
(4 panden)

Specialty 1.405 m² 
(8 panden)

1.592 m² 
(7 panden)

totaal 4.987 m² 
(28 panden)

6.807 m² 
(15 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

Wachtebeke

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 
inwoners Wachtebeke

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,33 2,25 456,69 m² 363,33 m²

Shopping 1,51 3,03 747,23 m² 852,77 m²

Specialty 2,05 2,61 410,16 m² 636,72 m²

Winkels totaal 5,89 7,89 1.614,07 m² 1.852,82 m²

Horeca 3,42 3,59

Overige diensten 5,34 6,34

leegstand 1,64 1,30

algemeen totaal 16,29 19,13
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

In totaal telt de fusiegemeente Wachtebeke dus 
2.738 m² aan oppervlakte supermarkten en geen 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 374,7 m² 
supermarkt en 0 m² superette.
In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een opmerkelijke stijging van de 
globale bezettingsgraad vast met 146,31 m², zijnde 

een stijging met liefst 190,51 m² supermarkt en het 
wegvallen van het aanbod aan superettes (- 44,2 m²).  
Zo is er een vestiging van Proxy Delhaize bijgekomen 
en is de vestiging van Aldi uitgebreid met 425 m².  

De stijging van de globale bezettingsgraad wordt 
ingegeven vanuit 3 elementen: de uitbreiding 
van Smatch, de uitbreiding van Aldi en de nieuwe 
vestiging van Proxy Delhaize.

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente Wachtebeke :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te WaChteBeke  

~ 286 ~ 
 

 

 

 

 

~ 286 ~ 
 

 

 

 

 

Fusiegemeente  Wachtebeke
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Smatch Melkerijstraat 3 Wachtebeke 650 m²

Proxy Delhaize Smishoek 8 Wachtebeke 613 m²

Aldi Stationsstraat 96 Wachtebeke 725 m²

Carrefour Market Meersstraat 13 Wachtebeke 750 m²

totaal supermarkten 2.738 m²
(= 374,7 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

totaal superettes 0 m²
(= 0 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)



168

21. De FUsiegeMeente zoMergeM

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Zomergem 8.255 8.109 98,2 3.296 2,46 208

Aalter 18.331 19.260 105,1 7.669 2,51 235

Knesselare 7.821 8.111 103,7 3.398 2,39 219

lovendegem 9.239 9.439 102,2 3.846 2,45 497

Nevele 10.986 11.605 105,6 4.565 2,54 223

Waarschoot 8.062 7.877 97,7 3.261 2,42 358

Arr. Gent 494.440 521.796 105,5 227.938 2,29 553

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Zomergem 15,0 11,7 24,2 29,2 20,0

Arr. Gent 16,1 11,6 28,9 25,8 17,6

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van zomergem
1/01/2009

aantal inwoners %

Zomergem 6.827 84,2

Ronsele 569 7,0

Oostwinkel 699 8,6

Niet te lokaliseren 14 0,2

totaal 8.109 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Zomergem € 16.424 104,9 € 28.192 103,1

Arr. Gent € 17.138 109,4 € 29.073 106,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente zomergem werden 
154 handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 19 convenience-winkels (12,34 %)
•	 16 shopping-winkels (10,39 %)
•	 23 specialty-winkels (14,93 %)
•	 90 diensten (58,44 %)
•	 6 leegstaande panden (3,90 %).

De 58 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 8.215 m², verdeeld over :
•	 3.665 m² convenience-oppervlakte (44,61 %), 

énkel overdekt;
•	 1.400 m² shopping-oppervlakte (17,04 %), énkel 

overdekt;
•	 3.150 m² specialty-oppervlakte (38,35 %), 

waarvan 450 m² in open lucht.

Bezetting Van het hanDelsapparaat te zoMergeM  

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een sterke daling vast 
van de netto handelsoppervlakte met 35,95 % , 
verdeeld over:
•	 Deelgemeente Zomergem: daling met 34,33 %
•	 Deelgemeente Oostwinkel: daling met 56,10 %
•	 Deelgemeente Ronsele: daling met 48,23 %

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) noteren we in het 
centrum van Zomergem, meer bepaald op de 
Markt (50,00 %), Dreef (42,47 %), Boven (25,00 %), 
Maarten Steyaertplein (23,08 %), Dekenijstraat 
(20,59 %), Kerkstraat (17,95 %), Kruisstraat (17,11 %). 
In de deelgemeenten vinden we de voornaamste 
winkeldichtheid in Oostwinkeldorp (Oostwinkel, 
13,43 %).  

assortimentsgroep zomergem-Centrum zomergem-
periferie Deelkern ronsele Deelkern oostwinkel

Convenience 275 m² 
(6 panden)

3.285 m² 
(9 panden)

25 m² 
(1 panden)

80 m² 
(3 panden)

Shopping 705 m² 
(9 panden)

595 m² 
(6 panden)

0 m² 
(0 panden)

100 m² 
(1 panden)

Specialty 335 m² 
(6 panden)

2.400 m² 
(14 panden)

415 m² 
(3 panden)

0 m² 
(0 panden)

totaal 1.315 m² 
(21 panden)

6.280 m² 
(29 panden)

440 m² 
(4 panden)

180 m² 
(4 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

zomergem

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 
inwoners zomergem

M²  
winkelvloer-oppervlakte per 

1.000 inwoners in de provincie

Convenience 2,31 2,25 445,38 m² 363,33 m²

Shopping 1,94 3,03 170,13 m² 852,77 m²

Specialty 2,80 2,61 382,79 m² 636,72 m²

Winkels totaal 7,05 7,89 998,30 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,67 3,59

Overige diensten 8,26 6,34

leegstand 0,73 1,30

algemeen totaal 18,71 19,13
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~ 291 ~ 
 

 

 

 

 

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente zomergem  :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te zoMergeM

In totaal telt de fusiegemeente Zomergem dus 
2.825 m² aan oppervlakte supermarkten en 160 m² 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 343,3 m² 
supermarkt en 19,4 m² superette.
In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een daling van de globale 

bezettingsgraad vast met 18,16 m², zijnde een stijging 
met 42,6 m² supermarkt en een daling met 60,76 m² 
superette. 

Zowel de uitbreidingen van Aldi en Smatch als de 
nieuwe vestiging van Okay te Zomergem hebben 
een stijging van de bezettingsgraad op het vlak van 
supermarkten tot gevolg.

Fusiegemeente zomergem
lokalisatie handelspanden

~ 291 ~ 
 

 

 

 

 

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Cado Weldadigheidstraat 32A Zomergem 950 m²

Smatch Motje 36 Zomergem 675 m²

Okay Motje 15 Zomergem 600 m²

Aldi Motje 48 Zomergem 600 m²

totaal supermarkten 2.825 m²
(= 343,3 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

louis Delhaize Dreef 15 Zomergem 160 m²

totaal superettes 160 m²
(= 19,4 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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22. De FUsiegeMeente zUlte

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid  
(inw/km²)1/01/1999 1/01/2009

Zulte 14.401 14.808 102,8 5.917 2,50 449

Deinze 27.486 28.989 105,5 12.035 2,41 381

lovendegem 9.239 9.439 102,2 3.846 2,45 497

Arr. Gent 494.440 521.796 105,5 227.938 2,29 553

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Zulte 16,5 12,3 28,2 26,5 16,5

Arr. Gent 16,1 11,6 28,9 25,8 17,6

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van zulte
1/01/2009

aantal inwoners %

Zulte 7.140 48,2

Olsene 3.662 24,7

Machelen 3.998 27,0

Niet te lokaliseren 8 0,1

totaal 14.808 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Zulte € 16.076 102,7 € 28.102 102,8

Arr. Gent € 17.138 109,4 € 29.073 106,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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in de fusiegemeente zulte werden 245 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 34 convenience-winkels (13,88 %)
•	 27 shopping-winkels (11,02 %)
•	 40 specialty-winkels (16,33 %)
•	 140 diensten (57,14 %)
•	 4 leegstaande panden (1,63 %).

De 101 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 21.020 m², verdeeld over :
•	 5.000 m² convenience-oppervlakte (23,79 %), 

énkel overdekt;
•	 8.150 m² shopping-oppervlakte (38,77 %), 

waarvan 350 m² in open lucht;
•	 7.870 m² specialty-oppervlakte (37,44 %), 

waarvan 1.300 m² in open lucht.

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een daling vast van de 
netto handelsoppervlakte met 28,60 %, verdeeld 
over:

•	 Deelgemeente Zulte:  stijging met 385,90 %
•	 Deelgemeente Machelen: stijging met 22,70 %
•	 Deelgemeente Olsene: stijging met 25,90 %
•	 Kleinhandelsconcentratie langs de N43: daling 

met 68,65 %

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) noteren we langs de 
Staatsbaan (Zulte, 25,99 %), de Rijksweg (Machelen, 
21,71 %), de Statiestraat (10,69 %), de Dorpsstraat 
(Machelen, 10,26 %), de Centrumstraat (Olsene, 
9,80 %) en de Grote Steenweg (Olsene, 9,55 %).

Bezetting Van het hanDelsapparaat te zUlte

assortimentsgroep zulte-Centrum zulte-periferie
kleinhandels-
concentratie 

n43

Deelkern 
Machelen Deelkern olsene 

Convenience 1.070 m² 
(10 panden)

1.270 m²
(3 panden)

2.305 m²
(9 panden)

295 m²
(10 panden)

60 m² 
(2 panden)

Shopping 490 m² 
(6 panden)

3.475 m²
(6 panden)

1.280 m²
(7 panden)

455 m²
(6 panden)

2.450 m² 
(2 panden)

Specialty 380 m² 
(3 panden)

2.450 m²
(8 panden)

3.970 m²
(18 panden)

250 m²
(1 pand)

820 m² 
(10 panden)

totaal 1.940 m² 
(19 panden)

7.195 m²
(17 panden

7.555 m²
(34 panden)

1.000 m²
(17 panden)

3.330 m² 
(14 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

zulte

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners zulte

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,22 2,25 326,26 m² 363,33 m²

Shopping 1,76 3,03 531,81 m² 852,77 m²

Specialty 2,61 2,61 513,54 m² 636,72 m²

Winkels totaal 6,59 7,89 1.371,62 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,61 3,59

Overige diensten 6,53 6,34

leegstand 0,26 1,30

algemeen totaal 6,86 19,13
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

In totaal telt de fusiegemeente Zulte dus 3.950 
m² aan oppervlakte supermarkten en 150 m² 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit  
257,8 m² supermarkt en 9,8 m² superette.
In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een lichte stijging van de 

globale bezettingsgraad vast met 9,44 m², zijnde 
een minieme daling met 0,35 m² supermarkt en een 
stijging met 9,79 m² superettes.  

De stijging van de bezettingsgraad qua 
supermarkten wordt ingegeven door de uitbreiding 
van Smatch en de nieuwe vestiging van Okay te Zulte. 
Wel is het aanbod superettes weggevallen.

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente zulte :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te zUlte  

~ 296 ~ 
 

 

 

~ 296 ~ 
 

 

 

Fusiegemeente  zulte
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Proxy Delhaize Grote Steenweg 190 Zulte 750 m²

Carrefour GB Nachtegaalstraat 5 Zulte 750 m²

Smatch Staatsbaan 161 Zulte 675 m²

Aldi Grote Steenweg 216 Zulte 675 m²

Smatch Rijksweg 12B Zulte 600 m²

Okay Staatsbaan 9 Zulte 500 m²

totaal supermarkten 3.950 m²
(= 257,8 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Fruitpoort Staatsbaan 51 Zulte 150 m²

totaal superettes 150 m²
(= 9,8 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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1. algeMeen oVerziCht Van De opnaMes

handelsapparaat
arrondissement oudenaarde

inVentarisatie

~ 299 ~ 
 

 

 

 

~ 299 ~ 
 

 

 

 

arrondissement oudenaarde
lokalisatie handelspanden

in het arrondissement oudenaarde werden 
uiteindelijk 2.392 handelspanden weerhouden, 
verdeeld over :
•	 248 convenience-winkels (10,37 %)
•	 358 shopping-winkels (14,97 %)
•	 335 specialty-winkels (14,01 %)
•	 1.262 diensten (52,76 %)
•	 189 leegstaande panden (7,90 %).

De 941 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 226.224 m², verdeeld over :
•	 41.584 m² convenience-oppervlakte (18,38 %), 

énkel overdekt;
•	 93.960 m² shopping-oppervlakte (41,53 %), 

waarvan 7.320 m² in open lucht;
•	 90.680 m² specialty-oppervlakte (40,08 %), 

waarvan 13.365 m² in open lucht.

per 1.000 inwoners in het arrondissement noteren 
we in totaal :
•	 7,75 winkels;
•	 10,40 diensten;
•	 1,56 leegstaande panden;
of globaal 19,71 panden .

We noteren per 1.000 inwoners in het 
arrondissement een aanbod van :
•	 342,58 m² convenience 
•	 774,07 m² shopping  

laten we de verkoopoppervlakte in open lucht 
buiten beschouwing dan bedraagt de aangeboden 
m² shopping nog 713,76 m².

•	 747,04 m² specialty  
laten we opnieuw de verkoopoppervlakte in 
open lucht buiten beschouwing dan bedraagt de 
aangeboden m² specialty nog 636,94 m².

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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2. De FUsiegeMeente Brakel

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

 aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid

(inw./km²) 1/01/1999 1/01/2009

Brakel 13.671 14.001 102,4 5.772 2,43 250
Horebeke 1.960 2.037 103,9 747 2,73 185
lierde 6.282 6.478 103,1 2.584 2,51 249
Maarkedal 6.426 6.441 100,2 2.375 2,71 140
Zwalm 7.670 8.043 104,9 3.149 2,55 237
Arr. Oudenaarde 114.135 119.114 104,4 48.286 2,47 284
Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476
Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458
Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Brakel 15,6 10,1 26,2 27,7 20,4

Arr. Oudenaarde 16,9 11,4 26,7 26,3 18,7

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van Brakel 
1/01/2009

aantal inwoners %

Nederbrakel 6.084 43,5

Opbrakel 1.590 11,4

Zegelsem 989 7,1

Elst 1.069 7,6

Michelbeke 1.568 11,2

Parike 622 4,4

Everbeek 2.045 14,6

Niet te lokaliseren 34 0,2

totaal 14.001 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Brakel € 16.994 108,5 € 28.946 105,9

Arr. Oudenaarde € 16.242 103,7 € 28.436 104,0

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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in de fusiegemeente Brakel werden 263 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 35 convenience-winkels (13,31 %)
•	 25 shopping-winkels (9,51 %)
•	 30 specialty-winkels (11,41 %)
•	 156 diensten (59,32 %)
•	 17 leegstaande panden (6,46 %).

De    90 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 17.377 m², verdeeld over :
•	 4.859 m² convenience-oppervlakte (27,96 %), 

énkel overdekt;
•	  5.371 m² shopping-oppervlakte (30,91 %), 

waarvan 850 m² in open lucht;
•	  7.147 m² specialty-oppervlakte (41,13 %), 

waarvan  1.680 m² in open lucht.

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een stijging van de netto 
handelsoppervlakte vast met 25,0 %, verdeeld over :

•	 Deelgemeente Nederbrakel + 31,3 %
•	 Deelgemeente Opbrakel + 203,3 %
•	 Deelgemeente Zegelsem - 71,4 %

•	 Deelgemeente Elst - 54,9 %
•	 Deelgemeente Michelbeke - 40,8 %
•	 Deelgemeente Parike - 29,3 %
•	 Deelgemeente Everbeek - 2,1 %.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) worden genoteerd te 

De bezetting van het handelsapparaat te Brakel geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te Brakel

assortimentsgroep Deelgemeente nederbrakel Deelgemeente 
opbrakel

Deelgemeente 
zegelsem Deelgemeente elst

Convenience 4.044 m²  
(20 panden)

150 m² 
(1 pand)

30 m² 
(1 pand)

120 m² 
(4 panden)

Shopping 5.293 m² 
(23 panden)

0 m² 0 m² 0 m² 

Specialty 4.357 m² 
(23 panden)

1.400 m² 
(1 pand)

80 m² 
(1 pand)

0 m² 

totaal 13.694 m² 
(66 panden)

1.550 m² 
(2 panden)

110 m² 
(2 panden)

120 m² 
(1 pand)

assortimentsgroep Deelgemeente Michelbeke Deelgemeente parike Deelgemeente everbeek

Convenience 235 m²  
(3 panden)

110 m² 
(2 panden)

170 m² 
(4 panden)

Shopping 0 m² 0 m² 78 m² 
(2 panden)

Specialty 150 m² 
(3 panden)

160 m² 
(1 pand)

1.000 m² 
(1 pand)

totaal 385 m² 
(6 panden)

270 m² 
(3 panden)

1.248 m² 
(7 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

Brakel

aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

in de provincie

M² winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners Brakel

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,44 2,25 338,80 m² 363,33 m²

Shopping 1,74 3,03 374,49 m² 852,77 m²

Specialty 2,09 2,61 498,33 m² 636,72 m²

Winkels totaal 6,28 7,89 1.211,62 m² 1.852,82 m²

Horeca 4,18 3,59

Overige diensten 6,69 6,34

leegstand 1,19 1,30

algemeen totaal 18,34 19,13
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In totaal telt de fusiegemeente Brakel dus 3.600 
m² aan oppervlakte supermarkten en 120 m² aan 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 251,0 m² 
supermarkt en 8,4 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we stijging van de globale 
bezettingsgraad vast met 47,9 m², zijnde een stijging 
met 55,6 m² supermarkt en een daling met 7,7 m² 
superette. 

Nederbrakel aan het Marktplein (70,0 %), Hoogstraat 
(68,2 %), Rondplein (57,1 %), Stationsplein (42,9 %), 
Neerstraat (34,1 %), Serpentestraat (27,8 %), 
Kasteelstraat (25,0 %), Stationsstraat (22,1 %), 
Wielendaalstraat (17,2 %) en het begin van de 

Brusselsestraat en van de Geraardsbergsestraat.
Verder noteren we nog hoge dichtheden op het St. 
Apolloniaplein – Elst (66,7 %) en  
Sint-Sebastiaansplein – Michelbeke (50,0 %) en 
Groenstraat – Michelbeke (20,0 %). 

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente Brakel :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te Brakel  

~ 305 ~ 
 

 

 

 

 

~ 305 ~ 
 

 

 

 

 

Fusiegemeente  Brakel
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

lidl Brusselsestraat 16 Brakel 425 m²

Aldi Geraardsbergsestraat 18 Brakel 675 m²

Colruyt Geraardsbergsestraat 4 Brakel 1.000 m²

AD Delhaize Kasteelstraat 31 Brakel 1.500 m²

totaal supermarkten 3.600 m²
(= 251,0m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Prima Muiterij 18 Everbeek 120 m²

totaal superettes 120 m²
(= 8,4 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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3. De FUsiegeMeente horeBeke

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per
% evolutie aantal gezinnen 

per 01/01/2009
gezinsgrootte per 

01/01/2009
Bevolkingsdichtheid

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

Horebeke 1.960 2.037 103,9 747 2,73 185

Brakel 13.671 14.001 102,4 5.772 2,43 250

lierde 6.282 6.478 103,1 2.584 2,51 249

Maarkedal 6.426 6.441 100,2 2.375 2,71 140

Oudenaarde 27.560 29.351 106,5 12.384 2,37 432

Zwalm 7.670 8.043 104,9 3.149 2,55 237

Arr. Oudenaarde 114.135 119.114 104,4 48.286 2,47 284

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

 <14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Horebeke 17,6 8,9 24,2 25,8 23,5

Arr. Oudenaarde 16,9 11,4 26,7 26,3 18,7

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van horebeke
1/01/2009

aantal inwoners %

Sint-Maria-Horebeke 1.452 71,3

Sint-Kornelis-Horebeke 585 28,7

Niet te lokaliseren 0 0,0

totaal 2.037 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Horebeke € 17.389 111,0 € 31.209 114,2

Arr. Oudenaarde € 16.242 103,7 € 28.436 104,0

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

 in de fusiegemeente horebeke werden 40 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 6 convenience-winkels (15,00 %)
•	 4 shopping-winkels (10,00 %)
•	 3 specialty-winkels (7,50 %)
•	 26 diensten (65,00 %)
•	 1 leegstaand panden (2,50 %).

De  13 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 944 m², verdeeld over :
•	  234 m² convenience-oppervlakte (24,79 %), 

énkel overdekt;
•	  175 m² shopping-oppervlakte (18,54 %), énkel 

overdekt;
•	  535 m² specialty-oppervlakte (56,67 %), waarvan  

100 m² in open lucht.

De bezetting van het handelsapparaat te horebeke geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te horeBeke  

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een stijging van de netto 
handelsoppervlakte vast met 7,3 %, verdeeld over :
•	 Deelgemeente St-Maria-Horebeke - 2,0 %
•	 Deelgemeente St-Kornelis-Horebeke + 60,8 %.

Omwille van de beperkte oppervlaktes waarop deze 
evolutiecijfers betrekking hebben, dienen deze met 
een korreltje zout genomen te worden. 

Hetzelfde dient gezegd met betrekking tot de 
winkeldichtheid (# handelspanden / huisnummers in 
de straat).  Enkel in de Dorpsstraat van Sint-Maria-
Horebeke is er sprake van enige concentratie, met 
een winkeldichtheid van 9,68 %. 

Ook worden er op het grondgebied van Horebeke 
geen supermarkten / superettes (> 100 m²) 
genoteerd, net zoals dit evenmin het geval was bij 
de vorige inventarisatie van het handelsapparaat 
(EROV-studie naar de Aanbodzijde in 2002). 

assortimentsgroep Deelgemeente  
sint-Maria-horebeke Deelgemeente sint-kornelis-horebeke

Convenience 75 m²  
(3 panden)

159 m² 
(3 panden)

Shopping 135 m² 
(3 panden)

40 m² 
(1 pand)

Specialty 525 m² 
(2 panden)

10 m² 
(1 pand)

totaal 735 m² 
(8 panden)

209 m² 
(5 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

horebeke

aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners in 

de provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 

inwoners horebeke

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,91 2,25 113,43 m² 363,33 m²

Shopping 1,94 3,03 84,83 m² 852,77 m²

Specialty 1,45 2,6 259,33 m² 636,72 m²

Winkels totaal 6,30 7,89 457,59 m² 1.852,82 m²

Horeca 5,33 3,59

Overige diensten 7,27 6,34

leegstand 0,48 1,30

algemeen totaal 19,39 19,13
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Fusiegemeente horebeke
lokalisatie handelspanden
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4. De FUsiegeMeente klUisBergen

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

Kluisbergen 6.113 6.443 105,4 2572 2,51 215

Maarkedal 6.426 6.441 100,2 2.375 2,71 140

Oudenaarde 27.560 29.351 106,5 12.384 2,37 432

Ronse 23.941 24.874 103,9 10.328 2,41 732

Wortegem-Petegem 6.074 6.300 103,7 2.421 2,60 150

Arr. Oudenaarde 114.135 119.114 104,4 48.286 2,47 284

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Kluisbergen 18,2 11,1 27,8 24,6 18,3

Arr. Oudenaarde 16,9 11,4 26,7 26,3 18,7

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Kluisbergen € 15.868 101,3 € 28.141 102,9

Arr. Oudenaarde € 16.242 103,7 € 28.436 104,0

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0

Geen deelgemeenten
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in de fusiegemeente kluisbergen werden 125 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :

•	 12 convenience-winkels (9,60 %)
•	 10 shopping-winkels (8,00 %)
•	 13 specialty-winkels (10,40 %)
•	 80 diensten (64,00 %)
•	 10 leegstaande panden (8,00 %).

De    35 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 4.586 m², verdeeld over :

•	 886 m² convenience-oppervlakte (19,32 %), 
énkel overdekt;

•	 1.720 m² shopping-oppervlakte (37,51 %), 
waarvan 870 m² in open lucht;

•	 1.980 m² specialty-oppervlakte (43,17 %), 
waarvan  400 m² in open lucht.

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een daling van de netto 
handelsoppervlakte vast met 13,1 %, verdeeld over :
•	 Deelgebied Berchem - 37,3 %
•	 Deelgebied Ruien + 40,8 %
•	 Deelgebied Kwaremont (bij vorige 

inventarisatie geen winkels aanwezig).

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) worden genoteerd te 
Berchem met de Kerkstraat (28,6 %), Stationsstraat 
(16,5 %), Parklaan (16,0 %), Molenstraat (12,2 %) en 
Bloemenlaan (11,1 %).
Verder noteren we nog hoge dichtheden op de Grote 
Herreweg te Ruien (11,9 %) en op de Bergstraat 
(12,8 %), deze laatste voornamelijk gericht op 
toeristisch cliënteel (Kluisberg & Kluisbergbos).

De bezetting van het handelsapparaat te kluisbergen geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te klUisBergen

assortimentsgroep Deelgebied Berchem Deelgebied kwaremont Deelgebied ruien

Convenience 808 m²  
(8 panden)

0 m² 78 m² 
(4 panden)

Shopping 720 m² 
(6 panden)

0 m² 1.000 m² 
(4 panden)

Specialty 870 m² 
(6 panden)

145 m² 
(3 panden)

965 m² 
(4 panden)

totaal 2.398 m² 
(20 panden)

145 m² 
(3 panden)

2.043 m² 
(12 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

kluisbergen

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 
inwoners kluisbergen

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 1,86 2,25 137,17 m² 363,33 m²

Shopping 1,54 3,03 266,30 m² 852,77 m²

Specialty 2,01 2,61 306,55 m² 636,72 m²

Winkels totaal 5,42 7,89 710,02 m² 1.852,82 m²

Horeca 4,34 3,59

Overige diensten 8,05 6,34

leegstand 1,55 1,30

algemeen totaal 19,35 19,13



183

In totaal telt de fusiegemeente Kluisbergen dus 600 
m² aan oppervlakte supermarkten en  
geen superettes.  In termen van bezettingsgraad (= 
m²/1.000 inwoners) betekent dit  
92,9 m² supermarkt en 0 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), betekent dit een status quo (een daling 
van de globale bezettingsgraad met 1,4 m² buiten 
beschouwing gelaten). 

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente kluisbergen :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te klUisBergen  
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Fusiegemeente  kluisbergen
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Smatch Kerkstraat 11 Kluisbergen 600 m²

totaal supermarkten 600 m²
(= 92,9 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

totaal superettes 0 m²
(= 0 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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5. De FUsiegeMeente krUishoUteM

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

Kruishoutem 7.844 8.150 103,9 3.138 2,60 173

Oudenaarde 27.560 29.351 106,5 12.384 2,37 432

Wortegem-Petegem 6.074 6.300 103,7 2.421 2,60 150

Zingem 6.594 7.022 106,5 2.816 2,49 293

Arr. Oudenaarde 114.135 119.114 104,4 48.286 2,47 284

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Kruishoutem 16,6 12,4 26,9 26,2 17,9

Arr. Oudenaarde 16,9 11,4 26,7 26,3 18,7

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van kruishoutem
1/01/2009

aantal inwoners %

Kruishoutem 5.208 63,9

lozer 1.391 17,1

Wannegem-lede 744 9,1

Nokere 802 9,8

Niet te lokaliseren 5 0,1

totaal 8.150 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Kruishoutem € 16.681 106,5 € 30.111 110,1

Arr. Oudenaarde € 16.242 103,7 € 28.436 104,0

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente kruishoutem werden 125 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 13 convenience-winkels (10,40 %)
•	 15 shopping-winkels (12,00 %)
•	 16 specialty-winkels (12,80 %)
•	 77 diensten (61,60 %)
•	 4 leegstaande panden (3,20 %).

De  44 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 9.015 m², verdeeld over :
•	 1.373 m² convenience-oppervlakte (15,23 %), 

énkel overdekt;
•	 3.005 m² shopping-oppervlakte (33,33 %), 

waarvan 430 m² in open lucht;
•	 4.637 m² specialty-oppervlakte (51,44 %), 

waarvan  960 m² in open lucht.

De bezetting van het handelsapparaat te kruishoutem geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te krUishoUteM  

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een stijging van de netto 
handelsoppervlakte vast met 41,0 %, verdeeld over :
•	 Deelgemeente Kruishoutem + 53,6 %
•	 Deelgemeente lozer - 54,6 %
•	 Deelgemeente Wannegem-lede + 140,0 %
•	 Deelgemeente Nokere + 20,5 %.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) worden genoteerd te 
Kruishoutem op de Markt (72,2 %), Nieuwstraat 
(39,1 %),  
Kerkstraat (36,4 %), Nieuw Plein (23,1 %), Hoogstraat 
(20,0 %) en het begin van de Waregemsesteenweg.
Verder noteren we nog een hogere dichtheid in de 
Nokeredorpstraat (11,3 %) van de deelkern Nokere.

assortimentsgroep Deelgemeente kruishoutem Deelgemeente lozer Deelgemeente 
Wannegem-lede

Deelgemeente 
nokere

Convenience 1.297 m²  
(10 panden)

64 m²
(2 panden)

0 m² 12 m² 
(1 pand)

Shopping 2.595 m² 
(11 panden)

240 m²
(1 pand)

0 m² 170 m² 
(3 panden)

Specialty 4.487 m² 
(14 panden)

30 m²
(1 pand)

120 m² 
(1 pand)

0 m² 

totaal 8.379 m² 
(35 panden)

334 m² 
(4 panden)

120 m² 
(1 pand)

182 m² 
(4 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

kruishoutem

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners 

kruishoutem

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 1,60 2,25 168,76 m² 363,33 m²

Shopping 1,84 3,03 369,35 m² 852,77 m²

Specialty 1,97 2,61 569,94 m² 636,72 m²

Winkels totaal 5,41 7,89 1.108,04 m² 1.852,82 m²

Horeca 3,44 3,59

Overige diensten 6,02 6,34

leegstand 0,49 1,30

algemeen totaal 15,36 19,13
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overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente kruishoutem   :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te krUishoUteM

In totaal telt de fusiegemeente Kruishoutem dus 
1.025 m² aan oppervlakte supermarkten en  
geen superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 126,0 m² 
supermarkt en 0 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), betekent dit een lichte daling van de globale 
bezettingsgraad met 7,4 m². 

Fusiegemeente kruishoutem
lokalisatie handelspanden

~ 321 ~ 
 

 

 

 

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Carrefour Market Kerkstraat 2 Kruishoutem 525 m²

Proxy Delhaize Waregemsesteenweg 6 Kruishoutem 500 m²

totaal supermarkten 1.025 m²
(= 126,0m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

totaal superettes 0 m²
(= 0 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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6. De FUsiegeMeente lierDe

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

 aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid

(inw./km²) 1/01/1999 1/01/2009

lierde 6.282 6.478 103,1 2.584 2,51 249

Brakel 13.671 14.001 102,4 5.772 2,43 250

Arr. Oudenaarde 114.135 119.114 104,4 48.286 2,47 284

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

lierde 16,3 10,8 26,6 27,5 18,7

Arr. Oudenaarde 16,9 11,4 26,7 26,3 18,7

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van lierde
1/01/2009

aantal inwoners %

Sint-Maria-lierde 2.508 38,7

Hemelveerdegem 412 6,4

Deftinge 1.729 26,7

Sint-Martens-lierde 1.829 28,2

Niet te lokaliseren 0 0,0

totaal 6.478 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

lierde € 16.881 107,8 € 30.027 109,8

Arr. Oudenaarde € 16.242 103,7 € 28.436 104,0

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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in de fusiegemeente lierde werden 93 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 10 convenience-winkels (10,75 %)
•	 11 shopping-winkels (11,83 %)
•	 22 specialty-winkels (23,66 %)
•	 47 diensten (50,54 %)
•	 3 leegstaande panden (3,23 %).

De    43 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 6.879 m², verdeeld over :
•	 285 m² convenience-oppervlakte (4,14 %), énkel 

overdekt;
•	 1.640 m² shopping-oppervlakte (23,84 %), 

waarvan 350 m² in open lucht;
•	 4.954 m² specialty-oppervlakte (72,02 %), 

waarvan  1.430 m² in open lucht.

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een stijging van de netto 
handelsoppervlakte vast met 95,2 %, verdeeld over :
•	 Deelgemeente Sint-Maria-lierde + 107,7 %
•	 Deelgemeente Sint-Martens-lierde + 108,7 %
•	 Deelgemeente Deftinge + 64,0 %
•	 Deelgemeente Hemelveerdegem - 44,4 %.

Het is wel belangrijk op te merken dat 4.656 m² 
netto-verkoopoppervlakte (of 67,7 % van de totale 

nvo in de fusiegemeente) gelegen is langs de N8 – 
Steenweg.
Hierdoor liggen de winkeldichtheden 
(# handelspanden / huisnummers in de straat) 
te lierde relatief laag met een score van 10,6 % 
voor de Steenweg en verder Struntel (14,3 %) 
en langemunte (8,5 %) te Sint-Maria-lierde, 
Geraardsbergsestraat (13,8 %) en Kerkstraat 
(11,5 %) te Deftinge en de Kloosterstraat (9,1 %) te 
Sint-Martens-lierde.

De bezetting van het handelsapparaat te lierde geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te lierDe

assortimentsgroep Deelgemeente  
sint-Maria-lierde

Deelgemeente 
hemelveerdegem

Deelgemeente 
Deftinge

Deelgemeente sint-
Martens-lierde

Convenience 85 m²  
(5 panden)

0 m² 55 m² 
(2 panden)

145 m² 
(3 panden)

Shopping 1.320 m² 
(7 panden)

100 m²
(1 pand)

200 m² 
(2 panden)

20 m² 
(1 pand)

Specialty 3.398 m² 
(11 panden)

0 m² 396 m² 
(5 panden)

1.160 m² 
(6 panden)

totaal 4.803 m² 
(23 panden)

100 m² 
(1 pand)

651 m² 
(9 panden)

1.325 m² 
(10 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners  

lierde

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 

inwoners lierde

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 1,53 2,25 43,53 m² 363,33 m²

Shopping 1,68 3,03 250,50 m² 852,77 m²

Specialty 3,36 2,61 756,68 m² 636,72 m²

Winkels totaal 6,57 7,89 1.050,71 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,29 3,59

Overige diensten 4,89 6,34

leegstand 0,46 1,30

algemeen totaal 14,20 19,13
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In vergelijking met een vorige inventarisatie 
van het handelsapparaat (EROV-studie naar de 
Aanbodzijde in 2002), betekent dit een daling van 

de globale bezettingsgraad met 28,6 m²/1.000 
inwoners (toen was er nog een superette actief te 
Hemelveerdegem). 

over het grondgebied van lierde worden geen supermarkten of superettes genoteerd. 

~ 327 ~ 
 

 

 

 

 

~ 327 ~ 
 

 

 

 

 

Fusiegemeente  lierde
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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7. De FUsiegeMeente MaarkeDal

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

 aantal inwoners per
% 

evolutie
aantal gezinnen 

per 01/01/2009
gezinsgrootte per 

01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid

(inw./km²) 1/01/1999 1/01/2009

Maarkedal 6.426 6.441 100,2 2.375 2,71 140

Brakel 13.671 14.001 102,4 5.772 2,43 250

Horebeke 1.960 2.037 103,9 747 2,73 185

Kluisbergen 6.113 6.443 105,4 2572 2,51 215

Oudenaarde 27.560 29.351 106,5 12.384 2,37 432

Ronse 23.941 24.874 103,9 10.328 2,41 732

Arr. Oudenaarde 114.135 119.114 104,4 48.286 2,47 284

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

 <14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Maarkedal 16,3 11,5 24,7 26,8 20,8

Arr. Oudenaarde 16,9 11,4 26,7 26,3 18,7

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van Maarkedal
1/01/2009

aantal inwoners %

Etikhove 1.818 28,2

Nukerke 1.972 30,6

Maarke-Kerkem 1.002 15,6

Schorisse 1.645 25,5

Niet te lokaliseren 4 0,1

totaal 6.441 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Maarkedal € 16.797 107,3 € 29.632 108,4

Arr. Oudenaarde € 16.242 103,7 € 28.436 104,0

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente Maarkedal werden 85 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 10 convenience-winkels (11,76 %)
•	 3 shopping-winkels (3,53 %)
•	 10 specialty-winkels (11,76 %)
•	 60 diensten (70,59 %)
•	 2 leegstaande panden (2,35 %).

De    23 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 1.474 m², verdeeld over :
•	 724 m² convenience-oppervlakte (49,12 %), énkel 

overdekt;
•	 160 m² shopping-oppervlakte (10,85 %), énkel 

overdekt;
•	 590 m² specialty-oppervlakte (40,03 %), waarvan  

180 m² in open lucht.

De bezetting van het handelsapparaat te Maarkedal geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te MaarkeDal  

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een daling van de netto 
handelsoppervlakte vast met 24,8 %, verdeeld over :
•	 Deelgemeente Schorisse + 1,8 %
•	 Deelgemeente Etikhove - 47,0 %
•	 Deelgemeente Nukerke - 49,9 %
•	 Deelgemeente Maarke-Kerkem + 92,7 %.

Omwille van de beperkte oppervlaktes waarop deze 
evolutiecijfers betrekking hebben, dienen deze met 
een korreltje zout genomen te worden. 

Hetzelfde dient gezegd met betrekking tot de 
winkeldichtheid (# handelspanden / huisnummers in 
de straat).   
Een hogere dichtheid wordt genoteerd op 
Etikhoveplein (45,5 %). 

assortimentsgroep Deelgemeente etikhove Deelgemeente 
nukerke

Deelgemeente  
Maarke-kerkem

Deelgemeente 
schorisse

Convenience 45 m²  
(3 panden)

24 m²
(1 pand)

65 m² 
(2 panden)

590 m² 
(4 panden)

Shopping 100 m² 
(1 pand)

0 m² 0 m² 60 m² 
(2 panden)

Specialty 30 m² 
(1 pand)

410 m²
(6 panden)

120 m² 
(2 panden)

30 m² 
(1 pand)

totaal 175 m² 
(5 panden)

434 m² 
(7 panden)

185 m² 
(4 panden)

680 m² 
(7 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

Maarkedal

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners 

Maarkedal

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 1,55 2,25 112,44 m² 363,33 m²

Shopping 0,47 3,03 24,85 m² 852,77 m²

Specialty 1,55 2,61 91,63 m² 636,72 m²

Winkels totaal 3,57 7,89 228,92 m² 1.852,82 m²

Horeca 4,04 3,59

Overige diensten 5,28 6,34

leegstand 0,31 1,30

algemeen totaal 13,20 19,13
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~ 333 ~ 
 

 

 

 

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente Maarkedal   :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te MaarkeDal

In totaal telt de fusiegemeente Maarkedal dus 525 m² 
aan oppervlakte supermarkten en geen superettes.  
In termen van bezettingsgraad (= m²/1.000 inwoners) 
betekent dit 81,5 m² supermarkt en 0 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), betekent dit een daling van de globale 
bezettingsgraad met 18,5 m², een gevolg van de 
sluiting van een vroegere Spar-superette te Nukerke. 

Fusiegemeente Maarkedal
lokalisatie handelspanden

~ 333 ~ 
 

 

 

 

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Proxy Delhaize Hofveldstraat 99 Schorisse 525 m²

totaal supermarkten
525 m²

(= 81,5 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

totaal superettes
0 m²

(= 0 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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8. De FUsiegeMeente oUDenaarDe

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

Oudenaarde 27.560 29.351 106,5 12.384 2,37 432

Horebeke 1.960 2.037 103,9 747 2,73 185

Kluisbergen 6.113 6.443 105,4 2572 2,51 215

Kruishoutem 7.844 8.150 103,9 3138 2,60 173

Maarkedal 6.426 6.441 100,2 2.375 2,71 140

Wortegem-Petegem 6.074 6.300 103,7 2.421 2,60 150

Zingem 6.594 7.022 106,5 2.816 2,49 293

Zwalm 7.670 8.043 104,9 3.149 2,55 237

Arr. Oudenaarde 114.135 119.114 104,4 48.286 2,47 284

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Oudenaarde 15,4 11,6 27,3 26,4 19,3

Arr. Oudenaarde 16,9 11,4 26,7 26,3 18,7

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van oudenaarde
1/01/2009

aantal inwoners %

Oudenaarde 24.377 83,1

Heurne 514 1,8

Welden 1.169 4,0

Mater 2.170 7,4

Melden 604 2,1

Mullem 482 1,6

Niet te lokaliseren 35 0,1

totaal 29.351 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Oudenaarde € 17.112 109,3 € 29.000 106,1

Arr. Oudenaarde € 16.242 103,7 € 28.436 104,0

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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in de fusiegemeente oudenaarde werden 
807 handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 72 convenience-winkels (8,92 %)
•	 168 shopping-winkels (20,82 %)
•	 114 specialty-winkels (14,13 %)
•	 379 diensten (46,96 %)
•	 74 leegstaande panden (9,17 %).

De    354 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 81.400 m², verdeeld over :
•	 13.450 m² convenience-oppervlakte (16,52 %), 

énkel overdekt;
•	 43.755 m² shopping-oppervlakte (53,75 %), 

waarvan 1.490 m² in open lucht;
•	 24.195 m² specialty-oppervlakte (29,72 %), 

waarvan  850 m² in open lucht.

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

Een vergelijking met een vorige inventarisatie van 
het handelsapparaat is niet echt mogelijk, gezien 
voor de EROV-studie naar de Aanbodzijde in 2002 
het Strategisch Commercieel Plan van Oudenaarde 
(1997) als basis werd genomen.  Toen werd het 
handelsapparaat van Oudenaarde ingeschat op in 
totaal zo’n 46.625 m², wat zou betekenen dat het 
winkelapparaat te Oudenaarde op 15 jaar tijd met 74,6 % 
zou zijn toegenomen in termen van verkoopoppervlakte.

Met de Markt als uitgangspunt (met een 
winkeldichtheid van 38,4 %), situeren de winkelassen 
van Oudenaarde zich ten noorden en ten zuiden van de 
Markt :
Ten noorden betreft het de Nederstraat (met 
handelsconcentratie van 95,7 %). 
Parallel met de Nederstraat heeft de Hoogstraat een 
handelsconcentratie van 70,0 %.
Uitlopend in de richting van het station hebben we 

De bezetting van het handelsapparaat te oudenaarde geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te oUDenaarDe

assortimentsgroep
kleinhandels-
concentratie 

n60 Westerring

kleinhandels-
concentratie 

n60 ronseweg

Deelgemeente 
oudenaarde 

(rest)
Deelgemeente heurne

Convenience 681 m²  
(1 pand)

0 m² 12.599 m² 
(68 panden)

0 m² 

Shopping 9.800 m² 
(12 panden)

2.180 m² 
(4 panden)

31.695 m² 
(149 panden)

0 m² 

Specialty 3.718 m² 
(7 panden)

3.060 m² 
(8 panden)

16.103 m² 
(94 panden)

0 m² 

totaal 14.199 m² 
(20 panden)

5.240 m² 
(12 panden)

60.397 m² 
(311 panden)

0 m² 

assortimentsgroep Deelgemeente  
Welden Deelgemeente Mater Deelgemeente Melden Deelgemeente Mullem

Convenience 25 m²  
(1 pand)

145 m² 
(2 panden)

0 m² 0 m² 

Shopping 0 m² 40 m² 
(2 panden)

40 m² 
(1 pand)

0 m² 

Specialty 0 m² 0 m² 1.314 m² 
(5 panden)

0 m² 

totaal 25 m² 
(1 pand)

185 m² 
(4 panden)

1.354 m² 
(6 panden)

0 m² 

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

oudenaarde

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners 

oudenaarde

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,37 2,25 443,63 m² 363,33 m²

Shopping 5,54 3,03 1.443,20 m² 852,77 m²

Specialty 3,76 2,61 798,04 m² 636,72 m²

Winkels totaal 11,68 7,89 2.684,87 m² 1.852,82 m²

Horeca 4,52 3,59

Overige diensten 7,98 6,34

leegstand 2,44 1,30

algemeen totaal 26,62 19,13
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In totaal telt de fusiegemeente Oudenaarde 
dus 9.350 m² aan oppervlakte supermarkten en 290 
m² aan superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 308,4 m² 
supermarkt en 9,6 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een beperkte stijging van de 
globale bezettingsgraad vast met 5,0 m², zijnde een 
stijging met 10,7 m² supermarkt en een daling met 
5,7 m² superette. 

de Stationsstraat (36,4 %), Beverestraat (43,6 %), 
Tacambaroplein (54,5 %), Wijngaardstraat (35,7 %) en 
het Stationsplein (64,3 %).
Vanuit de Markt bereikt men in zuidelijke richting een 
tweede winkelzone met de Broodstraat als belangrijkste 

as (82,8 %) die verder uitloopt langs o.m. Krekelput 
(68,8 %) en Tussenbruggen (50,0 %).  De Bergstraat 
heeft nog een dichtheid van 19,5 %. Merken we op dat 
de Nestor De Tièrestraat in de deelkern Eine ook een 
winkeldichtheid van 23,5 % noteert. 

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente oudenaarde :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te oUDenaarDe  

~ 339 ~ 
 

 

 

 

~ 339 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente  oudenaarde
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Smatch Achter de Wacht 2 Oudenaarde 575 m²

lidl Beverestraat 116 Oudenaarde 425 m²

Culi’s Broodstraat 11 Oudenaarde 800 m²

Delhaize Meerspoort 51 Oudenaarde 2.100 m²

Aldi Molenstraat 128 Oudenaarde 875 m²

AD Delhaize Nederenamestraat 122 Oudenaarde 1.600 m²

Aldi Remparden 36 Oudenaarde 700 m²

Colruyt Tacambaroplein 3 Oudenaarde 1.700 m²

Spar Wijnendale 125 Oudenaarde 575 m²

totaal supermarkten 9.350 m²
(= 308,4m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

De Bever Beverestraat 124 Oudenaarde 140 m²

Shop ’n Go Graaf Van landasstraat 160 Oudenaarde 150 m²

totaal superettes 290 m²
(= 9,6 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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9. De FUsiegeMeente ronse

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

Ronse 23.941 24.874 103,9 10.328 2,41 732

Kluisbergen 6.113 6.443 105,4 2572 2,51 215

Maarkedal 6.426 6.441 100,2 2.375 2,71 140

Arr. Oudenaarde 114.135 119.114 104,4 48.286 2,47 284

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Ronse 19,1 12,2 26,1 24,9 17,8

Arr. Oudenaarde 16,9 11,4 26,7 26,3 18,7

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

 inkomen van 2009

 ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Ronse € 13.426 85,7 € 23.828 87,2

Arr. Oudenaarde € 16.242 103,7 € 28.436 104,0

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0

Geen deelgemeenten



197

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente ronse werden 543 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 58 convenience-winkels (10,68 %)
•	 99 shopping-winkels (18,23 %)
•	 79 specialty-winkels (14,55 %)
•	 238 diensten (43,83 %)
•	 69 leegstaande panden (12,71 %).

De 236 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 78.881 m², verdeeld over :
•	 15.272 m² convenience-oppervlakte (19,36 %), 

énkel overdekt;
•	 30.331 m² shopping-oppervlakte (38,45 %), 

waarvan 2.130 m² in open lucht;
•	 33.278 m² specialty-oppervlakte (42,19 %), 

waarvan 3.870 m² in open lucht.

De bezetting van het handelsapparaat te ronse geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te ronse  

Een vergelijking met een vorige inventarisatie van 
het handelsapparaat is niet echt mogelijk, gezien 
voor de EROV-studie naar de Aanbodzijde in 2002 
het Strategisch Commercieel Plan van Ronse (1997) 
als basis werd genomen.  Toen werd enkel het 
aantal handelspanden in rekening gebracht, niet de 
verkoopoppervlakte.
In de binnenstad van Ronse werden toen 363 
handelspanden genoteerd. 

De binnenstad van Ronse beslaat grofweg 1,5 km².  
Hierbinnen ligt de hoofdwinkelas in noord-
zuidelijke richting van circa 800 meter lang, die 
loopt van het begin van de Wijnstraat tot het W. 
Churchillplein.  Centraal in het centrum en ten 

oosten van de winkelas ligt de Grote Markt, die 
verbonden is met de winkelas door de Peperstraat, 
een van de belangrijkste winkelstraten.  Hoogste 
winkeldichtheden (# handelspanden / huisnummers 
in de straat) worden genoteerd in de Peperstraat 
(85,3 %) en W. Chruchillplein (87,5 %) gevolgd door 
de Abeelstraat (73,0 %), Stationstraat (70,0 %), J.B. 
Guissetplein (69,2 %), F. Rooseveltplein (62,8 %), 
Wijnstraat (60,8 %) en Grote Markt (60,6 %).
Ronse kent in feite één baanlocatie die nog relatief 
dichtbij het centrum gelegen is, met name de César 
Snoecklaan en directe omgeving.   
De C. Snoecklaan heeft trouwens een 100 % 
handelsbestemming.

assortimentsgroep ronse 
(excl. kleinhandels-concentratie)

kleinhandelsconcentratie 
n60 steenweg op leuze /  

C. snoecklaan &  
directe omgeving

Convenience 6.322 m²  
(52 panden)

8.950 m² 
(6 panden)

Shopping 13.890 m² 
(82 panden)

16.441 m² 
(17 panden)

Specialty 18.890 m² 
(68 panden)

14.388 m² 
(11 panden)

totaal 39.102 m² 
(202 panden)

39.779 m² 
(34 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

ronse

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 

inwoners ronse

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,28 2,25 600,57 m² 363,33 m²

Shopping 3,89 3,03 1.192,77 m² 852,77 m²

Specialty 3,11 2,61 1.308,66 m² 636,72 m²

Winkels totaal 9,28 7,89 3.102,01 m² 1.852,82 m²

Horeca 3,34 3,59

Overige diensten 6,02 6,34

leegstand 2,71 1,30

algemeen totaal 21,35 19,13



198

~ 344 ~ 
 

 

 

 

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente ronse   :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te ronse

In totaal telt de fusiegemeente Ronse dus 11.225 
m² aan oppervlakte supermarkten en 660 m² aan 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 441,4 m² 
supermarkt en 26,0 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een lichte daling van de globale 
bezettingsgraad vast met 33,1 m², vooral toe te 
schrijven aan een daling met 29,0 m² superette. 

Fusiegemeente ronse
lokalisatie handelspanden

~ 344 ~ 
 

 

 

 

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Aldi Engelsenlaan 31 Ronse 850 m²

lidl Ives-Sabin Maghermanlaan 100 Ronse 825 m²

Colruyt O. Ponettestraat 8 Ronse 1.300 m²

Delhaize Zonnestraat 4 Ronse 2.350 m²

Dial Markt O. Ponettestraat 45 Ronse 600 m²

Match Food and More C. Snoecklaan 51 Ronse 5.300 m²

totaal supermarkten 11.225 m²
(= 441,4 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Centramarkt Broeke 118 A Ronse 340 m²

Sonja Zonnestraat 36 Ronse 160 m²

Supermarché Zuidstraat 32 Ronse 160 m²

totaal superettes 660 m²
(= 26,0 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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10. De FUsiegeMeente     
WortegeM-petegeM

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

 aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

Wortegem-Petegem 6.074 6.300 103,7 2.421 2,60 150

Kluisbergen 6.113 6.443 105,4 2572 2,51 215

Kruishoutem 7.844 8.150 103,9 3138 2,60 173

Oudenaarde 27.560 29.351 106,5 12.384 2,37 432

Arr. Oudenaarde 114.135 119.114 104,4 48.286 2,47 284

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Wortegem-
Petegem 17,3 12,0 26,8 27,6 16,2

Arr. Oudenaarde 16,9 11,4 26,7 26,3 18,7

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van Wortegem-petegem
1/01/2009

aantal inwoners %

Petegem 1.992 31,6

Wortegem 2.089 33,2

Moregem + Ooike 1.132 18,0

Elsegem 1.063 16,9

Niet te lokaliseren 24 0,4

totaal 6.300 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Wortegem-Petegem € 17.289 110,4 € 31.700 116,0

Arr. Oudenaarde € 16.242 103,7 € 28.436 104,0

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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in de fusiegemeente Wortegem-petegem werden 
59 handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 1 convenience-winkel (1,69 %)
•	 4 shopping-winkels (6,78 %)
•	 9 specialty-winkels (15,25 %)
•	 44 diensten (74,58 %)
•	 1 leegstaand pand (1,69 %).

De    14 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 1.358 m², verdeeld over :
•	 24 m² convenience-oppervlakte (1,76 %), énkel 

overdekt;
•	 128 m² shopping-oppervlakte (9,43 %), énkel 

overdekt;
•	 1.206 m² specialty-oppervlakte (88,81 %), 

waarvan 160 m² in open lucht.

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een daling van de netto 
handelsoppervlakte vast met 78,8 %, verdeeld over :
•	 Deelgemeente Wortegem - 83,9 %
•	 Deelgemeente Petegem - 51,2 %
•	 Overige deelgemeenten - 90,2 %.

Omwille van de beperkte oppervlaktes waarop deze 
evolutiecijfers betrekking hebben, dienen deze met 
een korreltje zout genomen te worden.
Veel heeft immers te maken met de aanwezigheid 

van enkele “specialty-zaken” met grotere 
oppervlaktes in de inventarisatie 2002 die nu niet 
meer werden weerhouden. 

Ook met betrekking tot de winkeldichtheid 
(# handelspanden / huisnummers in de straat)   
dient eenzelfde voorzichtigheid ingebouwd.  
“Hoogste” concentraties noteren we op 
Wortegemplein (16,7 %), Petegemplein (10,3 %), 
Waregemseweg (8,1 %) en Oudenaardsweg (6,5 %). 

De bezetting van het handelsapparaat te Wortegem-petegem geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te WortegeM-petegeM

assortimentsgroep Deelgemeente Wortegem Deelgemeente 
petegem

Deelgemeente  
Moregem/ooike

Deelgemeente 
elsegem

Convenience 24 m²  
(1 pand)

0 m² 0 m² 0 m² 

Shopping 48 m² 
(1 pand)

80 m² 
(3 panden)

0 m² 0 m² 

Specialty 652 m² 
(5 panden)

479 m²
(3 panden)

0 m² 75 m² 
(1 pand)

totaal 724 m² 
(7 panden)

559 m² 
(6 panden)

0 m² 75 m² 
(1 pand)

assortimentsgroep

aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 
Wortegem-
petegem

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 
provincie

M² winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners 
Wortegem-petegem

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 
provincie

Convenience 0,16 2,25 3,82 m² 363,33 m²

Shopping 0,64 3,03 20,36 m² 852,77 m²

Specialty 1,43 2,61 191,85 m² 636,72 m²

Winkels totaal 2,23 7,89 216,04 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,86 3,59

Wortegem-Petegem 4,14 6,34

leegstand 0,16 1,30

algemeen totaal 9,39 19,13
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Het aanbod inzake supermarkten en superettes in 
de fusiegemeente Wortegem-Petegem is, net zoals 
dit het geval was bij de vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat  

(EROV-studie naar de Aanbodzijde in 2002) nihil (er 
worden op het grondgebied van Wortegem-Petegem 
geen supermarkten / superettes genoteerd).

~ 350 ~ 
 

 

 

 

~ 350 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente  Wortegem-petegem
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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11. De FUsiegeMeente zingeM

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

 <14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Zingem 17,7 10,6 28,4 25,8 17,6

Arr. Oudenaarde 16,9 11,4 26,7 26,3 18,7

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

Zingem 6.594 7.022 106,5 2.816 2,49 293

Kruishoutem 7.844 8.150 103,9 3138 2,60 173

Oudenaarde 27.560 29.351 106,5 12.384 2,37 432

Zwalm 7.670 8.043 104,9 3.149 2,55 237

Arr. Oudenaarde 114.135 119.114 104,4 48.286 2,47 284

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

Deelgemeenten van zingem
1/01/2009

aantal inwoners %

Zingem 3.812 54,3

Ouwegem 1.518 21,6

Huise 1.688 24,0

Niet te lokaliseren 4 0,1

totaal 7.022 100,0

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Zingem € 17.062 109,0 € 30.126 110,2

Arr. Oudenaarde € 16.242 103,7 € 28.436 104,0

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente zingem werden 120 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 14 convenience-winkels (11,67 %)
•	 9 shopping-winkels (7,50 %)
•	 24 specialty-winkels (20,00 %)
•	 72 diensten (60,00 %)
•	 1 leegstaand pand (0,83 %).

De    47 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 15.791 m², verdeeld over :
•	 2.286 m² convenience-oppervlakte (14,48 %), 

énkel overdekt;
•	 3.459 m² shopping-oppervlakte (21,90 %), 

waarvan 750 m² in open lucht;
•	 10.046 m² specialty-oppervlakte (63,62 %), 

waarvan 3.030 m² in open lucht.

De bezetting van het handelsapparaat te zingem geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te zingeM  

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een belangrijke stijging 
van de netto handelsoppervlakte vast met 47,0 %, 
verdeeld over :
•	 Deelgemeente Zingem + 30,4 %
•	 Deelgemeente Huise + 22,6 %
•	 Deelgemeente Ouwegem + 72,6 %.

Belangrijk om op te merken is dat ruim 60 % 
van de winkelvloeroppervlakte toe te schrijven 
is aan handelszaken gelegen langs de N60 
(Gentsesteenweg) en/of in de directe nabijheid 

van het kruispunt van deze as met de N435 
(Kruishoutemsesteenweg – Ouwegemsesteenweg).
Het is dan ook niet verwonderlijk te noemen dat de 
hoogste winkeldichtheid  
(# handelspanden / huisnummers in de straat) 
wordt genoteerd langs de Gentsesteenweg (42,1 %) 
op afstand gevolgd door een aantal centrumstraten 
van Zingem als daar zijn het Kerkplein (28,6 %), 
A. Amelotstraat (16,7 %), Strijpstraat (12,2 %) en 
Nederzwalmsesteenweg (10,9 %).  Ook op Huiseplein 
is er een dichtheid van 12,5 %.

assortimentsgroep Deelgemeente zingem Deelgemeente 
ouwegem

Deelgemeente  
huise

kleinhandelsconcentratie 
n60 / kruispunt met n435

Convenience 1.690 m²  
(9 panden)

20 m²
(1 pand) 0 m² 576 m² 

(4 panden)

Shopping 44 m² 
(2 panden)

350 m² 
(2 panden)

200 m² 
(1 pand)

2.865 m² 
(4 panden)

Specialty 2.786 m² 
(7 panden)

1.159 m²
(3 panden) 0 m² 6.101 m² 

(14 panden)

totaal 4.520 m² 
(18 panden)

1.529 m² 
(6 panden)

200 m² 
(1 panden)

9.542 m² 
(22 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 
zingem

aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners in 
de provincie

M² winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners zingem

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 
provincie

Convenience 1,91 2,25 312,55 m² 363,33 m²

Shopping 1,23 3,03 472,93 m² 852,77 m²

Specialty 3,28 2,61 1.373,53 m² 636,72 m²

Winkels totaal 6,43 7,89 2.159,01 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,60 3,59

Overige diensten 7,25 6,34

leegstand 0,14 1,30

Algemeen Totaal 16,41 19,13
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~ 356 ~ 
 

 

 

 

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente zingem   :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te zingeM

In totaal telt de fusiegemeente Zingem dus 1.775 
m² aan oppervlakte supermarkten en 160 m² 
superettes.  In termen van bezettingsgraad (= 
m²/1.000 inwoners) betekent dit 242,7 m² supermarkt 
en 21,9 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), betekent dit een stijging van de globale 
bezettingsgraad met 72,9 m², een gevolg van de 
opening van een bijkomende Okay-supermarkt te 
Zingem.

Fusiegemeente zingem
lokalisatie handelspanden

~ 356 ~ 
 

 

 

 

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Spar Ouwegemsesteenweg 30A Huise 400 m²

Okay Alfred Amelotstraat 19-22 Zingem 675 m²

AD Delhaize Kruiskensstraat 8A Zingem 700 m²

totaal supermarkten 1.775 m²
(= 242,7m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Taerwe Strijpstraat 49 Zingem 160 m²

totaal superettes 160 m²
(= 21,9 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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12. De FUsiegeMeente zWalM

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

Zwalm 7.670 8.043 104,9 3.149 2,55 237

Brakel 13.671 14.001 102,4 5.772 2,43 250

Horebeke 1.960 2.037 103,9 747 2,73 185

Oudenaarde 27.560 29.351 106,5 12.384 2,37 432

Zingem 6.594 7.022 106,5 2.816 2,49 293

Arr. Oudenaarde 114.135 119.114 104,4 48.286 2,47 284

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Zwalm 17,0 10,7 27,2 27,7 17,4

Arr. Oudenaarde 16,9 11,4 26,7 26,3 18,7

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van zwalm
1/01/2009

aantal inwoners %

Munkzwalm 1.959 24,4

Paulatem 125 1,6

Sint-Maria-latem 645 8,0

Meilegem 351 4,4

Beerlegem 369 4,6

Dikkele 177 2,2

Hundelgem 638 7,9

Roborst 824 10,2

Rozebeke 437 5,4

Sint-Blasius-Boekel 770 9,6

Sint-Denijs-Boekel 894 11,1

Nederzwalm-Hermelgem 842 10,5

Niet te lokaliseren 12 0,1

totaal 8.043 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Zwalm € 17.487 111,7 € 31.303 114,5

Arr. Oudenaarde € 16.242 103,7 € 28.436 104,0

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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in de fusiegemeente zwalm werden 132 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 17 convenience-winkels (12,88 %)
•	 10 shopping-winkels (7,58 %)
•	 15 specialty-winkels (11,36 %)
•	 83 diensten (62,88 %)
•	 7 leegstaande panden (5,30 %).

De    42 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 8.519 m², verdeeld over :
•	 2.191 m² convenience-oppervlakte (25,72 %), 

énkel overdekt;
•	 4.216 m² shopping-oppervlakte (49,49 %), 

waarvan 450 m² in open lucht;
•	 2.112 m² specialty-oppervlakte (24,79 %), 

waarvan 705 m² in open lucht. 

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde in 
2002), stellen we globaal een belangrijke stijging van de 
netto handelsoppervlakte vast met 32,6 %, verdeeld over :
•	 Deelgemeente Munkzwalm + 42,6 %
•	 Deelgemeente Hundelgem + 743,9 %.

In de overige deelgemeenten is het handelsapparaat 
beperkt te noemen.

De handel in de deelgemeente Hundelgem is 
uitsluitend gelegen langs de N46 (Hundelgemsebaan) 
en heeft een expansieve groei gekend.

Verder ligt de winkeldichtheid (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) in de fusiegemeente erg 
laag.

De bezetting van het handelsapparaat te zwalm geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te zWalM

assortimentsgroep Deelgemeente 
Munkzwalm

Deelgemeente 
paulatem

Deelgemeente  
sint-Maria-latem

Deelgemeente 
Meilegem

Deelgemeente 
hundelgem

Convenience 794 m² 
(7 panden)

150 m² 
(1 pand) 0 m² 0 m² 1.040 m² 

(5 panden)

Shopping 3.350 m² 
(6 panden)

260 m² 
(1 pand) 0 m² 0 m² 606 m² 

(3 panden)

Specialty 248 m² 
(6 panden) 0 m² 25 m² 

(1 pand)
10 m² 

(1 pand)
1.375 m² 
(1 pand)

totaal 4.392 m² 
(19 panden)

410 m² 
(2 panden)

25 m² 
(1 pand)

10 m² 
(1 pand)

3.021 m² 
(9 panden)

assortimentsgroep Deelgemeente 
roborst

Deelgemeente 
rozebeke

Deelgemeente  
sint-Blasius-

Boekel

Deelgemeente 
sint-Denijs-Boekel

Deelgemeente 
nederzwalm- 
hermelgem

Convenience 15 m² 
(1 pand)

20 m² 
(1 pand) 0 m² 12 m² 

(1 pand)
160 m² 

(1 pand)

Shopping 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m²

Specialty 15 m² 
(1 pand)

10 m² 
(1 pand)

105 m² 
(2 panden)

324 m² 
(2 panden) 0 m²

totaal 30 m² 
(2 panden)

30 m² 
(2 panden)

105 m² 
(2 panden)

336 m² 
(3 panden)

160 m² 
(1 pand)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

zwalm

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 

inwoners zwalm

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,11 2,25 272,11 m² 363,33 m²

Shopping 1,24 3,03 523,60 m² 852,77 m²

Specialty 1,86 2,61 262,30 m² 636,72 m²

Winkels totaal 5,22 7,89 1.058,00 m² 1.852,82 m²

Horeca 5,34 3,59

Overige diensten 4,97 6,34

leegstand 0,87 1,30

algemeen totaal 16,39 19,13
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In totaal telt de fusiegemeente Zwalm dus 1.375 
m² aan oppervlakte supermarkten en 420 m² 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit  
170,8 m² supermarkt en 52,2 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), betekent dit een stijging van de globale 
bezettingsgraad met 94,3 m², een gevolg vooral van 
de opening van een bijkomende Aldi-supermarkt te 
Hundelgem.

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente zwalm :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te zWalM  

~ 362 ~ 
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Fusiegemeente  zwalm
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente Oppervlakte

Aldi Hundelgemsebaan 55 Hundelgem 825 m²

Smatch Noordlaan 3 Munkzwalm 550 m²

totaal supermarkten
1.375 m²

(= 170,8m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)
Carijn Hundelgemsebaan 1A Hundelgem 160 m²

Denijs Zuidlaan 20 Munkzwalm 100 m²

Zwalm Market Neerstraat 2 Nederzwalm 160 m²

totaal superettes
420 m²

(= 52,2 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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1. algeMeen oVerziCht Van De opnaMes

handelsapparaat
arrondissement sint-niklaas

inVentarisatie

~ 365 ~ 
 

 

 

 

~ 365 ~ 
 

 

 

 

arrondissement sint-niklaas
lokalisatie handelspanden

in het arrondissement sint-niklaas werden 
uiteindelijk 4.566 handelspanden weerhouden, 
verdeeld over :
•	 543 convenience-winkels (11,89 %)
•	 782 shopping-winkels (17,13 %)
•	 672 specialty-winkels (14,72 %)
•	 2.221 diensten (48,64 %)
•	 348 leegstaande panden (7,62 %).

De 1.997 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 541.226 m², verdeeld over :
•	 86.179 m² convenience-oppervlakte (15,92 %), 

énkel overdekt;
•	 261.298 m² shopping-oppervlakte (48,28 %), 

waarvan 15.435 m² in open lucht;
•	 193.749 m² specialty-oppervlakte (35,80 %), 

waarvan 14.222 m² in open lucht.
•	

per 1.000 inwoners in het arrondissement noteren 
we in totaal :
•	 8,27 winkels;
•	 9,20 diensten;
•	 1,44 leegstaande panden;
of globaal 18,90 panden .

We noteren per 1.000 inwoners in het 
arrondissement een aanbod van :
•	 356,79 m² convenience 
•	 1.081,79 m² shopping  

laten we de verkoopoppervlakte in open lucht 
buiten beschouwing dan bedraagt de aangeboden 
m² shopping nog 1.017,89 m².

•	 802,13 m² specialty  
laten we opnieuw de verkoopoppervlakte in 
open lucht buiten beschouwing dan bedraagt de 
aangeboden m² specialty nog 743,25 m².

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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2. De FUsiegeMeente BeVeren

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

Beveren 45.121 46.084 102,1 18.901 2,44 307

Kruibeke 14.493 15.642 107,9 6.362 2,46 474

Sint-Gillis-Waas 17.176 18.420 107,2 7.178 2,57 335

Sint-Niklaas 68.119 71.062 104,3 30.062 2,36 846

Arr. Sint-Niklaas 223.337 235.064 105,3 96.236 2,44 495

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Beveren 16,2 11,8 26,8 28,2 17,1

Arr. Sint-Niklaas 17,1 11,8 27,0 26,9 17,2

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van Beveren
1/01/2009

aantal inwoners %

Beveren 19.847 43,1

Vrasene 3.901 8,5

Verrebroek 1.905 4,1

Kieldrecht 3.782 8,2

Doel 329 0,7

Kallo 1.937 4,2

Melsele 10.206 22,1

Haasdonk 4.120 8,9

Niet te lokaliseren 57 0,1

totaal 46.084 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100
Beveren € 17.570 112,2 € 30.645 112,1

Arr. Sint-Niklaas € 16.459 105,1 € 28.791 105,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6 

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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in de fusiegemeente Beveren werden 837 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 99 convenience-winkels (11,83 %)
•	 146 shopping-winkels (17,44 %)
•	 110 specialty-winkels (13,14 %)
•	 434 diensten (51,85 %)
•	 48 leegstaande panden (5,73 %).

De    355 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 86.563 m², verdeeld over :
•	 17.671 m² convenience-oppervlakte (20,41 %), 

énkel overdekt;
•	 48.756 m² shopping-oppervlakte (56,32 %), 

waarvan 3.234 m² in open lucht;
•	 20.136 m² specialty-oppervlakte (23,26 %), 

waarvan 3.930 m² in open lucht.

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

Een vergelijking met een vorige inventarisatie van 
het handelsapparaat is niet echt mogelijk, gezien 
voor de EROV-studie naar de Aanbodzijde in 2002 
de gegevens dienstig voor de opmaak van het 

Strategisch Commercieel Plan (1997) als basis 
werden genomen, waar geen exhaustieve opname 
werd verricht over het volledige grondgebied van 
de fusiegemeente.  Vastgesteld kan wel worden 

De bezetting van het handelsapparaat te Beveren geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te BeVeren

assortimentsgroep Deelgemeente Beveren Deelgemeente 
haasdonk Deelgemeente kallo Deelgemeente 

kieldrecht

Convenience 10.531 m²  
(50 panden)

1.015 m²
(9 panden)

358 m² 
(4 panden)

2.282 m² 
(7 panden)

Shopping 40.764 m² 
(109 panden)

2.472 m² 
(4 panden)

25 m² 
(1 pand)

1.247 m² 
(9 panden)

Specialty 13.701 m² 
(58 panden)

561 m² 
(5 panden)

25 m² 
(1 pand)

825 m² 
(7 panden)

totaal 64.996 m² 
(217 panden)

4.048 m² 
(18 panden)

408 m² 
(6 panden)

4.354 m² 
(23 panden)

assortimentsgroep Deelgemeente Melsele Deelgemeente Verrebroek Deelgemeente Vrasene

Convenience 2.360 m² 
(17 panden)

230 m² 
(4 panden)

895 m² 
(8 panden)

Shopping 3.790 m² 
(16 panden)

110 m² 
(2 panden)

348 m² 
(5 panden)

Specialty 3.753 m² 
(26 panden)

610 m² 
(3 panden)

661 m² 
(10 panden)

Totaal 9.903 m² 
(59 panden)

950 m² 
(9 panden)

1.904 m² 
(23 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

Beveren

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners Beveren

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,11 2,25 377,47 m² 363,33 m²

Shopping 3,12 3,03 1.041,48 m² 852,77 m²

Specialty 2,35 2,61 430,13 m² 636,72 m²

Winkels totaal 7,58 7,89 1.849,08 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,86 3,59

Overige diensten 6,41 6,34

leegstand 1,03 1,30

Algemeen Totaal 17,88 19,13
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dat het aantal handelspanden in de deelgemeente 
Beveren quasi status quo gebleven is (toen 446, nu 
454), doch dat de netto verkoopoppervlakte er meer 
dan verdubbeld is !  De latere realisatie van het 
shopping center “Warande” en de winkelconcentratie 
“Pareinpark” is hier uiteraard niet vreemd aan.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) worden enerzijds 
genoteerd in het winkelcentrum “Warande” en de 
concentratie “Pareinpark” waar 100 % bezetting 
wordt genoteerd.  De meest commerciële straten te 

Beveren zijn de Vrasenestraat (92,9 %), Grote Markt 
(81,6 %), Oude Zandstraat (73,1 %), Yzerhand  
(41,8 %), Kloosterstraat (25,7 %), Vesten (20,4 %), 
Stationsstraat (17,2 %) en  A. Panisstraat (16,3 %).  
In de deelkern Melsele noteren we de hoogste 
concentratie langs de Grote Baan (24,9 %) en verder 
op het Kerkplein (18,5 %) en Dambrugstraat (14,0 %).
In Haasdonk scoort het Pastoor Verwilighenplein het 
hoogst (34,6 %), in Kieldrecht zijn dit het Marktplein 
(30,6 %) en Dorpsstraat (29,5 %), in Verrebroek de 
Kieldrechtsebaan (14,8 %) en in Vrasene de Nieuwe 
Baan (14,5 %) en de Brugstraat (13,0 %). 

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente Beveren :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te BeVeren  

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

AD Delhaize A. Panisstraat 25 Beveren 700 m²

Colruyt Donkvijverstraat 17 Beveren 2.000 m²

Aldi Peter Benoitlaan 79 Beveren 750 m²

lidl Vesten 39 Beveren 1.000 m²

GB Carrefour Vesten 65 Beveren 800 m²

GB Carrefour Vrasenestraat 1 Beveren 800 m²

GB Carrefour Yzerhand 43 Beveren 750 m²

Albert Heijn Warande 23 Beveren 1.300 m²

Spar Perstraat 4 Haasdonk 500 m²

Carrefour Market Dorpsstraat 23 Kieldrecht 1.000 m²

Alvo Maes Dorpsstraat 59 Kieldrecht 725 m²

louis Delhaize Merodestraat 91 Kieldrecht 450 m²

Eurospar Dambrugstraat 28 Melsele 1.100 m²

Aldi Grote Baan 259 Melsele 750 m²

louis Delhaize Mosselbank 6 Vrasene 400 m²

totaal supermarkten 13.025 m²
(= 278,2 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

louis Delhaize Beversedijk 2 Kallo 300 m²

lardenoit Kieldrechtsebaan 8 bus 4 Verrebroek 100 m²

Spar Sleutelhoflaan 2 Vrasene 300 m²

totaal superettes 700 m²
(= 15,0 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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In totaal telt de fusiegemeente Beveren dus 13.025 
m² aan oppervlakte supermarkten en 700 m² aan 
superettes.  In termen van bezettingsgraad (= m²/1.000 
inwoners) betekent dit 278,2 m² supermarkt en 15,0 m² 
superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een opmerkelijke stijging van de 
globale bezettingsgraad vast met 82,5 m², zijnde een 
stijging met 87,5 m² supermarkt en een daling met 
5,0 m² superette. 

~ 371 ~ 
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Fusiegemeente  Beveren
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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3. De FUsiegeMeente krUiBeke

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid
(inw.km²)1/01/1999 1/01/2009

Kruibeke 14.493 15.642 107,9 6.362 2,46 474

Beveren 45.121 46.084 102,1 18.901 2,44 307

Sint-Gillis-Waas 17.176 18.420 107,2 7.178 2,57 335

Sint-Niklaas 68.119 71.062 104,3 30.062 2,36 846

Temse 25.409 27.748 109,2 11.195 2,48 694

Arr. Sint-Niklaas 223.337 235.064 105,3 96.236 2,44 495

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Kruibeke 18,3 11,9 27,4 26,8 15,6

Arr. Sint-Niklaas 17,1 11,8 27,0 26,9 17,2

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van kruibeke
1/01/2009

aantal inwoners %

Kruibeke 7.248 46,3

Bazel 5.369 34,3

Rupelmonde 3.016 19,3

Niet te lokaliseren 9 0,1

totaal 15.642 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Kruibeke € 16.803 107,3 € 29.499 107,9

Arr. Sint-Niklaas € 16.459 105,1 € 28.791 105,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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in de fusiegemeente kruibeke werden 250 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 30 convenience-winkels (12,00 %)
•	 28 shopping-winkels (11,20 %)
•	 35 specialty-winkels (14,00 %)
•	 139 diensten (55,60 %)
•	 18 leegstaande panden (7,20 %).

De    93 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 15.988 m², verdeeld over :
•	 4.715 m² convenience-oppervlakte (29,49 %), 

énkel overdekt;
•	 5.596 m² shopping-oppervlakte (35,00 %), 

waarvan 150 m² in open lucht;
•	 5.677 m² specialty-oppervlakte (35,51 %), 

waarvan 350 m² in open lucht.

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

Een vergelijking met een vorige inventarisatie 
van het handelsapparaat (EROV-studie naar de 
Aanbodzijde in 2002) is niet echt mogelijk, gezien 
toen geen gegevens beschikbaar waren voor het 
volledige grondgebied van de fusiegemeente. 

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) in de deelgemeente 
Kruibeke worden genoteerd op het O. l. Vrouwplein 

(73,9 %), langestraat (22,9 %), Burchtstraat (18,8 %) 
en Bazelstraat (13,0 %).  In de deelkern Bazel is 
dit het geval op het Kon. Astridkplein (28,6 %), 
Dorpstraat (20,0 %), Kruibekestraat (12,9 %) en 
Rupelmondestraat (9,6 %).  In Rupelmonde tenslotte 
ligt de dichtheid het hoogst op het Mercatorplein 
(33,3 %), de Kloosterstraat (14,9 %) en de G. De 
Cremerstraat (9,9 %).

De bezetting van het handelsapparaat te kruibeke geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te krUiBeke

assortimentsgroep Deelgemeente Bazel Deelgemeente kruibeke Deelgemeente rupelmonde

Convenience 709 m² 
(8 panden)

2.707 m² 
(17 panden)

1.299 m² 
(5 panden)

Shopping 368 m² 
(5 panden)

4.940 m² 
(17 panden)

288 m² 
(6 panden)

Specialty 1.965 m² 
(15 panden)

3.469 m² 
(16 panden)

243 m² 
(4 panden)

totaal 3.042 m² 
(28 panden)

11.116 m² 
(50 panden)

1.830 m² 
(15 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 
kruibeke

aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 
in de provincie

M² winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners kruibeke

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 
provincie

Convenience 1,87 2,25 293,29 m² 363,33 m²

Shopping 1,74 3,03 348,10 m² 852,77 m²

Specialty 2,18 2,61 353,14 m² 636,72 m²

Winkels totaal 5,79 7,89 994,53 m² 1.852,82 m²

Horeca 3,17 3,59

Overige diensten 5,47 6,34

leegstand 1,12 1,30

algemeen totaal 15,55 19,13
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In totaal telt de fusiegemeente Kruibeke dus 2.850 
m² aan oppervlakte supermarkten en 320 m² aan 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 177,3 m² 
supermarkt en 19,9 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een stijging van de globale 
bezettingsgraad vast met 25,4 m², zijnde een stijging 
met 35,0 m² supermarkt en een daling met 9,6 m² 
superette. 

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente kruibeke :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te krUiBeke  
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Fusiegemeente  kruibeke
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

AD Delhaize Bazelstraat 209 Kruibeke 1.000 m²

Aldi Bazelstraat 263 Kruibeke 650 m²

GB Carrefour G. de Cremerstraat 103 Rupelmonde 1.200 m²

totaal supermarkten 2.850  m²
(= 177,3 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Proxy Delhaize Rupelmondestraat 18 Bazel 320 m²

totaal superettes 320 m²
(= 19,9 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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4. De FUsiegeMeente lokeren

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

lokeren 36.439 38.814 106,5 15.556 2,50 579

Sint-Niklaas 68.119 71.062 104,3 30.062 2,36 846

Arr. Sint-Niklaas 223.337 235.064 105,3 96.236 2,44 495

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

lokeren 18,2 11,9 28,4 25,9 15,5

Arr. Sint-Niklaas 17,1 11,8 27,0 26,9 17,2

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van lokeren
1/01/2009

aantal inwoners %

lokeren 32.128 82,8

Eksaarde 5.803 15,0

Daknam 857 2,2

Niet te lokaliseren 26 0,1

totaal 38.814 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

lokeren € 16.012 102,2 € 28.467 104,1

Arr. Sint-Niklaas € 16.459 105,1 € 28.791 105,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente lokeren werden 756 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 90 convenience-winkels (11,90 %)
•	 123 shopping-winkels (16,27 %)
•	 123 specialty-winkels (16,27 %)
•	 363 diensten (48,02 %)
•	 57 leegstaande panden (7,54 %).

De  336 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 103.840 m², verdeeld over :
•	 15.189 m² convenience-oppervlakte (14,63 %), 

énkel overdekt;
•	 46.181 m² shopping-oppervlakte (44,47 %), 

waarvan 3.363 m² in open lucht;
•	 42.470 m² specialty-oppervlakte (40,90 %), 

waarvan  4.370 m² in open lucht.

De bezetting van het handelsapparaat te lokeren geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te lokeren  

Een vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002) kan niet worden opgemaakt, gezien de vorige 
analyse gebeurd is op basis van het, door Kolpron 
Consultants opgemaakte, Strategisch Commercieel 
Plan waarbij geen exhaustieve opname werd verricht 

over het volledige grondgebied van de fusiegemeente 
en daarenboven ook geen verkoopoppervlakte werd 
opgenomen (enkel het aantal handelszaken).

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) worden in het 

assortimentsgroep Deelgebied  
lokeren-centrum

kleinhandels-concentratie n70 
gentsestw. / tweebruggenstr./ 

Bergendriesstr./antwerpse steenweg

kleinhandels-concentratie 
n47/e17/zelebaan/Vellenstraat/ 

oeverstraat/Dijkstraat

Convenience 4.819 m² 
(62 panden)

4.520 m² 
(7 panden)

4.360 m² 
(5 panden)

Shopping 24.126 m² 
(81 panden)

5.890 m² 
(12 panden)

14.675 m² 
(20 panden)

Specialty 15.180 m² 
(80 panden)

10.875 m² 
(23 panden)

15.600 m² 
(11 panden)

totaal 44.125 m² 
(223 panden)

21.285 m² 
(42 panden)

34.635 m² 
(36 panden)

Assortimentsgroep Deelgebied  
Doorslaar Deelgebied Eksaarde Deelgebied Daknam

Convenience 260 m² 
(6 panden)

1.205 m² 
(9 panden)

25 m² 
(1 pand)

Shopping - 1.490 m² 
(10 panden) -

Specialty 165 m² 
(2 panden)

650 m² 
(7 panden) -

totaal 425 m² 
(8 panden)

3.345 m² 
(26 panden)

25 m² 
(1 pand)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

lokeren

aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

in de provincie

M² winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners lokeren

M²  
winkelvloer-oppervlakte per 

1.000 inwoners in de provincie

Convenience 2,25 2,25 380,04 m² 363,33 m²

Shopping 3,08 3,03 1.155,48 m² 852,77 m²

Specialty 3,08 2,61 1.062,63 m² 636,72 m²

Winkels totaal 8,41 7,89 2.598,14 m² 1.852,82 m²

Horeca 3,25 3,59

Overige diensten 5,83 6,34

leegstand 1,43 1,30

algemeen totaal 18,92 19,13
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centrumgebied van lokeren genoteerd op de Markt 
(85,2 %), Groentemarkt (76,9 %), Stationsstraat 
(65,2 %), Kerkstraat (62,3 %), Roomstraat (60,0 %), 
Zand (57,9 %), Oude Vismijn (54,5 %) en Stationsplein 
(39,3 %) en een aantal aanloopstraten hierop 
aansluitend.
Verder noteren we nog hoge dichtheden op de 
kleinhandelsconcentraties zoals deze in de omgeving 

van de Zelebaan (Zelebaan – 33,7 %, Dijkstraat – 
32,1 %, Vellenstraat – 100 %) en deze langs de N70 
(Gentsesteenweg – 16,4 %, Tweebruggenstraat – 
23,6 %).
Tenslotte zijn er nog de hogere dichtheden in het 
centrum van de deelkeren Eksaarde  
(A. de Vosstraat – 50,0 % en Eksaarde-dorp – 14,5 %) 
en Doorslaar (Doorslaardorp – 13,3 %).

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente lokeren   :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te lokeren

In totaal telt de fusiegemeente lokeren dus 
10.750 m² aan oppervlakte supermarkten en 790 m² 
aan superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 269,0 m² 
supermarkt en 19,8 m² superette. In vergelijking met 

de vorige inventarisatie van het handelsapparaat 
stellen we een lichte daling van de globale 
bezettingsgraad vast met 19,8 m², zijnde een daling 
met 9,5 m² supermarkt en 10,3 m² superette. 

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Smatch Drongenstraat 21 lokeren 725 m²

Colruyt Gentse Steenweg 22 lokeren 2.250 m²

Smatch Kleine Dam 3 lokeren 700 m²

Delhaize Oeverstraat 2 lokeren 1.950 m²

Proxy Delhaize Prosper Thuysbaertlaan 6 lokeren 700 m²

Super GB Partner Tweebruggenstraat 2 lokeren 1.400 m²

Aldi Tweebruggenstraat 10 lokeren 775 m²

lidl Zelebaan 13A lokeren 800 m²

Aldi Zelebaan 128 lokeren 750 m²

Smatch Amand De Vosstraat 2 Eksaarde 700 m²

totaal supermarkten 10.750 m²
(= 269,0 m² per 1000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Prima Hoekstraat 31A lokeren 140 m²

Givana Kruinstraat 6 lokeren 150 m²

Shop ’n go Zelebaan 33 lokeren 160 m²

Spar Eksaardedorp 44 Eksaarde 340 m²

totaal superettes 790 m²
(= 19,8 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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Fusiegemeente lokeren
lokalisatie handelspanden
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Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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5. De FUsiegeMeente sint-gillis-Waas

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

Sint-Gillis-Waas 17.176 18.420 107,2 7.178 2,57 335

Beveren 45.121 46.084 102,1 18.901 2,44 307

Kruibeke 14.493 15.642 107,9 6.362 2,46 474

Sint-Niklaas 68.119 71.062 104,3 30.062 2,36 846

Temse 25.409 27.748 109,2 11.195 2,48 694

Arr. Sint-Niklaas 223.337 235.064 105,3 96.236 2,44 495

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Sint-Gillis-Waas 18,0 11,5 27,7 26,3 16,6

Arr. Sint-Niklaas 17,1 11,8 27,0 26,9 17,2

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van sint-gillis-Waas
1/01/2009

aantal inwoners %

Sint-Gillis-Waas 7.979 43,3

De Klinge 3.284 17,8

Meerdonk 1.976 10,7

Sint-Pauwels 4.603 25,0

Deel Vrasene 452 2,5

Niet te lokaliseren 126 0,7

totaal 18.420 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Sint-Gillis-Waas € 16.532 105,6 € 30.079 110,0

Arr. Sint-Niklaas € 16.459 105,1 € 28.791 105,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente sint-gillis-Waas werden 299 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 38 convenience-winkels (12,71 %)
•	 43 shopping-winkels (14,38 %)
•	 53 specialty-winkels (17,73 %)
•	 145 diensten (48,49 %)
•	 20 leegstaande panden (6,69 %).

De    134 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 37.922 m², verdeeld over :
•	 5.798 m² convenience-oppervlakte (15,29 %), 

énkel overdekt;
•	 10.088 m² shopping-oppervlakte (26,60 %), 

waarvan 510 m² in open lucht;
•	 22.036 m² specialty-oppervlakte (58,11 %), 

waarvan 200 m² in open lucht.

De bezetting van het handelsapparaat te sint-gillis-Waas geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te sint-gillis-Waas  

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een bijna status quo 
vast van de netto handelsoppervlakte (een stijging 
met 1,9 %), verdeeld over :
•	 Deelgemeente Sint-Gillis-Waas + 13,1 %
•	 Deelgemeente De Klinge - 60,4 %
•	 Deelgemeente Meerdonk + 16,3 %
•	 Deelgemeente Sint-Pauwels + 1,1 %.

De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) worden genoteerd in de 
Kronehoekstraat (42,3 %) en Kerkstraat (38,2 %) in 

de deelgemeente Sint-Gillis-Waas alsmede in het 
begin van de Herenstraat en Nieuwstraat.
In de deelgemeente Sint-Pauwels noteren we de 
hoogste dichtheid in de Dries (34,5 %)
 en verder langsheen de N403 (Potterstraat – 
13,8 % en Zandstraat – 13,1 %), onderdeel van de 
kleinhandelsconcentratie “N403” uit het PRS Oost-
Vlaanderen.
In De Klinge is de dichtheid het grootst in de 
Kieldrechtstraat (33,3 %), Sint-Gillisstraat  
(31,1 %) en Klingedorp (19,5 %).  Op Meerdonkdorp 
(Meerdonk) tenslotte noteren we nog een dichtheid 
van 15,4 %.

assortimentsgroep Deelgebied  
sint-gillis-Waas

kleinhandels-
concentratie n49

Deelgebied  
De klinge

Deelgebied  
Meerdonk

Deelgebied  
sint-pauwels

Convenience 3.830 m² 
(18 panden) - 755 m² 

(6 panden)
353 m² 

(4 panden)
860 m² 

(10 panden)

Shopping 6.072 m² 
(20 panden) - 343 m² 

(6 panden)
130 m² 

(2 panden)
3.543 m² 

(15 panden)

Specialty 5.904 m² 
(29 panden)

13.050 m² 
Meubelplein  

De Piramiden & 
Okay

760 m² 
(8 panden)

250 m² 
(1 pand)

2.072 m² 
(13 panden)

totaal 15.806 m² 
(67 panden) 13.050 m² 1.858 m² 

(20 panden)
733 m² 

(7 panden)
6.475 m² 

(38 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen per 
1.000 inwoners sint-

gillis-Waas

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 
inwoners sint-gillis-

Waas

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,01 2,25 306,56 m² 363,33 m²

Shopping 2,27 3,03 533,39 m² 852,77 m²

Specialty 2,80 2,61 1.165,13 m² 636,72 m²

Winkels totaal 7,09 7,89 2.005,08 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,59 3,59

Overige diensten 5,08 6,34

leegstand 1,06 1,30

algemeen totaal 15,81 19,13
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overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente sint-gillis-Waas :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te sint-gillis-Waas

In totaal telt de fusiegemeente Sint-Gillis-Waas dus 
4.300 m² aan oppervlakte supermarkten en 300 m² 
aan superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 227,4 m² 
supermarkt en 15,9 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 

in 2002), stellen we een stijging van de globale 
bezettingsgraad vast met 22,3 m², zijnde een stijging 
met 34,6 m² supermarkt, doch een daling met 12,3 
m² superette.  Opmerkelijk is de verschuiving binnen 
de fusiegemeente met een opmerkelijke toename 
van het aanbod in de deelgemeente Sint-Gillis-
Waas en dit vooral ten koste van het apparaat in de 
deelkern De Klinge.

Fusiegemeente sint-gillis-Waas
lokalisatie handelspanden

~ 386 ~ 
 

 

 

 

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Colruyt Blokstraat 8 Sint-Gillis-Waas 1.150 m²

Carrefour Market Kronenhoekstraat 38 Sint-Gillis-Waas 1.200 m²

Aldi Samelstraat 14 Sint-Gillis-Waas 750 m²

Smatch Bergstraat 24 De Klinge 600 m²

Alvo Zandstraat 32 Sint-Pauwels 600 m²

totaal supermarkten 4.300 m²
(= 227,4 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Alvo Maes Margrietstraat 15 Meerdonk 300 m²

totaal superettes 300 m²
(= 15,9 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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6. De FUsiegeMeente sint-niklaas

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

Sint-Niklaas 68.119 71.062 104,3 30.062 2,36 846

Beveren 45.121 46.084 102,1 18.901 2,44 307

lokeren 36.439 38.814 106,5 15.556 2,50 579

Sint-Gillis-Waas 17.176 18.420 107,2 7.178 2,57 335

Stekene 16.580 17.294 104,3 6.982 2,48 384

Temse 25.409 27.748 109,2 11.195 2,48 694

Arr. Sint-Niklaas 223.337 235.064 105,3 96.236 2,44 495

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Sint-Niklaas 16,4 12,1 26,1 26,4 19,0

Arr. Sint-Niklaas 17,1 11,8 27,0 26,9 17,2

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van sint-niklaas
1/01/2009

aantal inwoners %

Sint-Niklaas 49.277 69,3

Nieuwenkerken-Waas 5.972 8,4

Belsele 9.581 13,5

Sinaai 6.082 8,6

Niet te lokaliseren 150 0,2

totaal 71.062 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Sint-Niklaas € 15.975 102,0 € 27.253 99,7

Arr. Sint-Niklaas € 16.459 105,1 € 28.791 105,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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in de fusiegemeente sint-niklaas werden 1.639 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 179 convenience-winkels (10,92 %)
•	 324 shopping-winkels (19,77 %)
•	 224 specialty-winkels (13,67 %)
•	 748 diensten (45,64 %)
•	 164 leegstaande panden (10,01 %).

De    727 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 213.562 m², verdeeld over :
•	 26.991 m² convenience-oppervlakte (12,64 %), 

énkel overdekt;
•	 118.498 m² shopping-oppervlakte (55,49 %), 

waarvan 7.573 m² in open lucht;
•	 68.073 m² specialty-oppervlakte (31,88 %), 

waarvan 2.426 m² in open lucht.

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

Een vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002) kan niet worden opgemaakt, gezien de 
vorige analyse gebaseerd was op het Strategisch 
Commercieel Plan waarbij geen exhaustieve opname 

werd verricht over het volledige grondgebied van de 
fusiegemeente.  Wel werd de verkoopoppervlakte 
van het handelsapparaat in de binnenstad, het 
Waasland Koopcentrum & directe omgeving en langs 
de N70 toen ingeschat op iets meer dan 135.000 m².  

De bezetting van het handelsapparaat te sint-niklaas geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te sint-niklaas

assortimentsgroep Deelgebied  
sint-niklaas

kleinhandels-
concentratie 

n70  
lokerse Baan / nieuwe 

Baan

kleinhandels-
concentratie 

n70 heidebaan / grote 
Baan

kleinhandels-
concentratie tts

Convenience 15.957 m² 
(122 panden)

605 m² 
(4 panden)

400 m² 
(1 pand) -

Shopping 59.617 m² 
(175 panden)

2.500 m² 
(3 panden)

7.650 m² 
(11 panden)

1.243 m² 
(4 panden)

Specialty 23.362 m² 
(130 panden)

16.440 m² 
(9 panden)

17.986 m² 
(18 panden)

2.520 m² 
(9 panden)

totaal 98.936 m² 
(427 panden)

19.545 m² 
(16 panden)

26.036 m² 
(30 panden)

3.763 m² 
(13 panden)

assortimentsgroep
koopcentrum 

Waasland & directe 
omgeving

kleinhandels- 
concentratie 

n403
Deelgebied Belsele Deelgebied sinaai Deelgebied 

nieuwkerken-Waas

Convenience 3.715 m² 
(6 panden)

1.230 m² 
(9 panden)

2.099 m² 
(16 panden)

1.165 m² 
(13 panden)

1.820 m² 
(8 panden)

Shopping 30.149 m² 
(84 panden)

505 m² 
(5 panden)

12.620 m² 
(20 panden)

765 m² 
(10 panden)

3.449 m² 
(12 panden)

Specialty 4.610 m² 
(26 panden)

480 m² 
(6 panden)

1.175 m² 
(9 panden)

255 m² 
(8 panden)

1.245 m² 
(9 panden)

totaal 38.474 m² 
(116 panden)

2.215 m² 
(20 panden)

15.894 m² 
(45 panden)

2.185 m² 
(31 panden)

6.514 m² 
(29 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

sint-niklaas

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 
1.000 inwoners 

sint-niklaas

M²  
winkelvloer-oppervlakte per 1.000 

inwoners in de provincie

Convenience 2,44 2,25 368,14 m² 363,33 m²

Shopping 4,42 3,03 1.616,24 m² 852,77 m²

Specialty 3,06 2,61 928,48 m² 636,72 m²

Winkels totaal 9,92 7,89 2.912,86 m² 1.852,82 m²

Horeca 3,33 3,59

Overige diensten 6,87 6,34

leegstand 2,24 1,30

algemeen totaal 22,35 19,13
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Uit de huidige opname blijkt deze opgelopen te zijn 
tot om en bij de 183.000 m² !
De hoogste winkeldichtheden (# handelspanden /
huisnummers in de straat) worden in het 
centrumgebied van Sint-Niklaas genoteerd op het 
Stationsplein & Stationsstraat (100,0 %), 
O. l. Vrouwplein (72,7 %), Grote Markt (69,2 %), 
Parkstraat (52,2 %), Ankerstraat (48,4 %), Houtbriel 
(47,0 %), Parklaan (37,8 %), Gentse Baan (28,8 %),  
H. Heymanplein (24,3 %), Kokkelbeekstraat (24,1 %) 
en Regentieplein (21,4 %).

Daarnaast worden uiteraard nog hoge dichtheden 
genoteerd op de kleinhandelsconcentraties 
zoals deze in de omgeving van het Koopcentrum 
(Kapelstraat – 100 %), Heidebaan (32,6 %), lokerse 
Baan (20,5 %) en Nieuwe Baan (11,8 %).
In de deelkern Belsele noteren we de hoogste 
dichtheden op Belseledorp (25,8 %) en Rozenlaan 
(13,9 %), in de deelkern Sinaai op de Dries (31,7 %) en 
Vleeshouwersstraat 11,5 %) en in Nieuwkerken-Waas 
op Ten Bos (39,3 %), Nieuwkerkenstraat (15,3 %) en 
het begin van de Vrasenestraat.

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente sint-niklaas :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te sint-niklaas  

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

louis Delhaize Bellestraat 16 Sint-Niklaas 450 m²

Colruyt Gasmeterstraat 58 Sint-Niklaas 2.000 m²

Carrefour GB H. Heymanplein 250 Sint-Niklaas 1.850 m²

Aldi Kapelstraat 95A Sint-Niklaas 725 m²

Delhaize Kapelstraat 100 Sint-Niklaas 2.700 m²

lidl lamstraat 1 Sint-Niklaas 700 m²

Aldi Papenakkerstraat 25 Sint-Niklaas 775 m²

Aldi Past. De Meerleerstraat 113 Sint-Niklaas 800 m²

Aldi Plezantstraat 269 Sint-Niklaas 850 m²

Carrefour GB Alma Vijfstraten 46 Sint-Niklaas 2.300 m²

Smatch Watermolendreef 151 Sint-Niklaas 450 m²

Alvo De Belie Kerkstraat 14 Belsele 1.600 m²

Smatch lokerse Baan 28 Belsele 500 m²

AD Delhaize Nieuwkerkenstraat 24 A Nieuwkerken-Waas 750 m²

Carrefour GB Vlasbloemstraat 3 Nieuwerken-Waas 900 m²

Carrefour GB Hulstbaan 4 Sinaai 825 m²

totaal supermarkten 18.175 m²
(= 247,9 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Ostan Market Antwerpse Steenweg 86 Sint-Niklaas 140 m²

Spar Brugsken 58 Sint-Niklaas 140 m²

Yildiz Hazewindstraat 30 Sint-Niklaas 140 m²

Happy supermarkt Hazenwindstraat 63 Sint-Niklaas 220 m²

Carrefour Express Kleibeekstraat 1 Sint-Niklaas 130 m²

louis Delhaize lepelhoekstraat 64 Sint-Niklaas 100 m²

Salvo Mini Market Pater Segersstraat 24 Sint-Niklaas 280 m²

Kamzem in Plezantstraat Sint-Niklaas 100 m²

All Day long Truweelstraat 32 Sint-Niklaas 100 m²

totaal superettes 1.350 m²
(= 18,4 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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In totaal telt de fusiegemeente Sint-Niklaas dus 
18.175 m² aan oppervlakte supermarkten en 1.350 m² 
aan superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 247,9 m² 
supermarkt en 18,4 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een lichte stijging van de globale 
bezettingsgraad vast met 13,6 m², zijnde een stijging 
met 19,3 m² supermarkt, doch een daling met 5,7 m² 
superette. 

~ 392 ~ 
 

 

 

 

~ 392 ~ 
 

 

 

 

Fusiegemeente  sint-niklaas
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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7. De FUsiegeMeente stekene

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

inkoMen 

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

Stekene 16.580 17.294 104,3 6.982 2,48 384

Sint-Gillis-Waas 17.176 18.420 107,2 7.178 2,57 335

Sint-Niklaas 68.119 71.062 104,3 30.062 2,36 846

Arr. Sint-Niklaas 223.337 235.064 105,3 96.236 2,44 495

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Stekene 16,8 11,4 27,1 28,0 16,7

Arr. Sint-Niklaas 17,1 11,8 27,0 26,9 17,2

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van stekene
1/01/2009

aantal inwoners %

Stekene 12.283 71,0

Kemzeke 3.620 20,9

Sinaai 1.362 7,9

Niet te lokaliseren 29 0,2

totaal 17.294 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Stekene € 16.264 103,9 € 28.645 104,8

Arr. Sint-Niklaas € 16.459 105,1 € 28.791 105,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0
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in de fusiegemeente stekene werden 296 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 39 convenience-winkels (13,18 %)
•	 43 shopping-winkels (14,53 %)
•	 41 specialty-winkels (13,85 %)
•	 159 diensten (53,72 %)
•	 14 leegstaande panden (4,73 %).

De    123 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 22.333 m², verdeeld over :
•	 6.110 m² convenience-oppervlakte (27,36 %), 

énkel overdekt;
•	 10.601 m² shopping-oppervlakte (47,47 %), 

waarvan 575 m² in open lucht;
•	 5.622 m² specialty-oppervlakte (25,17 %), 

waarvan 878 m² in open lucht.

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeMeente :

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we globaal een stijging van de netto 
handelsoppervlakte vast met 31,8 %, verdeeld over :
•	 Deelgemeente Stekene + 27,8 %
•	 Deelgebied Kemzeke + 1,3 %
•	 Kleinhandelsconcentratie N403 + 55,8 %

Hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) worden in de deelgemeente 
Stekene genoteerd in de Dorpsstraat (46,9 %), 
Bettestraat (42,3 %), Polenlaan (20,0 %), Kerkstraat 
(16,6 %), Brugstraat 14,1 % en Stadionstraat (13,7 %). 
In de deelkern Kemzeke is dit het geval in de 
Hoekstraat (28,6 %), Kemzekedorp (16,3 %) en de 
Stationsstraat (11,2 %).  langs de N403 en meer 
specifiek de De Stropersstraat wordt ook een dichtheid 
genoteerd van 18,6 %.  

De bezetting van het handelsapparaat te stekene geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te stekene

assortimentsgroep Deelgemeente stekene

kleinhandels-concentratie 
n403 

(Voorhout – trompstraat –  
De stropersstraat)

Deelgebied kemzeke

Convenience 5.012 m² 
(27 panden)

90 m² 
(3 panden)

1.008 m² 
(9 panden)

Shopping 6.716 m² 
(38 panden)

3.675 m² 
(3 panden)

210 m² 
(2 panden)

Specialty 3.304 m² 
(28 panden)

2.108 m² 
(8 panden)

210 m² 
(5 panden)

totaal 15.032 m² 
(93 panden)

5.873 m² 
(14 panden)

1.428 m² 
(16 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

stekene

aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners in 

de provincie

M² winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners stekene

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,23 2,25 349,34 m² 363,33 m²

Shopping 2,46 3,03 606,12 m² 852,77 m²

Specialty 2,34 2,61 321,44 m² 636,72 m²

Winkels totaal 7,03 7,89 1.276,90 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,80 3,59

Overige diensten 6,29 6,34

leegstand 0,80 1,30

algemeen totaal 16,92 19,13
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In totaal telt de fusiegemeente Stekene dus 4.900 m² 
aan oppervlakte supermarkten en geen superettes.  
In termen van bezettingsgraad (= m²/1.000 inwoners) 
betekent dit 280,2 m² supermarkt en 0 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), betekent dit een stijging van de globale 
bezettingsgraad met 40,2 m², zijnde een stijging met 
67,9 m² supermarkt, doch een wegvallen van 27,7 m² 
superette.

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de fusiegemeente stekene :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te stekene  
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Fusiegemeente  stekene
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

Smatch Bormte 9-11 Stekene 600 m²

Cado Heirweg 141 Stekene 1.075 m²

Okay Kerkstraat 159 Stekene 650 m²

Aldi Oost-Eindeken 4 Stekene 775 m²

AD Delhaize Stadionstraat 26 Stekene 1.250 m²

Proxy Delhaize Stationsstraat 25 Kemzeke 550 m²

totaal supermarkten 4.900 m²
(= 280,2m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

totaal superettes 0 m²
(= 0 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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8. De FUsiegeMeente teMse

BeVolkingseVolUtie- & DiChtheiD – gezinnen

inkoMen 

leeFtiJDsstrUCtUUr per 01/01/2009 (in %)

spreiDing DeelgeMeenten

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS – financiële statistieken - berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

Bron: NIS / bevolkingsstatistieken – berekening ABM

aantal inwoners per % 
evolutie

aantal gezinnen 
per 01/01/2009

gezinsgrootte per 
01/01/2009

Bevolkings- 
dichtheid

(inw./km²)1/01/1999 1/01/2009

Temse 25.409 27.748 109,2 11.195 2,48 694

Beveren 45.121 46.084 102,1 18.901 2,44 307

Kruibeke 14.493 15.642 107,9 6.362 2,46 474

Sint-Niklaas 68.119 71.062 104,3 30.062 2,36 846

Arr. Sint-Niklaas 223.337 235.064 105,3 96.236 2,44 495

Oost-Vlaanderen 1.359.702 1.420.415 104,5 603.070 2,36 476

Vlaams Gewest 5.926.838 6.208.877 104,8 2.604.786 2,38 458

Rijk 10.213.752 10.753.080 105,3 4.612.914 2,33 352

<14 jr 15-24 jr 25-44jr 45-64jr >65jr

Temse 18,3 11,9 27,4 26,8 15,6

Arr. Sint-Niklaas 17,1 11,8 27,0 26,9 17,2

Oost-Vlaanderen 16,2 11,4 27,8 26,8 17,9

Vlaams Gewest 16,1 11,8 26,9 27,3 18,0

Rijk 16,9 12,1 27,3 26,6 17,1

Deelgemeenten van temse
1/01/2009

aantal inwoners %

Temse 18.424 66,4

Steendorp 3.268 11,8

Tielrode 3.646 13,1

Elversele 2.317 8,4

Niet te lokaliseren 93 0,3

totaal 27.748 100,0

inkomen van 2009

ink/inw. rijk=100 ink/aangifte rijk = 100

Temse € 16.359 104,5 € 29.064 106,3

Arr. Sint-Niklaas € 16.459 105,1 € 28.791 105,3

Oost-Vlaanderen € 16.871 107,7 € 28.871 105,6

Vlaams Gewest € 16.620 106,1 € 28.733 105,1

Rijk € 15.660 100,0 € 27.339 100,0



231

VerDeling netto hanDelsopperVlakte Van De Winkels naar DeelgeBieD :

in de fusiegemeente temse werden 489 
handelspanden weerhouden, verdeeld over :
•	 68 convenience-winkels (13,91 %)
•	 75 shopping-winkels (15,34 %)
•	 86 specialty-winkels (17,59 %)
•	 233 diensten (47,65 %)
•	 27 leegstaande panden (5,52 %).

De 229 “winkels” representeren een totale netto 
handelsoppervlakte van 61.018 m², verdeeld over :
•	 9.705 m² convenience-oppervlakte (15,91 %), 

énkel overdekt;
•	 21.578 m² shopping-oppervlakte (35,36 %), 

waarvan 30 m² in open lucht;
•	 29.735 m² specialty-oppervlakte (48,73 %), 

waarvan 2.068 m² in open lucht.

De bezetting van het handelsapparaat te temse geeft :

Bezetting Van het hanDelsapparaat te teMse  

assortimentsgroep Deelgebied temse kleinhandels-concentratie tts Deelgemeente steendorp

Convenience 8.680 m² 
(51 panden)

45 m² 
(1 pand)

385 m² 
(6 panden)

Shopping 10.470 m² 
(55 panden)

8.183 m² 
(7 panden)

54 m² 
(2 panden)

Specialty 3.937 m² 
(40 panden)

17.923 m² 
(31 panden)

725 m² 
(5 panden)

totaal 23.087 m² 
(146 panden)

26.151 m² 
(39 panden)

1.164 m² 
(13 panden)

assortimentsgroep Deelgebied elversele kleinhandels-concentratie n41 
pontweg–nieuwe steenweg Deelgemeente tielrode

Convenience 410 m² 
(3 panden)

30 m² 
(1 pand)

155 m² 
(6 panden)

Shopping 675 m² 
(4 panden)

931 m² 
(3 panden)

1.265 m² 
(4 panden)

Specialty 750 m² 
(1 pand)

5.800 m² 
(6 panden)

600 m² 
(3 panden)

totaal 1.835 m² 
(8 panden)

6.761 m² 
(10 panden)

2.020 m² 
(13 panden)

assortimentsgroep
aantal vestigingen 
per 1.000 inwoners 

temse

aantal vestigingen per 
1.000 inwoners in de 

provincie

M² winkelvloer-
oppervlakte per 1.000 

inwoners temse

M²  
winkelvloer-oppervlakte 
per 1.000 inwoners in de 

provincie

Convenience 2,35 2,25 335,06 m² 363,33 m²

Shopping 2,59 3,03 744,97 m² 852,77 m²

Specialty 2,97 2,61 1.026,58 m² 636,72 m²

Winkels totaal 7,91 7,89 2.106,61 m² 1.852,82 m²

Horeca 2,69 3,59

Overige diensten 5,35 6,34

leegstand 0,93 1,30

algemeen totaal 16,88 19,13
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In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een opmerkelijke stijging van 
de netto handelsoppervlakte vast met 130,5 %, die 
evenwel in belangrijke mate voor rekening is van de 
handel op TTS :
•	 Deelgebied Temse + 27,7 %
•	 TTS + 607,7 %
•	 Steendorp - 27,4 %
•	 Tielrode + 375,3 %
•	 Elversele (incl. N41) + 221,9 %

Hoogste winkeldichtheden (# handelspanden / 
huisnummers in de straat) worden in het centrum 
van Temse genoteerd in de Orlaylaan (71,4 %), 
Kouterstraat (42,6 %), Pastoor Boelstraat (26,1 %), 
Akkerstraat (26,0 %), Kasteelstraat (25,3 %), Markt 
(24,0 %), A. Wautersstraat (22,4 %), Oeverstraat 
(16,7 %) en Gasthuisstraat (16,3 %). 
Relatief hoge dichtheden noteren we ook in 
onderdelen van de kleinhandelsconcentraties, zoals 
de Kapelanielaan (40,6 %) en Nieuwe Steenweg 
(16,0 %).  

overzicht van het aanbod inzake supermarkten en superettes in de deelgemeente temse :

aanBoD sUperMarkten / sUperettes te teMse

In totaal telt de fusiegemeente Temse dus 6.500 
m² aan oppervlakte supermarkten en 100 m² aan 
superettes.  In termen van bezettingsgraad 
(= m²/1.000 inwoners) betekent dit 224,4 m² 
supermarkt en 3,5 m² superette.

In vergelijking met een vorige inventarisatie van het 
handelsapparaat (EROV-studie naar de Aanbodzijde 
in 2002), stellen we een belangrijke stijging van de 
globale bezettingsgraad vast met 74,3 m², zijnde een 
stijging met 80,9 m² supermarkt, doch een daling 
met 6,6 m² superette. 

embleem adres Deelgemeente oppervlakte

louis Delhaize Gasthuisstraat 107 Temse 400 m²

GB Carrefour Orlaylaan 2 Temse 1.550 m²

lidl Pastoor Boelstraat 38 Temse 1.000 m²

Aldi Paterstraat 48-50 Temse 650 m²

AD Delhaize Philippe Saveryslaan 2 Temse 1.400 m²

Colruyt Vrijheidstraat 19 Temse 1.500 m²

totaal supermarkten 6.500 m²
(= 224,4 m² per 1.000 inwoners versus 254,4 m² gemiddeld in de provincie)

Carrefour Express Krijgsbaan 170 Temse 100 m²

totaal superettes 100 m²
(= 3,5 m² per 1.000 inwoners versus 21,4 m² gemiddeld in de provincie)
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Fusiegemeente  temse
lokalisatie handelspanden

Bron: NAVSTREETS (native) Vector, 2011.3 (AGIV-product). Eigendom: Deze gegevens zijn eigendom van NAVTEQ
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1. aantal hanDelspanDen naar FUnCtie 

aanBodZiJde
op proVinCiaal niVeau

aFslUitenDe BesChoUWingen

Bij de inventarisatie van het handelsapparaat in de 
provincie Oost-Vlaanderen werden in totaal 27.890 
handelspanden weerhouden.   

in volgende tabel wordt een overzicht gegeven 
van het totaal aantal opgenomen handelspanden 
per gemeente, gesorteerd op aflopende 
bezettingsgraad  
(aantal vestigingen per 1.000 inwoners – op basis 
van gegevens rijksregister per 1.1.1012).      

1.1  totaal aantal opgenoMen hanDelspanDen

geografische entiteit # panden # panden / 1.000 
inwoners

Oudenaarde 807 26,62

Eeklo 529 25,85

Sint-Martens-latem 209 24,91

Zottegem 596 23,45

Wetteren 559 23,05

Sint-Niklaas 1639 22,35

Zelzate 279 22,34

Maldegem 516 22,22

Ninove 825 22,10

Aalst 1794 21,87

Gent 5410 21,73

Ronse 543 21,35

Geraardsbergen 691 21,11

Knesselare 167 20,26

Deinze 602 20,19

Erpe-Mere 387 19,87

Berlare 287 19,52

Horebeke 40 19,39

Kluisbergen 125 19,35

Dendermonde 850 19,08

lokeren 756 18,92

Zomergem 154 18,71

Brakel 263 18,34

Sint-laureins 120 18,04

geografische entiteit # panden # panden / 1.000 
inwoners

Beveren 837 17,88

Waarschoot 143 17,87

Aalter 349 17,55

laarne 214 17,40

lochristi 378 17,35

Kaprijke 108 17,05

Stekene 296 16,92

Temse 489 16,88

lede 299 16,57

Zele 343 16,50

lovendegem 156 16,45

Zingem 120 16,41

Zwalm 132 16,39

Wachtebeke 119 16,29

Hamme 398 16,27

Buggenhout 230 16,14

Sint-lievens-Houtem 161 16,10

Zulte 245 15,99

Herzele 275 15,94

Haaltert 281 15,87

Sint-Gillis-Waas 299 15,81

Waasmunster 167 15,77

Kruibeke 250 15,55

Nazareth 175 15,41



235

1.2  aantal ConVenienCe-Winkels

geografische entiteit # panden # panden / 1.000 
inwoners

Kruishoutem 125 15,36

Gavere 192 15,31

Merelbeke 356 15,14

Melle 166 15,06

lebbeke 277 15,05

Assenede 209 14,94

Denderleeuw 283 14,82

Wichelen 167 14,67

Evergem 495 14,67

geografische entiteit # panden # panden / 1.000 
inwoners

Nevele 173 14,48

lierde 93 14,20

Destelbergen 241 13,59

Maarkedal 85 13,20

Moerbeke 81 13,15

De Pinte 120 11,75

Oosterzele 156 11,61

Wortegem-Petegem 59 9,39

provincie oost-
Vlaanderen 27.890 19,13

geografische entiteit # panden 
convenience

# panden 
convenience / 1.000 

inwoners

Horebeke 6 2,91

Knesselare 23 2,79

Zelzate 34 2,72

Wetteren 65 2,68

Moerbeke 16 2,60

Gent 639 2,57

Eeklo 52 2,54

Waarschoot 20 2,50

Sint-Niklaas 179 2,44

Brakel 35 2,44

lede 44 2,44

Herzele 42 2,43

Nevele 29 2,43

Zottegem 61 2,40

Oudenaarde 72 2,37

Maldegem 55 2,37

Aalst 194 2,36

Erpe-Mere 46 2,36

Ninove 88 2,36

Geraardsbergen 77 2,35

Temse 68 2,35

Wachtebeke 17 2,33

Zomergem 19 2,31

lochristi 50 2,29

Assenede 32 2,29

Ronse 58 2,28

lokeren 90 2,25

Denderleeuw 43 2,25

Gavere 28 2,23

Stekene 39 2,23

Zulte 34 2,22

laarne 27 2,19

Zele 45 2,16

geografische entiteit # panden 
convenience

# panden 
convenience / 

1.000 inwoners

Merelbeke 50 2,13

Hamme 52 2,13

Beveren 99 2,11

Zwalm 17 2,11

Sint-laureins 14 2,10

Evergem 71 2,10

Deinze 62 2,08

De Pinte 21 2,06

Dendermonde 91 2,04

Berlare 30 2,04

Haaltert 36 2,03

Aalter 40 2,01

Sint-Gillis-Waas 38 2,01

Sint-lievens-Houtem 20 2,00

Buggenhout 28 1,97

Zingem 14 1,91

Waasmunster 20 1,89

Kruibeke 30 1,87

Kluisbergen 12 1,86

lebbeke 34 1,85

Melle 20 1,81

Kaprijke 11 1,74

Destelbergen 30 1,69

Nazareth 19 1,67

Wichelen 19 1,67

Kruishoutem 13 1,60

lovendegem 15 1,58

Maarkedal 10 1,55

Sint-Martens-latem 13 1,55

lierde 10 1,53

Oosterzele 18 1,34

Wortegem-Petegem 1 0,16

provincie oost-Vlaanderen 3.285 2,25
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1.3  aantal shopping-Winkels

geografische entiteit # panden 
shopping

# panden 
shopping / 1.000 

inwoners

Oudenaarde 168 5,54

Eeklo 112 5,47

Zottegem 124 4,88

Sint-Martens-latem 39 4,65

Aalst 375 4,57

Sint-Niklaas 324 4,42

Wetteren 98 4,04

Ninove 147 3,94

Ronse 99 3,89

Zelzate 48 3,84

Gent 889 3,57

Deinze 103 3,45

lochristi 75 3,44

Geraardsbergen 107 3,27

Dendermonde 144 3,23

Maldegem 73 3,14

Beveren 146 3,12

lokeren 123 3,08

Waarschoot 22 2,75

Aalter 52 2,62

Temse 75 2,59

Knesselare 21 2,55

Erpe-Mere 48 2,46

Stekene 43 2,46

Zele 51 2,45

Hamme 59 2,41

Sint-Gillis-Waas 43 2,27

Assenede 31 2,22

Nazareth 25 2,20

Buggenhout 31 2,18

Nevele 25 2,09

lede 36 2,00

Berlare 29 1,97

Herzele 34 1,97

Zomergem 16 1,94

Horebeke 4 1,94

Denderleeuw 37 1,94

lebbeke 35 1,90

geografische entiteit # panden 
shopping

# panden 
shopping / 1.000 

inwoners

Kaprijke 12 1,89

Merelbeke 44 1,87

laarne 23 1,87

Evergem 63 1,87

Kruishoutem 15 1,84

Zulte 27 1,76

Gavere 22 1,75

Brakel 25 1,74

Kruibeke 28 1,74

Sint-lievens-Houtem 17 1,70

lierde 11 1,68

Wichelen 19 1,67

lovendegem 15 1,58

Destelbergen 28 1,58

Kluisbergen 10 1,55

Melle 17 1,54

Wachtebeke 11 1,51

Sint-laureins 10 1,50

Haaltert 26 1,47

Oosterzele 19 1,41

Waasmunster 14 1,32

Moerbeke 8 1,30

De Pinte 13 1,27

Zwalm 10 1,24

Zingem 9 1,23

Wortegem-Petegem 4 0,64

Maarkedal 3 0,47

provincie oost-Vlaanderen 4.414 3,03
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1.4  aantal speCialtY-Winkels

geografische entiteit # panden 
specialty

# panden 
specialty / 

1.000 inwoners

Sint-Martens-latem 46 5,48

Eeklo 93 4,54

Maldegem 98 4,22

Oudenaarde 114 3,76

Ninove 130 3,48

lierde 22 3,36

Erpe-Mere 65 3,34

Zingem 24 3,28

Zottegem 81 3,19

Wetteren 77 3,18

Ronse 79 3,11

lokeren 123 3,08

Aalst 252 3,07

Sint-Niklaas 224 3,06

Geraardsbergen 99 3,02

Waasmunster 32 3,02

Temse 86 2,97

Dendermonde 130 2,92

Aalter 57 2,87

Melle 31 2,81

Sint-Gillis-Waas 53 2,80

Zomergem 23 2,79

Deinze 83 2,78

Knesselare 22 2,67

Zulte 40 2,61

laarne 30 2,44

Haaltert 43 2,43

Gent 597 2,40

Nazareth 27 2,38

Wichelen 27 2,37

Kaprijke 15 2,37

Beveren 110 2,35

Stekene 41 2,34

Zelzate 29 2,32

lochristi 50 2,29

Sint-laureins 15 2,26

Berlare 33 2,24

Merelbeke 52 2,21

geografische entiteit # panden 
specialty

# panden 
specialty / 

1.000 inwoners

Kruibeke 35 2,18

Waarschoot 17 2,12

Zele 44 2,12

Sint-lievens-Houtem 21 2,10

Brakel 30 2,09

Wachtebeke 15 2,05

Kluisbergen 13 2,01

lede 36 2,00

Herzele 34 1,97

Kruishoutem 16 1,97

lebbeke 36 1,96

Assenede 27 1,93

lovendegem 18 1,90

Evergem 63 1,87

Zwalm 15 1,86

Hamme 45 1,84

Nevele 21 1,76

Buggenhout 25 1,75

Destelbergen 31 1,75

Moerbeke 10 1,62

Oosterzele 21 1,56

Maarkedal 10 1,55

Gavere 19 1,52

Horebeke 3 1,45

Wortegem-Petegem 9 1,43

Denderleeuw 24 1,26

De Pinte 9 0,88

provincie oost-Vlaanderen 3.800 2,61
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1.5  aantal ConsUMentgeriChte Diensten (inClUsieF horeCa)

geografische entiteit # panden 
horeca

# panden 
horeca 
/ 1.000 

inwoners

# panden 
overige 

diensten

# panden 
overige 

diensten 
/ 1.000 

inwoners

totaal  
# panden 
diensten

totaal  
# panden diensten / 1.000 

inwoners

Sint-Martens-latem 39 4,65 69 8,22 108 12,87

Horebeke 11 5,33 15 7,27 26 12,60

Oudenaarde 137 4,52 242 7,98 379 12,50

Kluisbergen 28 4,34 52 8,05 80 12,39

Zelzate 57 4,56 93 7,45 150 12,01

Eeklo 90 4,40 153 7,48 243 11,87

Berlare 70 4,76 102 6,94 172 11,70

Sint-laureins 34 5,11 43 6,47 77 11,58

Gent 1.230 4,94 1.649 6,62 2.879 11,56

Knesselare 29 3,52 66 8,01 95 11,53

Maldegem 93 4,00 172 7,41 265 11,41

Erpe-Mere 64 3,29 155 7,96 219 11,24

Wetteren 96 3,96 175 7,22 271 11,18

Zottegem 109 4,29 173 6,81 282 11,09

Zomergem 22 2,67 68 8,26 90 10,94

Ninove 153 4,10 253 6,78 406 10,88

Brakel 60 4,18 96 6,69 156 10,88

Geraardsbergen 145 4,43 206 6,29 351 10,72

Deinze 107 3,59 211 7,08 318 10,66

lovendegem 29 3,06 71 7,49 100 10,55

Zwalm 43 5,34 40 4,97 83 10,31

Sint-Niklaas 244 3,33 504 6,87 748 10,20

laarne 39 3,17 86 6,99 125 10,16

Aalst 313 3,82 509 6,20 822 10,02

Zingem 19 2,60 53 7,25 72 9,84

Dendermonde 157 3,52 271 6,08 428 9,61

Kruishoutem 28 3,44 49 6,02 77 9,46

Gavere 38 3,03 80 6,38 118 9,41

Ronse 85 3,34 153 6,02 238 9,36

Buggenhout 43 3,02 90 6,32 133 9,33

Maarkedal 26 4,04 34 5,28 60 9,32

Kaprijke 19 3,00 40 6,32 59 9,32

Aalter 53 2,67 132 6,64 185 9,30

Beveren 134 2,86 300 6,41 434 9,27

Waarschoot 27 3,37 47 5,87 74 9,25

Sint-lievens-Houtem 30 3,00 62 6,20 92 9,20

Zulte 40 2,61 100 6,53 140 9,14

Stekene 49 2,80 110 6,29 159 9,09
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geografische entiteit # panden 
horeca

# panden 
horeca 
/ 1.000 

inwoners

# panden 
overige 

diensten

# panden 
overige 

diensten 
/ 1.000 

inwoners

totaal  
# panden 
diensten

totaal  
# panden diensten / 

1.000 inwoners

lokeren 130 3,25 233 5,83 363 9,08

lede 51 2,83 111 6,15 162 8,98

Waasmunster 41 3,87 54 5,10 95 8,97

lochristi 61 2,80 131 6,01 192 8,81

Wachtebeke 25 3,42 39 5,34 64 8,76

Herzele 54 3,13 97 5,62 151 8,75

Kruibeke 51 3,17 88 5,47 139 8,65

Denderleeuw 53 2,77 111 5,81 164 8,59

Haaltert 52 2,94 100 5,65 152 8,58

Zele 51 2,45 126 6,06 177 8,51

Melle 27 2,45 66 5,99 93 8,44

Merelbeke 53 2,25 144 6,12 197 8,38

Nazareth 30 2,64 65 5,72 95 8,36

Hamme 78 3,19 125 5,11 203 8,30

lebbeke 51 2,77 101 5,49 152 8,26

Wichelen 31 2,72 61 5,36 92 8,08

Temse 78 2,69 155 5,35 233 8,04

Evergem 77 2,28 191 5,66 268 7,94

Assenede 30 2,14 80 5,72 110 7,86

Sint-Gillis-Waas 49 2,59 96 5,08 145 7,67

Nevele 26 2,18 65 5,44 91 7,62

Destelbergen 40 2,25 94 5,30 134 7,55

De Pinte 27 2,64 48 4,70 75 7,34

Moerbeke 19 3,08 26 4,22 45 7,30

lierde 15 2,29 32 4,89 47 7,18

Wortegem-Petegem 18 2,86 26 4,14 44 7,00

Oosterzele 31 2,31 63 4,69 94 7,00

provincie oost-Vlaanderen 5.239 3,59 9.251 6,34 14.490 9,93

De verdringing van de winkelfunctie naar 
dienstenfunctie blijkt zich nog verder door te 
zetten en dit niettegenstaande er ook in bepaalde 
sectoren (denken we maar aan de financiële sector) 
belangrijke rationaliseringen werden doorgevoerd. 
In een doorsnee stad/gemeente van Oost-Vlaanderen 
blijken de consumentgerichte diensten (inclusief 

horeca) om en bij de 50 % van de handelspanden voor 
hun rekening te nemen. 
Gemiddeld voor de provincie Oost-Vlaanderen maken 
de consumentgerichte diensten (inclusief horeca) 
51,95 % uit van het totaal aantal geïnventariseerde 
handelspanden.



240

1.6  aantal panDen horeCa

geografische entiteit # panden 
horeca

# panden horeca 
/ 1.000 inwoners

Zwalm 43 5,34

Horebeke 11 5,33

Sint-laureins 34 5,11

Gent 1.230 4,94

Berlare 70 4,76

Sint-Martens-latem 39 4,65

Zelzate 57 4,56

Oudenaarde 137 4,52

Geraardsbergen 145 4,43

Eeklo 90 4,40

Kluisbergen 28 4,34

Zottegem 109 4,29

Brakel 60 4,18

Ninove 153 4,10

Maarkedal 26 4,04

Maldegem 93 4,00

Wetteren 96 3,96

Waasmunster 41 3,87

Aalst 313 3,82

Deinze 107 3,59

Knesselare 29 3,52

Dendermonde 157 3,52

Kruishoutem 28 3,44

Wachtebeke 25 3,42

Waarschoot 27 3,37

Ronse 85 3,34

Sint-Niklaas 244 3,33

Erpe-Mere 64 3,29

lokeren 130 3,25

Hamme 78 3,19

laarne 39 3,17

Kruibeke 51 3,17

Herzele 54 3,13

Moerbeke 19 3,08

lovendegem 29 3,06

Gavere 38 3,03

Buggenhout 43 3,02

Kaprijke 19 3,00

Sint-lievens-Houtem 30 3,00

Haaltert 52 2,94

Beveren 134 2,86

Wortegem-Petegem 18 2,86

Stekene 49 2,80

lochristi 61 2,80

geografische entiteit # panden 
horeca

# panden horeca 
/ 1.000 inwoners

Denderleeuw 53 2,77

lebbeke 51 2,77

Wichelen 31 2,72

Temse 78 2,69

Zomergem 22 2,67

Aalter 53 2,67

Nazareth 30 2,64

De Pinte 27 2,64

Zulte 40 2,61

Zingem 19 2,60

Sint-Gillis-Waas 49 2,59

Zele 51 2,45

Melle 27 2,45

Oosterzele 31 2,31

lierde 15 2,29

Evergem 77 2,28

Merelbeke 53 2,25

Destelbergen 40 2,25

Nevele 26 2,18

Assenede 30 2,14

provincie oost-Vlaanderen 5.239 3,59



241

1.7  aantal leegstaanDe panDen

geografische 
entiteit

# panden 
leeg

# leegstaande 
panden / 1.000 

inwoners

leegstands-
percentage 

(# leegstaande 
panden / totaal 
aantal panden)

Ronse 69 2,71 12,71 %

Kaprijke 11 1,74 10,19 %

Wachtebeke 12 1,64 10,08 %

Sint-Niklaas 164 2,24 10,01 %

Hamme 39 1,59 9,80 %

Oudenaarde 74 2,44 9,17 %

Wetteren 48 1,98 8,59 %

Haaltert 24 1,36 8,54 %

Aalst 151 1,84 8,42 %

Geraardsbergen 57 1,74 8,25 %

Zottegem 48 1,89 8,05 %

Berlare 23 1,56 8,01 %

Kluisbergen 10 1,55 8,00 %

Zele 26 1,25 7,58 %

lokeren 57 1,43 7,54 %

Gent 407 1,63 7,50 %

Destelbergen 18 1,01 7,47 %

lebbeke 20 1,09 7,22 %

Kruibeke 18 1,12 7,20 %

lede 21 1,16 7,02 %

Waarschoot 10 1,25 6,99 %

Sint-lievens-
Houtem 11 1,10 6,83 %

Dendermonde 57 1,28 6,71 %

Sint-Gillis-
Waas 20 1,06 6,69 %

Ninove 54 1,45 6,55 %

Brakel 17 1,19 6,46 %

Zelzate 18 1,44 6,45 %

Evergem 30 0,89 6,06 %

Wichelen 10 0,88 5,99 %

Deinze 36 1,21 5,98 %

Beveren 48 1,03 5,73 %

Buggenhout 13 0,91 5,65 %

Temse 27 0,93 5,52 %

Eeklo 29 1,42 5,48 %

Zwalm 7 0,87 5,30 %

geografische 
entiteit

# panden 
leeg

# leegstaande 
panden / 1.000 

inwoners

leegstands-
percentage 

(# leegstaande 
panden / totaal 
aantal panden)

Denderleeuw 15 0,79 5,30 %

Nazareth 9 0,79 5,14 %

lovendegem 8 0,84 5,13 %

Herzele 14 0,81 5,09 %

Maldegem 25 1,08 4,84 %

Stekene 14 0,80 4,73 %

Assenede 9 0,64 4,31 %

Aalter 15 0,75 4,30 %

laarne 9 0,73 4,21 %

Nevele 7 0,59 4,05 %

Zomergem 6 0,73 3,90 %

Merelbeke 13 0,55 3,65 %

Knesselare 6 0,73 3,59 %

Waasmunster 6 0,57 3,59 %

Sint-laureins 4 0,60 3,33 %

lierde 3 0,46 3,23 %

Kruishoutem 4 0,49 3,20 %

Melle 5 0,45 3,01 %

lochristi 11 0,50 2,91 %

Gavere 5 0,40 2,60 %

Oosterzele 4 0,30 2,56 %

Horebeke 1 0,48 2,50 %

Moerbeke 2 0,32 2,47 %

Maarkedal 2 0,31 2,35 %

Erpe-Mere 9 0,46 2,33 %

Wortegem-
Petegem 1 0,16 1,69 %

De Pinte 2 0,20 1,67 %

Zulte 4 0,26 1,63 %

Sint-Martens-
latem 3 0,36 1,44 %

Zingem 1 0,14 0,83 %

provincie 1.901 1,30 6,82 %

De gemiddelde leegstand in de provincie Oost-
Vlaanderen bedraagt 6,82 %. 
Uitschieters zijn Ronse (12,7 %), gevolgd door 
Kaprijke (10,2 %), Wachtebeke (10,1 %), Sint-Niklaas 

(10,0 %) en Hamme (9,8 %).  Een leegstand van 
2,5 % of minder noteren we te Horebeke, Moerbeke, 
Maarkedal, Erpe-Mere, Wortegem-Petegem, De 
Pinte, Zulte, Sint-Martens-latem en Zingem.
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2. netto hanDelsopperVlakte 

Bij de inventarisatie van het handelsapparaat in de 
provincie Oost-Vlaanderen werden in totaal 11.499 
winkels weerhouden, samen goed voor in totaal 
2.701.454 m² aan netto handelsoppervlakte.

in volgende tabel wordt een overzicht gegeven van 
de totaal aanwezige netto-handelsoppervlakte van 
het winkelapparaat per gemeente, gesorteerd op 
aflopende bezettingsgraad  
(aanwezige netto handelsoppervlakte per 1.000 
inwoners – rijksregister per 1.1.1012).      

2.1  aanWezige totale netto hanDelsopperVlakte

geografische entiteit totale netto handelsoppervlakte in m² totale netto handelsoppervlakte / 1.000 
inwoners

Nazareth 49.243 4.335,92

Wetteren 88.662 3.656,16

Maldegem 84.142 3.622,75

Ronse 78.881 3.102,01

Sint-Niklaas 213.562 2.912,86

Eeklo 56.442 2.757,57

Oudenaarde 81.400 2.684,87

lokeren 103.840 2.598,14

lochristi 54.855 2.517,32

Sint-Martens-latem 20.928 2.494,40

Ninove 83.955 2.249,30

Dendermonde 98.269 2.206,01

Deinze 64.559 2.164,81

Zingem 15.791 2.159,01

lovendegem 20.332 2.144,05

Geraardsbergen 69.340 2.118,35

Temse 61.018 2.106,61

Aalst 17.0684 2.080,57

Zottegem 52.810 2.077,50

Herzele 35.086 2.033,15

Sint-Gillis-Waas 37.922 2.005,08

Aalter 38.081 1.915,06

Erpe-Mere 36.373 1.867,29

Beveren 86.563 1.849,08

Gent 431.301 1.732,08

Wachtebeke 11.794 1.614,07

Zelzate 19.887 1.592,23

lede 28.218 1.563,84

Haaltert 26.868 1.517,45

Kaprijke 9.393 1.483,18

Zele 30.630 1.473,09

Merelbeke 34.172 1.452,83

Zulte 21.020 1.371,62

Denderleeuw 26.079 1.365,25

Nevele 16.235 1.359,26

Hamme 31.469 1.286,44

Stekene 22.333 1.276,90

Waarschoot 10.135 1.266,72

Brakel 17.377 1.211,62

Assenede 16.728 1.195,45
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Over het grondgebied van de provincie Oost-
Vlaanderen werden in totaal 3.285 convenience-
winkels weerhouden, samen goed voor 529.743 m² 
aan netto handelsoppervlakte.

in volgende tabel wordt een overzicht gegeven 
van de totaal aanwezige netto handelsoppervlakte 
inzake convenience per gemeente, gesorteerd 
op aflopende bezettingsgraad  (aanwezige netto 
handelsoppervlakte convenience per 1.000 
inwoners – rijksregister 1.1.1012).      

2.2  aanWezige netto hanDelsopperVlakte ConVenienCe

geografische entiteit totale netto handelsoppervlakte in m² totale netto handelsoppervlakte / 1.000 
inwoners

Melle 12.710 1.152,94

Gavere 14.330 1.143,02

lebbeke 20.590 1.118,90

Kruishoutem 9.015 1.108,04

Knesselare 8.865 1.075,72

laarne 13.145 1.068,61

Zwalm 8.519 1.058,00

Berlare 15.473 1.052,37

lierde 6.879 1.050,71

Zomergem 8.215 998,30

Kruibeke 15.988 994,53

Waasmunster 10.225 965,53

Wichelen 10.909 958,19

Evergem 30.517 904,66

Sint-laureins 5.641 848,14

Buggenhout 11.859 832,33

Kluisbergen 4.586 710,02

Destelbergen 12.301 693,40

Moerbeke 4.110 667,10

Sint-lievens-Houtem 6.019 601,72

Oosterzele 6.610 492,04

De Pinte 4.795 469,36

Horebeke 944 457,59

Maarkedal 1.474 228,92

Wortegem-Petegem 1.358 216,04

provincie 2.701.454 1.852,82

geografische entiteit totale netto handelsoppervlakte  
convenience in m²

totale netto handelsoppervlakte 
convenience / 1.000 inwoners

Nazareth 11.190 985,30

Ronse 15.272 600,57

Ninove 18.884 505,93

Zelzate 6.113 489,43

Denderleeuw 9.120 477,44

Wetteren 11.535 475,67

Wachtebeke 3.337 456,69

Zomergem 3.665 445,38

Oudenaarde 13.450 443,63

Zottegem 11.241 442,21

Eeklo 9.006 440,00
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geografische entiteit totale netto handelsoppervlakte  
convenience in m²

totale netto handelsoppervlakte 
convenience / 1.000 inwoners

Moerbeke 2.680 434,99

Knesselare 3.555 431,38

lochristi 9.385 430,68

lede 7.707 427,12

Zele 8.860 426,10

Aalter 8.110 407,85

Gent 101.415 407,28

lokeren 15.189 380,04

Geraardsbergen 12.399 378,79

Beveren 17.671 377,47

Aalst 30.530 372,15

Sint-Niklaas 26.991 368,14

Dendermonde 16.333 366,65

Deinze 10.922 366,24

Waarschoot 2.849 356,08

Hamme 8.625 352,59

Stekene 6.110 349,34

Nevele 4.135 346,20

Herzele 5.850 338,99

Brakel 4.859 338,80

Temse 9.705 335,06

Zulte 5.000 326,26

Melle 3.510 318,40

Merelbeke 7.394 314,36

Zingem 2.286 312,55

Sint-Gillis-Waas 5.798 306,56

Maldegem 7.010 301,82

laarne 3.710 301,60

lebbeke 5.465 296,98

Kruibeke 4.715 293,29

Gavere 3.590 286,35

Buggenhout 4.060 284,95

Berlare 4.176 284,02

Evergem 9.367 277,68

Zwalm 2.191 272,11

Erpe-Mere 5.088 261,20

lovendegem 2.255 237,79

Assenede 3.160 225,83

Destelbergen 3.846 216,80

Haaltert 3.720 210,10

Waasmunster 2.205 208,22

Sint-lievens-Houtem 2.054 205,34

Wichelen 2.290 201,14

Kruishoutem 1.373 168,76

De Pinte 1.715 167,87

Oosterzele 2.165 161,16

Kaprijke 1.018 160,75

Kluisbergen 886 137,17

Sint-laureins 834 125,39

Horebeke 234 113,43

Maarkedal 724 112,44

Sint-Martens-latem 902 107,51

lierde 285 43,53

Wortegem-Petegem 24 3,82

provincie 529.743 363,33
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De aanwezige netto handelsoppervlakte convenience 
heeft zowel betrekking op de grootschalige 
voedingsdistributie (supermarkten / superettes) 
als op de voedingsspeciaalzaken.  In volgende tabel 
wordt een overzicht gegeven van de bezettingsgraad 
m² supermarkten / superettes per 1.000 inwoners, 

gesorteerd op aflopende totale bezettingsgraad.   
Als norm voor een supermarkt wordt een netto 
handelsoppervlakte genomen van minstens 400 m², 
superettes beschikken over 100 à 399 m² netto 
handelsoppervlakte. 

geografische entiteit

totale netto 
handelsoppervlakte 

supermarkt /  
1.000 inwoners

totale netto 
handelsoppervlakte superette /  

1.000 inwoners

totale netto 
handelsoppervlakte 

supermarkt & superette /  
1.000 inwoners

Nazareth 933,35 0,00 933,35

Ronse 441,43 25,95 467,38

Ninove 389,82 26,52 416,34

Denderleeuw 373,00 17,80 390,80

Zelzate 370,30 8,01 378,30

Wachtebeke 374,71 0,00 374,71

Wetteren 367,01 4,95 371,96

Zomergem 343,30 19,44 362,74

Eeklo 344,44 13,68 358,12

Knesselare 312,46 43,68 356,15

Moerbeke 324,62 29,22 353,84

Zele 351,08 0,00 351,08

Zottegem 312,75 32,45 345,20

Aalter 300,48 27,16 327,63

Oudenaarde 308,40 9,57 317,96

lede 300,65 14,96 315,62

Gent 268,92 33,65 302,57

Beveren 278,23 14,95 293,18

lokeren 268,97 19,77 288,74

Stekene 280,16 0,00 280,16

Deinze 252,33 26,83 279,16

Geraardsbergen 277,24 0,00 277,24

Hamme 250,39 26,16 276,55

Aalst 253,24 22,31 275,55

Dendermonde 260,40 13,02 273,43

Melle 235,85 32,66 268,51

lochristi 267,77 0,00 267,77

Zulte 257,75 9,79 267,54

Sint-Niklaas 247,90 18,41 266,31

Zingem 242,69 21,88 264,56

Brakel 251,01 8,37 259,38

Gavere 247,27 9,57 256,84

Nevele 182,10 70,33 252,43

lebbeke 232,31 19,56 251,87

Herzele 223,10 26,08 249,17

Waarschoot 212,47 35,00 247,47

Sint-Gillis-Waas 227,36 15,86 243,22

Merelbeke 224,01 15,31 239,32

Temse 224,41 3,45 227,86

Zwalm 170,77 52,16 222,93

Berlare 204,04 16,32 220,36

Buggenhout 208,80 7,02 215,82

Evergem 188,24 21,94 210,18

lovendegem 166,09 35,85 201,94
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geografische entiteit

totale netto 
handelsoppervlakte 

supermarkt /  
1.000 inwoners

totale netto 
handelsoppervlakte superette /  

1.000 inwoners

totale netto 
handelsoppervlakte 

supermarkt & superette /  
1.000 inwoners

Kruibeke 177,28 19,91 197,19

Erpe-Mere 151,45 40,04 191,49

Maldegem 135,62 49,08 184,71

Assenede 130,42 50,03 180,45

Destelbergen 143,74 23,11 166,85

laarne 158,52 8,13 166,65

Wichelen 103,21 59,73 162,93

Sint-lievens-Houtem 154,95 0,00 154,95

Waasmunster 148,73 0,00 148,73

Haaltert 118,60 27,11 145,71

Kaprijke 130,27 0,00 130,27

Oosterzele 130,27 0,00 130,27

Kruishoutem 125,98 0,00 125,98

De Pinte 68,52 49,92 118,44

Kluisbergen 92,89 0,00 92,89

Maarkedal 81,53 0,00 81,53

Sint-laureins 63,90 0,00 63,90

Sint-Martens-latem 0,00 48,87 48,87

Horebeke 0,00 0,00 0,00

lierde 0,00 0,00 0,00

Wortegem-Petegem 0,00 0,00 0,00

provincie 254,35 21,37 275,72

Er is de vaststelling dat de bezetting aan 
supermarkten de laatste 10 jaar gevoelig is 
toegenomen, hetgeen ten koste lijkt te gaan van 
de kleinere superettes waarvan de bezetting 
meestal achteruit is gegaan.  De bezettingsgraad 
supermarkten is gestegen van 226,9 m² / 1.000 
inwoners in 2002 naar 254,4 m² in 2012, of een 
toename met 27,5 m².  Anderzijds is de bezetting 
superettes gedaald van 30,6 m² / 1.000 inwoners 
in 2002 naar 21,4 m² in 2012, of een daling met 
9,2 m².  Hierdoor ontstaat het gevaar dat de 

eerstelijnsbevoorrading, zeker in de kleinere kernen, 
verder onder druk komt te staan. 
In globo is aldus de bezetting wel gestegen met 
18,2 m² / 1.000 inwoners.

Wél is er de vaststelling dat deze evolutie zich vooral 
heeft voltrokken in de tijdsspanne 2002-2008 waarna 
er sprake is van een zekere stabilisatie.
Zo bedroeg, per 1/1/2008,  de bezettingsgraad 
supermarkten 253,5 m² en deze der superettes 
20,3 m², of globaal 273,8 m².  

Over het grondgebied van de provincie Oost-
Vlaanderen werden in totaal 4.414 shopping-winkels 
weerhouden, samen goed voor in totaal 1.243.353 
m² aan netto handelsoppervlakte.  113.828 m² (of 
9,15 %) heeft betrekking op niet overdekte netto 
handelsoppervlakte. 

in volgende tabel wordt een overzicht gegeven van 
de totaal aanwezige netto-handelsoppervlakte 
inzake shopping per gemeente, gesorteerd op 
aflopende bezettingsgraad  
(aanwezige netto handelsoppervlakte shopping per 
1.000 inwoners – rijksregister 1.1.1012).      

2.3  aanWezige netto hanDelsopperVlakte shopping
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geografische entiteit totale netto handelsoppervlakte  
shopping in m²

totale netto handelsoppervlakte shopping / 1.000 
inwoners

Nazareth 31.708 2791,93

Maldegem 50.428 2171,19

Wetteren 43.085 1776,70

Sint-Niklaas 118.498 1616,24

lovendegem 14.988 1580,51

lochristi 31.491 1445,14

Oudenaarde 43.755 1443,20

Eeklo 26.382 1288,94

Ronse 30.331 1192,77

lokeren 46.181 1155,48

Herzele 19.932 1155,01

Sint-Martens-latem 9.655 1150,77

Zottegem 29.208 1149,02

Kaprijke 6.674 1053,84

Beveren 48.756 1041,48

Aalst 84.367 1028,40

Geraardsbergen 33.569 1025,54

Deinze 28.893 968,85

Ninove 35.821 959,71

Dendermonde 42.421 952,30

lede 15.141 839,12

Merelbeke 19.143 813,87

Nevele 9.520 797,05

Aalter 15.573 783,15

Wachtebeke 5.460 747,23

Temse 21.578 744,97

Gent 184.771 742,03

Zelzate 8.565 685,75

Assenede 9.271 662,55

Erpe-Mere 12.560 644,80

Denderleeuw 11.949 625,54

Zele 12.761 613,72

Stekene 10.601 606,12

Waarschoot 4.641 580,05

lebbeke 10.325 561,08

Sint-Gillis-Waas 10.088 533,39

Zulte 8.150 531,81

Zwalm 4.216 523,60

Zingem 3.459 472,93

Gavere 5.615 447,87

Wichelen 5.070 445,32

laarne 5.325 432,89

Hamme 10.544 431,04

Brakel 5.371 374,49

Kruishoutem 3.005 369,35

Kruibeke 5.596 348,10

Evergem 11.530 341,80

Haaltert 5.686 321,13

Melle 3.480 315,67

Knesselare 2.300 279,09

Kluisbergen 1.720 266,30

lierde 1.640 250,50

Destelbergen 4.395 247,75

Buggenhout 3.454 242,42



248

geografische entiteit totale netto handelsoppervlakte  
shopping in m²

totale netto handelsoppervlakte shopping / 1.000 
inwoners

De Pinte 2.340 229,05

Sint-laureins 1.447 217,56

Sint-lievens-Houtem 1.900 189,94

Berlare 2.682 182,41

Oosterzele 2.335 173,81

Zomergem 1.400 170,13

Waasmunster 1.630 153,92

Horebeke 175 84,83

Moerbeke 510 82,78

Maarkedal 160 24,85

Wortegem-Petegem 128 20,36

provincie 1.243.353 852,77

Over het grondgebied van de provincie Oost-
Vlaanderen werden in totaal 3.800 specialty-winkels 
weerhouden, samen goed voor in totaal 928.358 
m² aan netto handelsoppervlakte.  101.408 m² (of 
10,92 %) heeft betrekking op niet overdekte netto 
handelsoppervlakte. 

in volgende tabel wordt een overzicht gegeven van 
de totaal aanwezige netto-handelsoppervlakte 
inzake specialty per gemeente, gesorteerd op 
aflopende bezettingsgraad  
(aanwezige netto handelsoppervlakte specialty per 
1.000 inwoners – rijksregister 1.1.1012).

2.4  aanWezige netto hanDelsopperVlakte speCialtY

geografische entiteit
totale netto handelsoppervlakte  

specialty in m²

totale netto handelsoppervlakte 

specialty / 1.000 inwoners

Wetteren 34.042 1403,79

Zingem 10.046 1373,53

Ronse 33.278 1308,66

Sint-Martens-latem 10.371 1236,11

Sint-Gillis-Waas 22.036 1165,12

Maldegem 26.704 1149,75

lokeren 42.470 1062,63

Eeklo 21.054 1028,63

Temse 29.735 1026,58

Haaltert 17.462 986,22

Erpe-Mere 18.725 961,29

Sint-Niklaas 68.073 928,47

Dendermonde 39.515 887,06

Deinze 24.744 829,72

Oudenaarde 24.195 798,04

Ninove 29.250 783,66

lierde 4.954 756,68

Aalter 14.398 724,06

Geraardsbergen 23.372 714,02

Aalst 55.787 680,02

lochristi 13.979 641,50

Waasmunster 6.390 603,40

Berlare 8.615 585,93

Gent 145.115 582,77

Kruishoutem 4.637 569,94

Nazareth 6.345 558,69

Herzele 9.304 539,14
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geografische entiteit
totale netto handelsoppervlakte  

specialty in m²

totale netto handelsoppervlakte 

specialty / 1.000 inwoners

Melle 5.720 518,87

Zulte 7.870 513,54

Sint-laureins 3.360 505,19

Hamme 12.300 502,82

Brakel 7.147 498,33

Zottegem 12.361 486,27

Zele 9.009 433,27

Beveren 20.136 430,13

Zelzate 5.209 417,05

Wachtebeke 2.997 410,15

Gavere 5.125 408,79

Zomergem 3.150 382,79

Knesselare 3.010 365,25

Kruibeke 5.677 353,14

laarne 4.110 334,12

Waarschoot 2.645 330,58

lovendegem 3.089 325,74

Merelbeke 7.635 324,60

Stekene 5.622 321,44

Wichelen 3.549 311,73

Assenede 4.297 307,08

Kluisbergen 1.980 306,55

Buggenhout 4.345 304,96

lede 5.370 297,61

Evergem 9.620 285,18

Kaprijke 1.701 268,59

Zwalm 2.112 262,30

Denderleeuw 5.010 262,28

lebbeke 4.800 260,84

Horebeke 535 259,33

Destelbergen 4.060 228,86

Nevele 2.580 216,01

Sint-lievens-Houtem 2.065 206,44

Wortegem-Petegem 1.206 191,85

Oosterzele 2.110 157,06

Moerbeke 920 149,33

Maarkedal 590 91,63

De Pinte 740 72,44

provincie 928.358 636,72

Een duidelijke schaalvergroting kan worden 
vastgesteld bij de aanbieders van non-
foodassortimenten (shopping & specialty).  
Uit de inventarisatie blijkt dat meestal het aantal 
non-foodwinkels in de Oost-Vlaamse gemeenten 
& steden relatief ongewijzigd is gebleven tot 
zelfs eerder gedaald, doch dat de aanwezige 
verkoopoppervlakte sterk is toegenomen.   
In heel wat gemeenten noteren we een toename van 
deze verkoopoppervlakte met meer dan 50 % de 
afgelopen 10 jaar ! 

Gezien de omvang van de handelspanden in de 
kernen van onze gemeenten en steden een dergelijke 
schaalvergroting moeilijk toelaten, komt de relatie 
kern versus periferie hierdoor verder onder druk te 
staan.  De inventarisatie van het handelsapparaat 
over het volledige grondgebied van de provincie, 
zoals deze nu is uitgevoerd, laat toe om dit 
spanningsveld beter in kaart te brengen en biedt 
de beleidsmakers de mogelijkheid om voldoende 
onderbouwd waar nodig bij te sturen. 
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3. netto hanDelsopperVlakte in 
kleinhanDelsConCentraties

Bij de inventarisatie werd aparte aandacht 
geschonken aan het detailhandelsapparaat gelegen 
in kleinhandelsconcentraties, zoals opgenomen 
in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-

Vlaanderen.  In volgende tabel treft u een overzicht 
van de aanwezige netto handelsoppervlakte in de 
geselecteerde kleinhandelsconcentraties.

kleinhandelsconcentratie m² convenience m² shopping m² specialty m² 
totaal

N70  Antwerpsesteenweg  Oostakker/lochristi 12.240 27.305 12.045 51.590

N43 S.D. Westrem / Deurle 9.800 24.360 15.488 49.648

N60 Steenweg op leuze Ronse 8.950 16.441 14.388 39.779

Koopcentrum Sint-Niklaas 3.715 30.149 4.610 38.474

Industriezone Eke 7.575 26.925 3.850 38.350

N47/E17/Zelebaan   lokeren 4.360 14.675 15.600 34.635

Industriepark TTS   Temse/Sint-Niklaas 45 9.426 20.443 29.914

N43 Astene / Deinze 4.225 10.475 14.274 28.974

N17   Mechelsesteenweg  Dendermonde 2.725 16.720 8.270 27.715

N70  Heidebaan/Grote Baan  Sint-Niklaas 400 7.650 17.986 26.036

N9 leopold/Astridlaan   Maldegem 2.705 13.941 7.380 24.026

N70 Gentsesteenweg  lokeren 4.520 5.890 10.875 21.285

N70 lokerse Baan - Nieuwe Baan Belsele/Sint-Niklaas 605 2.500 16.440 19.545

N46 afrit E40  Oudenaardsestw. Erpe-Mere 2.607 3.938 12.115 18.660

N8/N405 A Appelterre/Ninove 6.525 6.610 4.520 17.655

N9   Grote Baan   lovendegem 0 14.188 2.779 16.967

Gentsesteenweg Vijfhuizen  Aalst 2.590 4.560 9.789 16.939

N9 Brusselsesteenweg tot R4  Gent/Melle 2.980 6.415 7.110 16.505

Vliegtuiglaan  haven Gent   Weba 0 0 16.000 16.000

N60 Westerring Oudenaarde 681 9.800 3.718 14.199

N49 Sint-Gillis-Waas 0 0 13.050 13.050

N417  Zuidlaan   Wetteren 3.300 6.000 2.595 11.895

N47   Zeelsebaan Grembergen/Dendermonde 675 3.420 7.025 11.120

N42 Astridlaan Zuid Geraardsbergen 2.570 6.560 1.870 11.000

N8 Brusselbaan Ninove-Meerbeke 495 3.645 6.800 10.940

Kruispunt N60/N435 Ouwegem-Zingem 576 2.865 6.101 9.542

N9   Zeelaan/leopoldlaan   Eeklo-Balgerhoeke 80 4.080 4.760 8.920

N45 Ninove-Oost 1.255 4.400 2.680 8.335

N9 Brusselsesteenweg   Aalst 3.650 3.680 650 7.980

N43 Machelen / Olsene 2.305 1.280 3.970 7.555

N462 Buke Zottegem 2.400 4.589 440 7.429

N41 Pontweg   Elversele 30 931 5.800 6.761

N9   Brusselsesteenweg   Kwatrecht 115 1.380 5.050 6.545

N41   Industriezone Hoogveld Dendermonde 410 970 5.140 6.520

N445/N467  Donkmeer   Overmere-Donk 805 575 5.070 6.450

R4/Rijkswachtlaan   Zelzate 1.300 2.525 2.200 6.025
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In totaal vertegenwoordigt het handelsapparaat op 
de geselecteerde kleinhandelsconcentraties een 
netto handelsoppervlakte van 735.655 m² of 27,2 % 
van de totaal opgenomen netto handelsoppervlakte 
in de provincie.

Dit aandeel varieert van 20,2 % van de aanwezige 
netto handelsoppervlakte convenience in de 
provincie, over 25,5 % inzake shopping tot 33,5 % 
inzake specialty.

kleinhandelsconcentratie m² convenience m² shopping m² specialty m² 
totaal

R41  Ring Oost  Aalst 1.500 3.535 980 6.015

N445 Gentsesteenweg Zele 2.985 1.255 1.690 5.930

N442 Wichelsesteenweg  lede 2.120 3.475 20 5.615

N42 Industrielaan Zottegem 0 3.700 1.720 5.420

N60 Ronseweg Oudenaarde 0 2.180 3.060 5.240

N42 Astridlaan Noord Geraardsbergen 0 500 3.530 4.030

Gentsesteenweg Erondegem/Erpe 507 2.245 1.270 4.022

N8 tussen kruispunt N460 en N45 Ninove 30 310 3.240 3.580

Kruispunt N60/N35 Asper-Gavere 0 350 3.000 3.350

N445 Dendermondsesteenweg  Kalken 1.525 280 1.470 3.275

N403  Hulst/Sint-Niklaas 1.230 505 480 2.215

kleinhandelsconcentraties totaal 107.111 317.203 311.341 735.655
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4. algeMeen BeslUit

•	 Met voorliggend onderzoeksgedeelte was 
het de bedoeling om de aanbodzijde - het 
detailhandelsapparaat -  in de provincie Oost-
Vlaanderen volledig te inventariseren en zo 
inzage te geven in de ruimtelijke en kwalitatieve 
opbouw van de detailhandel in de provincie.  
Het is een economisch gegeven dat ieder 
handelsapparaat in verhouding staat tot het 
verzorgingsgebied dat het bedient.  Teneinde 
uitspraken te kunnen doen omtrent het 
economisch functioneren van de detailhandel in 
een stad of gemeente is het dan ook noodzakelijk 
om niet alleen inzage te hebben in het bestaande 
aanbod, doch tevens om dit te kunnen toetsen 
aan de koopstromen in de regio. 
Het onderzoeksgedeelte mbt. de vraagzijde zal 
hieromtrent de nodige input leveren. 

•	 Desalniettemin kunnen uit de inventarisatie 
van het aanbod toch al een aantal opmerkelijke 
vaststellingen worden gedaan.   
Op een totaal van 27.890 geïnventariseerde 
handelspanden in de provincie  
Oost-Vlaanderen blijkt 6,82 % leeg te staan 
(1.901 panden). 
Het leegstandniveau zegt iets over de 
gezondheid van de winkelmarkt in een 
gemeente.  Met een dergelijk percentage scoort 
Oost-Vlaanderen iets boven de frictieleegstand 
(± 5 %) die normaal is en nodig voor een gezonde 
doorstroming op de winkelmarkt.  Uitschieters 
zijn Ronse (12,7 %), gevolgd door Kaprijke 
(10,2 %), Wachtebeke (10,1 %), Sint-Niklaas 
(10,0 %) en Hamme (9,8 %).   
Een leegstand van 2,5 % of minder noteren we 
te Horebeke, Moerbeke, Maarkedal, Erpe-Mere, 
Wortegem-Petegem, De Pinte, Zulte, Sint-
Martens-latem en Zingem. 
 
De door ABM opgemeten leegstand ligt wel een 
stuk hoger dan deze die door locatus op 1 april 
2012 werd gepubliceerd.  locatus kwam in Oost-
Vlaanderen aan een totaal van 1.467 leegstaande 
panden of 22,8 % minder dan de, door ons 
geregistreerde, leegstand.  Een verklaring 
hiervoor dient gezocht in de gehanteerde 
methodologie (in kader van voorliggend 
onderzoek werd het volledige grondgebied 
geïnventariseerd). 

 In vergelijking met andere provincies zou Oost-
Vlaanderen (op basis van de locatuscijfers) wel 
het best presteren van de Vlaamse provincies.  
Per 1/2/2011 kwam locatus aan een leegstand 
van slechts 4,3 % in Oost-Vlaanderen, waar dit 
gemiddeld in Vlaanderen 6,55 % bedroeg. 

•	 In de provincie Oost-Vlaanderen werden in totaal 
3.285 convenience-winkels genoteerd, goed 
voor 529.743 m² aan netto handelsoppervlakte. 
Dit komt overeen met gemiddeld 363,33 m² 
convenience/1.000 inwoners in de provincie 
Oost-Vlaanderen.  De top 5 qua bezetting wordt 
ingenomen door Nazareth (985,30 m²), Ronse 
(600,57 m²), Ninove (505,93 m²), Zelzate (489,43 
m²) en Denderleeuw (477,44 m²).   
lage bezettingen inzake convenience (< 125 
m²/1.000 inwoners) noteren we te Horebeke, 
Maarkedal, Sint-Martens-latem, lierde en 
Wortegem-Petegem. 
 
Een en ander wordt ook gereflecteerd in de 
bezettingsgraad supermarkten / superettes 
per 1.000 inwoners, waar de top 5 opnieuw 
ingenomen wordt door Nazareth, Ronse, 
Ninove, Denderleeuw en Zelzate.  In Horebeke, 
lierde en Wortegem-Petegem wordt dan weer 
helemaal geen grootschalig voedingsaanbod 
(supermarkten / superettes) genoteerd. 
 
Vastgesteld werd verder dat de bezetting aan 
supermarkten in de provincie de laatste 10 jaar 
gevoelig is toegenomen, hetgeen ten koste lijkt 
te gaan van de kleinere superettes waarvan de 
bezetting meestal achteruit is gegaan.   
De bezettingsgraad supermarkten is gestegen 
van 226,9 m² / 1.000 inwoners in 2002 naar 254,4 
m² in 2012, of een toename met 27,5 m².   
Anderzijds is de bezetting superettes gedaald 
van 30,6 m² / 1.000 inwoners in 2002 naar 21,4 
m² in 2012, of een daling met 9,2 m².   
Hierdoor ontstaat het gevaar dat de 
eerstelijnsbevoorrading, zeker in de kleinere 
kernen, verder onder druk komt te staan. 
in globo is aldus de bezetting wel gestegen met 
18,2 m² tot 275,7 m² / 1.000 inwoners. 
 
Enige nuancering is wel op zijn plaats, gezien 
blijkt dat deze evolutie zich vooral heeft 
voltrokken in de tijdsspanne 2002-2008, waarna 
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er sprake is van een zekere stabilisatie.  Immers 
bedroeg, per 1/1/2008,  de bezettingsgraad 
supermarkten 253,5 m² en deze der superettes 
20,3 m², of globaal 273,8 m².  

•	 In Oost-Vlaanderen werden in totaal 4.414 
shopping-winkels geregistreerd, goed voor 
1.243.353 m² aan netto handelsoppervlakte.   
Opmerkelijk is wel dat 113.828 m² (of 9,15 %) 
betrekking heeft op niet overdekte netto 
handelsoppervlakte. 
 
De top 5 in Oost-Vlaanderen, inzake de 
aanwezige netto handelsoppervlakte shopping, 
wordt ingenomen door Gent (184.771 m²), 
gevolgd door Sint-Niklaas (118.498 m²), Aalst 
(84.367 m²), Maldegem (50.428 m²) en Beveren 
(48.756 m²). 
De aanwezigheid van Maldegem in dit rijtje valt 
te verklaren door de kleinhandelsconcentratie 
langs de N9 enerzijds en de ligging van 
een aantal omvangrijke tuincentra op het 
grondgebied anderzijds. 

Trouwens, in globo is 25,5 % van de aanwezige 
netto handelsoppervlakte shopping in 
de provincie gelegen op één of andere 
kleinhandelsconcentratie. 
 
De hoogste bezetting inzake shopping (m² 
shopping / 1.000 inwoners) noteren we te 
Nazareth (onder impuls van de Makro) met 
2.791,93 m² en verder te Maldegem (2.171,19 m²), 
Wetteren (1.776,70 m²), Sint-Niklaas (1.616,24 m²) 
en lovendegem (1.580,51 m²). 
Er is amper sprake van enig shopping-
apparaat te Horebeke, Moerbeke, Maarkedal 
en Wortegem-Petegem (met bezettingen 
< 100 m²/1.000 inwoners).
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•	 In Oost-Vlaanderen werden in totaal 3.800 
specialty-winkels geregistreerd, goed voor 
928.358 m² aan netto handelsoppervlakte.   
Hiervan heeft 101.408 m² (of 
10,92 %)  betrekking op niet overdekte netto 
handelsoppervlakte. 
 
De top 5 in Oost-Vlaanderen inzake de aanwezige 
netto handelsoppervlakte specialty wordt 
ingenomen door Gent (145.115 m²), gevolgd door 
Sint-Niklaas (68.073 m²),  
Aalst (55.787 m²), lokeren (42.470 m²) en 
Dendermonde (39.515 m²). 
Ruim één derde van de aanwezige netto 
handelsoppervlakte specialty in de 
provincie (33,5 %) is gelegen op één of andere 
kleinhandelsconcentratie. 
 
De hoogste bezetting inzake specialty (m² 
specialty / 1.000 inwoners) noteren we te 
Wetteren met 1.403,79 m², gevolgd door Zingem 
(1.373,53 m²), Ronse  
(1.308,66 m²), Sint-Martens-latem (1.236,11 m²) 
en Sint-Gillis-Waas (1.165,12 m²). 
Er is amper sprake van enig specialty-apparaat 
te Maarkedal en De Pinte  
(met bezettingen < 100 m²/1.000 inwoners). 

•	 een duidelijke schaalvergroting kan worden 
vastgesteld bij de aanbieders van non-
foodassortimenten (shopping & specialty).   
Uit de inventarisatie is gebleken dat het aantal 
non-foodwinkels in de meeste  
Oost-Vlaamse gemeenten & steden relatief 
ongewijzigd is gebleven tot zelfs eerder gedaald, 
doch dat de aanwezige verkoopoppervlakte sterk 
is toegenomen.   
 
In heel wat gemeenten noteren we een toename 
van deze verkoopoppervlakte met meer dan 50 % 
de afgelopen 10 jaar ! 
Gezien de omvang van de handelspanden in 
de kernen van onze gemeenten en steden een 
dergelijke schaalvergroting moeilijk toelaten, 
komt de relatie kern versus periferie hierdoor 
verder onder druk te staan.  De inventarisatie 
van het handelsapparaat over het volledige 
grondgebied van de provincie, zoals deze nu is 
uitgevoerd, laat toe om dit spanningsveld beter 
in kaart te brengen en biedt de beleidsmakers 
de mogelijkheid om voldoende onderbouwd waar 
nodig bij te sturen. 
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•	 De verdringing van de winkelfunctie naar 
de dienstenfunctie blijkt zich verder door te 
zetten.  In een doorsnee stad/gemeente van 
Oost-Vlaanderen blijken de consumentgerichte 
diensten (inclusief horeca) om en bij de 50 % van 
de handelspanden voor hun rekening te nemen.   
Gemiddeld maken de consumentgerichte 
diensten (inclusief horeca)  immers 51,95 % 
uit van het totaal aantal geïnventariseerde 
handelspanden in Oost-Vlaanderen. 
 
Binnen de groep consumentgerichte 
diensten werden in totaal 5.239 horecazaken 
geïnventariseerd.  Hiervan bevinden er zich 
1.230 op het grondgebied van de fusiegemeente 
Gent, gevolgd door Aalst (313), Sint-Niklaas 

(244) en Dendermonde (157).  In termen van 
hoogste bezetting (aantal horecazaken per 1.000 
inwoners) spannen Zwalm (5,34) en Horebeke 
(5,33 ) de kroon. 
 
Wat betreft de overige consumentgerichte 
diensten (exclusief horeca)  
(9.251 panden in totaal) komt opnieuw Gent 
aan de leiding met 1.649 panden, gevolgd door 
Aalst (509), Sint-Niklaas (504), Beveren (300) 
en Dendermonde (271).  In termen van hoogste 
bezetting (aantal consumentgerichte diensten, 
excl. horeca per 1.000 inwoners) wordt de 
rangschikking aangevoerd door Zomergem 
(8,26), gevolgd door Sint-Martens-latem (8,22), 
Kluisbergen (8,05) en Knesselare (8,01).
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1. VooraF

2. De MethoDiek

Sedert vele jaren wordt door de Economische Raad 
voor Oost-Vlaanderen de detailhandelsproblematiek 
actief opgevolgd, waarbij zowel lokale 
gemeentebesturen worden ondersteund 
in hun beleid naar de detailhandel toe als 
individuele ondernemers onder de vorm van 
opleidingsprogramma’s.

Evenwel zijn de actoren van detailhandel (vraag en 
aanbod) dermate dynamisch en noteert men diverse 
ontwikkelingen en plannen dat actualisatie van de 
basisgegevens m.b.t. het detailhandelslandschap 
zich regelmatig opdringt.

In het voorjaar 2012 werd door ABM, afdeling van 
Vekmo nv, een inventarisatie doorgevoerd van het 
winkelapparaat van Oost-Vlaanderen.  De resultaten 
hiervan werden gebundeld in een eerste deelrapport 
“Uitrusting van het winkelapparaat”.

Voorliggend tweede deelrapport “Focus op 
de actuele koopstromen”, geeft inzage in de 
koopstromen binnen de provincie Oost-Vlaanderen, 
zoals deze werden geregistreerd in het laatste 
trimester van 2013.   
 
De confrontatie en evaluatie van de gegevens uit het 
eerste en tweede deelrapport (aanbod- & vraagzijde)  
resulteert tenslotte in een afsluitend deelrapport 
“Besluiten en aanbevelingen” met de belangrijkste 
bevindingen op provinciaal en gemeentelijk niveau.

Volgende definities werden door ABM gehanteerd bij 
de uitwerking van het onderzoeksobject :

Convenience
Het betreft de verzamelnaam van artikelen die door 
de consument erg frequent worden aangekocht. Deze 
artikelen omvatten dagdagelijkse en zeer courante 
goederen. 
Meestal worden ze aangekocht in de nabijheid van de 
woonplaats. 
Het aankopen geschiedt routinematig.
Vb.: vlees, brood, algemene voeding, groenten en fruit.

Shopping
Deze artikelen worden periodisch of 
seizoensgebonden aangekocht. De consument gaat 
hiervoor uit winkelen. Men kijkt, vergelijkt, kiest en 
keurt. Voor de consument is de aankoopomgeving 
erg belangrijk. Deze aankopen geschieden 
doorgaans in een handelscentrum met enige 

uitstraling.  Dit laatste kan zowel betrekking hebben 
op de historische gegroeide winkelconcentratie in 
het centrum van een stad en/of gemeente, als op 
een artificieel uitgebouwd winkelcentrum (shopping 
center), al dan niet gelegen in de periferie.   
Binnen de groep shopping-goederen onderkent 
men enerzijds een reeks van doelgerichte aankopen 
en anderzijds flanerende aankopen. Voor de 
doelgerichte aankopen verplaatst de consument 
zich om te voldoen aan een welbepaalde behoefte 
die bij voorbaat naar artikel en in veel gevallen 
zelfs naar te bezoeken handelszaak bekend 
is. Dergelijke aankopen geschieden vaak in 
baanwinkels en zijn dikwijls erg prijsgevoelig. Voor 
de flanerende aankopen bezoekt de consument 
een winkelomgeving met een uitgebreid aanbod en 
dit in een klantvriendelijke omgeving (binnenstad, 
winkelcentrum).
Vb.: kleding, geschenken, boeken, artikelen 
persoonsverzorging.

2.1 UitWerking Van het 
onDerzoeksoBJeCt
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Specialty
Het zijn artikelen die de consument eerder zelden 
aankoopt. Per aankoopbeurt gaat het hier om een 
belangrijke investering binnen het gezinsbudget. De 
consument doet hiertoe omvangrijke inspanningen in 
tijd (voorbereiding, vergelijken) en ruimte (diverse en 
vaak verre verplaatsingen). Gelet op de doelgerichtheid 
van dergelijke aankopen geschieden deze vaak in goed 
bereikbare baanwinkels. Vb.: meubelen, audiovisuele 
artikelen, elektro-huishoudartikelen.

Koopgerichtheid
Bij het weergeven van de koopgerichtheden van de 
inwoners van een gemeente wordt inzicht verschaft in 
de koopbinding en de koopvlucht. 

Koopbinding
Dit is de mate waarin inwoners van een gemeente 
een goederencategorie aankopen bij het 
detailhandelsapparaat van de eigen gemeente.

Koopvlucht
Dit is de mate waarin inwoners van een gemeente 
een goederencategorie aankopen bij het 
detailhandelsapparaat van andere gemeenten.

Koopattractie 
Dit is de mate waarin inwoners van andere gemeenten 
een goederencategorie komen aankopen in de 
gemeente. 

Commerciële uitstraling 
In het kader van voorliggend onderzoek wordt met 
commerciële uitstraling de aantrekkelijkheid van 
een stad / gemeente bedoeld uitgaand van haar 
winkelapparaat.

Marktpotentie 
De marktpotentie is de inschatting van de maximale 
afzet van een product of productcategorie  
(vb. shopping-goederen) die binnen een bepaald 
verzorgingsgebied kan gerealiseerd worden door 
alle bedrijven.  In het kader van voorliggende studie 
wordt de marktpotentie berekend voor het volledige 
winkelapparaat van een stad / gemeente, uitgaand van 
de huidige koopgerichtheden.  Deze “marktpotentie”, 
die in feite beschouwd kan worden als de “huidige 
omzet”, wordt weergegeven in inwonersequivalenten.

Inwonersequivalent 
Een inwonersequivalent genereert de 
standaardjaaromzet conform het huishoudbudget-
onderzoek.  Hiertoe werd het NIS-
huishoudbudgetonderzoek 2010 als basis genomen, 
waarvan de gegevens werden geactualiseerd.   

Eén inwonersequivalent staat gelijk aan een gemiddeld 
persoon die al zijn aankopen, inzake een product 
of productcategorie, verricht in het onderzochte 
winkelgebied. 

Grootstedelijk verzorgingsgebied 
Een stad met een grootstedelijke commerciële 
uitstraling beschikt over een verzorgingsgebied met 
aantrekkingskracht op bewoners van de grotere regio 
rond de stad, vergelijkbaar met gewestelijk of nationaal 
niveau.

Regionaalstedelijk verzorgingsgebied 
Een stad met een regionaalstedelijke commerciële 
uitstraling beschikt over een verzorgingsgebied met 
aantrekkingskracht op bewoners van een vrij ruime 
regio rond de stad, zij het niet vergelijkbaar met 
gewestelijk of nationaal niveau.

Kleinstedelijk verzorgingsgebied 
Een stad met een kleinstedelijke commerciële 
uitstraling beschikt over een verzorgingsgebied met 
aantrekkingskracht op bewoners van de directe 
regio rond het kernwinkelapparaat van de stad.  
Het ommeland van deze steden is kleiner dan bij 
regionaalstedelijke en grootstedelijke centra en is in 
sommige gevallen zelfs niet veel groter dan de eigen 
fusiegemeente. 

Bovenlokaal verzorgingsgebied
Een gemeente met een bovenlokale functie beschikt 
over een winkelgebied dat een aantrekkingskracht 
heeft op bewoners van de eigen gemeente en een 
aantal aangrenzende deelgebieden (van andere 
fusiegemeenten).

lokaal verzorgingsgebied
Een gemeente met een lokale functie beschikt over een 
winkelgebied dat enkel een lokaalverzorgende functie 
heeft voor de inwoners van de eigen (deel)gemeente.

Overbewinkeling en onderbewinkeling
Deze begrippen worden veelal gebruikt om aan 
te geven dat er te veel, resp. te weinig winkels 
zijn in verhouding tot de marktomvang.  Als de 
marktomvang stagneert of zelfs inkrimpt, volgt een 
sanering onder de zwakkere uitbatingen.  Evenwel zijn 
‘overbewinkeling’ en ‘onderbewinkeling’ subjectieve 
begrippen .  Er is altijd wel een gat in de markt en 
ruimte voor vernieuwers.  Wel kan er een ruwe 
indicatie gegeven worden over de ‘ruimte’ die er binnen 
bepaalde branches in een regio aanwezig is, via een 
distributieplanologische benadering gekoppeld aan 
winkeldichtheden.
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Bedoeling van het onderzoek was inzage te krijgen 
in :

•	 De koopbinding (aankopen ter plaatse)
•	 De koopvlucht (aankopen buiten de eigen 

gemeente)
•	 De koopattractie (aantrekking van gezinnen 

uit het ommeland).

De commerciële positie van een centrum wordt 
bepaald door de mate waarin gezinnen zich richten 
tot het handelsaanbod.  Deze gerichtheid drukt zich 
uit in koopbinding en koopattractie, respectievelijk 
voor aankopen convenience, shopping en specialty.
Het onderzoek levert de positie van iedere Oost-
Vlaamse gemeente in het commercieel netwerk in 
streekperspectief.  Hiertoe werd enerzijds gebruik 
gemaakt van alle recent beschikbaar materiaal 
(maximaal 2 jaar oud), aangevuld met bijkomend 
toegepast onderzoek. 
 
Methodisch werd daartoe een gezinsenquête 
georganiseerd over het grondgebied van de 
provincie Oost-Vlaanderen.  De steekproefgrootte 
voor het toegepast onderzoek omvatte in totaal 
7.500 bevragingen die werden uitgevoerd in de loop 
van  het laatste trimester van 2012.
Het onderzoek peilde naar de aankoopplaats 
(gemeente, commercieel centrum) op basis 
van een staal van producten die samen 75 % 
van het gezinsbudget vertegenwoordigen (dat 
in aanmerking komt om besteed te worden bij 
het winkelapparaat) en representatief zijn voor 
convenience, shopping en specialty.  De overige 
25 % van het gezinsbudget heeft betrekking 
op aankopen zoals bvb. brandstoffen die niet 
direct in verband staan met de commerciële 
aantrekkelijkheid van een centrum. 
De steekproef werd geleid à rato van de 
woondichtheid en verder per toeval gekozen zodat 
elk gezin uit de populatie kans maakte ondervraagd 
te worden. 
De bevraging geschiedde face-to-face (mondelinge 
bevraging ter plaatse).
De steekproefeenheid was het huishouden, de 
vragen hadden dan ook betrekking op de aankopen 
van het gezin.  De ondervraagde persoon was 
telkens deze die verantwoordelijk was voor de 
aankopen binnen het gezin.  De bevraging had 
betrekking op aankopen die recent (het laatste jaar) 
hadden plaatsgevonden. 

Er werd gepeild naar de mate waarin en de plaats 
waar producten worden aangekocht voor volgende 
categorieën :

•	 Algemene voeding en dranken (convenience)
•	 Verswaren (convenience)
•	 Kledij en schoenen (shopping)
•	 Elektrische en huishoudelijke apparaten 

(specialty)
•	 Huishoudelijke artikelen (shopping)
•	 Doe-het-zelfartikelen (shopping)
•	 Artikelen voor wooninrichting (specialty)
•	 Drogisterij- en parfumartikelen (shopping)
•	 Juwelen en horloges (specialty)
•	 Fotografische en optische artikelen 

(specialty)
•	 Kantoorbenodigdheden (shopping)
•	 Sport en spel (shopping)
•	 Plant en dier (shopping)
•	 Fiets- en autoaccessoires (specialty).

Hierbij werd niet enkel gepeild waar bepaalde 
artikelen “meestal” worden gekocht, doch tevens 
waar eventuele depannage-aankopen verricht 
worden.   
De geregistreerde koopgerichtheid voor 
elk van deze artikelen werd omgezet in 
bestedingsvolumes op basis van gegevens van de 
NIS-huishoudbudgetenquête d.d. 2010.
De verwerking van de gegevens op basis van 
“aankoopfrequentie” en “bestedingsniveau” geven 
een duidelijk beeld van de actuele koopstromen 
voor elk van deze artikelen.

Per gemeente wordt, in wat volgt, een eerste reeks 
van tabellen weergegeven die inzicht geven in de 
koopgerichtheid van de eigen inwoners van de 
gemeente.
In deze tabellen wordt de volledige 
steekproefgrootte in de gemeente als basis 
genomen (N = alle bevraagde gezinnen, ook 
deze die bepaalde artikelen het laatste jaar 
niet hebben aangekocht).  De respondenten die 
geen nuttige info konden leveren (omwille van 
recent niet aangekocht), werden in deze tabellen 
ondergebracht in de rubriek “N.v.t.”.

2.2 De onDerzoeksMethoDiek
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Per gemeente wordt vervolgens de koopattractie 
toegelicht, zijnde de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen in de 
onderzochte gemeente.
Als basis voor de berekening van de koopattractie 
worden uiteraard enkel de respondenten in 
rekening gebracht die recent (het laatste jaar) 
aankopen hebben verricht.
Hierbij werden de koopgerichtheden omgezet in 
“bestedingsvolumes”, verricht bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van een gemeente (exclusief 
alternatieve circuits zoals E-commerce en de 
openbare markt).  Bijvoorbeeld, wanneer in de tabel 
van de koopattractie voor Aalst, gesteld wordt dat 
er te Erpe-Mere een koopgerichtheid is van 59,8 % 
inzake shopping, mag 
aangenomen worden dat 59,8 % van de totale 
bestedingen inzake shopping door inwoners van 
Erpe-Mere bij het winkelapparaat van Aalst verricht 
wordt.  
In deze tabel wordt ook de geregistreerde 
koopbinding van de gemeente herberekend, waarbij 
enkel de respondenten die recent (het laatste jaar) 
aankopen hebben verricht, in rekening worden 
gebracht.

Evenwel stoppen koopstromen niet aan 
administratieve grenzen (zoals provinciegrenzen).
Voor een aantal centra is dit een heel pertinent 
gegeven.  Daarom werden in Aalst, Geraardsbergen, 
Ninove en Ronse bijkomend 598 passantenenquêtes 
uitgevoerd. 
Uit vroeger onderzoek i.o.v. EROV naar de 
koopgerichtheden in de grensregio aanleunend bij 
Oost-Vlaanderen (2001) was immers gebleken dat 
vooral voor deze centra het hinterland ook deels 
gelegen is buiten de provincie.  
Op deze wijze werd inzicht bekomen in hoeverre ook 
inwoners van buiten de provincie  
Oost-Vlaanderen een bezoek brengen aan deze 
centra.
In dit onderzoek kwamen volgende aspecten aan bod:

•	 De doelstelling tot een bezoek aan de stad in 
kwestie;

•	 De evolutie van deze aankoopgerichtheid;
•	 De mate van getrouwheid aan de 

aankoopplaats;
•	 De registratie van de alternatieve 

aankoopplaatsen;
•	 De registratie van kenmerken van de 

ondervraagden.
Bedoeling was om hiermee beter inzicht te krijgen 
in de aantrekking door deze centra van inwoners van 

buiten de provinciegrens, zodat hiermee rekening 
kon worden gehouden bij de benadering van de 
koopattractie.

Op basis van de genoteerde koopgerichtheid inzake 
shopping  
(uitgedrukt in bestedingsvolumes, cfr. de tabellen 
met de koopattractie), 
werd een inschatting gemaakt van de huidige 
“omzet” inzake shopping van het 
reguliere detailhandelsapparaat van een stad / 
gemeente.  
Deze omzet wordt uitgedrukt in 
inwonersequivalenten (i.e.).
een inwonersequivalent genereert 
de standaardjaaromzet conform het 
huishoudbudgetonderzoek voor de categorie 
“shopping-goederen”.
Eén inwonersequivalent staat gelijk aan een 
gemiddeld persoon die al zijn shopping-aankopen in 
het betreffende winkelgebied verricht.  

Door de confrontatie van de huidige “omzet” 
inzake shopping, gerealiseerd door het reguliere 
detailhandelsapparaat van een stad / gemeente, met 
de er aanwezige netto handelsoppervlakte inzake 
shopping (zie Deel 1 : Aanbodzijde – Uitrusting 
van het winkelapparaat) kan de theoretische 
vloerproductiviteit van het handelsapparaat 
“shopping” worden berekend.  
Deze coëfficiënt geeft de omzet weer voor het 
kernwinkelapparaat, actief in de branche shopping, 
van de betreffende stad / gemeente uitgedrukt per 
m². 
Deze analyse werd doorgevoerd voor alle gemeenten 
met minstens 1.500 m² netto verkoopoppervlakte 
inzake shopping.

Het samenbrengen van de gegevens mbt. 
koopbinding (aankopen ter plaatse) en  
koopattractie  (aantrekking van gezinnen uit het 
ommeland) vormt de basis voor het opstellen van een 
commercieel-hiërarchische structuur van de oost-
Vlaamse steden en gemeenten.
Traditioneel worden vooral de koopstromen inzake 
de shopping-assortimenten weerhouden als 
“graadmeter” voor de commerciële uitstraling van 
een centrum.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar 
grootstedelijke, regionaalstedelijke, kleinstedelijke, 
bovenlokale en lokale centra.  
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2.3 WeergaVe Van De 
onDerzoeksresUltaten op  
oost-VlaaMs geMeenteliJk 
niVeaU

Voor de vraagzijde worden in voorliggend rapport per 
gemeente volgende gegevens weergegeven :

•	De koopgerichtheid van de eigen inwoners 
(koopbinding, koopvlucht) inzake : 
* Algemene voeding en dranken; 
* Verswaren; 
* Kledij en schoenen; 
* Elektrische en huishoudelijke apparaten; 
* Huishoudelijke artikelen; 
* Doe-het-zelfartikelen; 
* Artikelen voor wooninrichting; 
* Drogisterij- en parfumartikelen; 
* Juwelen en horloges; 
* Fotografische en optische artikelen; 
* Kantoorbenodigdheden; 
* Sport en spel; 
* Plant en dier; 
* Fiets- en autoaccessoires 
met weergave van het totaal percentage en de 
percentages voor convenience-,  
shopping- en specialtygoederen.

•	De koopattractie (de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente aankopen verrichten), 
met weergave van het totaal percentage en de 
percentages voor convenience-, shopping- en 
specialtygoederen.

•	Op basis van de genoteerde koopbinding en 
koopattractie “shopping”, berekening van de 
huidige “omzet” van het detailhandelsapparaat 
(shopping), uitgedrukt in aangetrokken 
inwonersequivalenten (i.e.). 

2.4  WeergaVe Van De 
onDerzoeksresUltaten  
op proVinCiaal niVeaU

De koopstromen vormen de basis tot het aangeven 
van de bestaande commerciële positie van steden & 
gemeenten in de provincie Oost-Vlaanderen.

Hiertoe worden op Oost-Vlaams provinciaal niveau 
volgende elementen verstrekt :

•	De alfabetische lijst van de gemeenten voor de 
koopbinding in het algemeen in de gemeenten;

•	Rangschikking van de gemeenten op basis 
van de koopbinding in het algemeen in de 
gemeenten;

•	De alfabetische lijst van de gemeenten op basis 
van de koopbinding voor conveniencegoederen;

•	Rangschikking van de gemeenten op basis van 
de koopbinding conveniencegoederen;

•	De alfabetische lijst van de gemeenten op basis 
van de koopbinding voor shoppinggoederen;

•	Rangschikking van de gemeenten op basis van 
de koopbinding shoppinggoederen;

•	De alfabetische lijst van de gemeenten op basis 
van de koopbinding voor specialtygoederen;

•	Rangschikking van de gemeenten op basis van 
de koopbinding specialtygoederen;

•	Rangschikking van de gemeenten op basis van 
de aangetrokken inwonersequivalenten (I.E.) 
“shopping”.
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De commerciële positie van Aalst 
wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van Aalst.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping 
en specialty. 
In de volgende tabellen wordt, voor 
wat betreft de inwoners van Aalst, 
inzicht verschaft in de koopbinding 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van Aalst”) en de 
koopvlucht (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die recent (het 
laatste jaar) aankopen hebben verricht 
in rekening gebracht.  Behalve bij 
het reguliere detailhandelsapparaat 
van Aalst kunnen bestedingen ook 
nog verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en de 
“openbare markt”.  Tenslotte is het 
mogelijk dat bepaalde assortimenten 
recent niet werden aangekocht, 
vandaar een rubriek “ N.v.t.” onderaan 
de tabel. Het totaal (100 % in de tabel) 
heeft betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Aalst, onafgezien 
of deze al dan niet recent aankopen 
hebben verricht.  

1. De FUsiegeMeente aalst

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van aalst 
kopen te (n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

N9 Gentsesteenweg Vijfhuizen 7,3 % 4,7 % 6,2 %

N9 Brusselsesteenweg 21,5 % 19,2 % 20,5 %

R41 - Ring Oost (leopoldlaan; Albrechtlaan) 0,8 % 0,5 % 0,7 %

Overige Aalst 51,4 % 42,1 % 47,6 %

totaal aalst (koopbinding) 81,0 % 66,5 % 75,1 %

Asse 5,5 % 4,3 % 5,0 %

lede 2,7 % 2,3 % 2,5 %

Brussel 2,2 % 1,7 % 2,0 %

Erpe-Mere 2,3 % 1,4 % 1,9 %

Gent 1,9 % 1,4 % 1,7 %

Dendermonde 1,8 % 1,3 % 1,6 %

Denderleeuw 1,0 % 0,5 % 0,8 %

Andere 0,4 % 0,2 % 0,3 %

totaal koopvlucht 17,8 % 13,0 % 15,8 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 1,2 % 17,0 % 7,7 %

N.v.t. 0,0 % 3,5 % 1,4 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %

koopstroomGeGeVens 
per Gemeente
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koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van aalst 
kopen te
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelf-artike-

len

Drogisterij- 
& parfume-

rie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 
plant & dier

totaal 
shopping

N9 Gentsesteenweg 2,1 % 6,4 % 1,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 6,8 % 2,4 %

N9 Brusselsesteenweg 2,8 % 8,3 % 0,1 % 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,9 % 2,4 %

R41 - Ring Oost 0,9 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 1,1 %

Overige Aalst 61,7 % 41,1 % 36,4 % 60,2 % 47,1 % 31,4 % 47,8 % 50,1 %

totaal aalst (koopbinding) 67,4 % 55,8 % 42,1 % 60,7 % 47,7 % 32,9 % 56,4 % 56,0 %

Brussel 11,5 % 2,6 % 1,9 % 11,7 % 7,2 % 5,2 % 0,9 % 7,0 %

Gent 6,0 % 2,2 % 1,2 % 6,3 % 4,3 % 3,4 % 1,1 % 4,0 %

Asse 1,4 % 2,9 % 3,9 % 2,1 % 5,8 % 3,6 % 5,8 % 3,1 %

Dendermonde 1,3 % 2,1 % 0,6 % 1,6 % 1,9 % 1,9 % 1,4 % 1,4 %

lede 0,9 % 1,0 % 0,0 % 0,5 % 0,6 % 6,4 % 2,2 % 1,1 %

Erpe-Mere 0,5 % 1,0 % 2,1 % 0,5 % 1,0 % 1,4 % 0,5 % 0,9 %

Denderleeuw 0,2 % 0,5 % 0,0 % 0,5 % 1,4 % 0,5 % 0,0 % 0,4 %

Andere 6,0 % 10,3 % 12,9 % 0,4 % 4,5 % 8,4 % 6,9 % 7,3 %

totaal koopvlucht 27,9 % 22,5 % 22,6 % 23,5 % 26,7 % 30,8 % 18,8 % 25,1 %

E-Commerce 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 3,4 % 1,0 % 0,0 % 1,3 %

Openbare markt 1,6 % 2,2 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 3,5 % 1,4 %

N.v.t. 0,9 % 19,6 % 34,8 % 14,9 % 21,7 % 34,7 % 21,3 % 16,2 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

inwoners van aalst 
kopen te
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. inrichting 
woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & au-
toaccessoires totaal specialty

N9 Gentsesteenweg 38,5 % 0,5 % 0,0 % 1,9 % 2,2 % 13,6 %

N9 Brusselsesteenweg 0,9 % 0,5 % 0,6 % 1,0 % 0,0 % 0,6 %

R41 - Ring Oost 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Overige Aalst 22,7 % 20,5 % 46,7 % 48,9 % 34,4 % 25,6 %

totaal aalst 
(koopbinding) 62,6 % 21,5 % 47,3 % 51,8 % 36,6 % 39,9 %

Brussel 4,8 % 8,2 % 10,2 % 4,7 % 3,2 % 6,4 %

Gent 3,3 % 4,3 % 5,8 % 2,5 % 2,3 % 3,7 %

Asse 2,0 % 0,6 % 2,5 % 6,0 % 5,3 % 2,0 %

Dendermonde 2,2 % 0,9 % 2,1 % 0,6 % 1,7 % 1,5 %

Denderleeuw 1,0 % 0,5 % 0,5 % 0,0 % 1,0 % 0,7 %

Erpe-Mere 0,5 % 0,5 % 1,4 % 1,9 % 1,5 % 0,7 %

lede 0,0 % 0,0 % 1,7 % 1,0 % 2,4 % 0,4 %

Andere 9,0 % 33,8 % 3,0 % 3,6 % 22,4 % 21,0 %

totaal koopvlucht 22,8 % 48,7 % 27,2 % 20,3 % 39,8 % 36,4 %

E-Commerce 0,4 % 0,3 % 1,3 % 1,4 % 0,0 % 0,4 %

Openbare markt 0,5 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,1 % 0,3 %

N.v.t. 13,8 % 29,5 % 22,4 % 26,4 % 23,4 % 23,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

inwoners van aalst kopen te
(n = alle respondenten)

totaal

N9 Gentsesteenweg 6,2 %

N9 Brusselsesteenweg 10,0 %

R41 - Ring Oost 0,7 %

Overige Aalst 44,3 %

totaal aalst (koopbinding) 61,2 %

Brussel 4,7 %

Asse 3,7 %

Gent 2,9 %

lede 1,6 %

Dendermonde 1,5 %

Erpe-Mere 1,3 %

Denderleeuw 0,6 %

Andere 6,9 %

totaal koopvlucht 23,2 %

E-Commerce 0,6 %

Openbare markt 3,9 %

N.v.t. 11,0 %

totaal 100,0 %

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te Aalst.  
Als basis voor de berekening van de koopattractie 
worden uiteraard enkel de respondenten in rekening 
gebracht die recent (het laatste jaar) deze aankopen 
hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Aalst (dus ook exclusief 
E-commerce en de openbare markt).

Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor 
de commerciële uitstraling van een centrum, 
worden in onderstaande tabel de aangetrokken 
gemeenten weergegeven, voor zover Aalst er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Aalst bedraagt het marktaandeel 
shopping in de eigen gemeente 66,8 %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Aalst, 66,8 % toevloeit naar 
het reguliere detailhandelsapparaat van Aalst.

koopattraCtie

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men te 
aalst (Basis : kopers) Convenience shopping specialty totaal

aalst (koopbinding) 76,1 % 66,8 % 51,8 % 68,8 %
Erpe-Mere 34,5 % 59,8 % 47,4 % 45,7 %

Denderleeuw 16,4 % 50,9 % 49,8 % 34,1 %

Haaltert 14,2 % 32,9 % 22,6 % 22,3 %

lede 12,3 % 29,4 % 27,7 % 20,6 %

Sint-lievens-Houtem 5,8 % 27,3 % 16,5 % 15,2 %

Herzele 7,1 % 24,8 % 17,2 % 15,0 %

Wichelen 0,4 % 12,6 % 12,7 % 6,0 %

lebbeke 3,5 % 11,8 % 15,3 % 8,5 %

Zottegem 0,2 % 10,9 % 5,0 % 4,5 %

Ninove 6,6 % 9,4 % 9,3 % 7,9 %

Berlare 1,5 % 8,9 % 7,0 % 4,9 %

Wetteren 0,3 % 8,9 % 3,5 % 4,0 %

Dendermonde 3,4 % 8,7 % 6,5 % 5,8 %
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Om een inzicht te krijgen in de aantrekking van 
aalst over de provinciegrenzen heen werden tevens 
bezoekersenquêtes op het grondgebied van Aalst 
georganiseerd.  Daaruit bleek dat zo’n 94,5 % van 
de winkelende consumenten te Aalst afkomstig was 
vanuit Oost-Vlaanderen.   
De resterende 5,5 % hadden hun herkomst uit 
aanpalende gemeenten uit Vlaams-Brabant (zoals 
Affligem, Opwijk, ..), doch een deel bleek ook 
afkomstig  te zijn van verderaf (Antwerpen, de kust, 
Brugge, Brussel, Waregem, enz…).
Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Aalst werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te aalst inzake shopping 
berekend.  

Deze bedraagt 119.576 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Aalst zou verrichten (berekend op basis 
van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 119.576 I.E.  komt aalst op de 3° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen na Gent (328.589 I.E.) en Sint-
Niklaas (135.704 I.E.), doch met grote voorsprong op 
de n° 4 Dendermonde (49.570).  Hieruit blijkt duidelijk 
de regionaalstedelijke uitstraling van aalst. 
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De commerciële positie van Aalter 
wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van Aalter.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Aalter, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van Aalter”) en 
de koopvlucht  (“wat wordt besteed 
bij het handelsapparaat van andere 
centra”).    
Hiertoe worden de bestedingen 

vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.  Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van Aalter 
kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Aalter, onafgezien 
of deze al dan niet recent aankopen 
hebben verricht.   

2. De FUsiegeMeente aalter

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van aalter kopen te
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken

Verswaren totaal convenience

aalter (koopbinding) 65,3 % 60,2 % 63,2 %

Knesselare 7,7 % 7,6 % 7,7 %

Gent 7,7 % 7,6 % 7,7 %

Ruiselede 1,8 % 1,8 % 1,8 %

Maldegem 1,8 % 1,8 % 1,8 %

Deinze 0,4 % 0,4 % 0,4 %

Nederland 0,4 % 0,0 % 0,3 %

Andere 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal koopvlucht 19,8 % 19,2 % 19,7 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 14,8 % 20,5 % 17,1 %

Andere 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van aalter  
kopen te
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papierwa-
ren, cd's 
& dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

aalter 
(koopbinding)

49,7 % 68,8 % 52,0 % 59,0 % 64,0 % 46,0 % 51,4 % 54,9 %

Gent 16,4 % 8,4 % 4,0 % 9,8 % 12,0 % 6,0 % 7,9 % 11,0 %

Brugge 12,7 % 2,5 % 2,0 % 5,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,7 %

Knesselare 5,6 % 5,9 % 2,0 % 3,9 % 6,0 % 0,0 % 5,9 % 4,7 %

Deinze 4,2 % 3,9 % 2,0 % 3,9 % 4,0 % 0,0 % 2,0 % 3,3 %

Maldegem 3,7 % 2,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % 0,0 % 2,0 ù 2,2 %

Ruiselede 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Eeklo 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,2 %

Nederland 5,2 % 2,5 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 %

Andere 2,4 % 3,9 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 2,0 % 0,0 % 1,7 %

totaal koopvlucht 50,2 % 29,1 % 10,0 % 29,2 % 27,4 % 8,0 % 19,8 % 31,6 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 0,3 %

N.v.t. 0,0 % 2,0 % 38,0 % 11,8 % 6,0 % 46,0 % 25,7 % 13,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

inwoners van aalter 
kopen te
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen 
& 

horloges

Fotografische & 
optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

aalter 
(koopbinding) 59,7 % 48,0 % 65,8 % 56,0 % 64,6 % 55,1 %

Gent 8,3 % 12,3 % 7,9 % 8,0 % 7,9 % 10,0 %

Knesselare 7,7 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 7,9 % 5,7 %

Deinze 3,9 % 5,9 % 4,0 % 4,0 % 3,9 % 4,8 %

Brugge 4,4 % 5,9 % 4,0 % 2,0 % 3,9 % 4,8 %

Ruiselede 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 %

Eeklo 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 %

Maldegem 0,5 % 0,6 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 %

Nederland 0,0 % 2,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,9 %

Andere 7,7 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 3,7 %

totaal koopvlucht 32,5 % 36,6 % 22,5 % 18,0 % 25,6 % 32,2 %
E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,1 %

N.v.t. 7,7 % 15,6 % 11,9 % 24,0 % 9,8 % 12,6 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te Aalter.  
Als basis voor de berekening van de koopattractie 
worden uiteraard enkel de respondenten in rekening 
gebracht die recent (het laatste jaar) deze aankopen 
hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Aalter (dus ook exclusief 
E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 

beschouwd worden als de “graadmeter” voor 
de commerciële uitstraling van een centrum, 
worden in onderstaande tabel de aangetrokken 
gemeenten weergegeven, voor zover Aalter er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Aalter bedraagt het marktaandeel 
shopping in de eigen gemeente 63,1 %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Aalter, 63,1 % toevloeit naar 
het reguliere detailhandelsapparaat van Aalter.

koopattraCtie

inwoners van aalter  
kopen te
(n = alle respondenten)

totaal

aalter (koopbinding) 58,6 %

Gent 9,4 %

Knesselare 6,2 %

Brugge 3,1 %

Deinze 2,3 %

Maldegem 1,7 %

Ruiselede 1,0 %

Eeklo 0,2 %

Nederland 1,3 %

Andere 1,3 %

koopvlucht 26,5 %

E-Commerce 0,1 %

Openbare markt 7,6 %

N.v.t. 7,3 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men te 
aalter
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

aalter (koopbinding) 63,2 % 63,1 % 63,1 % 63,1 %

Zomergem 16,9 % 20,3 % 34,4 % 21,2 %

Knesselare 19,0 % 19,3 % 10,6 % 17,8 %

Nevele 14,1 % 10,3 % 9,6 % 12,1 %
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Aalter werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te aalter inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 18.150 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Aalter zou verrichten (berekend op basis 
van huishoudbudgetonderzoek). 

Met 18.150 I.E.  komt aalter op de 16° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen .   
aalter kan dan ook als een centrum met een 
bovenlokale verzorgingsfunctie worden aanzien . 

~ 23 ~ 
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De commerciële positie van 
Assenede wordt bepaald door 
de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
Assenede.  Deze gerichtheid drukt 
zich uit in koopbinding, koopvlucht 
en koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Assenede, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van Assenede”) 
en de koopvlucht  (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
andere centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Assenede kunnen bestedingen ook 
nog verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Assenede, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

3. De FUsiegeMeente asseneDe

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van assenede  
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & dranken Verswaren totaal convenience

assenede 
(koopbinding) 66,0 % 65,8 % 65,9 %

Eeklo 11,9 % 7,7 % 10,2 %

Zelzate 2,0 % 3,3 % 2,5 %

Kaprijke 1,6 % 0,0 % 0,9 %

Evergem 0,8 % 0,8 % 0,8 %

Maldegem 0,0 % 1,6 % 0,7 %

Gent 0,4 % 0,0 % 0,2 %

Nederland 7,2 % 5,7 % 6,6 %

Andere 4,0 % 4,4 % 4,2 %

totaal koopvlucht 27,9 % 23,5 % 26,1 %

Openbare markt 6,2 % 10,8 % 8,1 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van 
assenede  
kopen te 
(n = alle 
respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 

plant & 
dier

totaal 
shopping

assenede 
(koopbinding) 11,0 % 10,3 % 14,0 % 9,5 % 26,9 % 27,4 % 32,4 % 15,9 %

Eeklo 21,1 % 22,2 % 20,5 % 30,3 % 9,4 % 11,9 % 19,9 % 19,9 %

Gent 23,2 % 7,4 % 5,8 % 13,9 % 7,6 % 6,5 % 1,8 % 12,9 %

Zelzate 10,2 % 14,0 % 23,5 % 9,5 % 4,4 % 6,5 % 9,0 % 11,8 %

Evergem 4,9 % 13,8 % 5,3 % 0,7 % 5,6 % 7,2 % 0,0 % 5,6 %

Brugge 6,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 %

Maldegem 1,6 % 3,4 % 3,5 % 1,9 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % 2,0 %

Kaprijke 3,7 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % 0,6 % 1,9 %

Sint-laureins 3,3 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % 0,0 % 1,8 % 1,7 %

Nederland 6,5 % 7,4 % 4,1 % 7,0 % 3,8 % 3,6 % 3,5 % 5,5 %

Andere 0,8 % 14,3 % 12,4 % 3,8 % 1,9 % 2,9 % 11,4 % 5,9 %

totaal 
koopvlucht 81,8 % 82,5 % 75,1 % 70,7 % 36,5 % 42,2 % 49,8 % 69,6 %

E-Commerce 3,7 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 10,0 % 3,6 % 0,0 % 2,9 %

Openbare markt 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 %

N.v.t. 1,2 % 7,2 % 11,0 % 18,0 % 26,6 % 26,8 % 17,8 % 10,8 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van 
assenede  
kopen te 
(n = alle 
respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische & 
optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

assenede 
(koopbinding) 8,6 % 8,0 % 1,1 % 4,1 % 35,7 % 10,8 %

Eeklo 22,3 % 13,0 % 14,3 % 18,4 % 16,9 % 17,0 %

Gent 8,6 % 27,6 % 17,2 % 6,9 % 0,0 % 16,4 %

Zelzate 8,0 % 7,0 % 10,7 % 13,1 % 6,3 % 7,8 %

Evergem 18,9 % 1,0 % 0,0 % 2,9 % 3,8 % 7,5 %

Maldegem 3,4 % 1,7 % 3,6 % 2,0 % 1,9 % 2,4 %

Sint-laureins 0,5 % 3,5 % 1,8 % 2,0 % 3,8 % 2,3 %

Kaprijke 1,0 % 4,0 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 2,2 %

Brugge 0,0 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Nederland 3,9 % 4,5 % 3,6 % 8,2 % 7,5 % 4,8 %

Andere 18,9 % 3,5 % 15,4 % 8,2 % 11,3 % 10,4 %

totaal koopvlucht 85,5 % 65,8 % 71,1 % 61,7 % 51,5 % 70,9 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 1,8 % 8,2 % 0,0 % 0,5 %

Openbare markt 0,5 % 3,5 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 2,0 %

N.v.t. 5,4 % 22,8 % 19,0 % 26,0 % 13,0 % 15,8 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners 
van een andere gemeente goederen aankopen 
te Assenede.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Assenede (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Assenede er een “marktaandeel” haalt 
van minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van assenede, evenwel in geen 
enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Assenede werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te assenede inzake 
shopping berekend.  
Deze bedraagt 2.487 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Assenede zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 2.487 I.E.  komt assenede op de  51° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen .   
assenede kan dan ook als een centrum met een 
beperkte, lokale verzorgingsfunctie worden 
aanzien . 

koopattraCtie

inwoners van assenede kopen te
(n = alle respondenten) totaal

assenede (koopbinding) 36,7 %

Eeklo 15,1 %

Gent 8,0 %

Zelzate 7,0 %

Evergem 3,8 %

Kaprijke 1,5 %

Maldegem 1,5 %

Sint-laureins 1,1 %

Brugge 0,9 %

Nederland 5,8 %

Andere 6,0 %

totaal koopvlucht 50,7 %

E-Commerce 1,2 %

Openbare markt 4,2 %

N.v.t. 7,0 %

totaal 100,0 %
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De commerciële positie van Berlare 
wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van Berlare.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Berlare, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van Berlare”) 
en de koopvlucht (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
andere centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van Berlare 
kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Berlare, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

4. De FUsiegeMeente Berlare

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van Berlare  
kopen te
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

Berlare 
(koopbinding) 48,9 % 57,5 % 52,4 %

Zele 15,9 % 16,5 % 16,2 %

laarne 9,6 % 9,2 % 9,4 %

Dendermonde 8,6 % 4,1 % 6,8 %

lokeren 4,2 % 1,9 % 3,2 %

Wetteren 3,8 % 1,9 % 3,0 %

Aalst 1,6 % 1,3 % 1,5 %

Andere 6,1 % 7,6 % 6,7 %

totaal koopvlucht 49,8 % 42,5 % 46,8 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 1,3 % 0,0 % 0,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van Berlare 
kopen te
(n = alle 
respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogisterij- 
& parfume-

rie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodig-
dheden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

Berlare 
(koopbinding) 9,4 % 39,2 % 8,2 % 2,6 % 31,9 % 2,6 % 41,8 % 17,6 %

Zele 5,5 % 19,8 % 9,5 % 4,2 % 6,4 % 3,9 % 7,2 % 8,1 %

Dendermonde 17,4 % 9,1 % 9,5 % 12,3 % 6,5 % 6,4 % 6,7 % 11,8 %

Wetteren 6,9 % 6,3 % 6,9 % 0,4 % 0,0 % 3,9 % 1,3 % 4,8 %

laarne 2,4 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 11,6 % 2,6 %

lokeren 12,8 % 6,8 % 22,2 % 2,9 % 3,3 % 0,4 % 7,8 % 10,5 %

Koopcenter  
Sint-Niklaas 3,4 % 0,0 % 0,0 % 8,1 % 1,6 % 3,3 % 0,0 % 2,3 %

Overige  
Sint-Niklaas 1,2 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 0,6 %

Aalst 11,5 % 2,6 % 4,7 % 14,0 % 3,6 % 4,6 % 0,0 % 7,1 %

Gent 9,3 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 3,8 % 0,4 % 0,0 % 4,5 %

Andere 11,7 % 1,7 % 0,0 % 12,9 % 10,6 % 18,2 % 5,5 % 8,3 %

totaal koopvlucht 82,1 % 50,6 % 52,8 % 63,8 % 37,4 % 42,2 % 40,1 % 60,6 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 1,3 % 0,3 %

Openbare markt 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 1,2 %

N.v.t. 5,9 % 10,4 % 39,1 % 33,5 % 29,4 % 55,3 % 14,2 % 20,4 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van 
Berlare kopen te
(n = alle 
respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. inrichting 
woning

Juwelen & hor-
loges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & auto-
accessoires

totaal spe-
cialty

Berlare 
(koopbinding) 15,7 % 6,4 % 1,3 % 21,2 % 44,8 % 14,6 %

lokeren 14,8 % 2,9 % 3,0 % 11,7 % 8,0 % 8,0 %

Dendermonde 13,8 % 2,0 % 6,9 % 15,1 % 5,1 % 7,4 %

laarne 17,0 % 0,0 % 0,0 % 5,2 % 1,6 % 6,3 %

Aalst 5,2 % 3,3 % 16,1 % 3,0 % 4,5 % 4,6 ù

Zele 2,6 % 2,6 % 7,8 % 11,7 % 7,7 % 3,9 %

Gent 2,6 % 5,8 % 3,0 % 0,0 % 1,3 % 3,8 %

Overige  
Sint-Niklaas 0,0 % 4,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,2 %

Wetteren 1,3 % 1,3 % 1,3 % 4,7 % 4,9 % 1,9 %

Koopcenter  
Sint-Niklaas 0,0 % 2,9 % 3,0 % 1,3 % 0,0 % 1,5 %

Andere 9,9 % 14,1 % 5,2 % 6,5 % 8,4 % 11,2 %

totaal koopvlucht 67,2 % 39,8 % 46,3 % 59,2 % 41,5 % 50,8 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % 0,0 % 0,1 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

N.v.t. 17,0 % 53,8 % 49,7 % 18,2 % 13,7 % 34,5 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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inwoners van Berlare kopen te
(n = alle respondenten)

totaal

Berlare 
(koopbinding)

32,2 %

Zele 10,8 %

Dendermonde 8,8 %

lokeren 6,9 %

laarne 6,3 %

Aalst 4,2 %

Wetteren 3,5 %

Gent 2,4 %

Koopcenter Sint-Niklaas (Waasland Shopping) 1,1 %

Overige Sint-Niklaas 0,6 %

Andere 8,2 %

totaal koopvlucht 52,8 %

E-Commerce 0,1 %

Openbare markt 0,5 %

N.v.t. 14,5 %

totaal 100,0 %

koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te Berlare.  
Als basis voor de berekening van de koopattractie 
worden uiteraard enkel de respondenten in rekening 
gebracht die recent (het laatste jaar) deze aankopen 
hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Berlare (dus ook exclusief 
E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Berlare er een “marktaandeel” haalt van 
minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van Berlare, evenwel in geen 
enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Berlare werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te Berlare inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 3.921 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Berlare zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 3.921 I.E.  komt Berlare op de  39° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen .   
Berlare kan dan ook als een centrum met een 
lokale verzorgingsfunctie worden aanzien . 

koopattraCtie
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De commerciële positie van 
Beveren wordt bepaald door de 
mate waarin gezinnen zich richten 
tot het handelsaanbod van Beveren.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Beveren, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van Beveren”) 
en de koopvlucht  
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van Beveren 
kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en  
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Beveren, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

5. De FUsiegeMeente BeVeren

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van Beveren  
kopen te
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

Beveren (koopbinding) 78,2 % 75,8 % 77,2 %

Sint-Gillis-Waas 9,5 % 8,9 % 9,2 %

Overige Sint-Niklaas 5,0 % 3,3 % 4,3 %

Nederland 1,9 % 1,9 % 1,9 %

Zwijndrecht 0,5 % 2,4 % 1,3 %

Temse 1,3 % 0,6 % 1,0 %

Antwerpen 1,2 % 0,6 % 1,0 %

Andere 2,5 % 2,5 % 2,5 %

totaal koopvlucht 21,9 % 20,2 % 21,2 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 3,1 % 1,3 %

N.v.t. 0,0 % 0,9 % 0,4 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van 
Beveren  
kopen te
(n = alle 
respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 

plant & 
dier

totaal 
shopping

Beveren 
(koopbinding) 36,4 % 75,1 % 46,0 % 44,3 % 56,0 % 25,4 % 69,9 % 48,2 %

Koopcenter  
Sint-Niklaas 25,0 % 3,5 % 1,9 % 15,2 % 7,8 % 10,1 % 0,2 % 12,6 %

Antwerpen 15,0 % 1,9 % 2,2 % 7,1 % 4,3 % 11,5 % 1,1 % 7,9 %

Overige  
Sint-Niklaas 7,7 % 5,7 % 9,8 % 1,4 % 0,3 % 1,3 % 1,3 % 5,5 %

Sint-Gillis-Waas 0,2 % 9,5 % 3,1 % 1,6 % 0,9 % 2,5 % 4,9 % 2,7 %

Nederland 2,8 % 0,2 % 3,9 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 2,3 % 2,1 %

Temse 2,3 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,0 % 0,6 % 1,2 %

Zwijndrecht 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 7,2 % 0,7 %

Kruibeke 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 %

Wijnegem 
Shopping Center 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Andere 4,4 % 2,5 % 1,2 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 2,5 %

totaal koopvlucht 59,3 % 24,5 % 22,7 % 30,1 % 15,7 % 26,0 % 18,8 % 35,9 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Openbare markt 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,3 %

N.v.t. 4,1 % 0,4 % 31,2 % 25,6 % 25,7 % 48,6 % 8,6 % 15,2 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van Beveren  
kopen te
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische & 
optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

Beveren (koopbinding) 54,6 % 12,1 % 31,8 % 55,9 % 58,9 % 35,3 %

Koopcenter Sint-Niklaas 
(Waasland Shopping) 15,6 % 9,3 % 12,6 % 13,6 % 0,3 % 10,8 %

Overige Sint-Niklaas 4,0 % 14,1 % 5,8 % 17,6 % 16,3 % 10,7 %

Antwerpen 3,8 % 7,7 % 8,4 % 1,9 % 1,8 % 5,4 %

Sint-Gillis-Waas 3,7 % 4,4 % 1,3 % 4,1 % 4,4 % 4,0 %

Nederland 3,4 % 4,8 % 0,0 % 1,9 % 2,2 % 3,7 %

Temse 1,0 % 0,6 % 1,9 % 0,6 % 0,6 % 0,8 %

Zwijndrecht 0,2 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 0,7 %

Kruibeke 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 1,2 % 0,4 %

lokeren 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Andere 6,3 % 5,3 % 0,0 % 1,3 % 1,8 % 4,8 % 

totaal koopvlucht 38,6 % 47,4 % 30,4 % 41,6 % 32,0 % 41,6 %

E-Commerce 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 4,9 % 40,4 % 37,9 % 2,5 % 9,2 % 22,5 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners 
van een andere gemeente goederen aankopen 
te Beveren.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Beveren (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 

beschouwd worden als de “graadmeter” voor 
de commerciële uitstraling van een centrum, 
worden in onderstaande tabel de aangetrokken 
gemeenten weergegeven, voor zover Beveren er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Beveren bedraagt het marktaandeel 
shopping in de eigen gemeente 56,9 %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Beveren, 56,9 % toevloeit naar 
het reguliere detailhandelsapparaat van Beveren.

koopattraCtie

inwoners van Beveren  
kopen te
(n = alle respondenten)

totaal

Beveren (koopbinding) 58,4 %

Koopcenter Sint-Niklaas 
(Waasland Shopping) 6,8 %

Overige Sint-Niklaas 6,0 %

Sint-Gillis-Waas 5,8 %

Antwerpen 4,4 %

Nederland 2,3 %

Temse 1,1 %

Zwijndrecht 1,0 %

Kruibeke 0,3 %

lokeren 0,1 %

Andere 2,9 %

totaal koopvlucht 30,6 %

E-Commerce 0,2 %

Openbare markt 0,7 %

N.v.t. 10,1 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt 
men te Beveren 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

Beveren (koopbinding) 77,2 % 56,9 % 45,5 % 65,0 %

Kruibeke 2,6 % 7,2 % 2,5 % 4,2 %

Sint-Gillis-Waas 0,0 % 6,7 % 3,9 % 3,1 %



282

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Beveren werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te Beveren inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 31.464 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Beveren zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 

Met 31.464 I.E.  komt Beveren op de  12° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen,  hiermee haar kleinstedelijke 
functie bevestigend. 

~ 38 ~ 

 

 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid op Beveren werd  de huidige “omzet” van het 

detailhandelsapparaat te Beveren inzake shopping berekend.  

Deze bedraagt 31.464 inwonersequivalenten (I.E.).   

Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 

shopping in Beveren zou verrichten (berekend op basis van huishoudbudgetonderzoek). 

Met 31.464 I.E.  komt Beveren op de  12° plaats in de commercieel-hiërarchische structuur van  

Oost-Vlaanderen,  hiermee haar kleinstedelijke functie bevestigend.  

 

Koopgerichtheid Shopping op Beveren  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40 % 

Marktaandeel tussen 10 en 20 % 

Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

 

koopgerichtheid shopping 
op Beveren   
vanuit andere oost-Vlaamse 
gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van Brakel 
wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van Brakel.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, voor 
wat betreft de inwoners van Brakel, 
inzicht verschaft in de koopbinding 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van Brakel”) en 
de koopvlucht  (“wat wordt besteed 
bij het handelsapparaat van andere 
centra”).    
Hiertoe worden de bestedingen 

vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van Brakel 
kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en  
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Brakel, onafgezien 
of deze al dan niet recent aankopen 
hebben verricht.   

6. De FUsiegeMeente Brakel

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van Brakel 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken

Verswaren totaal convenience

Brakel (koopbinding) 89,5 % 93,8 % 91,2 %

Deinze 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Gent 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Geraardsbergen 5,0 % 2,8 % 4,1 %

Herzele 0,0 % 2,2 % 0,9 %

Makro-Eke 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Ninove 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Oudenaarde 0,6 % 0,0 % 0,4 %

Ronse 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Zottegem 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Wallonië 5,0 % 1,3 % 3,4 %

Andere 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal koopvlucht 10,5 % 6,2 % 8,8 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van 
Brakel 
kopen te 
(n = alle 
respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogisterij- 
& parfume-

rie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 
plant & dier

totaal 
shopping

Brakel 
(koopbinding) 18,1 % 84,5 % 46,1 % 28,2 % 81,5 % 6,5 % 56,7 % 42,3 %

Geraardsbergen 11,0 % 6,5 % 14,9 % 18,0 % 7,0 % 13,5 % 5,6 % 10,8 %

Oudenaarde 16,1 % 0,0 % 0,0 % 20,1 % 2,7 % 0,0 % 4,4 % 8,2 %

Zottegem 16,4 % 2,2 % 4,3 % 2,2 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 7,6 %

Ronse 13,0 % 0,0 % 2,2 % 0,6 % 0,6 % 17,8 % 0,0 % 6,2 %

Gent 10,4 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % 0,0 % 4,0 %

Ninove 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,4 % 0,4 %

Makro-Eke 0,0 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Wallonië 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 2,2 % 1,1 %

Andere 12,4 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % 4,9 % 5,0 % 5,5 %

totaal koopvlucht 79,4 % 15,5 % 21,4 % 43,7 % 13,6 % 44,0 % 21,5 % 43,9 %

E-Commerce 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,5 % 0,6 %

N.v.t. 2,0 % 0,0 % 32,5 % 28,2 % 4,3 % 49,5 % 15,3 % 13,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van Brakel 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische & 
optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

Brakel (koopbinding) 50,2 % 4,9 % 53,3 % 51,4 % 44,3 % 29,6 %

Deinze 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Gent 2,6 % 11,4 % 2,2 % 2,2 % 0,0 % 6,2 %

Geraardsbergen 10,9 % 8,6 % 2,2 % 17,7 % 8,8 % 9,6 %

Herzele 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Makro-eke 3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 %

Ninove 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,9 %

Oudenaarde 8,8 % 0,0 % 4,4 % 8,8 % 8,8 % 4,7 %

Ronse 7,8 % 4,9 % 2,8 % 4,4 % 2,6 % 5,5 %

Zottegem 1,1 % 0,0 % 0,0 % 6,6 % 7,2 % 1,6 %

Wallonië 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Andere 7,3 % 7,7 % 8,8 % 2,2 % 16,0 % 8,2 %

totaal koopvlucht 43,6 % 32,6 % 20,4 % 41,9 % 45,4 % 37,8 %

E-Commerce 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 4,1 % 62,5 % 26,3 % 6,6 % 10,3 % 31,9 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te Brakel.  
Als basis voor de berekening van de koopattractie 
worden uiteraard enkel de respondenten in rekening 
gebracht die recent (het laatste jaar) deze aankopen 
hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Brakel (dus ook exclusief 
E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 

beschouwd worden als de “graadmeter” voor 
de commerciële uitstraling van een centrum, 
worden in onderstaande tabel de aangetrokken 
gemeenten weergegeven, voor zover Brakel er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Brakel bedraagt het marktaandeel 
shopping in de eigen gemeente 48,6 %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Brakel, 48,6 % toevloeit naar 
het reguliere detailhandelsapparaat van Brakel.

inwoners van Brakel 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

Brakel (koopbinding) 61,2 %

Geraardsbergen 7,7 %

Oudenaarde 4,1 %

Ronse 3,4 %

Zottegem 3,1 %

Gent 2,7 %

Herzele 0,4 %

Makro-eke 0,3 %

Ninove 0,3 %

Deinze 0,0 %

Wallonië 1,9 %

Andere 3,6 %

Totaal koopvlucht 27,5 %

E-Commerce 0,2 %

Openbare markt 0,2 %

N.v.t. 10,9 %

Totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men te 
Brakel 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

Brakel (koopbinding) 91,2 % 48,6 % 43,4 % 68,7 %

lierde 33,6 % 13,2 % 12,4 % 24,0 %

Horebeke 10,6 % 10,2 % 19,1 % 11,9 %

koopattraCtie
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Brakel werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te Brakel inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 9.027 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Brakel zou verrichten (berekend op basis 
van huishoudbudgetonderzoek). 

Met 9.027 I.E.  komt Brakel op de 26° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen hiermee haar bovenlokale functie 
bevestigend.

~ 44 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Brakel vanuit andere Oost-Vlaamse 

gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40% 

Marktaandeel tussen 10 en 20 % 

Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

 

koopgerichtheid shopping 
op Brakel   
vanuit andere oost-Vlaamse 
gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van 
Buggenhout wordt bepaald door 
de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
Buggenhout.  Deze gerichtheid 
drukt zich uit in koopbinding, 
koopvlucht en koopattractie, 
respectievelijk voor aankopen 
convenience, shopping en specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Buggenhout, inzicht verschaft 
in de koopbinding (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
Buggenhout”) en de koopvlucht  
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van andere 
centra”).    
Hiertoe worden de bestedingen 

vanwege respondenten die recent 
(het laatste jaar) aankopen hebben 
verricht in rekening gebracht.    
Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Buggenhout kunnen bestedingen 
ook nog verricht worden via 
alternatieve circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  
Tenslotte is het mogelijk dat 
bepaalde assortimenten recent niet 
werden aangekocht, vandaar een 
rubriek “ N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Buggenhout, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

7. De FUsiegeMeente BUggenhoUt

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van Buggenhout 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

Buggenhout (koopbinding) 55,8 % 66,1 % 60,1 %

Dendermonde 20,7 % 11,7 % 17,0 %

londerzeel/Opwijk 9,9 % 8,2 % 9,2 %

lebbeke 1,4 % 5,4 % 3,0 %

Merchtem/Sint-Amands 2,7 % 2,7 % 2,7 %

Zele 1,8 % 1,8 % 1,8 %

Koopcenter Sint-Niklaas  
(Waasland Shopping) 1,4 % 0,0 % 0,8 %

Andere 5,4 % 4,1 % 4,9 %

totaal koopvlucht 43,2 % 33,9 % 39,4 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

N.v.t. 1,0 % 0,0 % 0,6 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van Buggenhout  
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huis-
houd-

artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogis-
terij- & 

parfume-
rie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artike-
len voor 
sport en 

spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

Buggenhout 
(koopbinding) 17,8 % 28,7 % 10,7 % 13,9 % 31,0 % 4,1 % 40,8 % 20,5 %

Dendermonde 39,2 % 28,9 % 18,4 % 40,7 % 19,6 % 16,8 % 27,1 % 29,9 %

londerzeel/Opwijk 2,5 % 14,8 % 12,2 % 1,7 % 9,6 % 3,1 % 9,9 % 7,2 %

lebbeke 0,0 % 2,7 % 24,8 % 0,0 % 1,4 % 21,3 % 4,1 % 6,2 %

Koopcenter  
Sint-Niklaas (Waasland 
Shopping)

11,5 % 1,3 % 0,0 % 10,8 % 2,7 % 2,7 % 0,0 % 5,7 %

Aalst 4,1 % 1,3 % 0,0 % 4,1 % 1,4 % 1,4 % 0,0 % 2,2 %

Merchtem/ 
Sint-Amands 0,3 % 1,3 % 8,5 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 2,0 %

Gent 3,8 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,4 % 1,4 % 0,0 % 1,6 %

Overige Sint-Niklaas 1,6 % 0,4 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 %

Brussel 0,3 % 0,0 % 0,0 % 2,7 % 0,0 % 1,4 % 2,7 % 0,6 %

Zele 0,0 % 1,7 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,4 %

Andere 16,5 % 9,8 % 9,9 % 5,8 % 5,9 % 8,6 % 4,5 % 11,0 %

totaal koopvlucht 79,9 % 62,3 % 73,8 % 72,6 % 41,0 % 58,0 % 49,6 % 67,6 %

E-Commerce 1,3 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 5,5 % 1,4 % 1,4 % 1,4 %

Openbare markt 0,0 % 1,3 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,4 %

N.v.t. 1,0 % 7,7 % 15,5 % 10,8 % 22,5 % 35,1 % 8,2 % 10,1 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van Buggenhout  
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen 
& 

horloges

Fotografische & 
optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

Buggenhout (koopbinding) 15,6 % 12,6 % 9,7 % 40,2 % 27,7 % 16,8 %

Dendermonde 48,4 % 14,0 % 16,7 % 12,3 % 18,6 % 26,3 %

londerzeel/Opwijk 6,9 % 5,4 % 6,9 % 1,4 % 5,5 % 5,8 %

lebbeke 1,4 % 6,8 % 12,5 % 0,0 % 4,1 % 4,5 %

Overige Sint-Niklaas 0,0 % 5,4 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 2,6 %

Gent 0,0 % 4,5 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 2,0 %

Aalst 1,4 % 1,4 % 1,4 % 0,0 % 4,1 % 1,6 %

Merchtem/Sint-Amands 1,4 % 0,0 % 2,8 % 4,5 % 4,1 % 1,3 %

Koopcenter Sint-Niklaas  
(Waasland Shopping)

1,4 % 0,4 % 5,6 % 0,0 % 1,4 % 1,0 %

Brussel 0,0 % 1,4 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,7 %

Zele 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 1,4 % 0,2 %

Andere 8,3 % 21,1 % 2,8 % 7,7 % 10,0 % 13,9 %

totaal koopvlucht 69,2 % 60,3 % 50,0 % 27,7 % 50,4 % 59,9 %

E-Commerce 1,4 % 3,1 % 1,4 % 4,1 % 1,4 % 2,3 % 

Openbare markt 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 %

N.v.t. 13,8 % 22,7 % 38,9 % 28,0 % 20,5 % 20,4 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners 
van een andere gemeente goederen aankopen 
te Buggenhout.  Als basis voor de berekening 
van de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Buggenhout (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Buggenhout er een “marktaandeel” haalt 
van minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van Buggenhout, evenwel in geen 
enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Buggenhout werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te Buggenhout inzake 
shopping berekend.  
Deze bedraagt 3.301 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Buggenhout zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 3.301 I.E.  komt Buggenhout op de  44° plaats in 
de commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen .   
Buggenhout kan dan ook als een centrum met een 
lokale verzorgingsfunctie worden aanzien . 

koopattraCtie

inwoners van Buggenhout  
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

Buggenhout (koopbinding) 37,0 %

Dendermonde 23,6 %

londerzeel/Opwijk 7,8 %

lebbeke 4,5 %

Koopcenter Sint-Niklaas (Waasland Shopping) 2,7 %

Merchtem/Sint-Amands 2,2 %

Aalst 1,1 %

Gent 1,0 %

Zele 1,0 %

Overige Sint-Niklaas 0,8 %

Brussel 0,4 %

Andere 8,9 %

totaal koopvlucht 53,9 %

E-Commerce 1,0 %

Openbare markt 0,3 %

N.v.t. 7,9 %

totaal 100,0 %
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De commerciële positie van De 
Pinte wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van De Pinte.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping 
en specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners 
van De Pinte, inzicht verschaft 
in de koopbinding (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat 
van De Pinte”) en de koopvlucht 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die recent 
(het laatste jaar) aankopen hebben 
verricht in rekening gebracht.    
Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van De 
Pinte kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en de 
“openbare markt”.  
Tenslotte is het mogelijk dat 
bepaalde assortimenten recent niet 
werden aangekocht, vandaar een 
rubriek “ N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit De Pinte, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

8. De FUsiegeMeente De pinte

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van De pinte 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

De pinte (koopbinding) 45,3 % 67,3 % 54,3 %

Gent 36,7 % 19,2 % 29,5 %

Deinze 3,9 % 7,2 % 5,3 %

Makro-Eke 6,2 % 3,2 % 5,0 %

Nazareth 3,1 % 3,2 % 3,1 %

Zwijnaarde 3,1 % 0,0 % 1,8 %

Sint-Martens-latem 0,8 % 0,0 % 0,5 %

Andere 0,8 % 0,0 % 0,5 %

totaal koopvlucht 54,7 % 32,7 % 45,7 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van De pinte 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartikelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

De pinte (koopbinding) 6,5 % 46,7 % 3,3 % 0,0 % 57,8 % 7,3 % 43,8 % 20,0  %

Gent 51,8 % 36,9 % 59,8 % 37,3 % 23,8 % 39,1 % 20,0 % 43,3 % 

Deinze 15,9 % 3,3 % 7,5 % 9,9 % 0,9 % 4,1 % 10,0 % 9,5 %

Makro-Eke 1,3 % 9,8 % 9,8 % 0,0 % 3,2 % 6,4 % 10,0 % 5,0 %

Oudenaarde 3,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,8 % 1,5 %

Nazareth 0,6 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 3,8 % 1,2 %

Sint-Martens-latem 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 0,9 % 3,8 % 0,6 %

Merelbeke 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Zwijnaarde 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,1 %

Andere 16,1 % 0,0 % 0,0 % 23,1 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 7,9 %

totaal koopvlucht 89,9 % 53,3 % 77,1 % 73,6 % 29,6 % 54,5 % 50,0 % 69,2 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

N.v.t. 2,9 % 0,0 % 19,6 % 26,4 % 12,6 % 38,2 % 6,2 % 10,6 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van 
De pinte 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. inrichting 
woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische 

art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

De pinte (koopbinding) 19,8 % 0,0 % 36,6 % 58,8 % 26,7 % 14,7 %

Gent 43,9 % 27,9 % 30,1 % 20,6 % 19,1 % 32,0 %

Deinze 0,0 % 17,5 % 6,5 % 3,3 % 26,7 % 11,3 %

Makro-Eke 9,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % 3,7 %

Sint-Martens-latem 0,0 % 4,0 % 0,0 % 1,0 % 6,9 % 2,6 %

Nazareth 3,3 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 6,1 % 2,0 %

Oudenaarde 0,0 % 3,2 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 1,6 %

Zwijnaarde 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % 1,5 %

Andere 9,9 % 19,0 % 7,4 % 6,5 % 5,3 % 13,1 %

totaal koopvlucht 70,3 % 71,5 % 44,0 % 37,9 % 70,2 % 67,9 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % 0,3 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 9,9 % 28,5 % 19,4 % 3,3 % 0,0 % 17,1 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
De Pinte.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van De Pinte (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover De Pinte er een “marktaandeel” haalt van 
minstens 5 %.
 

Dit is, in het geval van De pinte, evenwel in geen 
enkele gemeente het geval. 
Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op De Pinte werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te De pinte inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 2.469 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in De Pinte zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 2.469 I.E.  komt De pinte op de  52° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen .   
De pinte kan dan ook als een centrum met een 
lokale verzorgingsfunctie worden aanzien . 

koopattraCtie

koopBinDing en koopVlUCht totaal

inwoners van De pinte 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

De pinte (koopbinding) 33,9 %

Gent 35,2 %

Deinze 8,0 %

Makro-Eke 4,7 %

Nazareth 2,2 %

Zwijnaarde 1,1 %

Oudenaarde 0,9 %

Sint-Martens-latem 0,9 %

Merelbeke 0,1 % 

Andere 5,7 %

totaal koopvlucht 58,7 %

E-Commerce 0,1 %

Openbare markt 0,1 %

N.v.t. 7,2 % 

totaal 100,0 %
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De commerciële positie van Deinze 
wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van Deinze.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, voor 
wat betreft de inwoners van Deinze, 
inzicht verschaft in de koopbinding 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van Deinze”) en 
de koopvlucht  (“wat wordt besteed 
bij het handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van Deinze 
kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en  
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Deinze, onafgezien 
of deze al dan niet recent aankopen 
hebben verricht.   

9. De FUsiegeMeente Deinze

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van Deinze 
kopen te
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

Deinze (koopbinding) 88,1 % 80,4 % 84,9 %

Waregem 2,9 % 2,8 % 2,9 %

Aalter 2,9 % 1,9 % 2,5 %

Gent 1,0 % 2,2 % 1,5 %

Tielt 0,0 % 0,3 % 0,1 %

Andere 5,1 % 3,1 % 4,3 %

totaal koopvlucht 11,9 % 10,3 % 11,2 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 9,3 % 3,8 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van Deinze 
kopen te
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartikelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

Deinze (koopbinding) 35,8 % 69,2 % 66,4 % 57,7 % 36,6 % 27,4 % 71,7 % 49,7 %

Gent 38,3 % 17,8 % 9,2 % 20,6 % 26,0 % 30,6 % 4,5 % 24,6 %

Waregem 8,5 % 1,0 % 4,1 % 6,6 % 5,2 % 7,1 % 4,2 % 5,8 %

Kortrijk 5,5 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 2,3 % 3,3 % 0,0 % 2,9 %

Aalter 0,0 % 6,7 % 2,9 % 0,0 % 4,5 % 0,9 % 1,9 % 2,1 %

Brugge 2,3 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,9 % 0,9 % 0,0 % 1,2 %

Roeselare 0,2 % 1,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,3 %

Andere 5,8 % 3,7 % 1,0 % 6,2 % 3,6 % 1,7 % 7,1 % 4,4 %

totaal koopvlucht 60,7 % 30,1 % 17,2 % 40,4 % 42,6 % 44,6 % 18,6 % 41,3 %

E-Commerce 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 5,4 % 0,3 % 0,0 % 1,1 %

Openbare markt 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,2 %

N.v.t. 2,2 % 0,7 % 16,4 % 1,6 % 15,4 % 27,7 % 8,8 % 7,9 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van Deinze 
kopen te
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelij-
ke apparaten

art. inrichting 
woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische 

art.

Fiets- & auto-
accessoires

totaal speci-
alty

Deinze (koopbinding) 31,7 % 28,6 % 18,2 % 50,2 % 57,5 % 33,7 %

Gent 33,1 % 27,7 % 17,5 % 20,3 % 4,4 % 26,0 %

Waregem 5,7 % 2,7 % 4,5 % 1,9 % 4,7 % 4,0 %

Aalter 3,8 % 2,7 % 0,0 % 1,0 % 3,4 % 2,9 %

Kortrijk 3,1 % 0,9 % 4,9 % 3,8 % 1,2 % 2,1 %

Tielt 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 %

Zulte 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 2,8 % 0,3 %

Roeselare 1,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Brugge 0,0 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Andere 9,5 % 14,7 % 19,4 % 5,8 % 13,6 % 12,5 %

totaal koopvlucht 56,2 % 49,7 % 50,4 % 32,8 % 30,1 % 48,8 %

E-Commerce 1,0 % 0,0 % 0,9 % 3,8 % 0,0 % 0,6 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

N.v.t. 11,1 % 21,7 % 27,7 % 13,1 % 12,3 % 16,8 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te Deinze.  
Als basis voor de berekening van de koopattractie 
worden uiteraard enkel de respondenten in rekening 
gebracht die recent (het laatste jaar) deze aankopen 
hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Deinze (dus ook exclusief 
E-commerce en de openbare markt).

Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor 
de commerciële uitstraling van een centrum, 
worden in onderstaande tabel de aangetrokken 
gemeenten weergegeven, voor zover Deinze er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Deinze bedraagt het marktaandeel 
shopping in de eigen gemeente 53,9 %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Deinze, 53,9 % toevloeit naar 
het reguliere detailhandelsapparaat van Deinze.

koopattraCtie

inwoners van Deinze 
kopen te
(n = alle respondenten)

totaal

Deinze (koopbinding) 62,0 %

Aalter 2,4 %

Brugge 0,5 %

Zulte 0,1 %

Gent 14,8 %

Waregem 4,2 %

Kortrijk 1,5 %

Roeselare 0,2 %

Tielt 0,1 %

Torhout 0,0 %

Andere 5,9 %

totaal koopvlucht 29,6 %

E-Commerce 0,5 %

Openbare markt 1,7 %

N.v.t. 6,1 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt 
men te Deinze 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

Deinze (koopbinding) 84,9 % 53,9 % 40,5 % 66,0 %

Zulte 23,5 % 19,3 % 10,6 % 20,1 %

Nevele 20,1 % 17,0 % 17,0 % 18,5 %

Sint-Martens-latem 22,2 % 14,9 % 16,3 % 18,7 %

Nazareth 7,1 % 11,0 % 13,5 % 9,4 %

De Pinte 5,3 % 10,6 % 13,6 % 8,6 %

Kruishoutem 4,4 % 8,3 % 8,3 % 6,5 %

Gavere 0,0 % 5,5 % 10,9 % 3,7 %
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Deinze werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te Deinze inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 31.556 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een gemiddeld 
persoon die zijn volledig budget aan shopping 
in Deinze zou verrichten (berekend op basis van 
huishoudbudgetonderzoek). 

Met 31.556 I.E.  komt Deinze op de 11° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaandere.  Hieruit blijkt duidelijk de kleinstedelijke 
uitstraling van Deinze. 

~ 59 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Deinze  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40 % 

Marktaandeel tussen 10 en 20 % 

Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

 

 

koopgerichtheid shopping 
op Deinze   
vanuit andere oost-Vlaamse 
gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van 
Denderleeuw wordt bepaald door 
de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
Denderleeuw.  Deze gerichtheid drukt 
zich uit in koopbinding, koopvlucht 
en koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Denderleeuw, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van Denderleeuw”) 
en de koopvlucht (“wat wordt besteed 
bij het handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die recent (het 
laatste jaar) aankopen hebben verricht 
in rekening gebracht.    
Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Denderleeuw kunnen bestedingen ook 
nog verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en de 
“openbare markt”.  
Tenslotte is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Denderleeuw, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

10.  De FUsiegeMeente DenDerleeUW

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van Denderleeuw 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding 
& dranken Verswaren totaal convenience

Denderleeuw (koopbinding) 78,7 % 75,8 % 77,5 %

Aalst 15,8 % 16,8 % 16,2 %

liedekerke 3,4 % 3,4 % 3,4 %

Haaltert 1,7 % 0,0 % 1,0 %

Ninove 0,4 % 1,5 % 0,9 %

Andere 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal koopvlucht 21,3 % 21,8 % 21,5 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,8 % 0,3 %

N.v.t. 0,0 % 1,7 % 0,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van 
Denderleeuw 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huis-
houd-

artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogis-
terij- & 

parfume-
rie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artike-
len voor 
sport en 

spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

Denderleeuw 
(koopbinding)

14,0 % 23,6 % 44,7 % 36,5 % 11,8 % 20,5 % 25,5 % 23,2 %

Aalst 58,6 % 40,9 % 15,6 % 43,2 % 44,5 % 44,2 % 27,5 % 42,8 %

Brussel 5,5 % 3,5 % 1,8 % 5,5 % 0,9 % 8,1 % 0,0 % 3,8 %

Ninove 3,7 % 7,6 % 0,0 % 2,5 % 8,7 % 0,0 % 3,4 % 3,8 %

Gent 3,3 % 3,5 % 1,8 % 1,7 % 4,4 % 3,6 % 0,0 % 2,8 %

liedekerke 0,4 % 3,2 % 3,1 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 8,8 % 1,9 %

Asse 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Geraardsbergen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,1 %

Andere 7,2 % 0,0 % 1,8 % 3,4 % 0,0 % 4,0 % 0,0 % 3,4 %

totaal koopvlucht 78,7 % 58,7 % 24,5 % 56,3 % 58,5 % 61,7 % 40,4 % 58,8 %

E-Commerce 3,8 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 3,5 % 0,0 % 0,0 % 2,1 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 3,4 % 17,7 % 30,9 % 3,4 % 26,2 % 17,8 % 34,0 % 15,9 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van Denderleeuw 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

Denderleeuw (koopbinding) 5,5 % 6,9 % 21,0 % 24,8 % 17,3 % 9,3 %

Aalst 45,9 % 30,7 % 47,8 % 37,3 % 56,0 % 39,9 %

Gent 2,4 % 25,1 % 1,8 % 1,9 % 2,7 % 12,5 %

Brussel 5,5 % 10,8 % 0,0 % 1,9 % 1,7 % 7,0 %

Ninove 4,0 % 5,6 % 0,0 % 0,6 % 1,3 % 4,0 %

liedekerke 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 %

Affligem 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,2 %

Asse 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,1 %

Geraardsbergen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,1 %

Andere 9,2 % 3,5 % 1,8 % 3,7 % 6,8 % 5,7 %

totaal koopvlucht 68,8 % 75,7 % 51,4 % 45,3 % 71,2 % 70,1 %

E-Commerce 1,8 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 23,9 % 16,9 % 27,6 % 29,9 % 11,4 % 19,9 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners 
van een andere gemeente goederen aankopen 
te Denderleeuw.  Als basis voor de berekening 
van de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Denderleeuw (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Denderleeuw er een “marktaandeel” haalt 
van minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van Denderleeuw, evenwel in 
geen enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Denderleeuw werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te Denderleeuw inzake 
shopping berekend.  
Deze bedraagt 6.881 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Denderleeuw zou verrichten (berekend 
op basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 6.881 I.E.  komt Denderleeuw op de  31° plaats 
in de commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen .   
Denderleeuw kan dan ook als een centrum met een 
lokale verzorgingsfunctie worden aanzien . 

koopattraCtie

inwoners van Denderleeuw 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

Denderleeuw (koopbinding) 44,2 %

Aalst 30,7 %

Gent 3,4 %

Brussel 2,7 %

Ninove 2,6 %

liedekerke 2,3 %

Haaltert 0,4 %

Andere 2,4 %

totaal koopvlucht 44,7 %

E-Commerce 0,9 %

Openbare markt 0,1 %

N.v.t. 10,0 %

totaal 100,0 %
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De commerciële positie van 
Dendermonde wordt bepaald door 
de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
Dendermonde.  Deze gerichtheid 
drukt zich uit in koopbinding, 
koopvlucht en koopattractie, 
respectievelijk voor aankopen 
convenience, shopping en specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Dendermonde, inzicht verschaft 
in de koopbinding (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
Dendermonde”) en de koopvlucht  
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van andere 
centra”).    
Hiertoe worden de bestedingen 

vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Dendermonde kunnen bestedingen 
ook nog verricht worden via 
alternatieve circuits zoals  
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk 
dat bepaalde assortimenten recent 
niet werden aangekocht, vandaar 
een rubriek “ N.v.t.” onderaan de 
tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Dendermonde, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

11.  De FUsiegeMeente DenDerMonDe

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van Dendermonde 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

Dendermonde (koopbinding) 76,8 % 70,2 % 74,1 %

Aalst 2,8 % 4,2 % 3,4 %

lebbeke 8,9 % 7,3 % 8,2 %

Sint-Niklaas 1,1 % 1,1 % 1,1 %

Gent 1,1 % 0,5 % 0,8 %

lokeren 0,1 % 0,5 % 0,3 %

Andere 8,3 % 9,5 % 8,8 %

totaal koopvlucht 22,2 % 23,1 % 22,6 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,5 % 6,7 % 3,0 %

N.v.t. 0,4 % 0,0 % 0,2 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van  
Dendermonde 
kopen te
(n = alle 
respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

N17 Mechelsesteenweg 6,3 % 10,3 % 20,0 % 0,1 % 0,5 % 4,3 % 2,9 % 7,5 %

Overige Dendermonde 49,0 % 56,3 % 24,8 % 61,2 % 38,1 % 24,3 % 50,5 % 44,4 %

totaal Dendermonde 
(koopbinding)

55,3 % 
66,6 % 44,8 % 61,3 % 38,6 % 28,6 % 53,4 % 51,9 %

Aalst 11,7 % 4,4 % 6,4 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 2,9 % 7,5 %

lebbeke 1,5 % 6,0 % 18,2 % 2,1 % 1,6 % 19,3 % 8,0 % 6,5 %

Koopcenter  
Sint-Niklaas  
(Waasland Shopping)

8,7 % 1,4 % 0,0 % 7,4 % 4,6 % 3,4 % 0,0 % 4,7 %

Gent 4,1 % 1,4 % 1,1 % 1,0 % 8,6 % 2,1 % 0,5 % 3,1 %

Zele 0,7 % 0,5 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,8 % 0,7 %

Overige Sint-Niklaas 0,1 % 0,5 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 1,6 % 0,4 %

lokeren 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,2 % 0,5 % 1,1 % 0,2 %

Andere 14,5 % 8,0 % 7,8 % 7,7 % 8,5 % 8,4 % 5,7 % 10,2 %

totaal koopvlucht 41,3 % 22,3 % 34,9 % 24,7 % 29,4 % 39,8 % 21,6 % 33,2 %

E-Commerce 0,6 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 4,4 % 1,2 % 0,2 % 0,9 %

Openbare markt 0,6 % 0,2 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,3 %

N.v.t. 2,2 % 10,5 % 20,3 % 13,5 % 27,6 30,4 % 24,3 % 13,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van  
Dendermonde 
kopen te
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. inrichting 
woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

N17 Mechelsesteenweg 25,4 % 6,3 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 11,8 %

Overige Dendermonde 39,5 % 23,4 % 35,5 % 50,9 % 52,9 % 34,3 %

totaal Dendermonde 
(koopbinding) 64,9 % 29,7 % 35,5 % 50,9 % 55,7 % 46,1 %

Gent 1,2 % 14,5 % 2,2 % 2,9 % 0,0 % 7,1 %

Aalst 6,1 % 4,3 % 5,4 % 4,7 % 7,9 % 5,4 %

Overige Sint-Niklaas 0,7 % 9,4 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 4,6 %

lebbeke 1,6 % 2,0 % 8,3 % 3,0 % 6,0 % 2,6 %

Koopcenter 
Sint-Niklaas  
(Waasland Shopping)

2,7 % 2,6 % 6,1 % 2,7 % 0,0 % 2,5 %

Zele 0,5 % 0,1 % 0,5 % 1,1 % 1,8 % 0,5 %

lokeren 0,5 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 %

Andere 10,7 % 12,6 % 5,0 % 7,4 % 13,5 % 11,4 %

totaal koopvlucht 24,0 % 46,1 % 27,6 % 21,7 % 31,0 % 34,7 %

E-Commerce 2,6 % 0,5 % 0,5 % 2,6 % 0,0 % 1,3 %

Openbare markt 0,0 % 0,5 % 1,8 % 0,0 % 0,8 % 0,4 %

N.v.t. 8,4 % 23,2 % 34,6 % 24,7 % 12,5 % 17,5 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners 
van een andere gemeente goederen aankopen 
te Dendermonde.  Als basis voor de berekening 
van de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Dendermonde (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 

beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden 
in onderstaande tabel de aangetrokken gemeenten 
weergegeven, voor zover Dendermonde er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Dendermonde bedraagt het 
marktaandeel shopping in de eigen gemeente 60,1 %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Dendermonde, 60,1 % 
toevloeit naar het reguliere detailhandelsapparaat 
van Dendermonde.

koopattraCtie

inwoners van Dendermonde 
kopen te (n = alle respondenten)

totaal

N17 Mechelsesteenweg 5,6 %

Overige Dendermonde 54,9 %

totaal Dendermonde (koopbinding) 60,5 %

lebbeke 6,5 %

Aalst 5,3 %

Gent 2,9 %

Koopcenter Sint-Niklaas (Waasland Shopping) 2,2 %

Overige Sint-Niklaas 1,5 %

Zele 0,4 %

lokeren 0,3 %

Andere 9,8 %

totaal koopvlucht 28,9 %

E-Commerce 0,6 %

Openbare markt 1,5 %

N.v.t. 8,5 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men te 
Dendermonde 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

Dendermonde (koopbinding) 74,3 % 60,1 % 55,9 % 66,1 %

lebbeke 18,9 % 39,2 % 31,5 % 28,3 %

Buggenhout 17,1 % 33,3 % 33,0 % 25,7 %

Hamme 9,1 % 16,6 % 22,0 % 14,0 %

Berlare 6,8 % 14,8 % 11,2 % 10,3 %

Zele 1,2 % 5,4 % 8,7 % 4,1 %

lede 1,7 % 5,0 % 8,4 % 3,9 %
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Dendermonde werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te Dendermonde inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 54.117 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een gemiddeld 
persoon die zijn volledig budget aan shopping in 
Dendermonde zou verrichten (berekend op basis van 
huishoudbudgetonderzoek). 

Met 54.117 I.E.  komt Dendermonde op de 4° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen na Gent (328.589 I.E.) met een 
grootstedelijke invloedssfeer en Sint-Niklaas en Aalst  
(respectievelijk 135.704 I.E en 119.576 I.E.) met een 
regionaalstedelijke invloedssfeer. 
Dendermonde voert hierbij wel de centra met een 
kleinstedelijke invloedssfeer aan. 

~ 68 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Dendermonde  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40 % 

Marktaandeel tussen 10 en 20 % 

Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

 

 

 

koopgerichtheid shopping 
op Dendermonde   
vanuit andere oost-Vlaamse 
gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van 
Destelbergen wordt bepaald door 
de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
Destelbergen.  Deze gerichtheid 
drukt zich uit in koopbinding, 
koopvlucht en koopattractie, 
respectievelijk voor aankopen 
convenience, shopping en specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Destelbergen, inzicht verschaft 
in de koopbinding (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
Destelbergen”) en de koopvlucht  
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van andere 
centra”).    
Hiertoe worden de bestedingen 

vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Destelbergen kunnen bestedingen 
ook nog verricht worden via 
alternatieve circuits zoals  
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk 
dat bepaalde assortimenten recent 
niet werden aangekocht, vandaar 
een rubriek “ N.v.t.” onderaan de 
tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Destelbergen, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

12.  De FUsiegeMeente DestelBergen

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van Destelbergen 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding 
& dranken Verswaren totaal convenience

Destelbergen (koopbinding) 79,0 % 74,2 % 77,0 %

Gent 11,3 % 11,3 % 11,3 %

Sint-Amandsberg 6,5 % 6,5 % 6,5 %

lochristi 3,2 % 1,6 % 2,6 %

Andere 0,0 % 3,2 % 1,3 %

totaal koopvlucht 21,0 % 22,6 % 21,6 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,0 % 3,2 % 1,3 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van 
Destelbergen 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

Destelbergen 
(koopbinding) 17,4 % 34,2 % 13,1 % 14,6 % 11,3 % 6,6 % 46,5 % 19,9 %

Gent 45,3 % 29,3 % 36,0 % 35,7 % 22,7 % 22,9 % 16,1 % 34,5 %

lochristi 7,3 % 3,3 % 3,3 % 1,6 % 3,2 % 6,6 % 3,2 % 4,8 %

Sint-Amandsberg 5,7 % 3,3 % 1,6 % 2,6 % 0,0 % 1,6 % 2,6 % 3,3 %

Wetteren 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 4,9 % 0,0 % 3,2 % 1,1 %

Sint-Niklaas 1,6 % 0,0 % 0,0 % 4,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 %

Makro-Eke 0,0 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 %

Andere 5,7 % 8,1 % 0,0 % 8,1 % 0,0 % 6,6 % 0,0 % 4,2 %

totaal koopvlucht 65,5 % 44,0 % 44,2 % 56,1 % 30,8 % 37,7 % 25,1 % 49,3 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 0,2 %

Openbare markt 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,4 % 1,1 %

N.v.t. 15,5 % 21,8 % 42,7 % 29,3 % 57,9 % 52,5 % 22,0 % 29,5 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van Destelbergen 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

Destelbergen (koopbinding) 9,8 % 6,5 % 13,0 % 11,3 % 19,3 % 9,6 %

Gent 29,5 % 32,6 % 25,9 % 14,6 % 19,3 % 28,7 %

lochristi 9,8 % 3,3 % 0,0 % 3,2 % 3,2 % 5,4 %

Sint-Niklaas 6,6 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 %

Wetteren 0,0 % 4,9 % 3,2 % 0,0 % 1,6 % 2,5 %

Sint-Amandsberg 4,9 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 6,4 % 2,5 %

Makro-Eke 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 %

Melle 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 0,2 %

Andere 0,0 % 1,0 % 1,6 % 3,2 % 2,6 % 1,0 %

totaal koopvlucht 54,1 % 43,4 % 34,0 % 21,1 % 34,7 % 44,4 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 36,1 % 50,1 % 53,0 % 67,6 % 46,1 % 46,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Destelbergen.  Als basis voor de berekening 
van de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Destelbergen (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Destelbergen er een “marktaandeel” 
haalt van minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van Destelbergen, evenwel in 
geen enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Destelbergen werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te Destelbergen inzake 
shopping berekend.  
Deze bedraagt 6.549 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Destelbergen zou verrichten (berekend 
op basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 6.549 I.E.  komt Destelbergen op de  32° plaats 
in de commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen .   
Destelbergen kan dan ook als een centrum met 
een vrij stevige lokale verzorgingsfunctie worden 
aanzien . 

koopattraCtie

inwoners van Destelbergen 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

Destelbergen (koopbinding) 42,8 %

Gent 23,3 %

Sint-Amandsberg 4,5 %

lochristi 3,9 %

Wetteren 0,9 %

Sint-Niklaas 0,9 %

Makro-Eke 0,4 %

Andere 2,3 %

totaal koopvlucht 36,3 %

E-Commerce 0,1 %

Openbare markt 0,4 %

N.v.t. 20,4 %

totaal 100,0 %
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De commerciële positie van Eeklo 
wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van Eeklo.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners 
van Eeklo, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van Eeklo”) en 
de koopvlucht (“wat wordt besteed 
bij het handelsapparaat van andere 
centra”).    
Hiertoe worden de bestedingen 

vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van Eeklo 
kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en  
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Eeklo, onafgezien 
of deze al dan niet recent aankopen 
hebben verricht.   

13.  De FUsiegeMeente eeklo

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van eeklo 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

eeklo (koopbinding) 85,0 % 80,4 % 83,1 %

Kaprijke 2,2 % 5,1 % 3,4 %

Gent 2,4 % 3,6 % 2,9 %

Maldegem 1,2 % 1,2 % 1,2 %

Sint-laureins 1,2 % 1,2 % 1,2 %

lovendegem 0,7 % 0,6 % 0,7 %

Brugge 0,3 % 0,3 % 0,3 %

Waarschoot 0,3 % 0,3 % 0,3 %

Nederland 1,2 % 1,2 % 1,2 %

Andere 5,5 % 5,4 % 5,4 %

totaal koopvlucht 15,0 % 18,9 % 16,6 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,6 % 0,3 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van eeklo 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huis-
houd-

artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

eeklo (koopbinding) 61,3 % 73,5 % 64,5 % 66,1 % 69,8 % 66,7 % 70,6 % 65,9 %

Gent 8,6 % 6,2 % 5,3 % 9,0 % 6,6 % 10,3 % 4,9 % 7,3 %

Brugge 11,5 % 0,0 % 0,0 % 4,0 % 1,2 % 6,6 % 0,0 % 5,0 %

Maldegem 2,7 % 3,7 % 1,6 % 1,2 % 2,5 % 0,0 % 1,6 % 2,2 %

Waarschoot 1,2 % 0,0 % 1,2 % 3,7 % 2,5 % 1,2 % 2,5 % 1,5 %

lovendegem 1,2 % 1,2 % 3,7 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 1,4 %

Kaprijke 0,0 % 0,0 % 2,5 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 4,4 % 0,9 %

Aalter 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 %

Sint-laureins 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,1 %

Nederland 1,2 % 1,2 % 1,2 w 2,5 % 1,2 % 0,4 % 1,2 % 1,3 %

Andere 9,7 % 11,6 % 7,7 % 8,6 % 9,9 % 7,8 % 11,1 % 9,6 %

totaal koopvlucht 37,2 % 24,0 % 23,2 % 30,2 % 25,2 % 26,2 % 28,2 % 29,8 %

E-Commerce 0,6 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,5 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,9 % 1,2 % 12,3 % 3,7 % 3,7 % 7,0 % 1,2 % 3,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van eeklo 
kopen te 
(n = alle 
respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

eeklo (koopbinding) 66,0 % 38,0 % 62,0 % 75,7 % 60,9 % 53,3 %

Gent 7,9 % 22,3 % 9,4 % 8,7 % 4,9 % 14,1 %

Maldegem 3,7 % 5,0 % 0,0 % 2,5 % 4,9 % 4,2 %

Waarschoot 2,5 % 2,5 % 3,7 % 0,0 % 3,7 % 2,5 %

lovendegem 0,4 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 1,7 %

Brugge 0,0 % 2,5 % 5,3 % 1,6 % 1,2 % 1,6 %

Kaprijke 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % 0,6 %

Sint-laureins 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 2,5 % 0,3 %

Nederland 1,2 % 1,2 % 2,5 % 1,2 % 1,2 % 1,3 %

Andere 14,1 % 13,6 % 11,1 % 6,2 % 8,7 % 12,7 %

totaal koopvlucht 29,8 % 49,6 % 31,9 % 20,6 % 36,2 % 38,9 %

E-Commerce 1,2 % 1,2 % 1,2 % 2,5 % 1,6 % 1,4 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

N.v.t. 3,0 % 11,2 % 3,7 % 1,2 % 1,2 % 6,4 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te Eeklo.  
Als basis voor de berekening van de koopattractie 
worden uiteraard enkel de respondenten in rekening 
gebracht die recent (het laatste jaar) deze aankopen 
hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Eeklo (dus ook exclusief 
E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 

beschouwd worden als de “graadmeter” voor 
de commerciële uitstraling van een centrum, 
worden in onderstaande tabel de aangetrokken 
gemeenten weergegeven, voor zover Eeklo er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Eeklo bedraagt het marktaandeel 
shopping in de eigen gemeente 68,5 %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Eeklo, 68,5 % toevloeit naar 
het reguliere detailhandelsapparaat van Eeklo.

koopattraCtie

inwoners van eeklo 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

eeklo (koopbinding) 71,0 %

Gent 6,7 %

Brugge 2,3 %

Maldegem 2,2 %

Kaprijke 1,9 %

Waarschoot 1,2 %

lovendegem 1,1 %

Sint-laureins 0,6 %

Aalter 0,2 %

Knokke 0,0 %

Nederland 1,2 %

Andere 8,4 %

totaal koopvlucht 25,8 %

E-Commerce 0,5 %

Openbare markt 0,1 %

N.v.t. 2,6 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men 
te eeklo 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

eeklo (koopbinding) 83,1 % 68,5 % 57,0 % 72,9 %

Sint-laureins 24,7 % 54,2 % 43,9 % 39,0 %

Kaprijke 14,3 % 53,6 % 36,4 % 32,7 %

Waarschoot 17,3 % 35,0 % 41,1 % 27,8 %

Assenede 10,2 % 22,3 % 20,2 % 16,2 %

Knesselare 7,2 % 19,2 % 8,1 % 11,3 %

Zomergem 3,1 % 11,4 % 5,2 % 6,5 %

lovendegem 0,0 % 9,5 % 6,6 % 4,8 %

Maldegem 4,2 % 9,1 % 5,6 % 6,3 %
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Eeklo werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te eeklo inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 33.248 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Eeklo zou verrichten (berekend op basis 
van huishoudbudgetonderzoek). 

Met 33.248 I.E.  komt eeklo op de 9° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen,  hetgeen haar kleinstedelijke 
verzorgingsfunctie onderstreept. 

~ 77 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Eeklo  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40 % 

Marktaandeel tussen 10 en 20 % 

Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

 

 
 

koopgerichtheid shopping 
op eeklo   
vanuit andere oost-Vlaamse 
gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van Erpe-
Mere wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van Erpe-
Mere.  Deze gerichtheid drukt zich 
uit in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Erpe-Mere, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed 
bij het handelsapparaat van Erpe-
Mere”) en de koopvlucht  
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Erpe-Mere kunnen bestedingen ook 
nog verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Erpe-Mere, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

14.  De FUsiegeMeente erpe-Mere

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van erpe-Mere 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

erpe-Mere (koopbinding) 37,6 % 26,8 % 33,1 %

Aalst 36,0 % 32,3 % 34,5 %

lede 9,5 % 13,6 % 11,2 %

Zottegem 3,6 % 1,9 % 2,9 %

Gent 3,1 % 2,4 % 2,8 %

Ninove 1,8 % 1,9 % 1,8 %

Wetteren 1,8 % 1,9 % 1,8 %

Andere 4,5 % 3,7 % 4,2 %

totaal koopvlucht 60,2 % 57,7 % 59,2 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 2,2 % 15,6 % 7,7 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van 
erpe-Mere 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

erpe-Mere 
(koopbinding) 5,4 % 3,9 % 6,0 % 2,0 % 3,8 % 3,8 % 9,8 % 5,1 %

Aalst 54,3 % 51,7 % 54,3 % 64,5 % 48,5 % 39,7 % 41,8 % 52,2 %

Gent 9,8 % 10,4 % 2,0 % 5,0 % 13,9 % 4,3 % 0,0 % 7,5 %

Wetteren 7,6 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 1,9 % 8,1 % 2,0 % 4,4 %

Brussel 5,8 % 2,0 % 2,0 % 4,5 % 6,7 % 8,1 % 0,0 % 4,3 %

Ninove 2,2 % 2,0 % 0,0 % 8,4 % 5,7 % 5,7 % 2,0 % 2,9 %

lede 1,8 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 14,9 % 2,5 %

Zottegem 1,8 % 2,0 % 0,0 % 2,0 % 1,9 % 1,9 % 0,0 % 1,4 %

Geraardsbergen 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Andere 7,7 % 3,9 % 6,0 % 3,9 % 3,8 % 2,4 % 5,9 % 5,7 %

totaal koopvlucht 90,9 % 76,4 % 68,2 % 90,2 % 82,4 % 74,7 % 66,6 % 81,2 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 2,4 % 0,0 % 0,6 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,2 %

N.v.t. 3,6 % 19,7 % 25,8 % 7,8 % 9,5 % 19,1 % 21,6 % 12,8 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van 
erpe-Mere 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische & 
optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

erpe-Mere 
(koopbinding) 7,8 % 0,5 % 8,1 % 24,2 % 14,3 % 6,3 %

Aalst 57,8 % 19,8 % 47,1 % 32,0 % 31,8 % 36,0 %

Gent 4,5 % 24,7 % 5,3 % 2,0 % 3,9 % 13,3 %

lede 4,5 % 1,9 % 0,5 % 0,0 % 5,9 % 3,1 %

Zottegem 0,0 % 3,8 % 0,0 % 2,0 % 3,9 % 2,3 %

Brussel 3,9 % 0,5 % 10,5 % 2,5 % 0,6 % 2,2 %

Wetteren 0,0 % 1,9 % 1,9 % 0,0 % 2,0 % 1,2 %

Geraardsbergen 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 %

Ninove 0,0 % 0,0 % 3,8 % 3,9 % 0,6 % 0,5 %

Andere 5,9 % 14,0 % 6,2 % 2,0 % 5,9 % 9,3 %

totaal koopvlucht 76,5 % 68,7 % 75,3 % 44,4 % 54,5 % 68,6 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 7,8 % 1,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 15,6 % 30,8 % 16,6 % 29,5 % 23,5 % 24,1 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Erpe-Mere.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Erpe-Mere (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Erpe-Mere er een “marktaandeel” haalt 
van minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van erpe-Mere, evenwel in geen 
enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Erpe-Mere werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te erpe-Mere inzake 
shopping berekend.  
Deze bedraagt 3.194 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Erpe-Mere zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 3.194 I.E.  komt erpe-Mere op de  46° plaats in 
de commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen .  erpe-Mere kan dan ook als een 
centrum met een lokale verzorgingsfunctie worden 
aanzien . 

koopattraCtie

inwoners van 
erpe-Mere 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

erpe-Mere 
(koopbinding) 17,5 %

Aalst 41,4 %

Gent 6,6 %

lede 6,4 %

Wetteren 2,7 %

Zottegem 2,2 %

Brussel 2,0 %

Ninove 2,0 %

Geraardsbergen 0,3 %

Andere 5,7 %

totaal koopvlucht 69,2 %

E-Commerce 0,4 %

Openbare markt 3,4 %

N.v.t. 9,4 %

totaal 100,0 %
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De commerciële positie van 
Evergem wordt bepaald door de 
mate waarin gezinnen zich richten 
tot het handelsaanbod van Evergem.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Evergem, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van Evergem”) 
en de koopvlucht (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
andere centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Evergem kunnen bestedingen ook 
nog verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Evergem, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

15.  De FUsiegeMeente eVergeM

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van evergem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding 
& dranken Verswaren totaal convenience

evergem (koopbinding) 87,2 % 88,7 % 87,8 %

lovendegem 7,1 % 7,1 % 7,1 %

Maldegem 2,2 % 2,3 % 2,2 %

Gent 1,0 % 1,0 % 1,0 %

Waarschoot 1,0 % 1,0 % 1,0 %

Makro-Eke 1,3 % 0,0 % 0,7 %

Andere 0,3 % 0,0 % 0,2 %

totaal koopvlucht 12,8 % 11,3 % 12,2 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van evergem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

evergem 
(koopbinding) 44,8 % 48,0 % 16,8 % 30,0 % 31,4 % 11,1 % 33,8 % 35,0 %

Gent 39,5 % 21,8 % 8,2 % 18,2 % 24,5 % 15,7 % 7,0 % 24,4 %

lovendegem 6,4 % 5,9 % 3,0 % 3,2 % 5,8 % 1,3 % 3,0 % 4,8 %

lochristi 0,9 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,0 % 0,3 % 1,0 %

Waarschoot 1,2 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 %

Makro-Eke 0,9 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,3 % 1,3 % 0,9 %

Maldegem 1,2 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % 0,7 %

Zelzate 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % 0,6 %

Andere 2,8 % 2,9 % 4,0 % 1,9 % 3,9 % 4,9 % 2,0 % 3,1 %

totaal koopvlucht 54,2 % 34,4 % 18,1 % 25,5 % 39,8 % 28,2 % 14,5 % 36,8 %

E-Commerce 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 2,9 % 1,0 % 1,0 % 0,8 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,0 % 17,6 % 65,0 % 44,3 % 25,8 % 59,7 % 50,7 % 27,4 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van evergem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

evergem 
(koopbinding) 22,8 % 23,9 % 21,0 % 49,1 % 28,2 % 25,4 %

Gent 25,0 % 30,8 % 28,5 % 13,7 % 4,9 % 24,8 %

lovendegem 1,3 % 2,0 % 3,3 % 4,2 % 3,0 % 2,0 %

Zelzate 2,2 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,3 %

Waarschoot 1,0 % 1,3 % 1,0 % 1,0 % 2,0 % 1,2 %

Eeklo 1,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 1,1 %

Makro-Eke 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 %

lochristi 0,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,6 %

Andere 4,8 % 3,0 % 4,2 % 2,9 % 4,9 % 3,9 %

totaal koopvlucht 38,2 % 40,0 % 38,0 % 22,8 % 19,7 % 36,0 %

E-Commerce 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,9 %

Openbare markt 0,0 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 %

N.v.t. 36,8 % 35,1 % 40,1 % 28,1 % 51,0 % 37,3 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners 
van een andere gemeente goederen aankopen 
te Evergem.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Evergem (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 

beschouwd worden als de “graadmeter” voor 
de commerciële uitstraling van een centrum, 
worden in onderstaande tabel de aangetrokken 
gemeenten weergegeven, voor zover Evergem er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Evergem bedraagt het marktaandeel 
shopping in de eigen gemeente 48,2 %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Evergem, 48,2 % toevloeit 
naar het reguliere detailhandelsapparaat van 
Evergem.

koopattraCtie

inwoners van evergem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

evergem (koopbinding) 56,2 %

Gent 14,3 %

lovendegem 5,3 %

Maldegem 1,2 %

Waarschoot 1,0 %

Makro-Eke 0,8 %

Zelzate 0,5 %

lochristi 0,5 %

Eeklo 0,3 %

Andere 2,0 %

totaal koopvlucht 25,9 %

E-Commerce 0,5 %

Openbare markt 0,1 %

N.v.t. 17,3 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men te 
evergem 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

evergem (koopbinding) 87,8 % 48,2 % 40,4 % 67,9 %

Assenede 0,8 % 6,3 % 8,9 % 4,1 %
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Evergem werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te evergem inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 17.848 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Evergem zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 

Met 17.848 I.E.  komt evergem op de  17° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen.   
Toch kan gesteld worden dat Evergem slechts een 
beperkte bovenlokale invloedssfeer heeft. 

~ 86 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Evergem  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40 % 

Marktaandeel tussen 10 en 20 % 

Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

 

koopgerichtheid shopping 
op evergem   
vanuit andere oost-Vlaamse 
gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van Gavere 
wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van Gavere.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, voor 
wat betreft de inwoners van Gavere, 
inzicht verschaft in de koopbinding 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van Gavere”) en 
de koopvlucht  (“wat wordt besteed 
bij het handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Gavere kunnen bestedingen ook 
nog verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Gavere, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

16.  De FUsiegeMeente gaVere

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van gavere 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

gavere (koopbinding) 67,1 % 84,8 % 74,3 %

Makro-Eke 25,0 % 3,0 % 16,0 %

Zingem 5,9 % 11,2 % 8,1 %

Merelbeke 1,0 % 0,0 % 0,6 %

Oudenaarde 1,0 % 0,0 % 0,6 %

Andere 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal koopvlucht 32,9 % 14,2 % 25,2 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 1,0 % 0,4 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van gavere 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

gavere 
(koopbinding) 32,8 % 28,6 % 41,5 % 42,8 % 7,5 % 12,3 % 27,8 % 29,9 %

Makro-Eke 26,1 % 17,2 % 14,0 % 7,6 % 7,5 % 29,6 % 9,9 % 18,1 % 

Oudenaarde 4,3 % 25,4 % 19,2 % 20,2 % 5,0 % 13,0 % 7,4 % 11,6 %

Merelbeke 10,1 % 8,1 % 3,7 % 4,1 % 0,0 % 2,2 % 7,4 % 6,5 %

Deinze 4,7 % 9,9 % 0,7 % 0,0 % 7,5 % 0,0 % 2,5 % 4,2 %

Zingem 7,8 % 2,5 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 4,0 %

Gent 4,7 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 %

Andere 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal koopvlucht 57,8 % 65,5 % 42,4 % 31,8 % 20,0 % 44,8 % 27,8 % 46,5 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 9,5 % 5,9 % 16,1 % 24,6 % 72,5 % 42,9 % 44,3 % 23,6 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van gavere 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. inrichting 
woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische 

art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

gavere 
(koopbinding) 14,5 % 19,0 % 7,3 % 12,3 % 22,2 % 16,9 %

Oudenaarde 19,0 % 25,6 % 29,1 % 9,9 % 9,9 % 20,8 %

Makro-Eke 19,3 % 19,6 % 0,0 % 1,5 % 11,3 % 16,7 %

Deinze 9,7 % 9,5 % 0,0 % 7,4 % 7,4 % 8,8 %

Zingem 14,5 % 7,1 % 4,9 % 0,0 % 0,0 % 8,3 %

Merelbeke 13,4 % 4,9 % 8,1 % 0,0 % 0,0 % 7,1 %

Andere 0,0 % 4,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 %

totaal koopvlucht 75,9 % 71,5 % 42,0 % 18,7 % 28,6 % 63,8 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 9,7 % 9,5 % 50,7 % 69,0 % 49,3 % 19,2 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Gavere.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Gavere (dus ook exclusief 
E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Gavere er een “marktaandeel” haalt van 
minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van gavere, evenwel in geen 
enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Gavere werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te gavere inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 6.239 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Gavere zou verrichten (berekend op basis 
van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 6.239 I.E.  komt gavere op de  33° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen .  gavere kan dan ook als een 
centrum met een lokale verzorgingsfunctie worden 
aanzien . 

koopattraCtie

inwoners van gavere 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

gavere (koopbinding) 46,8 %

Makro-Eke 16,9 %

Oudenaarde 8,6 %

Zingem 6,6 %

Merelbeke 4,0 %

Deinze 3,2 %

Gent 0,8 %

Andere 0,4 %

totaal koopvlucht 40,5 %

E-Commerce 0,0 %

Openbare markt 0,2 %

N.v.t. 12,5 %

totaal 100,0 %
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De commerciële positie van Gent 
wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van Gent.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners 
van Gent, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van Gent”) en 
de koopvlucht  (“wat wordt besteed 
bij het handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Gent kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Gent, onafgezien 
of deze al dan niet recent aankopen 
hebben verricht.   

17.  De FUsiegeMeente gent

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van gent – fusiegemeente kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

eigen deelgemeente gent 57,3 % 61,3 % 59,0 %

N43 Kortrijksesteenweg 4,2 % 2,8 % 3,6 %

N9 Brusselsesteenweg tot R4 1,6 % 1,2 % 1,4 %

N70 Antwerpsesteenweg (Oostakker/lochristi) 4,2 % 3,3 % 3,8 %

Rest Gent/Andere deelgemeente 21,8 % 19,9 % 21,1 %

totaal gentse fusiegemeente (koopbinding) 89,1 % 88,5 % 88,9 %

Destelbergen 1,8 % 1,6 % 1,7 %

Makro-Eke 1,9 % 0,4 % 1,3 %

lokeren 1,1 % 0,6 % 0,9 %

Deinze 0,8 % 0,6 % 0,7 %

Wetteren 0,4 % 0,2 % 0,3 %

Sint-Niklaas 0,1 % 0,0 % 0,0 %

Andere 4,6 % 4,1 % 4,4 %

totaal koopvlucht 10,5 % 7,5 % 9,3 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,2 % 3,8 % 1,7 %

N.v.t. 0,1 % 0,2 % 0,2 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners 
van gent - 
fusiegemeente 
kopen te 
(n = alle 
respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

Eigen deelgemeente 
Gent 8,9 % 29,2 % 18,9 % 14,5 % 15,4 % 6,9 % 27,7 % 15,9 %

N43 Kortrijksestw. 1,7 % 6,8 % 3,0 % 1,2 % 1,3 % 1,7 % 0,6 % 2,4 %

N9 Brusselsestw. 1,1 % 1,4 % 4,5 % 0,3 % 0,6 % 0,2 % 2,4 % 1,6 %

N70 Antwerpsestw. 
(Oostakker/lochristi) 7,7 % 5,4 % 5,4 % 1,3 % 8,4 % 8,2 % 3,3 % 6,2 %

Rest Gent/ 
Andere deelgemeente 62,1 % 36,1 % 24,6 % 58,5 % 44,4 % 35,1 % 22,5 % 45,2 %

totaal gentse 
fusiegemeente 
(koopbinding)

81,5 % 78,9 % 56,6 % 75,8 % 70,2 % 52,0 % 56,3 % 71,4 %

Makro-Eke 0,6 % 3,3 % 0,3 % 1,0 % 1,9 % 2,2 % 1,0 % 1,2 %

Deinze 1,4 % 1,1 % 1,0 % 0,7 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 1,1 %

Sint-Niklaas 2,1 % 0,0 % 0,5 % 1,3 % 0,6 % 0,5 % 0,0 % 1,0 %

lokeren 0,9 % 0,9 % 1,0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,8 %

Destelbergen 0,1 % 0,7 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,1 % 0,9 % 0,4 %

Wetteren 0,1 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,6 % 0,3 %

Andere 9,4 % 6,4 % 10,1 % 6,7 % 5,5 % 7,5 % 9,3 % 8,3 %

totaal koopvlucht 14,7 % 12,8 % 13,6 % 10,8 % 10,1 % 12,0 % 13,3 % 13,1 %

E-Commerce 1,7 % 0,3 % 0,0 % 0,5 % 5,9 % 1,5 % 0,4 % 1,5 %

Openbare markt 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,2 %

N.v.t. 2,0 % 7,9 % 29,8 % 12,9 % 13,8 % 34,5 % 28,3 % 13,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van gent - 
fusiegemeente 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische & 
optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

Eigen deelgemeente Gent 11,7 % 3,1 % 10,7 % 25,2 % 24,4 % 10,0 %

N43 Kortrijksestw. 5,4 % 5,6 % 0,1 % 1,5 % 1,0 % 4,5 %

N9 Brusselsestw. 1,5 % 0,1 % 0,2 % 0,8 % 1,1 % 0,7 %

N70 Antwerpsestw. 
(Oostakker/lochristi) 17,5 % 0,9 % 0,3 % 5,0 % 5,0 % 7,2 %

Vliegtuiglaan 0,0 % 11,8 % 0,4 % 0,0 % 0,1 % 5,3 %

Rest Gent/ 
Andere deelgemeente 38,1 % 33,2 % 43,6 % 34,6 % 29,2 % 34,9 %

totaal gentse 
fusiegemeente 
(koopbinding)

74,0 % 54,6 % 55,3 % 67,0 % 60,9 % 62,7 %

Deinze 1,0 % 2,8 % 0,7 % 1,4 % 1,5 % 1,9 %

Makro-Eke 3,1 % 0,8 % 0,2 % 0,7 % 0,2 % 1,5 %

Sint-Niklaas 0,5 % 1,2 % 1,3 % 1,0 % 0,0 % 0,8 %

lokeren 1,1 % 0,4 % 0,2 % 0,7 % 0,3 % 0,6 %

Destelbergen 0,2 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 1,0 % 0,2 %

Wetteren 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,1 %



323

koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te Gent.  
Als basis voor de berekening van de koopattractie 
worden uiteraard enkel de respondenten in rekening 
gebracht die recent (het laatste jaar) deze aankopen 
hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Gent (dus ook exclusief 
E-commerce en de openbare markt).

Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor 
de commerciële uitstraling van een centrum, 
worden in onderstaande tabel de aangetrokken 
gemeenten weergegeven, voor zover Gent er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Gent bedraagt het marktaandeel 
shopping in de eigen gemeente 82,8 %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Gent, 82,8 % toevloeit naar 
het reguliere detailhandelsapparaat van Gent.

koopattraCtie

inwoners van gent - 
fusiegemeente 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische & 
optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

Andere 8,6 % 20,4 % 16,0 % 8,8 % 11,9 % 14,6 %

totaal koopvlucht 14,8 % 25,7 % 18,7 % 12,9 % 15,2 % 19,8 %

E-Commerce 1,4 % 0,1 % 1,9 % 1,4 % 1,3 % 0,8 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,2 % 0,1 %

N.v.t. 9,8 % 19,6 % 23,4 % 18,7 % 22,4 % 16,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van gent – fusiegemeente kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

Eigen deelgemeente Gent 33,5 %

N43 Kortrijksestw. 3,3 %

N9 Brusselsestw. 1,4 %

N70 Antwerpsestw. (Oostakker/lochristi) 5,4 %

Vliegtuiglaan 1,1 %

Rest Gent / Andere deelgemeente 32,7 %

totaal gentse fusiegemeente (koopbinding) 77,4 %

Makro-Eke 1,3 %

Deinze 1,1 %

Destelbergen 0,9 %

lokeren 0,8 %

Sint-Niklaas 0,6 %

Wetteren 0,3 %

Andere 7,8 %

totaal koopvlucht 12,7 %

E-Commerce 0,7 %

Openbare markt 0,8 %

N.v.t. 8,4 %

totaal 100,0 %



324

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men 
te gent 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

gent (koopbinding) 89,0 % 82,8 % 75,2 % 84,4 %

Destelbergen 18,0 % 53,6 % 57,9 % 34,9 %

De Pinte 31,4 % 48,5 % 40,4 % 39,1 %

Melle 9,8 % 45,0 % 55,3 % 29,1 %

Evergem 1,0 % 33,6 % 39,6 % 17,3 %

Nazareth 0,3 % 31,4 % 28,3 % 15,5 %

Sint-Martens-latem 2,1 % 31,1 % 23,5 % 15,8 %

lovendegem 8,9 % 29,8 % 32,3 % 20,9 %

Zelzate 0,0 % 28,3 % 28,4 % 15,2 %

Merelbeke 1,8 % 27,3 % 27,2 % 14,5 %

laarne 2,9 % 26,9 % 17,6 % 14,2 %

Deinze 1,5 % 26,7 % 31,3 % 15,8 %

Nevele 2,0 % 24,0 % 38,3 % 15,3 %

Waarschoot 0,0 % 23,6 % 18,8 % 11,7 %

Wetteren 1,0 % 22,4 % 31,6 % 14,1 %

Oosterzele 9,1 % 21,1 % 21,1 % 14,9 %

Sint-lievens-Houtem 2,7 % 18,5 % 21,8 % 11,8 %

Wachtebeke 7,8 % 17,6 % 24,3 % 14,4 %

Zomergem 3,1 % 14,6 % 4,4 % 7,5 %

Assenede 0,2 % 14,5 % 19,4 % 8,7 %

lochristi 0,8 % 14,4 % 17,5 % 8,3 %

Kaprijke 0,0 % 14,0 % 23,0 % 9,4 %

Moerbeke 0,0 % 13,3 % 22,1 % 8,3 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men 
te gent 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

Aalter 7,7 % 12,6 % 11,4 % 10,1 %

Geraardsbergen 1,2 % 9,2 % 11,7 % 6,1 %

Zulte 0,0 % 9,0 % 6,0 % 4,1 %

Erpe-Mere 2,8 % 8,7 % 17,6 % 7,3 %

Herzele 2,8 % 8,6 % 12,0 % 6,3 %

Wichelen 0,9 % 8,3 % 9,1 % 4,4 %

Maarkedal 0,0 % 8,0 % 5,1 % 3,7 %

Eeklo 2,9 % 7,6 % 15,0 % 6,9 %

Zottegem 0,9 % 6,9 % 17,3 % 5,4 %

Ronse 0,0 % 6,8 % 4,6 % 3,3 %

Zele 1,2 % 6,7 % 14,0 % 5,5 %

Horebeke 0,8 % 6,7 % 5,9 % 3,7 %

Kruishoutem 0,0 % 6,5 % 9,1 % 3,9 %

Oudenaarde 0,0 % 6,3 % 14,6 % 4,4 %

Knesselare 0,0 % 6,2 % 5,6 % 2,9 %

Berlare 0,0 % 5,6 % 5,7 % 2,8 %

Kluisbergen 0,0 % 5,0 % 1,3 % 1,8 %
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid op 
Gent werd  de huidige “omzet” van het detailhan-
delsapparaat te gent inzake shopping berekend.  
Deze bedraagt 328.589 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een gemid-
deld persoon die zijn volledig budget aan shopping 
in Gent zou verrichten (berekend op basis van huis-
houdbudgetonderzoek). 

Met 328.589 I.E.  komt gent uiteraard op de  1° 
plaats in de commercieel-hiërarchische structuur 
van  
Oost-Vlaanderen, een duidelijke exponent van haar 
grootstedelijke commerciële invloedssfeer. 

~ 97 ~ 
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Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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17.1 koopgeriChtheiD DeelgeMeente Drongen

17.2 koopgeriChtheiD DeelgeMeente gent

inwoners van Drongen 
kopen te Convenience shopping specialty totaal

Drongen 73,5 % 19,8 % 13,5 % 42,0 %

N43 Kortrijksestw. 0,8 % 2,5 % 3,4 % 1,9 %

N9 Brusselsestw. 0,0 % 0,3 % 0,4 % 0,2 %

N70 Antwerpsestw. (Oostakker/lochristi) 0,0 % 4,1 % 4,8 % 2,5 %

Vliegtuiglaan 0,0 % 0,0 % 4,4 % 0,8 %

Rest Gent / Andere deelgemeente van Gent 20,1 % 46,0 % 34,7 % 32,6 %

totaal gentse fusiegemeente 94,4 % 72,7 % 61,2 % 80,0 %

Deinze 0,0 % 0,8 % 7,4 % 1,7 %

Destelbergen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

lokeren 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Makro-Eke 2,5 % 2,5 % 3,0 % 2,6 %

Sint-Niklaas 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,4 %

Wetteren 1,9 % 1,8 % 0,4 % 1,6 % 

Andere 0,5 % 8,8 % 11,2 % 5,6 %

E-Commerce 0,0 % 1,7 % 1,1 % 0,8 %

Openbare markt 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

N.v.t. 0,0 % 11,7 % 13,8 % 7,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van gent-deelgemeente 
kopen te Convenience shopping specialty totaal

gent-deelgemeente 42,8 % 15,3 % 9,5 % 26,2 %

N43 Kortrijksestw. 4,0 % 1,8 % 4,3 % 3,2 %

N9 Brusselsestw. 2,6 % 1,7 % 0,8 % 2,0 %

N70 Antwerpsestw. (Oostakker/lochristi) 6,8 % 6,2 % 8,6 % 6,9 %

Vliegtuiglaan 0,0 % 0,1 % 4,1 % 0,8 %

Rest Gent / Andere deelgemeente van Gent 27,6 % 45,1 % 35,5 % 35,6 %

totaal gentse fusiegemeente 83,8 % 70,3 % 62,9 % 74,7 %

Deinze 1,2 % 0,9 % 1,9 % 1,2 %

Destelbergen 1,9 % 0,5 % 0,3 % 1,0 %

lokeren 1,8 % 1,6 % 1,2 % 1,6 %

Makro-Eke 2,0 % 1,4 % 1,5 % 1,7 %

Sint-Niklaas 0,1 % 2,1 % 1,4 % 1,1 %

Wetteren 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,2 %

Andere 6,4 % 10,4 % 18,8 % 10,3 %

E-Commerce 0,0 % 1,2 % 0,8 % 0,6 %

Openbare markt 2,3 % 0,2 % 0,1 % 1,1 %

N.v.t. 0,4 % 11,2 % 11,0 % 6,5 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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17.3 koopgeriChtheiD DeelgeMeente gentBrUgge

17.4  koopgeriChtheiD DeelgeMeente leDeBerg

inwoners van gentbrugge 
kopen te Convenience shopping specialty totaal

gentbrugge 90,4 % 20,6 % 11,1 % 49,2 %

N43 Kortrijksestw. 1,1 % 0,4 % 1,7 % 1,0 %

N9 Brusselsestw. 2,7 % 11,4 % 3,3 % 6,1 %

N70 Antwerpsestw. (Oostakker/lochristi) 0,0 % 17,3 % 20,2 % 10,3 %

Vliegtuiglaan 0,0 % 0,0 % 14,2 % 2,7 %

Rest Gent / Andere deelgemeente van Gent 0,0 % 31,6 % 19,9 % 15,6 %

totaal gentse fusiegemeente 94,3 % 81,3 % 70,5 % 84,9 %

Deinze 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Destelbergen 3,4 % 0,6 % 0,0 % 1,7 %

lokeren 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Makro-Eke 1,1 % 0,9 % 0,9 % 1,0 %

Sint-Niklaas 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Wetteren 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Andere 0,0 % 4,0 % 12,9 % 3,9 %

E-Commerce 0,0 % 3,6 % 0,9 % 1,5 %

Openbare markt 1,2 % 0,3 % 0,1 % 0,7 %

N.v.t. 0,0 % 9,4 % 14,7 % 6,3 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van ledeberg 
kopen te Convenience shopping specialty totaal

ledeberg 55,3 % 6,8 % 5,6 % 27,7 %

N43 Kortrijksestw. 0,0 % 1,6 % 6,2 % 1,8 %

N9 Brusselsestw. 0,8 % 1,4 % 0,9 % 1,1 %

N70 Antwerpsestw. (Oostakker/lochristi) 0,0 % 0,7 % 2,4 % 0,7 %

Vliegtuiglaan 0,0 % 0,4 % 4,7 % 1,0 %

Rest Gent / Andere deelgemeente van Gent 26,3 % 45,9 % 37,6 % 35,8 %

totaal gentse fusiegemeente 82,4 % 56,8 % 57,3 % 68,1 %

Deinze 2,0 % 1,3 % 1,0 % 1,5 %

Destelbergen 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,3 %

lokeren 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Makro-Eke 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sint-Niklaas 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Wetteren 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,1 %

Andere 12,8 % 17,2 % 18,4 % 15,6 %

E-Commerce 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,3 %

Openbare markt 0,8 % 0,3 % 0,2 % 0,5 %

N.v.t. 2,0 % 22,8 % 22,7 % 13,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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17.5  koopgeriChtheiD DeelgeMeente Mariakerke

17.6  koopgeriChtheiD DeelgeMeente oostakker

inwoners van Mariakerke 
kopen te Convenience shopping specialty totaal

Mariakerke 74,5 % 14,8 % 12,6 % 40,3 %

N43 Kortrijksestw. 0,0 % 1,5 % 8,6 % 2,2 %

N9 Brusselsestw. 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,1 %

N70 Antwerpsestw. (Oostakker/lochristi) 0,0 % 1,3 % 1,5 % 0,8 %

Vliegtuiglaan 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,2 %

Rest Gent / Andere deelgemeente van Gent 18,7 % 53,5 % 38,4 % 35,5 %

totaal gentse fusiegemeente 93,2 % 71,0 % 62,6 % 79,1 %

Deinze 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Destelbergen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

lokeren 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Makro-Eke 0,0 % 1,0 % 1,9 % 0,7 %

Sint-Niklaas 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Wetteren 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Andere 6,2 % 9,0 % 8,0 % 7,6 %

E-Commerce 0,0 % 0,8 % 0,8 % 0,4 %

Openbare markt 0,6 % 0,1 % 0,0 % 0,3 %

N.v.t. 0,0 % 18,1 % 26,8 % 11,9 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van oostakker 
kopen te Convenience shopping specialty totaal

oostakker 64,1 % 26,0 % 17,0 % 40,9 %

N43 Kortrijksestw. 1,9 % 1,0 % 0,0 % 1,2 %

N9 Brusselsestw. 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N70 Antwerpsestw. (Oostakker/lochristi) 14,5 % 25,3 % 16,7 % 19,0 %

Vliegtuiglaan 0,0 % 0,0 % 18,4 % 3,5 %

Rest Gent / Andere deelgemeente van Gent 11,4 % 24,5 % 13,4 % 16,7 %

totaal gentse fusiegemeente 91,9 % 76,9 % 65,4 % 81,3 %

Deinze 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 %

Destelbergen 1,9 % 0,0 % 0,1 % 0,8 %

lokeren 1,9 % 1,8 % 0,4 % 1,6 %

Makro-Eke 0,9 % 0,8 % 0,4 % 0,7 %

Sint-Niklaas 0,0 % 1,1 % 0,1 % 0,5 %

Wetteren 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,1 %

Andere 1,1 % 6,2 % 18,4 % 6,3 %

E-Commerce 0,0 % 2,9 % 1,7 % 1,4 %

Openbare markt 2,3 % 0,7 % 0,0 % 1,3 %

N.v.t. 0,0 % 9,5 % 13,2 % 6,0 % 

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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17.7  koopgeriChtheiD DeelgeMeente sint-aManDsBerg

17.8  koopgeriChtheiD DeelgeMeente sint-DeniJs-WestreM

inwoners van sint-amandsberg 
kopen te Convenience shopping specialty totaal

sint-amandsberg 64,0 % 14,5 % 9,2 % 35,0 %

N43 Kortrijksestw. 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %

N9 Brusselsestw. 1,4 % 0,2 % 0,0 % 0,7 %

N70 Antwerpsestw. (Oostakker/lochristi) 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,2 %

Vliegtuiglaan 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Rest Gent / Andere deelgemeente van Gent 26,5 % 55,8 % 52,9 % 42,5 %

totaal gentse fusiegemeente 91,9 % 70,6 % 63,2 % 78,5 %

Deinze 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Destelbergen 5,5 % 1,1 % 0,8 % 3,0 %

lokeren 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Makro-Eke 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sint-Niklaas 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Wetteren 1,4 % 0,4 % 0,3 % 0,8 %

Andere 0,0 % 2,4 % 12,8 % 3,3 %

E-Commerce 0,0 % 1,9 % 1,0 % 0,9 %

Openbare markt 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,6 %

N.v.t. 0,0 % 23,5 % 21,9 % 13,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van sint-Denijs-Westrem 
kopen te Convenience shopping specialty totaal

sint-Denijs-Westrem 30,3 % 6,5 % 6,7 % 16,9 %

N43 Kortrijksestw. 47,9 % 29,9 % 23,2 % 36,5 %

N9 Brusselsestw. 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

N70 Antwerpsestw. (Oostakker/lochristi) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Vliegtuiglaan 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Rest Gent / Andere deelgemeente van Gent 15,4 % 33,7 % 18,1 % 22,7 %

totaal gentse fusiegemeente 93,6 % 70,1 % 48,0 % 76,1 %

Deinze 0,0 % 7,1 % 4,9 % 3,6 %

Destelbergen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

lokeren 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,3 %

Makro-Eke 2,3 % 0,0 % 0,0 % 1,0 %

Sint-Niklaas 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,5 %

Wetteren 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Andere 4,2 % 7,6 % 4,6 % 5,5 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,4 %

N.v.t. 0,0 % 12,8 % 40,7 % 12,5 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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17.9 koopgeriChtheiD DeelgeMeente WonDelgeM

17.10 koopgeriChtheiD DeelgeMeente zWiJnaarDe

inwoners van Wondelgem 
kopen te Convenience shopping specialty totaal

Wondelgem 91,0 % 16,0 % 4,7 % 46,5 %

N43 Kortrijksestw. 0,0 % 1,4 % 4,4 % 1,3 %

N9 Brusselsestw. 0,0 % 0,6 % 0,4 % 0,3 %

N70 Antwerpsestw. (Oostakker/lochristi) 0,0 % 4,3 % 6,7 % 2,9 %

Vliegtuiglaan 0,0 % 0,9 % 8,5 % 1,9 %

Rest Gent / Andere deelgemeente van Gent 5,8 % 55,1 % 42,4 % 31,2 %

totaal gentse fusiegemeente 96,8 % 78,3 % 67,0 % 84,2 %

Deinze 0,0 % 0,7 % 0,5 % 0,4 %

Destelbergen 1,3 % 0,1 % 0,3 % 0,7 %

lokeren 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %

Makro-Eke 0,0 % 2,2 % 3,9 % 1,6 %

Sint-Niklaas 0,0 % 0,3 % 1,2 % 0,3 %

Wetteren 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,1 %

Andere 0,2 % 2,7 % 5,9 % 2,2 %

E-Commerce 0,0 % 1,7 % 0,9 % 0,8 %

Openbare markt 1,4 % 0,1 % 0,0 % 0,6 %

N.v.t. 0,4 % 13,5 % 20,4 % 9,1 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van zwijnaarde 
kopen te Convenience shopping specialty totaal

zwijnaarde 60,0 % 19,6 % 16,5 % 36,6 %

N43 Kortrijksestw. 6,0 % 3,4 % 4,0 % 4,7 %

N9 Brusselsestw. 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N70 Antwerpsestw. (Oostakker/lochristi) 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,7 %

Vliegtuiglaan 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Rest Gent / Andere deelgemeente van Gent 26,7 % 41,5 % 30,5 % 33,0 %

totaal gentse fusiegemeente 92,7 % 66,4 % 51,0 % 74,9 %

Deinze 2,8 % 9,0 % 11,5 % 6,8 %

Destelbergen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

lokeren 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,3 %

Makro-Eke 2,2 % 1,8 % 1,5 % 1,9 %

Sint-Niklaas 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,1 %

Wetteren 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 %

Andere 0,0 % 7,5 % 11,4 % 5,0 %

E-Commerce 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,2 %

Openbare markt 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,9 %

N.v.t. 0,0 % 14,8 % 22,2 % 9,8 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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De commerciële positie van 
Geraardsbergen wordt bepaald 
door de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
Geraardsbergen.  Deze gerichtheid 
drukt zich uit in koopbinding, 
koopvlucht en koopattractie, 
respectievelijk voor aankopen 
convenience, shopping en specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Geraardsbergen, inzicht verschaft 
in de koopbinding (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat 
van Geraardsbergen”) en de 
koopvlucht (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het 
reguliere detailhandelsapparaat 
van Geraardsbergen kunnen 
bestedingen ook nog verricht 
worden via alternatieve circuits 
zoals “E-commerce” en de 
“openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Geraardsbergen, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

18.  De FUsiegeMeente geraarDsBergen

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van geraardsbergen 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding 
& dranken Verswaren totaal convenience

N42 Astridlaan Zuid 11,8 % 7,7 % 10,1 %

N42 Astridlaan Noord 2,6 % 6,5 % 4,2 %

Overige Geraardsbergen 71,4 % 68,4 % 70,2 %

totaal geraardsbergen (koopbinding) 85,8 % 82,6 % 84,5 %

Ath/Edingen/lessen 4,0 % 4,0 % 4,0 %

Ninove 1,7 % 1,4 % 1,6 %

Brakel 1,4 % 1,2 % 1,3 %

Gent 1,2 % 1,2 % 1,2 %

Herzele 1,2 % 1,2 % 1,2 %

Brussel 0,3 % 0,0 % 0,2 %

Andere 1,2 % 1,4 % 1,3 %

totaal koopvlucht 10,8 % 10,4 % 10,6 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,8 % 4,3 % 2,2 %

N.v.t. 2,7 % 2,7 % 2,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van 
geraardsbergen 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huis-
houd-

artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shop-
ping

N42 Astridlaan Zuid 8,9 % 18,8 % 39,9 % 9,8 % 6,8 % 4,2 % 20,0 % 15,8 %

N42 Astridlaan Noord 3,6 % 6,7 % 7,1 % 5,7 % 2,2 % 2,4 % 0,7 % 4,3 %

Overige 
Geraardsbergen 47,4 % 55,5 % 34,5 % 53,1 % 51,2 % 36,6 % 37,0 % 45,7 %

totaal 
geraardsbergen 
(koopbinding)

59,8 % 81,0 % 81,6 % 68,6 % 60,2 % 43,3 % 57,8 % 65,8 %

Gent 17,8 % 3,8 % 1,1 % 1,8 % 5,3 % 4,5 % 1,3 % 8,3 %

Ninove 9,2 % 5,2 % 4,4 % 9,3 % 3,8 % 5,7 % 4,5 % 6,7 %

Zottegem 5,7 % 1,2 % 0,2 % 0,3 % 1,2 % 4,8 % 0,4 % 2,7 %

Brussel 3,0 % 1,4 % 1,1 % 2,4 % 1,2 % 3,0 % 0,4 % 2,0 %

Ath/Edingen/lessen 0,2 % 2,3 % 0,2 % 0,0 % 1,2 % 2,7 % 0,0 % 0,7 %

Herzele 0,2 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Andere 1,5% 1,2 % 1,4 % 4,8 % 1,2 % 2,4 % 0,0 % 1,6 %

totaal koopvlucht 37,6 % 15,1 % 10,9 % 18,5 % 14,0 % 23,1 % 6,4 % 22,5 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 13,3 % 0,0 % 0,0 % 1,6 %

Openbare markt 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 1,2 % 1,3 % 0,5 %

N.v.t. 1,8 % 3,9 % 7,3 % 12,9 % 12,2 % 32,4 % 34,6 % 9,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van 
geraardsbergen 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. inrich-
ting woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & auto-
accessoires

totaal 
specialty

N42 Astridlaan Zuid 17,6 % 12,1 % 8,9 % 10,7 % 6,8 % 13,2 %

N42 Astridlaan Noord 7,1 % 6,6 % 2,2 % 1,9 % 7,2 % 6,4 %

Overige Geraardsbergen 51,1 % 43,6 % 55,6 % 52,2 % 43,9 % 47,2 %

totaal geraardsbergen 
(koopbinding) 75,8 % 62,2 % 66,7 % 64,9 % 58,0 % 66,7 %

Gent 6,4 % 17,7 % 2,9 % 6,4 % 2,5 % 10,8 %

Ninove 7,6 % 8,1 % 10,5 % 3,1 % 6,6 % 7,6 %

Ath/Edingen/lessen 2,6 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 0,0 % 1,5 %

Brussel 1,7 % 1,4 % 1,2 % 0,0 % 1,6 % 1,5 %

Zottegem 1,2 % 1,2 % 1,4 % 2,8 % 2,5 % 1,4 %

Andere 1,2 % 1,7 % 2,9 % 1,2 % 8,6 % 2,3 %

totaal koopbinding 20,6 % 31,3 % 20,0 % 14,7 % 21,7 % 25,1 %

E-Commerce 0,0 % 0,3 % 0,0 % 6,2 % 0,0 % 0,5 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 3,6 % 6,2 % 13,0 % 14,3 % 20,3 % 7,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners 
van een andere gemeente goederen aankopen te 
Geraardsbergen.  Als basis voor de berekening 
van de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Geraardsbergen (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 

beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden 
in onderstaande tabel de aangetrokken gemeenten 
weergegeven, voor zover Geraardsbergen er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 
5 %.  In het geval van Geraardsbergen bedraagt het 
marktaandeel shopping in de eigen gemeente 72,8 %; 
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Geraardsbergen, 72,8 % 
toevloeit naar het reguliere detailhandelsapparaat 
van Geraardsbergen.

koopattraCtie

inwoners van 
geraardsbergen 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huis-
houd-

artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shop-
ping

N42 Astridlaan Zuid 8,9 % 18,8 % 39,9 % 9,8 % 6,8 % 4,2 % 20,0 % 15,8 %

N42 Astridlaan Noord 3,6 % 6,7 % 7,1 % 5,7 % 2,2 % 2,4 % 0,7 % 4,3 %

Overige 
Geraardsbergen 47,4 % 55,5 % 34,5 % 53,1 % 51,2 % 36,6 % 37,0 % 45,7 %

totaal 
geraardsbergen 
(koopbinding)

59,8 % 81,0 % 81,6 % 68,6 % 60,2 % 43,3 % 57,8 % 65,8 %

Gent 17,8 % 3,8 % 1,1 % 1,8 % 5,3 % 4,5 % 1,3 % 8,3 %

Ninove 9,2 % 5,2 % 4,4 % 9,3 % 3,8 % 5,7 % 4,5 % 6,7 %

Zottegem 5,7 % 1,2 % 0,2 % 0,3 % 1,2 % 4,8 % 0,4 % 2,7 %

Brussel 3,0 % 1,4 % 1,1 % 2,4 % 1,2 % 3,0 % 0,4 % 2,0 %

Ath/Edingen/lessen 0,2 % 2,3 % 0,2 % 0,0 % 1,2 % 2,7 % 0,0 % 0,7 %

Herzele 0,2 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Andere 1,5% 1,2 % 1,4 % 4,8 % 1,2 % 2,4 % 0,0 % 1,6 %

totaal koopvlucht 37,6 % 15,1 % 10,9 % 18,5 % 14,0 % 23,1 % 6,4 % 22,5 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 13,3 % 0,0 % 0,0 % 1,6 %

Openbare markt 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 1,2 % 1,3 % 0,5 %

N.v.t. 1,8 % 3,9 % 7,3 % 12,9 % 12,2 % 32,4 % 34,6 % 9,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van 
geraardsbergen 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. inrich-
ting woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & auto-
accessoires

totaal 
specialty

N42 Astridlaan Zuid 17,6 % 12,1 % 8,9 % 10,7 % 6,8 % 13,2 %

N42 Astridlaan Noord 7,1 % 6,6 % 2,2 % 1,9 % 7,2 % 6,4 %

Overige Geraardsbergen 51,1 % 43,6 % 55,6 % 52,2 % 43,9 % 47,2 %

totaal geraardsbergen 
(koopbinding) 75,8 % 62,2 % 66,7 % 64,9 % 58,0 % 66,7 %

Gent 6,4 % 17,7 % 2,9 % 6,4 % 2,5 % 10,8 %

Ninove 7,6 % 8,1 % 10,5 % 3,1 % 6,6 % 7,6 %

Ath/Edingen/lessen 2,6 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 0,0 % 1,5 %

Brussel 1,7 % 1,4 % 1,2 % 0,0 % 1,6 % 1,5 %

Zottegem 1,2 % 1,2 % 1,4 % 2,8 % 2,5 % 1,4 %

Andere 1,2 % 1,7 % 2,9 % 1,2 % 8,6 % 2,3 %

totaal koopbinding 20,6 % 31,3 % 20,0 % 14,7 % 21,7 % 25,1 %

E-Commerce 0,0 % 0,3 % 0,0 % 6,2 % 0,0 % 0,5 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 3,6 % 6,2 % 13,0 % 14,3 % 20,3 % 7,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van geraardsbergen 
kopen te (n = alle respondenten) totaal

N42 Astridlaan Zuid 12,8 %

N42 Astridlaan Noord 4,6 %

Overige Geraardsbergen 56,6 %

totaal geraardsbergen (koopbinding) 74,1 %

Gent 5,7 %

Ninove 4,6 %

Ath/Edingen/lessen 2,3 %

Zottegem 1,3 %

Brussel 1,1 %

Brakel 0,6 %

Herzele 0,6 %

Andere 1,6 %

totaal koopvlucht 17,8 %

E-Commerce 0,7 %

Openbare markt 1,2 %

N.v.t. 6,2 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men te 
geraardsbergen 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

geraardsbergen (koopbinding) 86,8 % 72,8 % 72,3 % 79,0 %

lierde 43,2 % 51,0 % 38,3 % 45,1 %

Brakel 4,1 % 12,4 % 14,2 % 8,6 %
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Om een inzicht te krijgen in de aantrekking van 
geraardsbergen over de provinciegrenzen 
heen werden tevens bezoekersenquêtes op het 
grondgebied van Geraardsbergen georganiseerd.   
Daaruit bleek dat zo’n 83,3 % van de winkelende 
consumenten te Geraardsbergen afkomstig was 
vanuit Oost-Vlaanderen.  De resterende 16,7 % 
hadden hun herkomst uit nabije gemeenten uit 
Vlaams-Brabant (zoals Galmaarden) en uit Wallonië 
(lessines, Flobecq, …), doch een deel bleek ook 
afkomstig  te zijn van verderaf (Brugge, luik, 
Torhout, enz…).

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid op 
Geraardsbergen werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te geraardsbergen inzake 
shopping berekend.  
Deze bedraagt 37.519 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Geraardsbergen zou verrichten 
(berekend op basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 37.519 I.E.  komt geraardsbergen op een 
verdienstelijke 7° plaats in de commercieel-
hiërarchische structuur van Oost-Vlaanderen.  
Hieruit blijkt duidelijk de kleinstedelijke uitstraling 
van geraardsbergen.

~ 112 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Geraardsbergen  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40 % 

Marktaandeel tussen 10 en 20 % 

Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

 

 

koopgerichtheid shopping 
op geraardsbergen   
vanuit andere oost-Vlaamse 
gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van 
Haaltert wordt bepaald door de 
mate waarin gezinnen zich richten 
tot het handelsaanbod van Haaltert.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Haaltert, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van Haaltert”) 
en de koopvlucht (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
andere centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van Haaltert 
kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Haaltert, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

19. De FUsiegeMeente haaltert

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van haaltert 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding 
& dranken Verswaren totaal 

convenience

haaltert (koopbinding) 70,8 % 71,8 % 71,2 %

Aalst 13,2 % 15,2 % 14,0 %

Ninove 5,4 % 5,0 % 5,3 %

Brussel 1,7 % 1,8 % 1,7 %

Erpe-Mere 1,7 % 1,8 % 1,7 %

Denderleeuw 1,2 % 0,9 % 1,1 %

Herzele 0,8 % 0,0 % 0,5 %

Andere 3,4 % 1,8 % 2,7 %

totaal koopvlucht 27,5 % 26,4 % 27,1 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 1,8 % 0,7 %

N.v.t. 1,7 % 0,0 % 1,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van haaltert 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

haaltert 
(koopbinding) 26,9 % 19,3 % 7,3 % 34,0 % 28,5 % 12,0 % 38,6 % 23,6 %

Aalst 28,8 % 25,3 % 39,7 % 30,2 % 24,2 % 36,8 % 7,6 % 28,4 %

Ninove 11,1 % 18,3 % 9,6 % 15,4 % 5,5 % 3,7 % 4,1 % 10,5 %

Gent 6,9 % 3,7 % 0,0 % 3,7 % 7,3 % 0,5 % 0,0 % 4,2 %

Geraardsbergen 3,3 % 0,0 % 10,6 % 3,7 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 3,7 %

Denderleeuw 2,6 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 1,8 % 7,3 % 7,1 % 2,5 %

Brussel 1,3 % 3,7 % 0,0 % 5,6 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 1,8 %

Erpe-Mere 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 1,0 %

Zottegem 0,7 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,5 %

Andere 9,5 % 9,7 % 7,3 % 1,9 % 6,0 % 20,1 % 10,4 % 8,8 %

totaal koopvlucht 65,9 % 60,6 % 69,1 % 62,3 % 55,6 % 68,4 % 31,0 % 61,4 %

E-Commerce 0,7 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 1,1 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,2 %

N.v.t. 6,5 % 16,4 % 23,6 % 3,7 % 12,2 % 19,6 % 28,6 % 13,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van haaltert 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische & 
optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

haaltert 
(koopbinding) 28,8 % 20,7 % 13,2 % 26,0 % 39,2 % 25,6 %

Aalst 19,7 % 15,2 % 36,7 % 22,8 % 25,6 % 19,3 % 

Gent 3,6 % 29,9 % 4,6 % 1,1 % 2,3 % 15,1 %

Ninove 21,8 % 7,3 % 16,3 % 3,7 % 1,8 % 11,8 % 

Brussel 3,6 % 0,0 % 6,4 % 4,3 % 0,0 % 1,8 %

Erpe-Mere 0,0 % 1,8 % 0,0 % 3,7 % 1,8 % 1,2 %

Geraardsbergen 0,0 % 1,8 % 3,6 % 3,7 % 0,0 % 1,2 %

Herzele 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Denderleeuw 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,1 %

Zottegem 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Andere 11,4 % 7,9 % 1,5 % 7,4 % 9,1 % 8,9 %

totaal koopvlucht 60,3 % 64,6 % 71,0 % 48,6 % 40,7 % 59,8 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,1 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 10,9 % 14,7 % 15,8 % 25,4 % 19,6 % 14,6 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Haaltert.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Haaltert (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Haaltert er een “marktaandeel” haalt van 
minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van haaltert, evenwel in geen 
enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Haaltert werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te haaltert inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 4.864 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Haaltert zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 4.684 I.E.  komt haaltert op de  37° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen .  haaltert kan dan ook als een 
centrum met een lokale verzorgingsfunctie worden 
aanzien . 

koopattraCtie

inwoners van haaltert 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

haaltert 
(koopbinding) 26,9 % 19,3 % 7,3 % 34,0 % 28,5 % 12,0 % 38,6 % 23,6 %

Aalst 28,8 % 25,3 % 39,7 % 30,2 % 24,2 % 36,8 % 7,6 % 28,4 %

Ninove 11,1 % 18,3 % 9,6 % 15,4 % 5,5 % 3,7 % 4,1 % 10,5 %

Gent 6,9 % 3,7 % 0,0 % 3,7 % 7,3 % 0,5 % 0,0 % 4,2 %

Geraardsbergen 3,3 % 0,0 % 10,6 % 3,7 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 3,7 %

Denderleeuw 2,6 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 1,8 % 7,3 % 7,1 % 2,5 %

Brussel 1,3 % 3,7 % 0,0 % 5,6 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 1,8 %

Erpe-Mere 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 1,0 %

Zottegem 0,7 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,5 %

Andere 9,5 % 9,7 % 7,3 % 1,9 % 6,0 % 20,1 % 10,4 % 8,8 %

totaal koopvlucht 65,9 % 60,6 % 69,1 % 62,3 % 55,6 % 68,4 % 31,0 % 61,4 %

E-Commerce 0,7 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 1,1 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,2 %

N.v.t. 6,5 % 16,4 % 23,6 % 3,7 % 12,2 % 19,6 % 28,6 % 13,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van haaltert 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

haaltert (koopbinding) 44,7 %

Aalst 20,4 %

Ninove 8,5 %

Gent 4,4 %

Brussel 1,8 %

Geraardsbergen 1,6 %

Denderleeuw 1,4 %

Erpe-Mere 1,4 %

Herzele 0,3 %

Zottegem 0,2 %

Andere 6,2 %

totaal koopvlucht 46,1 %

E-Commerce 0,4 %

Openbare markt 0,4 %

N.v.t. 8,4 %

totaal 100,0 %
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De commerciële positie van Hamme 
wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van Hamme.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Hamme, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van Hamme”) 
en de koopvlucht (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
andere centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van Hamme 
kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Hamme, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

20.  De FUsiegeMeente haMMe

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van hamme 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken

Verswaren totaal convenience

hamme (koopbinding) 82,8 % 88,8 % 85,3 %

Dendermonde 11,6 % 5,4 % 9,0 %

Koopcenter Sint-Niklaas (Waasland Shopping) 0,4 % 0,0 % 0,3 %

Overige Sint-Niklaas 0,0 % 0,8 % 0,3 %

Gent 0,0 % 0,8 % 0,3 %

Andere 4,6 % 2,3 % 3,7 %

totaal koopvlucht 16,7 % 9,3 % 13,6 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,8 % 0,3 %

N.v.t. 0,5 % 1,1 % 0,8 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %



339

koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van hamme 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

hamme 
(koopbinding) 26,3 % 50,4 % 72,8 % 43,4 % 34,3 % 14,5 % 55,1 % 41,2 %

Koopcenter  
Sint-Niklaas (Waasland 
Shopping)

41,0 % 6,3 % 1,6 % 19,3 % 24,3 % 12,3 % 0,5 % 21,1 %

Dendermonde 20,0 % 22,5 % 2,6 % 13,0 % 9,2 % 10,3 % 13,6 % 14,6 %

Overige Sint-Niklaas 2,4 % 1,8 % 0,8 % 2,6 % 2,3 % 1,8 % 3,1 % 2,1 %

lokeren 1,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 1,0 % 0,8 % 4,4 % 1,5 %

Gent 0,6 % 1,6 % 0,0 % 1,6 % 0,8 % 1,6 % 1,6 % 0,9 %

Aalst 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,4 %

Zele 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 0,3 %

Andere 1,9 % 3,9 % 6,5 % 4,9 % 3,1 % 15,2 % 4,7 % 4,3 %

totaal koopvlucht 68,7 % 37,8 % 12,2 % 43,0 % 40,9 % 42,0 % 29,4 % 45,1 %

E-Commerce 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % 1,6 % 0,8 % 1,2 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 3,5 % 11,8 % 15,0 % 13,6 % 20,9 % 41,9 % 14,7 % 12,5 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van hamme 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische 

art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

hamme 
(koopbinding) 40,7 % 17,1 % 36,6 % 27,8 % 51,1 % 30,4 %

Dendermonde 28,1 % 12,8 % 7,3 % 9,5 % 18,5 % 18,2 %

Koopcenter Sint-Niklaas  
(Waasland Shopping) 17,2 % 10,3 % 16,8 % 14,3 % 0,8 % 12,1 %

Overige Sint-Niklaas 1,6 % 12,3 % 1,6 % 2,4 % 3,6 % 6,6 %

Gent 0,8 % 6,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,1 %

lokeren 1,6 % 2,3 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % 1,7 %

Temse 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 2,0 % 0,3 %

Zele 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,8 % 0,1 %

Aalst 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,1 %

Andere 5,7 % 15,0 % 7,9 % 9,5 % 5,7 % 10,1 %

totaal koopvlucht 54,9 % 59,1 % 34,4 % 38,1 % 32,8 % 52,4 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 1,6 % 0,2 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 4,4 % 23,8 % 27,4 % 34,1 % 14,5 % 16,9 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te Hamme.  
Als basis voor de berekening van de koopattractie 
worden uiteraard enkel de respondenten in rekening 
gebracht die recent (het laatste jaar) deze aankopen 
hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Hamme (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 

beschouwd worden als de “graadmeter” voor 
de commerciële uitstraling van een centrum, 
worden in onderstaande tabel de aangetrokken 
gemeenten weergegeven, voor zover Hamme er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Hamme bedraagt het marktaandeel 
shopping in de eigen gemeente 47,1 %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Hamme, 47,1 % toevloeit naar 
het reguliere detailhandelsapparaat van Hamme.

koopattraCtie

inwoners van hamme kopen te  
(n = alle respondenten) totaal

hamme (koopbinding) 58,3 %

Dendermonde 12,9 %

Buggenhout 0,0 %

Zele 0,1 %

Koopcenter Sint-Niklaas  
(Waasland Shopping) 10,3 %

Overige Sint-Niklaas 2,2 %

Temse 0,1 %

Aalst 0,2 %

Gent 1,1 %

Brussel 0,0 %

lokeren 0,9 %

Andere 5,1 %

totaal koopvlucht 32,8 %

E-Commerce 0,5 %

Openbare markt 0,1 %

N.v.t. 8,2 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt 
men te hamme 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

hamme (koopbinding) 86,0 % 47,1 % 36,6 % 63,6 %

Waasmunster 12,0 % 12,6 % 9,5 % 11,8 %
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Hamme werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te hamme inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 14.315 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Hamme zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 

Met 14.315 I.E.  komt hamme op de 20° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen hiermee haar bovenlokale functie 
bevestigend.

~ 122 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Hamme  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40 % 

Marktaandeel tussen 10 en 20 % 

Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

 

 

koopgerichtheid shopping 
op hamme   
vanuit andere oost-Vlaamse 
gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van Herzele 
wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van Herzele.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Herzele, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van Herzele”) 
en de koopvlucht (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
andere centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van Herzele 
kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Herzele, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

21.  De FUsiegeMeente herzele

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van herzele 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding 
& dranken Verswaren totaal convenience

herzele (koopbinding) 57,2 % 56,0 % 56,7 %

Zottegem 15,5 % 10,6 % 13,5 %

Aalst 7,8 % 6,0 % 7,1 %

Erpe-Mere 6,0 % 3,8 % 5,1 %

Brussel 3,1 % 3,0 % 3,1 %

Gent 1,6 % 4,5 % 2,8 %

Geraardsbergen 0,0 % 0,4 % 0,2 %

Ninove 0,0 % 0,4 % 0,2 %

Andere 7,8 % 6,4 % 7,2 %

totaal koopvlucht 41,7 % 35,3 % 39,0 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 7,7 % 3,2 %

N.v.t. 1,1 % 1,1 % 1,1 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van herzele 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

herzele 
(koopbinding) 6,3 % 26,0 % 36,9 % 7,8 % 7,7 % 3,9 % 27,3 % 15,9 %

Zottegem 27,2 % 17,7 % 15,9 % 20,3 % 23,1 % 23,2 % 14,0 % 21,7 %

Aalst 32,4 % 18,8 % 10,8 % 24,3 % 14,7 % 11,5 % 2,0 % 20,5 %

Gent 9,4 % 4,7 % 4,6 % 11,4 % 7,5 % 4,3 % 3,1 % 7,1 %

Ninove 3,4 % 6,3 % 3,1 % 1,6 % 3,1 % 4,6 % 3,6 % 3,6 %

Brussel 6,3 % 0,0 % 3,1 % 5,6 % 0,0 % 4,6 % 0,0 % 3,5 %

Erpe-Mere 1,5 % 3,1 % 1,5 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,6 % 1,7 %

Geraardsbergen 0,4 % 0,0 % 3,1 % 1,6 % 1,5 % 0,0 % 6,2 % 1,5 %

Wetteren 0,0 % 1,6 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 3,5 % 0,0 % 0,7 %

Brakel 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Andere 4,5 % 3,1 % 5,1 % 3,1 % 2,4 % 1,5 % 19,5 % 5,2 %

totaal koopvlucht 85,1 % 55,2 % 49,7 % 69,3 % 53,8 % 54,6 % 49,9 % 65,7 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % 4,6 % 0,0 % 0,6 %

Openbare markt 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,9 % 3,1 % 0,8 %

N.v.t. 7,8 % 18,8 % 13,5 % 22,9 % 33,8 % 35,0 % 19,7 % 17,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van herzele 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. inrichting 
woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & auto-
accessoires

totaal 
specialty

herzele 
(koopbinding) 14,1 % 9,3 % 12,6 % 12,7 % 41,1 % 14,9 %

Zottegem 22,8 % 10,8 % 14,2 % 31,7 % 15,8 % 16,8 %

Aalst 21,9 % 8,2 % 21,0 % 7,9 % 6,3 % 13,2 %

Gent 5,2 % 14,3 % 7,9 % 9,5 % 1,6 % 9,2 %

Ninove 9,4 % 4,4 % 0,0 % 3,2 % 6,3 % 6,1 %

Erpe-Mere 3,6 % 1,5 % 4,7 % 6,3 % 4,7 % 3,0 %

Wetteren 6,3 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,5 %

Geraardsbergen 0,0 % 3,1 % 1,6 % 1,6 % 0,0 % 1,5 %

Brussel 0,0 % 0,0 % 6,3 % 4,8 % 0,0 % 0,5 %

Andere 6,7 % 12,4 % 4,7 % 9,5 % 2,1 % 8,8 %

totaal koopvlucht 75,9 % 55,6 % 60,5 % 74,6 % 36,8 % 61,7 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

N.v.t. 10,0 % 35,1 % 25,3 % 12,7 % 22,1 % 23,4 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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inwoners van herzele kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

herzele (koopbinding) 33,4 %

Zottegem 17,2 %

Aalst 13,3 %

Gent 5,6 %

Erpe-Mere 3,5 %

Brussel 2,8 %

Ninove 2,6 %

Geraardsbergen 0,9 %

Wetteren 0,8 %

Andere 6,7 %

totaal koopvlucht 53,3 %

E-Commerce 0,2 %

Openbare markt 1,7 %

N.v.t. 11,3 %

totaal 100,0 %

koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Herzele.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Herzele (dus ook exclusief 
E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Herzele er een “marktaandeel” haalt van 
minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van herzele, evenwel in geen 
enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Herzele werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te herzele inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 3.502 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Herzele zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 3.502 I.E.  komt herzele op de  43° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen .  herzele kan dan ook als een 
centrum met een lokale verzorgingsfunctie worden 
aanzien . 

koopattraCtie
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De commerciële positie van 
Horebeke wordt bepaald door 
de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
Horebeke.  Deze gerichtheid drukt 
zich uit in koopbinding, koopvlucht 
en koopattractie, respectievelijk 
voor aankopen convenience, 
shopping en specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners 
van Horebeke, inzicht verschaft 
in de koopbinding (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat 
van Horebeke”) en de koopvlucht 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Horebeke kunnen bestedingen ook 
nog verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Horebeke, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

22. De FUsiegeMeente horeBeke

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van horebeke 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

horebeke (koopbinding) 14,4 % 62,6 % 34,2 %

Oudenaarde 45,9 % 19,2 % 34,9 %

Brakel 14,4 % 4,6 % 10,4 %

Zingem 9,6 % 0,0 % 5,7 %

Zwalm 4,8 % 4,6 % 4,7 %

Zottegem 4,8 % 0,0 % 2,8 %

Gent 1,3 % 0,0 % 0,8 %

Andere 4,8 % 0,0 % 2,8 %

totaal koopvlucht 85,6 % 28,3 % 62,1 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 4,6 % 1,9 %

N.v.t. 0,0 % 4,6 % 1,9 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van horebeke 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

horebeke 
(koopbinding) 5,0 % 6,1 % 0,0 % 18,8 % 0,0 % 0,0 % 10,3 % 5,0 %

Oudenaarde 58,1 % 54,1 % 39,1 % 52,8 % 28,8 % 20,8 % 57,5 % 48,4 %

Brakel 1,5 % 19,2 % 18,4 % 4,7 % 4,8 % 0,0 % 12,6 % 8,1 %

Gent 11,5 % 1,3 % 1,1 % 1,2 % 4,8 % 1,4 % 0,0 % 5,3 %

Zottegem 6,5 % 0,0 % 1,1 % 1,2 % 1,3 % 9,7 % 1,1 % 3,5 %

Ronse 0,8 % 0,0 % 8,0 % 0,0 % 1,3 % 9,7 % 0,0 % 2,3 %

Zingem 0,0 % 9,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 %

Zwalm 0,0 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 %

Gavere 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Andere 3,1 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 4,8 % 0,0 % 4,6 % 2,3 %

totaal koopvlucht 82,3 % 89,1 % 67,8 % 62,5 % 45,9 % 41,7 % 75,9 % 72,1 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,1 % 4,9 % 0,0 % 1,0 %

Openbare markt 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 %

N.v.t. 8,5 % 4,8 % 32,2 % 18,8 % 48,0 % 53,5 % 13,8 % 20,4 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van horebeke 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelij-
ke apparaten

art. inrichting 
woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische 

art.

Fiets- &
 autoacces-

soires

totaal 
specialty

horebeke 
(koopbinding)

4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 %

Oudenaarde 36,3 % 32,0 % 30,1 % 60,6 % 50,0 % 37,0 %

Brakel 9,6 % 24,3 % 7,5 % 4,9 % 6,3 % 15,4 %

Ronse 1,3 % 14,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,9 %

Zwalm 14,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,6 % 6,6 %

Gent 0,0 % 9,7 % 9,6 % 0,0 % 0,0 % 4,7 %

Maarkedal 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 %

Zottegem 0,0 % 0,0 % 4,8 % 4,9 % 0,0 % 0,5 %

Andere 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,9 % 2,2 %

totaal koopvlucht 71,2 % 80,6 % 52,0 % 70,4 % 75,7 % 75,0 %

E-Commerce 9,6 % 0,0 % 0,0 % 14,8 % 0,0 % 4,1 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 14,4 % 19,4 % 48,0 % 14,8 % 24,3 % 19,2 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Horebeke.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Horebeke (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Horebeke er een “marktaandeel” haalt 
van minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van horebeke, evenwel in geen 
enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Horebeke werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te horebeke inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 131 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Horebeke zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 131 I.E.  komt horebeke op de  64° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen .  horebeke kan dan ook als een 
centrum met een zwakke lokale verzorgingsfunctie 
worden aanzien . 

koopattraCtie

Inwoners van Horebeke kopen te 
(N = alle respondenten) Totaal

Horebeke (koopbinding) 17,1 %

Oudenaarde 40,4 %

Brakel 10,5 %

Zwalm 3,5 %

Gent 3,2 %

Zingem 2,9 %

Zottegem 2,6 %

Ronse 2,2 %

Maarkedal 0,3 %

Gavere 0,1 %

Andere 2,5 %

Totaal koopvlucht 68,3 %

E-Commerce 1,2 %

Openbare markt 1,4 %

N.v.t. 12,1 %

Totaal 100,0 %
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De commerciële positie van 
Kaprijke wordt bepaald door de 
mate waarin gezinnen zich richten 
tot het handelsaanbod van Kaprijke.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Kaprijke, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van Kaprijke”) 
en de koopvlucht (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
andere centra”).  

  

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van Kaprijke 
kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Kaprijke, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

23.  De FUsiegeMeente kapriJke

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van kaprijke 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

kaprijke (koopbinding) 69,4 % 63,3 % 66,9 %

Eeklo 14,1 % 13,1 % 13,7 %

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

Maldegem 0,7 % 0,0 % 0,4 %

Andere 9,1 % 6,9 % 8,2 %

totaal koopvlucht 30,6 % 26,7 % 29,0 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,0 % 10,0 % 4,1 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van kaprijke 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

kaprijke 
(koopbinding) 6,1 % 24,8 % 26,9 % 6,7 % 7,9 % 9,3 % 31,6 % 14,6 %

Eeklo 65,3 % 58,8 % 64,0 % 10,1 % 1,1 % 38,9 % 34,8 % 48,2 %

Gent 13,5 % 13,1 % 0,0 % 37,1 % 17,0 % 13,9 % 2,6 % 12,6 %

Maldegem 2,9 % 3,3 % 3,4 % 0,0 % 0,0 % 10,7 % 0,0 % 2,7 %

Sint-laureins 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,2 %

Andere 9,1 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 9,7 % 0,0 % 4,1 %

totaal koopvlucht 93,9 % 75,2 % 68,4 % 47,2 % 18,1 % 73,1 % 43,1 % 69,1 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,9 % 44,3 % 0,0 % 3,2 % 6,1 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 4,6 % 37,2 % 29,7 % 17,6 % 22,1 % 10,1 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van kaprijke 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische & 
optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

kaprijke 
(koopbinding)

13,1 % 7,4 % 6,7 % 14,6 % 40,0 % 13,4 %

Eeklo 65,4 % 18,1 % 3,4 % 18,2 % 20,0 % 33,8 %

Gent 11,7 % 32,4 % 37,1 % 23,2 % 0,0% 21,4 %

Maldegem 3,3 % 6,5 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 6,3 %

Sint-laureins 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 1,1 %

lovendegem 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 0,4 %

Waarschoot 0,0 % 0,0 % 10,1 % 0,0 % 0,0 % 0,4 %

Brugge 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Nederland 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Andere 6,5 % 16,2 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % % 10,2 %

totaal koopvlucht 86,9 % 73,1 % 52,7 % 41,4 % 60,0 % 73,7 %

E-Commerce 0,0 % 9,7 % 13,5 % 14,6 % 0,0 % 5,7 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,0 % 9,7 % 27,1 % 29,4 % 0,0 % 7,2 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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inwoners van kaprijke 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

kaprijke (koopbinding) 37,1 %

Eeklo 30,4 %

Gent 8,8 %

Maldegem 2,4 %

Sint-laureins 0,3 %

lovendegem 0,1 %

Waarschoot 0,1 %

Nederland 3,4 %

Andere 7,0 %

totaal koopvlucht 52,5 %

E-Commerce 3,4 % 

Openbare markt 0,0 %

N.v.t. 6,9 %

totaal 100,0 %

koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Kaprijke.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Kaprijke (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Kaprijke er een “marktaandeel” haalt van 
minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van kaprijke, evenwel in geen 
enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Kaprijke werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te kaprijke inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 1.527 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Kaprijke zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 1.527 I.E.  komt kaprijke op de  54° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen .  kaprijke kan dan ook als een 
centrum met een lokale verzorgingsfunctie worden 
aanzien . 

koopattraCtie
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De commerciële positie van 
Kluisbergen wordt bepaald door 
de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
Kluisbergen.  Deze gerichtheid 
drukt zich uit in koopbinding, 
koopvlucht en koopattractie, 
respectievelijk voor aankopen 
convenience, shopping en specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Kluisbergen, inzicht verschaft 
in de koopbinding (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat 
van Kluisbergen”) en de koopvlucht 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Kluisbergen kunnen bestedingen 
ook nog verricht worden via 
alternatieve circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk 
dat bepaalde assortimenten recent 
niet werden aangekocht, vandaar 
een rubriek “ N.v.t.” onderaan de 
tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Kluisbergen, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

24.  De FUsiegeMeente klUisBergen

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van kluisbergen 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

kluisbergen (koopbinding) 33,3 % 62,8 % 45,4 %

Avelgem 45,7 % 21,7 % 35,9 %

Ronse 10,1 % 6,2 % 8,5 %

Oudenaarde 7,8 % 2,4 % 5,6 %

Andere 3,1 % 3,9 % 3,4 %

totaal koopvlucht 66,7 % 34,1 % 53,3 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 3,1 % 1,3 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van 
kluisbergen 
kopen te 
(n = alle 
respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

kluisbergen 
(koopbinding)

6,8 % 20,0 % 10,3 % 21,3 % 4,1 % 0,0 % 30,7 % 11,6 %

Oudenaarde 37,0 % 23,2 % 16,7 % 23,6 % 4,1 % 3,2 % 4,0 % % 22,2 %

Ronse 27,8 % 24,9 % 24,7 % 0,0 % 3,2 % 11,6 % 15,7 % 19,8 %

Avelgem 6,0 % 9,6 % 0,0 % 6,5 % 3,2 % 3,2 % 19,7 % 6,2 %

Gent 6,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,6 % 0,0 % 0,0 % 3,6 %

Kortrijk 5,2 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,9 % 10,7 % 0,0 % 2,7 %

Makro-Eke 0,0 % 3,2 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 %

Molecule-Vichte 0,0 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,6 %

Wortegem-Petegem 0,0 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 %

Andere 1,4 % 0,0 % 6,3 % 6,5 % 0,9 % 3,2 % 0,8 % 2,4 %

totaal koopvlucht 84,2 % 64,1 % 54,9 % 36,6 % 22,0 % 32,0 % 41,0 % 58,9 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 3,2 % 0,0 % 0,6 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 9,1 % 15,9 % 34,8 % 42,1 % 70,7 % 64,8 % 28,3 % 28,9 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van kluisbergen 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

kluisbergen 
(koopbinding)

17,0 % 3,2 % 10,5 % 9,6 % 44,2 % 13,2 % 

Ronse 22,0 % 23,4 % 10,5 % 16,1 % 12,4 % 20,7 %

Oudenaarde 16,1 % 9,6 % 22,5 % 33,0 % 7,8 % 13,5 %

Avelgem 3,2 % 0,0 % 13,8 % 11,4 % 12,4 % 3,7 %

Makro-Eke 9,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 %

Molecule-Vichte 3,2 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,5 %

Kortrijk 3,2 % 0,9 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 1,5 %

Wortegem-Petegem 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 %

Gent 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 %

Andere 0,0 % 6,4 % 3,2 % 4,1 % 4,7 % 3,8 %

totaal koopvlucht 60,5 % 45,4 % 50,9 % 64,7 % 37,2 % 51,0 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 22,5 % 51,4 % 38,6 % 25,7 % 18,6 % 35,8 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Kluisbergen.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Kluisbergen (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Kluisbergen er een “marktaandeel” haalt 
van minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van kluisbergen, evenwel in geen 
enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Kluisbergen werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te kluisbergen inzake 
shopping berekend.  
Deze bedraagt 1.092 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Kluisbergen zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 1.092 I.E.  komt kluisbergen op de  59° plaats in 
de commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen .  kluisbergen kan dan ook als een 
centrum met een lokale verzorgingsfunctie worden 
aanzien . 

koopattraCtie

inwoners van kluisbergen 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

kluisbergen (koopbinding) 26,6 %

Avelgem 18,6 %

Ronse 15,1 %

Oudenaarde 13,3 %

Gent 1,5 %

Kortrijk 1,3 %

Makro-Eke 1,0 %

Molecule-Vichte 0,7 %

Wortegem-Petegem 0,4 %

Andere 3,1 %

totaal koopvlucht 55,0 %

E-Commerce 0,2 %

Openbare markt 0,6 %

N.v.t. 17,6 %

totaal 100,0 %
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De commerciële positie van 
Knesselare wordt bepaald door 
de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
Knesselare.  Deze gerichtheid drukt 
zich uit in koopbinding, koopvlucht 
en koopattractie, respectievelijk 
voor aankopen convenience, 
shopping en specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Knesselare, inzicht verschaft 
in de koopbinding (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat 
van Knesselare”) en de koopvlucht 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Knesselare kunnen bestedingen 
ook nog verricht worden via 
alternatieve circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk dat 
bepaalde assortimenten recent niet 
werden aangekocht, vandaar een 
rubriek “ N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Knesselare, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

25.  De FUsiegeMeente knesselare

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van knesselare 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

knesselare (koopbinding) 50,3 % 60,9 % 54,6 %

Aalter 22,8 % 12,8 % 18,7 %

Eeklo 7,4 % 6,5 % 7,1 %

Maldegem 8,6 % 2,3 % 6,0 %

Beernem 4,1 % 2,3 % 3,3 %

Zomergem 2,9 % 0,0 % 1,7 %

Andere 2,3 % 13,5 % 6,9 %

totaal koopvlucht 48,1 % 37,5 % 43,7 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 1,7 % 1,7 % 1,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van 
knesselare 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

knesselare 
(koopbinding) 12,0 % 45,1 % 2,3 % 10,3 % 31,7 % 2,4 % 30,3 % 17,9 %

Aalter 4,4 % 18,7 % 39,5 % 2,4 % 12,2 % 2,4 % 17,7 % 13,8 %

Eeklo 25,4 % 11,9 % 9,4 % 9,6 % 0,8 % 6,3 % 2,9 % 13,8 %

Brugge 13,7 % 0,0 % 0,0 % 8,6 % 0,0 % 12,1 % 0,0 % 6,4 %

Maldegem 7,7 % 0,7 % 7,3 % 0,0 % 0,0 % 7,3 % 21,1 % 6,3 %

Gent 9,4 % 0,0 % 0,0 % 7,9 % 2,4 % 2,4 % 0,0 % 4,5 %

Beernem 0,0 % 5,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 %

Andere 14,8 % 2,4 % 0,0 % 14,3 % 4,9 % 4,8 % 8,0 % 8,4 %

totaal koopvlucht 75,3 % 39,0 % 56,1 % 42,7 % 20,3 % 35,4 % 49,7 % 53,9 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 12,7 % 15,9 % 41,5 % 47,1 % 48,0 % 62,2 % 19,9 % 28,2 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van 
knesselare kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische & 
optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

knesselare 
(koopbinding)

50,8 % 7,3 % 14,4 % 19,5 % 49,2 % 27,9 %

Beernem 0,0 % 24,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,8 %

Aalter 7,9 % 0,7 % 7,2 % 31,7 % 15,0 % 6,8 %

Eeklo 4,8 % 4,8 % 0,7 % 10,5 % 7,2 % 5,2 %

Gent 2,4 % 4,8 % 7,9 % 0,0 % 2,4 % 3,6 %

Maldegem 3,8 % 2,4 % 4,8 % 4,9 % 5,5 % 3,5 %

Zomergem 0,0 % 0,0 % 2,4 % 4,9 % 2,4 % 0,7 %

Brugge 0,0 % 0,0 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 0,5 %

lovendegem 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,9 % 0,0 % 0,3 %

Nevele 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,3 %

Andere 9,6 % 3,2 % 0,7 % 4,9 % 0,0 % 5,0 %

totaal koopvlucht 28,4 % 40,2 % 26,2 % 64,2 % 37,2 % 36,6 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

N.v.t. 20,8 % 52,5 % 57,0 % 16,3 % 13,6 % 35,4 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners 
van een andere gemeente goederen aankopen 
te Knesselare.  Als basis voor de berekening 
van de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Knesselare (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 

beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden 
in onderstaande tabel de aangetrokken gemeenten 
weergegeven, voor zover Knesselare er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Knesselare bedraagt het 
marktaandeel shopping in de eigen gemeente 25,0 %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Knesselare, 25,0 % toevloeit 
naar het reguliere detailhandelsapparaat van 
Knesselare.

koopattraCtie

inwoners van knesselare kopen te 
(n = alle respondenten) totaal

knesselare (koopbinding) 35,8 %

Aalter 14,6 %

Eeklo 9,2 %

Maldegem 5,7 %

Beernem 3,8 %

Brugge 2,5 %

Gent 2,4 %

Zomergem 0,9 %

lovendegem 0,1 %

Nevele 0,1 %

Deinze 0,0 %

Andere 7,1 %

totaal koopvlucht 46,2 %

E-Commerce 0,0 %

Openbare markt 0,0 %

N.v.t. 18,0 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men te 
knesselare 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

knesselare (koopbinding) 55,5 % 25,0 % 43,2 % 43,7 %

Aalter 7,7 % 5,4 % 6,5 % 6,7 %
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Knesselare werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te knesselare inzake 
shopping berekend.  
Deze bedraagt 3.631 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Knesselare zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 

Met 3.631 I.E.  komt knesselare op de 42° plaats in 
de commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen, wat een illustratie is voor haar 
overwegend lokale verzorgingsfunctie.

~ 143 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Knesselare  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40 % 

Marktaandeel tussen 10 en 20 % 

Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

 

koopgerichtheid shopping 
op knesselare   
vanuit andere oost-Vlaamse 
gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van 
Kruibeke wordt bepaald door 
de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
Kruibeke.  Deze gerichtheid drukt 
zich uit in koopbinding, koopvlucht 
en koopattractie, respectievelijk 
voor aankopen convenience, 
shopping en specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Kruibeke, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van Kruibeke”) 
en de koopvlucht (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
andere centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van Kruibeke 
kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Kruibeke, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

26.  De FUsiegeMeente krUiBeke

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van kruibeke 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

kruibeke (koopbinding) 77,6 % 81,2 % 79,1 %

Temse 14,3 % 8,7 % 12,0 %

Antwerpen 4,9 % 3,8 % 4,4 %

Beveren 2,4 % 2,9 % 2,6 %

Koopcenter Sint-Niklaas  
(Waasland Shopping) 0,4 % 1,7 % 0,9 %

Andere 0,4 % 1,7 % 0,9 %

totaal koopvlucht 22,4 % 18,8 % 20,9 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van kruibeke 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

kruibeke 
(koopbinding) 8,1 % 75,8 % 10,9 % 5,2 % 47,8 % 5,1 % 51,5 % 25,4 %

Koopcenter  
Sint-Niklaas (Waasland 
Shopping)

37,7 % 1,7 % 0,5 % 18,8 % 11,3 % 13,7 % 0,0 % 17,7 %

Antwerpen 27,1 % 4,4 % 5,7 % 20,1 % 7,8 % 12,8 % 2,7 % 14,9 %

Temse 8,9 % 15,5 % 6,9 % 10,4 % 0,5 % 3,4 % 4,0 % 7,8 %

Beveren 5,6 % 0,5 % 9,2 % 7,4 % 0,0 % 6,9 % 12,2 % 5,6 %

Overige Sint-Niklaas 4,0 % 1,7 % 14,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,1 %

Andere 3,6 % 0,5 % 0,0 % 1,7 % 0,0 % 0,5 % 7,0 % 2,2 %

totaal koopvlucht 87,0 % 24,2 % 37,1 % 58,4 % 19,6 % 37,3 % 25,9 % 52,3 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,1 %

N.v.t. 4,9 % 0,0 % 52,0 % 34,7 % 30,9 % 57,6 % 20,9 % 21,8 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van kruibeke 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische & 
optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

kruibeke 
(koopbinding)

36,7 % 5,2 % 10,5 % 55,0 % 39,9 % 22,9 %

Koopcenter  
Sint-Niklaas  
(Waasland Shopping)

30,3 % 7,9 % 15,0 % 14,6 % 0,0 % 15,3 %

Antwerpen 9,1 % 8,4 % 19,8 % 7,0 % 8,6 % 9,1 %

Overige Sint-Niklaas 0,0 % 10,8 % 0,0 % 1,8 % 10,1 % 6,1 %

Temse 6,8 % 1,7 % 1,7 % 5,3 % 19,0 % 5,6 %

Beveren 1,7 % 0,0 % 2,3 % 2,3 % 6,9 % 1,6 %

Puurs 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 %

Andere 1,7 % 2,2 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 1,7 %

totaal koopvlucht 51,4 % 31,0 % 38,8 % 32,7 % 44,6 % 39,9 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,5 % 0,0 % 0,2 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 11,9 % 63,8 % 50,7 % 8,8 % 15,5 % 36,9 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Kruibeke.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Kruibeke (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Kruibeke er een “marktaandeel” haalt van 
minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van kruibeke, evenwel in geen 
enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Kruibeke werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te kruibeke inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 5.614 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Kruibeke zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 5.614 I.E.  komt kruibeke op de  34° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen .  kruibeke kan dan ook als een 
centrum met een lokale verzorgingsfunctie worden 
aanzien . 

koopattraCtie

inwoners van kruibeke 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

kruibeke (koopbinding) 48,3 % 

Koopcenter Sint-Niklaas (Waasland Shopping) 9,9 %

Temse 9,2 %

Antwerpen 9,2 %

Beveren 3,6 %

Overige Sint-Niklaas 2,7 %

Puurs 0,1 %

Andere 1,5 %

totaal koopvlucht 36,3 %

E-Commerce 0,2 %

Openbare markt 0,1 %

N.v.t. 15,2 %

totaal 100,0 %
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De commerciële positie van 
Kruishoutem wordt bepaald door 
de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
Kruishoutem.  Deze gerichtheid 
drukt zich uit in koopbinding, 
koopvlucht en koopattractie, 
respectievelijk voor aankopen 
convenience, shopping en specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Kruishoutem, inzicht verschaft 
in de koopbinding (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
Kruishoutem”) en de koopvlucht 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van andere 
centra”).    
Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 

recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Kruishoutem kunnen bestedingen 
ook nog verricht worden via 
alternatieve circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk 
dat bepaalde assortimenten recent 
niet werden aangekocht, vandaar 
een rubriek “ N.v.t.” onderaan de 
tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Kruishoutem, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

27.  De FUsiegeMeente krUishoUteM

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van kruishoutem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

kruishoutem (koopbinding) 19,4 % 53,6 % 33,5 %

Oudenaarde 51,8 % 20,3 % 38,9 %

Waregem 22,4 % 20,3 % 21,5 %

Deinze 5,7 % 2,5 % 4,4 %

Zingem 0,7 % 0,0 % 0,4 %

Andere 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal koopvlucht 80,6 % 43,1 % 65,2 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 3,3 % 1,3 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van 
kruishoutem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huis-
houd-

artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

kruishoutem 
(koopbinding) 14,0 % 30,2 % 3,3 % 15,2 % 7,8 % 0,0 % 38,8 % 15,0 %

Oudenaarde 23,1 % 42,1 % 18,5 % 33,0 % 26,1 % 8,3 % 14,8 % 24,4 %

Waregem 28,4 % 19,7 % 32,6 % 16,7 % 18,3 % 22,4 % 12,7 % 24,1 %

Deinze 6,7 % 7,4 % 17,8 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 5,8 % 7,1 %

Gent 10,8 % 0,0 % 0,0 % 10,1 % 6,0 % 2,5 % 0,0 % 5,6 %

Kortrijk 8,5 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 21,0 % 0,0 % 4,5 %

Makro-Eke 2,3 % 0,6 % 0,0 % 2,5 % 2,6 % 2,5 % 0,0 % 1,6 %

Zingem 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 %

Andere 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 %

totaal koopvlucht 81,4 % 69,8 % 68,8 % 69,6 % 55,6 % 56,9 % 33,3 % 68,3 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 4,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,6 % 2,3 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 27,9 % 15,2 % 36,6 % 43,1 % 20,3 % 14,3 % 

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van kruishoutem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

kruishoutem 
(koopbinding)

31,8 % 12,3 % 46,6 % 43,4 % 29,2 % 24,2 %

Waregem 9,2 % 22,9 % 13,0 % 15,4 % 14,9 % 16,5 %

Oudenaarde 24,6 % 10,3 % 5,2 % 18,0 % 14,3 % 15,9 %

Gent 2,4 % 16,5 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 8,2 %

Deinze 3,1 % 12,1 % 2,6 % 2,6 % 7,4 % 7,6 %

Zingem 19,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 7,0 %

Zulte 0,0 % 7,1 % 2,6 % 0,0 % 9,9 % 4,4 %

Wortegem-Petegem 4,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 1,7 %

Makro-Eke 4,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 %

Kortrijk 0,0 % 0,5 % 0,8 % 0,0 % 2,5 % 0,6 %

Andere 0,0 % 4,0 % 0,0 % 7,7 % 9,4 % 3,3 %

totaal koopvlucht 68,2 % 73,5 % 24,9 % 43,7 % 61,5 % 66,5 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 0,1 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,0 % 14,2 % 28,5 % 10,3 % 9,3 % 9,2 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Kruishoutem.  Als basis voor de berekening 
van de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Kruishoutem (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Kruishoutem er een “marktaandeel” haalt 
van minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van kruishoutem, evenwel in 
geen enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Kruishoutem werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te kruishoutem inzake 
shopping berekend.  
Deze bedraagt 1.456 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Kruishoutem zou verrichten (berekend 
op basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 1.456 I.E.  komt kruishoutem op de  56° plaats 
in de commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen .  kruishoutem kan dan ook als een 
centrum met een lokale verzorgingsfunctie worden 
aanzien . 

koopattraCtie

inwoners van kruishoutem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

kruishoutem (koopbinding) 24,8 %

Oudenaarde 29,1 %

Waregem 21,6 %

Deinze 6,0 %

Gent 3,7 %

Kortrijk 1,8 %

Zingem 1,6 %

Makro-Eke 0,9 %

Zulte 0,8 %

Wortegem-Petegem 0,3 %

Andere 0,8 %

totaal koopvlucht 66,6 %

E-Commerce 0,0 %

Openbare markt 1,5 %

N.v.t. 7,1 %

totaal 100,0 %
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De commerciële positie van laarne 
wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van laarne.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, voor 
wat betreft de inwoners van laarne, 
inzicht verschaft in de koopbinding 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van laarne”) en de 
koopvlucht (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van andere 
centra”).    
Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 

recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van laarne 
kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit laarne, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

28.  De FUsiegeMeente laarne

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van laarne 
kopen te
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

N445 Dendermondsesteenweg (Kalken) 20,7 % 28,6 % 23,9 %

Overige laarne 34,0 % 40,6 % 36,7 %

totaal laarne (koopbinding) 54,7 % 69,1 % 60,6 %

Wetteren 25,9 % 8,7 % 18,8 %

Destelbergen 3,8 % 1,9 % 3,0 %

lokeren 3,8 % 1,9 % 3,0 %

Gent 2,9 % 2,9 % 2,9 %

Berlare 3,8 % 0,0 % 2,2 %

Andere 4,8 % 0,0 % 2,8 %

totaal koopvlucht 44,9 % 15,4 % 32,8 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,5 % 15,4 % 6,6 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van laarne 
kopen te
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huis-
houd-

artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

N445 Dendermondse-
steenweg (Kalken) 0,4 % 14,2 % 3,8 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 7,9 % 3,5 %

Overige laarne 16,5 % 22,7 % 3,8 % 29,2 % 6,8 % 12,0 % 37,6 % 16,6 %

totaal laarne 
(koopbinding) 16,8 % 36,9 % 7,7 % 31,1 % 6,8 % 12,0 % 45,5 % 20,1 %

Wetteren 23,2 % 33,3 % 53,0 % 23,3 % 21,0 % 18,0 % 29,6 % 29,4 %

Gent 37,1 % 9,6 % 11,2 % 32,8 % 36,9 % 16,0 % 2,6 % 24,7 %

lochristi 6,1 % 0,5 % 6,3 % 1,9 % 5,7 % 21,2 % 2,0 % 5,5 %

lokeren 5,3 % 3,8 % 2,5 % 0,0 % 1,0 % 4,0 % 4,0 % 3,5 %

Destelbergen 0,0 % 5,7 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 1,4 %

Sint-Niklaas 2,9 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 %

Andere 4,7 % 7,6 % 0,0 % 3,1 % 7,6 % 0,0 % 2,0 % 4,0 %

totaal koopvlucht 79,2 % 60,3 % 73,1 % 65,0 % 72,3 % 59,2 % 50,0 % 70,1 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Openbare markt 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 0,0 % 0,6 % 1,3 %

N.v.t. 1,8 % 2,8 % 17,3 % 3,9 % 17,2 % 28,8 % 4,0 % 8,2 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van laarne 
kopen te
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

N445 
Dendermondsesteenweg 
(Kalken)

19,4 1,8 0,0 0,0 4,0 7,9

Overige laarne 23,3 9,2 21,3 30,6 41,5 19,4

totaal laarne (koopbinding) 42,8 11,0 21,3 30,6 45,5 27,3

Wetteren 17,2 34,9 13,5 32,0 15,8 25,6

Gent 19,4 12,8 10,8 16,0 11,9 15,1

Sint-Niklaas 1,9 7,3 0,0 0,0 0,0 3,9

lokeren 0,6 6,4 1,1 0,0 4,0 3,5

lochristi 2,5 3,7 0,0 0,0 2,0 2,7

Destelbergen 0,0 0,9 1,9 0,0 5,9 1,2

Andere 5,8 6,4 12,7 6,0 1,2 5,9

totaal koopvlucht 47,5 72,4 40,0 54,0 40,7 57,9

E-Commerce 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,2

Openbare markt 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,2

N.v.t. 9,7 16,5 32,9 11,4 13,8 14,3

totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
laarne.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van laarne (dus ook exclusief 
E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover laarne er een “marktaandeel” haalt van 
minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van laarne, evenwel in geen 
enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op laarne werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te laarne inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 3.252 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in laarne zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 3.252 I.E.  komt laarne op de  45° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen .  laarne kan dan ook als een 
centrum met een lokale verzorgingsfunctie worden 
aanzien . 

koopattraCtie

inwoners van laarne kopen te
(n = alle respondenten) totaal

N445 Dendermondsesteenweg (Kalken) 13,2 %

Overige laarne 25,9 %

totaal laarne (koopbinding) 39,1 %

Wetteren 24,1 %

Gent 13,4 %

lokeren 3,3 % 

lochristi 2,6 %

Destelbergen 2,1 %

Sint-Niklaas 1,2 %

Berlare 1,0 %

Dendermonde 0,1 %

Andere 3,8 %

totaal koopvlucht 51,5 %

E-Commerce 0,2 %

Openbare markt 3,4 %

N.v.t. 5,8 %

totaal 100,0 %
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De commerciële positie van 
lebbeke wordt bepaald door de 
mate waarin gezinnen zich richten 
tot het handelsaanbod van lebbeke.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
lebbeke, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van lebbeke”) 
en de koopvlucht (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
andere centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van lebbeke 
kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit lebbeke, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

29.  De FUsiegeMeente leBBeke

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van lebbeke 
kopen te
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

lebbeke (koopbinding) 69,5 % 59,0 % 65,2 %

Dendermonde 19,9 % 16,4 % 18,5 %

Aalst 3,5 % 3,4 % 3,5 %

Opwijk 2,1 % 1,1 % 1,7 %

Gent 1,2 % 1,1 % 1,2 %

Temse 1,2 % 1,1 % 1,2 %

Andere 1,5 % 4,0 % 2,5 %

totaal koopvlucht 29,4 % 27,1 % 28,4 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,3 % 10,2 % 4,4 %

N.v.t. 0,8 % 3,7 % 2,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %



368

koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van lebbeke 
kopen te
(n = alle 
respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

lebbeke (koopbinding) 15,1 % 53,2 % 58,5 % 5,7 % 28,2 % 48,0 % 34,7 % 31,6 %

Dendermonde 47,5 % 27,2 % 17,7 % 49,8 % 31,5 % 10,8 % 27,8 % 34,5 %

Aalst 20,5 % 7,2 % 3,6 % 8,4 % 4,0 % 1,2 % 2,7 % 10,4 %

Opwijk 0,5 % 1,2 % 2,4 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 3,9 % 1,2 %

Koopcenter Sint-
Niklaas (Waasland 
Shopping)

2,1 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 1,2 % 2,4 % 0,0 % 1,2 %

Gent 1,6 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 1,2 % 1,1 %

Brussel 1,3 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 2,4 % 1,2 % 0,0 % 1,0 %

Temse 0,2 % 1,2 % 0,0 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 0,7 %

Overige Sint-Niklaas 1,1 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 %

Buggenhout 0,0 % 0,0 % 0,3 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Andere 3,5 % 4,8 % 1,2 % 2,7 % 1,2 % 4,3 % 4,5 % 3,1 %

totaal koopvlucht 78,4 % 42,7 % 26,4 % 67,1 % 45,2 % 21,2 % 41,2 % 53,9 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 0,0 % 1,5 % 0,6 %

Openbare markt 4,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 2,4 % 1,9 %

N.v.t. 2,2 % 4,1 % 15,1 % 27,2 % 21,8 % 30,9 % 20,2 % 12,1 % 

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van lebbeke 
kopen te
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische 

art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

lebbeke (koopbinding) 18,3 % 12,8 % 45,3 % 38,4 % 47,9 % 21,5 %

Dendermonde 37,0 % 17,8 % 7,0 % 34,2 % 19,0 % 25,0 %

Aalst 22,4 % 4,7 % 6,3 % 10,9 % 13,1 % 12,1 %

Gent 1,5 % 8,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 %

Opwijk 0,0 % 3,8 % 0,3 % 0,0 % 1,2 % 1,8 %

Overige Sint-Niklaas 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,3 % 1,2 % 1,0 %

Buggenhout 0,0 % 1,5 % 0,0 % 2,4 % 1,2 % 0,9 %

Brussel 0,3 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Temse 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 1,2 % 0,2 %

Andere 8,6 % 18,9 % 4,2 % 1,5 % 4,5 % 12,1 %

totaal koopvlucht 69,9 % 56,9 % 19,0 % 50,5 % 41,3 % 57,6 % 

E-Commerce 0,0 % 0,3 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 0,2 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

N.v.t. 11,8 % 30,0 % 35,7 % 9,9 % 10,7 % 20,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners 
van een andere gemeente goederen aankopen 
te lebbeke.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van lebbeke (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 

beschouwd worden als de “graadmeter” voor 
de commerciële uitstraling van een centrum, 
worden in onderstaande tabel de aangetrokken 
gemeenten weergegeven, voor zover lebbeke er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van lebbeke bedraagt het marktaandeel 
shopping in de eigen gemeente 35,9 %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van lebbeke, 35,9 % toevloeit 
naar het reguliere detailhandelsapparaat van 
lebbeke.

koopattraCtie

inwoners van lebbeke 
kopen te
(n = alle respondenten)

totaal

lebbeke (koopbinding) 44,3 %

Dendermonde 25,7 %

Aalst 7,7 %

Gent 1,7 %

Opwijk 1,5 %

Temse 0,8 %

Koopcenter Sint-Niklaas (Waasland Shopping) 0,5 %

Brussel 0,4 %

Overige Sint-Niklaas 0,4 %

Buggenhout 0,2 %

Andere 4,6 %

totaal koopvlucht 43,5 %

E-Commerce 0,2 %

Openbare markt 2,6 %

N.v.t. 9,3 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men te 
lebbeke 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

lebbeke (koopbinding) 66,5 % 35,9 % 27,2 % 48,9 %

Dendermonde 8,2 % 7,5 % 3,2 % 7,1 %

Buggenhout 3,1 % 6,9 % 5,6 % 4,9 %
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op lebbeke werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te lebbeke inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 10.961 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in lebbeke zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 

Met 10.961 I.E.  komt lebbeke op de 23° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen, hetgeen een bevestiging is van 
haar bovenlokale verzorgingsfunctie.

~ 160 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Lebbeke  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40 % 

Marktaandeel tussen 10 en 20 % 

Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

 

 
 

koopgerichtheid shopping 
op lebbeke   
vanuit andere oost-Vlaamse 
gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %



371

De commerciële positie van lede 
wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van lede.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, voor 
wat betreft de inwoners van lede, 
inzicht verschaft in de koopbinding 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van lede”) en de 
koopvlucht (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van andere 
centra”).    
Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 

recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van lede 
kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit lede, onafgezien 
of deze al dan niet recent aankopen 
hebben verricht.   

30.  De FUsiegeMeente leDe

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van lede 
kopen te
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

N442 Wichelsesteenweg 10,3 % 5,6 % 8,4 %

Overige lede 37,4 % 27,4 % 33,3 %

totaal lede (koopbinding) 47,7 % 33,0 % 41,7 %

Aalst 13,5 % 9,8 % 12,0 %

Wetteren 7,1 % 0,0 % 4,2 %

Gent 1,4 % 2,8 % 2,0 %

Dendermonde 1,8 % 1,4 % 1,6 %

Asse 1,4 % 0,0 % 0,8 %

Erpe-Mere 1,4 % 0,0 % 0,8 %

Sint-Niklaas 1,4 % 0,0 % 0,8 %

Andere 1,4 % 11,9 % 5,7 %

totaal koopvlucht 29,5 % 26,0 % 28,1 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 22,8 % 36,4 % 28,4 %

N.v.t. 0,0 % 4,6 % 1,9 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van lede 
kopen te
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huis-
houd-

artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogis-
terij- & 

parfume-
rie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artike-
len voor 
sport en 

spel

Beno-
digdhe-
den voor 
plant & 

dier

totaal 
shopping

N442 Wichelsesteenweg 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,9 % 24,4 % 0,0 % 3,0 %

Overige lede 22,5 % 12,5 % 4,6 % 28,5 % 12,7 % 5,5 % 22,8 % 16,6 %

totaal lede (koopbinding) 23,9 % 12,5 % 4,6 % 28,5 % 21,7 % 29,9 % 22,8 % 19,6 %

Aalst 29,7 % 13,8 % 17,7 % 36,6 % 23,6 % 9,1 % 12,6 % 22,8 %

Wetteren 8,7 % 9,0 % 15,2 % 0,0 % 10,4 % 10,7 % 1,5 % 8,8 %

Sint-Niklaas 6,4 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 4,5 % 0,0 % 1,5 % 4,1 %

Dendermonde 4,5 % 4,5 % 4,6 % 1,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,9 %

Gent 1,0 % 3,0 % 7,6 % 3,0 % 2,3 % 1,5 % 0,5 % 2,6 %

Brussel 3,7 % 3,0 % 1,5 % 1,5 % 0,0 % 3,5 % 1,5 % 2,5 %

Asse 1,4 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 3,0 % 0,0 % 4,6 % 1,4 %

Erpe-Mere 0,3 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 0,5 %

Andere 4,1 % 4,5 % 3,0 % 6,4 % 0,0 % 7,6 % 6,1 % 4,1 %

totaal koopvlucht 59,8 % 40,9 % 52,7 % 55,0 % 46,7 % 35,5 % 34,3 % 50,7 %

E-Commerce 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 %

Openbare markt 5,1 % 18,1 % 4,6 % 3,0 % 7,9 % 0,0 % 6,5 % 6,7 %

N.v.t. 10,5 % 28,6 % 38,1 % 13,5 % 20,8 % 34,6 % 36,4 % 22,5 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van lede 
kopen te
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

N442 Wichelsesteenweg 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % 0,2 %

Overige lede 6,0 % 9,4 % 7,6 % 21,3 % 11,9 % 9,1 %

totaal lede (koopbinding) 6,0 % 9,4 % 7,6 % 24,4 % 11,9 % 9,3 %

Aalst 35,8 % 5,8 % 30,4 % 24,4 % 19,8 % 19,7 %

Gent 1,5 % 29,3 % 0,8 % 1,5 % 1,5 % 13,9 %

Dendermonde 9,9 % 4,5 % 1,4 % 0,0 % 4,9 % 6,0 %

Wetteren 9,0 % 3,0 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 4,9 %

Sint-Niklaas 6,0 % 3,0 % 4,4 % 2,4 % 0,9 % 3,8 %

Brussel 3,0 % 3,0 % 2,6 % 0,0 % 4,5 % 3,0 %

Erpe-Mere 1,5 % 0,0 % 1,4 % 1,5 % 0,0 % 0,7 %

Asse 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,6 % 0,0 % 0,3 %

Andere 9,0 % 6,0 % 6,9 % 3,0 % 13,9 % 7,8 %

totaal koopvlucht 75,6 % 54,6 % 48,0 % 37,5 % 49,9 % 60,0 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,1 %

Openbare markt 0,0 % 1,5 % 23,5 % 0,0 % 1,5 % 1,8 %

N.v.t. 18,4 % 34,5 % 20,9 % 38,1 % 35,8 % 28,8 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te lede.  
Als basis voor de berekening van de koopattractie 
worden uiteraard enkel de respondenten in rekening 
gebracht die recent (het laatste jaar) deze aankopen 
hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van lede (dus ook exclusief 
E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 

beschouwd worden als de “graadmeter” voor 
de commerciële uitstraling van een centrum, 
worden in onderstaande tabel de aangetrokken 
gemeenten weergegeven, voor zover lede er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van lede bedraagt het marktaandeel 
shopping in de eigen gemeente 25,3 %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van lede, 25,3 % toevloeit naar 
het reguliere detailhandelsapparaat van lede.

koopattraCtie

inwoners van lede kopen te
(n = alle respondenten)

totaal

N442 Wichelsesteenweg 4,8 %

Overige lede 22,5 %

totaal lede (koopbinding) 27,2 %

Aalst 17,5 %

Wetteren 6,1 %

Gent 4,5 %

Dendermonde 3,3 %

Sint-Niklaas 2,6 %

Brussel 1,5 %

Asse 0,9 %

Erpe-Mere 0,7 %

Andere 5,5 %

totaal koopvlucht 42,6 %

E-Commerce 0,2 %

Openbare markt 15,2 %

N.v.t. 14,7 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men 
te lede 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

lede (koopbinding) 42,5 % 25,3 % 13,1 % 31,9 %

Wichelen 25,4 % 10,4 % 4,6 % 17,6 %
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op lede werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te lede inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 7.732 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in lede zou verrichten (berekend op basis 
van huishoudbudgetonderzoek). 

Met 7.732 I.E.  komt lede op de 29° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen, hetgeen een bevestiging is van 
haar eerder lokale verzorgingsfunctie.
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Koopgerichtheid Shopping op Lede  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 
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Marktaandeel tussen 5 en 10 % 
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gemeenten

Marktaandeel > 40 %
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Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van lierde 
wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van lierde.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, voor 
wat betreft de inwoners van lierde, 
inzicht verschaft in de koopbinding 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van lierde”) en de 
koopvlucht (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van lierde 
kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit lierde, onafgezien 
of deze al dan niet recent aankopen 
hebben verricht.   

31.  De FUsiegeMeente lierDe

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van lierde 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

lierde (koopbinding) 14,2 % 29,2 % 20,4 %

Geraardsbergen 45,3 % 40,3 % 43,2 %

Brakel 35,8 % 30,6 % 33,6 %

Zottegem 4,7 % 0,0 % 2,8 %

Andere 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal koopvlucht 85,8 % 70,8 % 79,6 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van lierde 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

lierde 
(koopbinding) 4,6 % 4,9 % 5,0 % 5,0 % 25,0 % 0,0 % 24,3 % 8,6 %

Geraardsbergen 47,6 % 50,7 % 45,0 % 25,0 % 5,0 % 10,0 % 20,8 % 36,4 %

Brakel 1,2 % 29,6 % 15,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 30,6 % 9,4 %

Zottegem 15,1 % 4,9 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 6,8 %

Ronse 4,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 %

Ninove 1,2 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 1,1 %

Herzele 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,7 % 0,8 %

Oudenaarde 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,3 %

Andere 10,5 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 %

totaal koopvlucht 80,2 % 85,2 % 60,0 % 40,0 % 10,0 % 25,0 % 61,1 % 61,3 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 1,2 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 %

N.v.t. 13,9 % 9,9 % 35,0 % 50,0 % 60,0 % 75,0 % 14,6 % 28,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van lierde 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

lierde 
(koopbinding) 16,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 34,5 % 9,4 %

Geraardsbergen 49,3 % 1,3 % 10,0 % 40,0 % 19,7 % 22,4 %

Brakel 4,9 % 4,8 % 30,0 % 15,0 % 11,3 % 7,2 %

Gent 0,0 % 9,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 %

Herzele 0,0 % 9,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 %

Zottegem 0,0 % 0,0 % 0,0 % 15,0 % 0,0 % 0,9 %

Ninove 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,9 % 0,6 %

Oudenaarde 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,3 %

Andere 9,9 % 12,3 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 9,0 %

totaal koopvlucht 64,0 % 37,6 % 45,0 % 75,0 % 36,0 % 48,9 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 19,7 % 62,4 % 55,0 % 25,0 % 29,6 % 41,6 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
lierde.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van lierde (dus ook exclusief 
E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover lierde er een “marktaandeel” haalt van 
minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van lierde, evenwel in geen 
enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op lierde werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te lierde inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 785 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in lierde zou verrichten (berekend op basis 
van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 785 I.E.  komt lierde op de  61° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen .  lierde kan dan ook als 
een centrum met een beperkte lokale 
verzorgingsfunctie worden aanzien . 

koopattraCtie

inwoners van lierde 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

lierde (koopbinding) 13,9 %

Geraardsbergen 36,7 %

Brakel 19,5 %

Zottegem 3,9 %

Herzele 1,1 %

Gent 0,8 %

Ronse 0,6 %

Ninove 0,5 %

Oudenaarde 0,2 %

Andere 3,5 %

totaal koopvlucht 66,9 %

E-Commerce 0,0 %

Openbare markt 0,5 %

N.v.t. 18,7 %

totaal 100,0 %
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De commerciële positie van 
lochristi wordt bepaald door de 
mate waarin gezinnen zich richten 
tot het handelsaanbod van lochristi.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
lochristi, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van lochristi”) 
en de koopvlucht (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
andere centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van lochristi 
kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit lochristi, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

32.  De FUsiegeMeente loChristi

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van lochristi 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding 
& dranken Verswaren totaal convenience

N70 Antwerpsesteenweg 18,8 % 13,9 % 16,8 %

Overige lochristi 73,9 % 74,8 % 74,3 %

totaal lochristi (koopbinding) 92,7 % 88,7 % 91,1 %

lokeren 4,5 % 5,3 % 4,8 %

Gent 0,5 % 1,3 % 0,8 %

Koopcenter Sint-Niklaas (Waasland Shopping) 0,0 % 0,9 % 0,4 %

Destelbergen 0,2 % 0,0 % 0,1 %

Andere 2,0 % 1,1 % 1,6 %

totaal koopvlucht 7,3 % 8,6 % 7,8 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 1,8 % 0,7 %

N.v.t. 0,0 % 0,9 % 0,4 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van lochristi 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huis-
houd-

artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artike-
len voor 
sport en 

spel

Benodigd-
heden voor 

plant & 
dier

totaal 
shopping

N70 Antwerpsesteenweg 25,3 % 21,3 % 22,9 % 7,6 % 26,5 % 18,1 % 12,4 % 21,6 %

Overige lochristi 32,3 % 65,8 % 24,3 % 51,3 % 20,0 % 21,5 % 49,2 % % 36,3 %

totaal lochristi 
(koopbinding) 57,7 % 87,1 % 47,3 % 59,0 % 46,4 % 39,6 % 61,7 % 57,9 %

Gent 25,2 % 1,4 % 3,2 % 13,6 % 5,2 % 1,2 % 0,9 % 11,7 %

lokeren 4,8 % 6,5 % 9,3 % 5,8 % 4,0 % 1,5 % 6,9 % 5,7 %

Koopcenter Sint-Niklaas 
(Waasland Shopping) 6,7 % 0,2 % 0,3 % 4,5 % 0,3 % 1,5 % 1,8 % 3,2 %

Destelbergen 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,4 %

laarne 0,0 % 0,2 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Overige Sint-Niklaas 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,1 %

Wetteren 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Wachtebeke 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Andere 1,6 % 0,0 % 0,3 % 3,8 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 1,0 %

totaal koopvlucht 39,2 % 9,3 % 13,9 % 29,5 % 9,4 % 5,3 % 11,8 % 22,5 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Openbare markt 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,6 % 0,7 %

N.v.t. 2,3 % 3,6 % 38,8 % 11,6 % 43,2 % 55,1 % 22,0 % 18,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van lochristi 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

N70 Antwerpsesteenweg 30,3 % 10,0 % 5,8 % 16,7 % 9,2 % 17,1 %

Overige lochristi 42,6 % 17,2 % 29,2 % 41,6 % 44,7 % 30,9 %

totaal lochristi (koopbinding) 72,9 % 27,2 % 35,0 % 58,3 % 53,9 % 47,9 %

Gent 6,0 % 20,4 % 14,1 % 12,0 % 7,5 % 13,3 %

lokeren 7,5 % 4,0 % 5,2 % 5,8 % 5,7 % 5,6 %

Koopcenter Sint-Niklaas 
(Waasland Shopping) 2,5 % 3,1 % 4,0 % 0,0 % 0,3 % 2,4 %

Overige Sint-Niklaas 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 1,0 %

laarne 0,2 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 %

Wachtebeke 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Destelbergen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,2 %

Wetteren 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 1,2 % 0,2 %

Andere 0,2 % 8,7 % 4,9 % 0,0 % 3,5 % 4,5 %

totaal koopvlucht 17,3 % 39,1 % 29,0 % 17,8 % 20,8 % 28,0 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % 0,2 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 9,7 % 33,7 % 36,0 % 21,2 % 25,3 % 23,9 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners 
van een andere gemeente goederen aankopen 
te lochristi.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van lochristi (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 

beschouwd worden als de “graadmeter” voor 
de commerciële uitstraling van een centrum, 
worden in onderstaande tabel de aangetrokken 
gemeenten weergegeven, voor zover lochristi er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van lochristi bedraagt het marktaandeel 
shopping in de eigen gemeente 71,3 %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van lochristi, 71,3 % toevloeit 
naar het reguliere detailhandelsapparaat van 
lochristi.

koopattraCtie

inwoners van lochristi kopen te 
(n = alle respondenten) totaal

N70 Antwerpsesteenweg 18,7 %

Overige lochristi 51,8 %

totaal lochristi (koopbinding) 70,5 %

Gent 7,3 %

lokeren 5,3 % 

Koopcenter Sint-Niklaas (Waasland Shopping) 1,8 %

Destelbergen 0,2 %

laarne 0,2 %

Overige Sint-Niklaas 0,2 %

Wetteren 0,1 %

Wachtebeke 0,1 %

Andere 2,0 %

totaal koopvlucht 17,2 %

E-Commerce 0,1 %

Openbare markt 0,6 %

N.v.t. 11,7 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men te 
lochristi 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

lochristi (koopbinding) 91,4 % 71,3 % 63,0 % 79,8 %

Wachtebeke 2,9 % 20,1 % 8,4 % 10,3 %

Destelbergen 2,6 % 6,8 % 9,9 % 4,9 %

laarne 0,0 % 6,0 % 3,2 % 2,8 %
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op lochristi werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te lochristi inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 20.804 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in lochristi zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 

Met 20.804 I.E.  komt lochristi op de 15° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen, hetgeen duidt op een bovenlokale 
verzorgingsfunctie. 
Evenwel is deze laatste vooral een gevolg van 
de aanwezigheid van het handelslineair langs de 
Antwerpsesteenweg (N70) op het grondgebied van de 
gemeente.

~ 174 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Lochristi  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40 % 
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Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

 

 

koopgerichtheid shopping 
op lochristi   
vanuit andere oost-Vlaamse 
gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van 
lokeren wordt bepaald door de 
mate waarin gezinnen zich richten 
tot het handelsaanbod van lokeren.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
lokeren, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van lokeren”) 
en de koopvlucht (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
andere centra”).    
Hiertoe worden de bestedingen 

vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van lokeren 
kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit lokeren, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

33.  De FUsiegeMeente lokeren

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van lokeren 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding 
& dranken Verswaren totaal convenience

N70 Gentsesteenweg 52,2 % 40,1 % 47,2 %

N47 Zelebaan 11,2 % 7,1 % 9,5 %

Overige lokeren 33,0 % 30,8 % 32,1 %

totaal lokeren (koopbinding) 96,4 % 78,0 % 88,8 %

Koopcenter Sint-Niklaas (Waasland Shopping) 0,7 % 0,0 % 0,4 %

lochristi 0,3 % 0,2 % 0,3 %

Gent 0,0 % 0,2 % 0,1 %

Andere 1,4 % 2,2 % 1,7 %

totaal koopvlucht 2,5 % 2,5 % 2,5 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 1,1 % 19,5 % 8,7 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van lokeren 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artike-
len voor 
sport en 

spel

Benodigd-
heden voor 

plant & 
dier

totaal 
shopping

N70 Gentsesteenweg 1,5 % 57,5 % 0,8 % 2,5 % 7,3 % 2,7 % 15,7 % 10,8 %

N47 Zelebaan 8,4 % 6,3 % 57,8 % 0,0 % 2,2 % 2,3 % 3,3 % 14,1 %

Overige lokeren 34,2 % 33,6 % 30,1 % 61,0 % 44,0 % 20,1 % 50,2 % 37,3 %

totaal lokeren 
(koopbinding) 44,1 % 97,5 % 88,8 % 63,5 % 53,5 % 25,2 % 69,2 % 62,1 %

Koopcenter Sint-Niklaas 
(Waasland Shopping) 29,2 % 0,0 % 0,0 % 22,8 % 7,8 % 8,2 % 0,6 % 13,9 %

Gent 8,6 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 1,1 % 6,4 % 0,0 % 3,7 %

lochristi 3,8 % 0,2 % 0,0 % 0,6 % 0,4 % 2,4 % 0,2 % 1,7 %

Overige Sint-Niklaas 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 1,1 % 0,6 % 0,8 % 0,8 %

Zele 0,2 % 0,0 % 1,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,4 %

Andere 2,7 % 0,0 % 0,8 % 1,5 % 3,2 % 5,6 % 4,9 % 2,3 %

totaal koopvlucht 45,8 % 0,2 % 1,8 % 26,5 % 13,6 % 23,3 % 7,3 % 22,7 %

E-Commerce 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,2 % 1,4 % 0,2 % 0,6 % 

Openbare markt 6,1 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 3,0 % 0,0 % 4,5 % 3,0 %

N.v.t. 3,3 % 2,3 % 9,4 % 9,3 % 27,7 % 50,1 % 18,9 % 11,5 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van lokeren 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

N70 Gentsesteenweg 4,6 % 7,1 % 0,0 % 1,6 % 1,0 % 4,9 %

N47 Zelebaan 7,1 % 15,9 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 9,5 %

Overige lokeren 66,4 % 28,5 % 31,9 % 54,1 % 68,4 % 47,6 %

totaal lokeren (koopbinding) 78,1 % 51,5 % 31,9 % 56,5 % 69,4 % 62,0 %

Koopcenter Sint-Niklaas 
(Waasland Shopping)

12,6 % 16,7 % 29,1 % 16,0 % 0,8 % 14,0 %

Gent 0,4 % 8,7 % 3,0 % 4,0 % 0,8 % 4,4 %

Overige Sint-Niklaas 2,7 % 1,1 % 0,2 % 0,2 % 2,3 % 1,7 %

lochristi 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,0 % 0,7 %

Zele 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % 0,7 %

Aalst 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,1 %

Andere 1,7 % 7,1 % 6,6 % 0,8 % 4,1 % 4,5 %

totaal koopvlucht 19,7 % 34,4 % 39,8 % 22,6 % 9,5 % 26,1 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,2 % 0,8 % 0,2 %

Openbare markt 0,0 % 0,3 % 2,6 % 0,8 % 6,4 % 1,0 %

N.v.t. 2,3 % 13,7 % 24,1 % 19,9 % 13,9 % 10,6 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners 
van een andere gemeente goederen aankopen 
te lokeren.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van lokeren (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).

Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor 
de commerciële uitstraling van een centrum, 
worden in onderstaande tabel de aangetrokken 
gemeenten weergegeven, voor zover lokeren er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van lokeren bedraagt het marktaandeel 
shopping in de eigen gemeente 70,2 %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van lokeren, 70,2 % toevloeit naar 
het reguliere detailhandelsapparaat van lokeren.

koopattraCtie

inwoners van lokeren 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

N70 Gentsesteenweg 25,5 %

N47 Zelebaan 11,2 %

Overige lokeren 37,0 %

totaal lokeren (koopbinding) 73,7 %

Koopcenter Sint-Niklaas (Waasland Shopping) 8,1 %

Gent 2,3 %

lochristi 0,9 %

Overige Sint-Niklaas 0,6 %

Zele 0,3 %

Andere 2,5 %

totaal koopvlucht 14,5 % 

E-Commerce 0,3 %

Openbare markt 5,1 %

N.v.t. 6,3 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men te 
lokeren 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

lokeren (koopbinding) 88,8 % 70,2 % 69,4 % 78,7 %

Moerbeke 1,0 % 21,9 % 33,9 % 13,7 %

Zele 6,4 % 19,5 % 29,6 % 15,4 %

Berlare 3,3 % 13,2 % 12,3 % 8,1 %

Waasmunster 10,7 % 11,4 % 8,8 % 10,6 %

lochristi 4,9 % 7,1 % 7,3 % 6,0 %
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op lokeren werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te lokeren inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 43.101 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in lokeren zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 

Met 43.101 I.E.  komt lokeren op de 6° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen, hetgeen een exponent is van haar 
kleinstedelijke verzorgingsfunctie.

~ 179 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Lokeren  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 
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koopgerichtheid shopping 
op lokeren   
vanuit andere oost-Vlaamse 
gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van 
lovendegem wordt bepaald door 
de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
lovendegem.  Deze gerichtheid 
drukt zich uit in koopbinding, 
koopvlucht en koopattractie, 
respectievelijk voor aankopen 
convenience, shopping en specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
lovendegem, inzicht verschaft 
in de koopbinding (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
lovendegem”) en de koopvlucht 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
lovendegem kunnen bestedingen 
ook nog verricht worden via 
alternatieve circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk 
dat bepaalde assortimenten recent 
niet werden aangekocht, vandaar 
een rubriek “ N.v.t.” onderaan de 
tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit lovendegem, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

34.  De FUsiegeMeente loVenDegeM

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van lovendegem 
kopen te
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal 

convenience

N9 Grote Baan 0,8 % 1,5 % 1,1 %

Overige lovendegem 71,3 % 64,5 % 68,5 %

totaal lovendegem (koopbinding) 72,1 % 65,9 % 69,6 %

Zomergem 9,3 % 9,1 % 9,2 %

Gent 7,8 % 9,9 % 8,6 %

Evergem 3,9 % 3,0 % 3,5 %

Makro-Eke 0,8 % 1,5 % 1,1 %

Andere 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal koopvlucht 21,7 % 23,5 % 22,5 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 3,1 % 7,5 % 4,9 %

N.v.t. 3,1 % 3,0 % 3,1 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van lovendegem 
kopen te
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogis-
terij- & 
parfu-
merie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artike-
len voor 
sport en 

spel

Benodigd-
heden voor 

plant & 
dier

totaal 
shopping

N9 Grote Baan 32,0 % 27,6 % 26,5 % 17,7 % 27,8 % 37,7 % 57,8 % 31,4 %

Overige lovendegem 1,4 % 39,3 % 12,2 % 20,9 % 3,0 % 0,0 % 14,4 % 10,9 %

totaal lovendegem 
(koopbinding) 33,3 % 66,9 % 38,7 % 38,6 % 30,8 % 37,7 % 72,1 % 42,3 %

Gent 48,3 % 6,3 % 12,9 % 39,1 % 33,6 % 13,1 % 0,9 % 28,4 %

Eeklo 11,0 % 4,0 % 13,6 % 9,6 % 6,7 % 3,1 % 6,3 % 9,0 %

Makro-Eke 6,7 % 6,3 % 3,8 % 0,0 % 6,7 % 10,0 % 0,9 % 5,3 %

Evergem 0,0 % 6,3 % 16,7 % 0,0 % 3,0 % 6,2 % 0,0 % 4,3 %

Maldegem 0,0 % 4,0 % 5,2 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 1,5 %

Zomergem 0,0 % 3,1 % 0,0 % 6,4 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 1,2 %

Nevele 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 %

Andere 0,0 % 0,0 % 3,0 % 3,2 % 0,7 % 12,3 % 0,9 % 1,6 %

totaal koopvlucht 66,0 % 29,9 % 55,2 % 58,2 % 57,4 % 44,7 % 12,1 % 52,0 %

E-Commerce 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,6 %

Openbare markt 0,0 % 3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 6,1 % 3,2 % 9,0 % 17,6 % 15,8 % 4,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 
%

100,0 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van lovendegem 
kopen te
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

N9 Grote Baan 48,0 % 17,1 % 8,0 % 16,5 % 39,2 % 29,7 %

Overige lovendegem 3,1 % 6,2 % 4,0 % 7,6 % 19,6 % 6,6 %

totaal lovendegem 
(koopbinding) 51,1 % 23,3 % 12,1 % 24,1 % 58,8 % 36,4 %

Gent 10,9 % 45,7 % 33,3 % 40,6 % 6,5 % 28,6 %

Makro-Eke 6,2 % 7,0 % 3,2 % 3,3 % 11,7 % 6,9 %

Eeklo 10,1 % 3,1 % 6,3 % 6,6 % 3,3 % 5,8 %

Evergem 14,0 % 0,0 % 6,3 % 3,3 % 3,3 % 5,6 %

Zomergem 3,9 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 1,5 %

Nevele 3,1 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 1,2 %

Deinze 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 %

Maldegem 0,8 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Andere 0,0 % 1,6 % 15,8 % 0,0 % 3,3 % 1,8 %

totaal koopvlucht 48,9 % 58,2 % 69,0 % 57,1 % 28,1 % 52,0 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,0 % 18,6 % 19,0 % 18,8 % 13,1 % 11,6 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners 
van een andere gemeente goederen aankopen 
te lovendegem.  Als basis voor de berekening 
van de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van lovendegem (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 

beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden 
in onderstaande tabel de aangetrokken gemeenten 
weergegeven, voor zover lovendegem er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van lovendegem bedraagt het 
marktaandeel shopping in de eigen gemeente 44,4 %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van lovendegem,  
44,4 % toevloeit naar het reguliere 
detailhandelsapparaat van lovendegem.

koopattraCtie

inwoners van lovendegem kopen te
(n = alle respondenten) totaal

N9 Grote Baan 17,9 %

Overige lovendegem 35,2 %

totaal lovendegem (koopbinding) 53,0 %

Gent 19,8 %

Zomergem 4,7 %

Eeklo 4,5 %

Evergem 4,2 %

Makro-Eke 3,8 %

Maldegem 0,6 %

Nevele 0,4 %

Deinze 0,2 %

Andere 0,9 %

totaal koopvlucht 39,1 %

E-Commerce 0,2 %

Openbare markt 2,3 %

N.v.t. 5,3 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men te 
lovendegem 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

lovendegem (koopbinding) 71,8 % 44,4 % 41,2 % 56,0 %

Evergem 7,1 % 6,7 % 3,2 % 6,4 %
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op lovendegem werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te lovendegem inzake 
shopping berekend.  
Deze bedraagt 7.286 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in lovendegem zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 

Met 7.286 I.E.  komt lovendegem op de 30° plaats in 
de commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen, hetgeen duidt op een lokale 
verzorgingsfunctie, zij het dat deze opgekrikt 
wordt door de aanwezigheid van het handelslineair 
langs de Grote Baan (N9) op het grondgebied van de 
gemeente.

~ 184 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Lovendegem  
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Marktaandeel > 40 % 
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koopgerichtheid shopping 
op lovendegem   
vanuit andere oost-Vlaamse 
gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van 
Maarkedal wordt bepaald door 
de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
Maarkedal.  Deze gerichtheid drukt 
zich uit in koopbinding, koopvlucht 
en koopattractie, respectievelijk 
voor aankopen convenience, 
shopping en specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners 
van Maarkedal, inzicht verschaft 
in de koopbinding (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat 
van Maarkedal”) en de koopvlucht 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Maarkedal kunnen bestedingen ook 
nog verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Maarkedal, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

35.  De FUsiegeMeente MaarkeDal

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van Maarkedal 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

Maarkedal (koopbinding) 10,6 % 12,1 % 11,2 %

Oudenaarde 40,1 % 31,8 % 36,7 %

Ronse 37,8 % 32,6 % 35,7 %

Brakel 7,6 % 1,6 % 5,1 %

Geraardsbergen 3,0 % 0,0 % 1,8 %

Makro-Eke 0,0 % 3,0 % 1,2 %

Andere 0,8 % 6,0 % 2,9 %

totaal koopvlucht 89,4 % 75,0 % 83,5 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 6,8 % 2,8 %

N.v.t. 0,0 % 6,0 % 2,5 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van Maarkedal 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huis-
houd-

artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artike-
len voor 
sport en 

spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

Maarkedal 
(koopbinding) 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 1,5 %

Oudenaarde 50,5 % 39,6 % 21,6 % 44,3 % 31,7 % 30,9 % 36,0 % 39,3 %

Ronse 9,8 % 37,5 % 45,8 % 12,3 % 9,5 % 18,9 % 33,9 % 22,1 %

Gent 15,2 % 0,0 % 3,1 % 6,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,6 %

Makro-Eke 8,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 3,2 %

Brakel 0,0 % 7,7 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 1,5 %

Geraardsbergen 0,0 % 3,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 0,7 %

Zottegem 1,3 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 %

Deinze 0,0 % 0,0 % 3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 %

Andere 7,3 % 3,0 % 0,0 % 6,3 % 7,3 % 3,9 % 6,8 % 5,2 %

totaal koopvlucht 92,7 % 90,9 % 75,3 % 72,4 % 49,3 % 53,7 % 82,0 % 79,7 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % 0,0 % 0,2 %

Openbare markt 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

N.v.t. 6,7 % 0,0 % 24,7 % 27,6 % 50,7 % 43,2 % 15,0 % 18,4 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van Maarkedal 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

Maarkedal (koopbinding) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 6,2 % 0,9 %

Oudenaarde 35,1 % 26,7 % 47,5 % 35,8 % 23,3 % 30,6 %

Ronse 39,1 % 22,2 % 8,2 % 22,8 % 42,7 % 29,7 %

Makro-Eke 12,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 %

Gent 0,0 % 8,9 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 4,1 %

Deinze 0,0 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 %

Kluisbergen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,2 % 0,7 %

Brakel 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % 0,3 %

Geraardsbergen 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Waregem 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % 0,3 %

Andere 10,2 % 6,6 % 3,2 % 0,0 % 9,3 % 7,6 %

totaal koopvlucht 97,8 % 70,3 % 58,8 % 61,9 % 87,6 % 80,7 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 2,2 % 29,7 % 41,2 % 34,8 % 6,2 % 18,4 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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inwoners van Maarkedal kopen te 
(n = alle respondenten) totaal

Maarkedal (koopbinding) 5,6 %

Oudenaarde 36,5%

Ronse 29,5 %

Gent 3,2 %

Brakel 2,9 %

Makro-Eke 2,6 %

Geraardsbergen 1,1 %

Deinze 0,7 %

Zottegem 0,3 %

Kluisbergen 0,1 %

Waregem 0,1 %

Andere 4,7 %

totaal koopvlucht 81,5 % 

E-Commerce 0,1 %

Openbare markt 1,3 %

N.v.t. 11,5 %

totaal 100,0 %

koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Maarkedal.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Maarkedal (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Maarkedal er een “marktaandeel” haalt 
van minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van Maarkedal, evenwel in geen 
enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Maarkedal werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te Maarkedal inzake 
shopping berekend.  
Deze bedraagt 113 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Maarkedal zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 113 I.E.  komt Maarkedal op de  65° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen .  Maarkedal kan dan ook 
als een centrum met een beperkte lokale 
verzorgingsfunctie worden aanzien . 

koopattraCtie
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De commerciële positie van 
Maldegem wordt bepaald door 
de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
Maldegem.  Deze gerichtheid drukt 
zich uit in koopbinding, koopvlucht 
en koopattractie, respectievelijk 
voor aankopen convenience, 
shopping en specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners 
van Maldegem, inzicht verschaft 
in de koopbinding (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat 
van Maldegem”) en de koopvlucht 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Maldegem kunnen bestedingen ook 
nog verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Maldegem, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

36.  De FUsiegeMeente MalDegeM

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van Maldegem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

N9 leopoldlaan / Astridlaan 34,2 % 22,7 % 29,5 %

Overige Maldegem 41,7 % 46,7 % 43,8 %

totaal Maldegem (koopbinding) 75,9 % 69,4 % 73,3 %

Eeklo 4,3 % 4,2 % 4,2 %

Aalter 4,3 % 3,2 % 3,8 %

Knesselare 2,8 % 0,4 % 1,8 %

Nederland 2,3 % 0,4 % 1,5 %

Brugge 1,4 % 0,4 % 1,0 %

Gent 0,4 % 0,0 % 0,2 %

Andere 8,5 % 5,6 % 7,3 %

totaal koopvlucht 24,1 % 14,1 % 20,0 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 16,5 % 6,8 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van Maldegem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 

plant & 
dier

totaal 
shopping

N9 leopoldlaan / 
Astridlaan 26,6 % 24,6 % 14,0 % 17,0 % 28,7 % 20,1 % 15,0 % 22,4 %

Overige Maldegem 13,1 % 36,3 % 36,3 % 28,7 % 19,2 % 28,7 % 39,4 % 25,1 %

totaal Maldegem 
(koopbinding) 39,7 % 60,9 % 50,3 % 45,6 % 47,9 % 48,8 % 54,4 % 47,5 %

Brugge 22,9 % 16,6 % 8,5 % 13,5 % 14,5 % 11,9 % 2,6 % 15,6 %

Eeklo 12,8 % 2,8 % 8,5 % 5,7 % 4,2 % 5,7 % 8,5 % 8,4 %

Aalter 4,7 % 1,4 % 2,8 % 4,2 % 3,6 % 2,9 % 2,8 % 3,5 %

Nederland 1,7 % 1,4 % 1,4 % 6,1 % 1,4 % 1,4 % 2,8 % 2,0 %

Gent 4,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,4 % 1,4 % 0,0 % 1,9 %

Knesselare 2,7 % 2,8 % 0,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,9 %

Andere 7,4 % 11,2 % 10,3 % 11,7 % 11,3 % 11,9 % 17,0 % 10,3 %

totaal koopvlucht 56,2 % 36,3 % 32,1 % 44,5 % 38,0 % 36,8 % 35,2 % 43,6 %

E-Commerce 0,3 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 0,0 % 2,8 % 1,0 %

Openbare markt 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,7 %

N.v.t. 3,7 % 0,0 % 17,6 % 9,9 % 5,7 % 14,4 % 7,7 % 7,2 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van Maldegem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

N9 leopoldlaan / 
Astridlaan 26,4 % 8,8 % 20,6 % 23,0 % 22,8 % 17,7 %

Overige Maldegem 28,4 % 11,2 % 32,9 % 29,2 % 36,8 % 21,9 %

totaal Maldegem 
(koopbinding) 54,8 % 20,0 % 53,5 % 52,2 % 59,6 % 39,6 %

Brugge 20,3 % 9,2 % 13,1 % 10,1 % 7,0 % 12,9 %

Gent 0,0 % 25,6 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 11,4 %

Eeklo 5,7 % 3,2 % 4,2 % 8,6 % 8,4 % 5,0 %

Aalter 1,4 % 4,0 % 4,7 % 1,4 % 4,2 % 3,0 %

Nederland 1,4 % 0,0 % 2,8 % 5,7 % 1,4 % 1,1 %

Knesselare 0,4 % 0,0 % 0,4 % 1,4 % 2,8 % 0,6 %

Andere 11,8 % 14,4 % 11,3 % 9,1 % 14,4 % 13,1 %

totaal koopvlucht 41,0 % 56,3 % 38,0 % 36,4 % 38,2 % 47,1 %

E-Commerce 2,8 % 1,4 % 0,0 % 4,3 % 0,4 % 1,9 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

N.v.t. 1,4 % 22,4 % 7,1 % 7,2 % 1,8 % 11,4 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners 
van een andere gemeente goederen aankopen 
te Maldegem.  Als basis voor de berekening 
van de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Maldegem (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 

beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden 
in onderstaande tabel de aangetrokken gemeenten 
weergegeven, voor zover Maldegem er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Maldegem bedraagt het 
marktaandeel shopping in de eigen gemeente 51,1 %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Maldegem, 51,1 % toevloeit 
naar het reguliere detailhandelsapparaat van 
Maldegem.

koopattraCtie

inwoners van Maldegem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

N9 leopoldlaan / Astridlaan 24,6 %

Overige Maldegem 32,6 %

totaal Maldegem (koopbinding) 57,2 %

Brugge 8,7 %

Eeklo 6,0 %

Aalter 3,6 %

Gent 3,0 %

Knesselare 1,6 %

Nederland 1,6 %

Andere 9,5 %

totaal koopvlucht 34,0 %

E-Commerce 0,7 %

Openbare markt 3,2 %

N.v.t. 4,8 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men te 
Maldegem 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

Maldegem (koopbinding) 73,3 % 51,1 % 44,7 % 60,1 %

Sint-laureins 10,9 % 25,4 % 37,1 % 20,8 %

Knesselare 6,1 % 8,8 % 5,4 % 6,9 %
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Maldegem werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te Maldegem inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 16.355 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Maldegem zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 

Met 16.355 I.E.  komt Maldegem op de 19° plaats in 
de commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen, hetgeen een exponent is van haar 
bovenlokale verzorgingsfunctie.

~ 193 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Maldegem  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40 % 

Marktaandeel tussen 10 en 20 % 

Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

 

koopgerichtheid shopping 
op Maldegem   
vanuit andere oost-Vlaamse 
gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van Melle 
wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van Melle.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, voor 
wat betreft de inwoners van Melle, 
inzicht verschaft in de koopbinding 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van Melle”) en de 
koopvlucht (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van Melle 
kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Melle, onafgezien 
of deze al dan niet recent aankopen 
hebben verricht.   

37.  De FUsiegeMeente Melle

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van Melle 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

N9 Brusselsesteenweg 22,8 % 22,7 % 22,8 %

Overige Melle 57,3 % 50,5 % 54,5 %

totaal Melle (koopbinding) 80,1 % 73,1 % 77,3 %

Gent 9,4 % 9,7 % 9,5 %

Merelbeke 3,1 % 3,2 % 3,2 %

Wetteren 3,1 % 3,2 % 3,2 %

Makro-Eke 1,7 % 0,0 % 1,0 %

Andere 0,8 % 0,9 % 0,9 %

totaal koopvlucht 18,2 % 17,1 % 17,8 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 1,7 % 4,2 % 2,7 %

N.v.t. 0,0 % 5,5 % 2,3 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van Melle 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huis-
houd-

artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

N9 Brusselsesteenweg 6,2 % 9,4 % 6,5 % 6,4 % 16,2 % 3,3 % 9,9 % 8,0 %

Overige Melle 23,1 % 29,1 % 20,4 % 19,3 % 51,4 % 6,7 % 27,4 % 25,8 %

totaal Melle 
(koopbinding) 29,2 % 38,5 % 26,9 % 25,7 % 67,6 % 10,0 % 37,3 % 33,8 %

Gent 53,8 % 39,3 % 23,6 % 38,1 % 9,7 % 24,4 % 9,9 % 35,1 %

Wetteren 6,2 % 6,3 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 3,4 %

Merelbeke 3,1 % 0,8 % 4,2 % 3,2 % 3,2 % 0,0 % 3,3 % 2,8 %

Destelbergen 0,8 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 %

Makro-Eke 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Andere 3,1 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,0 % 1,0 % 1,6 %

totaal koopvlucht 66,9 % 48,9 % 28,7 % 42,2 % 17,1 % 24,4 % 14,2 % 43,5 %

E-Commerce 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,7 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 3,1 % 12,6 % 44,4 % 32,1 % 12,0 % 65,6 % 48,5 % 22,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van Melle 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning
Juwelen & 
horloges

Fotografische & 
optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

N9 Brusselsesteenweg 6,3 % 3,3 % 6,5 % 9,7 % 13,1 % 5,9 %

Overige Melle 16,5 % 6,7 % 22,9 % 30,1 % 36,9 % 15,5 %

totaal Melle 
(koopbinding) 22,8 % 10,0 % 29,4 % 39,8 % 50,0 % 21,4 %

Gent 39,3 % 45,4 % 36,9 % 23,6 % 27,1 % 39,6 %

Wetteren 3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 1,4 %

Destelbergen 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 %

Merelbeke 0,8 % 0,0 % 3,3 % 3,2 % 3,3 % 1,0 %

lede 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 0,4 %

Makro-Eke 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Andere 0,8 % 10,0 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % 4,9 %

totaal koopvlucht 48,9 % 55,4 % 41,2 % 27,8 % 37,9 % 49,0 %

E-Commerce 3,1 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 1,3 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 25,1 % 34,6 % 29,4 % 29,2 % 12,1 % 28,3 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Melle.  Als basis voor de berekening van de 
koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Melle (dus ook exclusief 
E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Melle er een “marktaandeel” haalt van 
minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van Melle, evenwel in geen 
enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Melle werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te Melle inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 5.027 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Melle zou verrichten (berekend op basis 
van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 5.027 I.E.  komt Melle op de  36° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen .  Melle kan dan ook als een 
gemeente met een lokale verzorgingsfunctie 
worden aanzien . 

koopattraCtie

inwoners van Melle 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

N9 Brusselsesteenweg 14,0 %

Overige Melle 36,4 %

totaal Melle (koopbinding) 50,4 %

Gent 24,8 %

Wetteren 2,9 %

Merelbeke 2,6 %

Makro-Eke 0,5 %

Destelbergen 0,4 %

lede 0,1 %

Andere 1,9 %

totaal koopvlucht 33,3 %

E-Commerce 0,5 %

Openbare markt 1,2 %

N.v.t. 14,6 %

totaal 100,0 %
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De commerciële positie van 
Merelbeke wordt bepaald door 
de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
Merelbeke.  Deze gerichtheid drukt 
zich uit in koopbinding, koopvlucht 
en koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners 
van Merelbeke, inzicht verschaft 
in de koopbinding (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat 
van Merelbeke”) en de koopvlucht 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Merelbeke kunnen bestedingen ook 
nog verricht worden via alternatieve 
circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk dat 
bepaalde assortimenten recent niet 
werden aangekocht, vandaar een 
rubriek “ N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Merelbeke, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

38. De FUsiegeMeente MerelBeke

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van Merelbeke 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding 
& dranken Verswaren totaal convenience

Merelbeke (koopbinding) 88,1 % 91,9 % 90,1 %

Gavere 5,5 % 2,6 % 4,3 %

Gent 2,2 % 1,4 % 1,8 %

Makro-Eke 1,8 % 1,4 % 1,6 %

Nazareth 1,4 % 0,0 % 0,8 %

Andere 0,4 % 2,8 % 1,4 %

totaal koopvlucht 11,2 % 8,1 % 9,9 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van Merelbeke 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogiste-
rij- & par-
fumerie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 

plant & 
dier

totaal 
shopping

Merelbeke (koopbinding) 15,2 % 82,9 % 58,9 % 14,0 % 56,3 % 7,0 % 76,3 % 40,7 %

Gent 44,3 % 1,4 % 2,6 % 31,1 % 11,4 % 24,5 % 0,4 % 22,0 %

Gavere 4,7 % 1,8 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 2,8 % 3,2 %

Makro-Eke 1,4 % 4,2 % 0,8 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 1,4 %

Wetteren 1,3 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,4 % 0,8 %

Sint-Martens-latem 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 %

Melle 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 %

Deinze 0,0 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 %

Nazareth 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Oosterzele 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

De Pinte 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,1 %

Andere 18,9 % 1,4 % 1,8 % 8,8 % 5,8 % 7,0 % 3,2 % 9,4 %

totaal koopvlucht 73,9 % 15,7 % 11,0 % 39,9 % 19,3 % 33,2 % 8,5 % 38,9 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,1 % 0,0 % 0,0 % 0,5 %

Openbare markt 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 %

N.v.t. 9,2 % 1,4 % 30,1 % 46,1 % 20,3 % 59,8 % 15,2 % 19,3 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van 
Merelbeke kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

Merelbeke 
(koopbinding) 29,8 % 17,9 % 29,9 % 48,9 % 57,6 % 28,8 %

Gent 23,2 % 17,3 % 14,9 % 26,0 % 10,7 % 19,0 %

Makro-Eke 15,3 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 5,3 %

Wetteren 6,8 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 3,7 %

Gavere 1,4 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 4,1 % 1,2 %

Melle 1,4 % 0,0 % 2,7 % 0,0 % 2,7 % 0,9 %

Nazareth 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 %

Oosterzele 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 0,3 %

Sint-Martens-latem 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,7 % 0,3 %

Deinze 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

De Pinte 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Andere 4,4 % 14,4 % 5,9 % 9,8 % 5,8 % 9,4 %

totaal koopvlucht 53,9 % 34,8 % 26,2 % 41,3 % 30,4 % 40,8 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

N.v.t. 16,3 % 47,3 % 41,1 % 9,8 % 12,0 % 30,3 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners 
van een andere gemeente goederen aankopen 
te Merelbeke.  Als basis voor de berekening 
van de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Merelbeke (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 

beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden 
in onderstaande tabel de aangetrokken gemeenten 
weergegeven, voor zover Merelbeke er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Merelbeke bedraagt het 
marktaandeel shopping in de eigen gemeente 50,5 %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Merelbeke, 50,5 % toevloeit 
naar het reguliere detailhandelsapparaat van 
Merelbeke.

koopattraCtie

inwoners van Merelbeke kopen te 
(n = alle respondenten) totaal

Merelbeke (koopbinding) 59,9 %

Gent 12,6 %

Gavere 3,3 %

Makro-Eke 2,2 %

Wetteren 1,0 %

Nazareth 0,5 %

Melle 0,3 %

Sint-Martens-latem 0,3 %

Deinze 0,2 %

De Pinte 0,1 %

Oosterzele 0,1 %

Andere 5,9 %

totaal koopvlucht 26,6 %

E-Commerce 0,2 %

Openbare markt 0,2 %

N.v.t. 13,0 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men te 
Merelbeke 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

Merelbeke (koopbinding) 90,1 % 50,5 % 41,3 % 68,9 %

Gavere 0,6 % 8,5 % 8,8 % 4,6 %
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Merelbeke werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te Merelbeke inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 14.132 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Merelbeke zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 

Met 14.132 I.E.  komt Merelbeke op de 21° plaats in 
de commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen, hetgeen een exponent is van haar 
bovenlokale verzorgingsfunctie.

~ 202 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Merelbeke  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40 % 

Marktaandeel tussen 10 en 20 % 

Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

 

 

koopgerichtheid shopping 
op Merelbeke   
vanuit andere oost-Vlaamse 
gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van 
Moerbeke wordt bepaald door 
de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
Moerbeke.  Deze gerichtheid drukt 
zich uit in koopbinding, koopvlucht 
en koopattractie, respectievelijk 
voor aankopen convenience, 
shopping en specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Moerbeke, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed 
bij het handelsapparaat van 
Moerbeke”) en de 
koopvlucht (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van andere 
centra”).   

 

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Moerbeke kunnen bestedingen ook 
nog verricht worden via alternatieve 
circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk dat 
bepaalde assortimenten recent niet 
werden aangekocht, vandaar een 
rubriek “ N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Moerbeke, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

39.  De FUsiegeMeente MoerBeke

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van Moerbeke 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding 
& dranken Verswaren totaal convenience

Moerbeke (koopbinding) 73,3 % 84,6 % 78,0 %

lochristi 6,2 % 0,0 % 3,7 %

Stekene 1,6 % 0,0 % 1,0 %

lokeren 1,6 % 0,0 % 1,0 %

Nederland 3,1 % 0,0 % 1,8 %

Andere 14,1 % 13,6 % 13,9 %

totaal koopvlucht 26,7 % 13,6 % 21,3 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 1,8 % 0,7 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van Moerbeke 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogisterij- 
& parfume-

rie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 
plant & dier

totaal 
shopping

Moerbeke 
(koopbinding) 3,0 % 55,9 % 38,3 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 24,5 % 17,1 %

lokeren 22,3 % 16,8 % 0,8 % 42,5 % 27,6 % 10,0 % 9,7 % 18,5 %

Gent 16,3 % 3,2 % 5,9 % 4,2 % 25,3 % 10,0 % 0,9 % 11,3 %

Koopcenter Sint-Niklaas 
(Waasland Shopping) 14,7 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 13,3 % 0,0 % 7,0 %

Stekene 3,0 % 4,1 % 20,5 % 4,2 % 0,0 % 0,0 % 6,5 % 5,9 %

Overige Sint-Niklaas 9,7 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,9 %

Sint-Gillis-Waas 3,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 %

Andere 14,0 % 9,6 % 1,8 % 26,2 % 12,6 % 6,7 % 22,7 % 12,5 %

totaal koopvlucht 89,0 % 44,1 % 31,5 % 77,1 % 71,7 % 46,7 % 46,3 % 64,6 %

E-Commerce 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 %

Openbare markt 6,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,2 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 30,1 % 19,6 % 28,3 % 53,3 % 29,2 % 15,4 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van Moerbeke 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

Moerbeke 
(koopbinding) 3,3 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 30,1 % 4,7 %

lokeren 23,8 % 29,7 % 13,0 % 33,0 % 18,1 % 25,9 %

Gent 14,0 % 24,1 % 2,8 % 19,8 % 0,9 % 16,9 %

Koopcenter Sint-Niklaas 
(Waasland Shopping) 9,8 % 0,0 % 16,2 % 6,6 % 3,2 % 4,8 %

Stekene 0,0 % 6,6 % 3,2 % 0,0 % 3,2 % 3,4 %

Overige Sint-Niklaas 9,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 %

Wachtebeke 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,5 % 0,7 %

Nederland 6,5 % 6,6 % 0,0 % 6,6 % 6,5 % 6,3 %

Andere 13,1 % 6,6 % 19,4 % 14,2 % 9,7 % 10,1 %

totaal koopvlucht 77,1 %  73,6 % 54,6 % 80,2 % 48,2 % 71,5 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 0,2 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 19,6 % 26,4 % 42,1 % 16,5 % 21,7 % 23,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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inwoners van Moerbeke 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

Moerbeke (koopbinding) 41,2 %

lokeren 12,3 %

Gent 7,4 %

Koopcenter Sint-Niklaas (Waasland Shopping) 3,5 %

Stekene 3,3 %

Overige Sint-Niklaas 2,1 %

lochristi 1,6 %

Sint-Gillis-Waas 0,4 %

Wachtebeke 0,1 %

Nederland 3,6 %

Andere 12,7 %

totaal koopvlucht 47,1 %

E-Commerce 0,3 %

Openbare markt 1,1 %

N.v.t. 10,3 %

totaal 100,0 %

koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Moerbeke.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Moerbeke (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Moerbeke er een “marktaandeel” haalt 
van minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van Moerbeke, evenwel in geen 
enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Moerbeke werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te Moerbeke inzake 
shopping berekend.  
Deze bedraagt 1.293 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Moerbeke zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 1.293 I.E.  komt Moerbeke op de  57° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen .  Moerbeke kan dan ook als een 
gemeente met een lokale verzorgingsfunctie 
worden aanzien . 

koopattraCtie
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De commerciële positie van 
Nazareth wordt bepaald door de 
mate waarin gezinnen zich richten 
tot het handelsaanbod van Nazareth.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Nazareth, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van Nazareth”) 
en de koopvlucht (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
andere centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van Nazareth 
kunnen bestedingen ook nog verricht 
worden via alternatieve circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk dat 
bepaalde assortimenten recent niet 
werden aangekocht, vandaar een 
rubriek “ N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Nazareth, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

40.  De FUsiegeMeente nazareth

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van nazareth 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

Industriezone-Eke (Makro) 27,1 % 16,0 % 22,5 %

Overige Nazareth 58,8 % 58,6 % 58,7 %

totaal nazareth (koopbinding) 85,9 % 74,6 % 81,3 %

Deinze 7,5 % 6,4 % 7,0 %

Gavere 1,9 % 1,9 % 1,9 %

Sint-Martens-latem 1,0 % 0,0 % 0,6 %

Gent 0,5 % 0,0 % 0,3 %

Andere 1,9 % 1,9 % 1,9 %

totaal koopvlucht 12,6 % 10,2 % 11,6 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 1,4 % 11,9 % 5,7 %

N.v.t. 0,0 % 3,3 % 1,4 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van nazareth 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 
plant & dier

totaal 
shopping

Industriezone-Eke 
(Makro) 9,4 % 33,8 % 14,5 % 20,0 % 34,0 % 30,0 % 20,0 % 19,3 %

Overige Nazareth 15,5 % 23,9 % 15,9 % 16,6 % 12,0 % 0,0 % 28,6 % 16,6 %

totaal nazareth 
(koopbinding) 24,9 % 57,7 % 30,4 % 36,6 % 46,0 % 30,0 % 48,6 % 35,8 %

Gent 48,9 % 12,5 % 6,0 % 24,0 % 12,0 % 22,0 % 2,0 % 25,2 %

Deinze 6,4 % 6,0 % 17,9 % 10,0 % 2,0 % 0,0 % 20,0 % 8,8 %

Kortrijk 3,9 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 %

Oudenaarde 1,9 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 %

Merelbeke 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,5 %

Gavere 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Sint-Martens-latem 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Andere 4,4 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % 10,0 % 6,0 % 6,0 % 4,1 %

totaal koopvlucht 65,5 % 20,5 % 29,8 % 42,0 % 26,0 % 28,0 % 30,0 % 42,0 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Openbare markt 3,9 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,1 %

N.v.t. 5,8 % 17,9 % 39,8 % 21,4 % 26,0 % 42,0 % 19,4 % 19,8 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van nazareth 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

Industriezone-Eke (Makro) 43,9 % 9,7 % 0,0 % 7,1 % 7,2 % 20,5 %

Overige Nazareth 12,2 % 9,7 % 8,1 % 37,6 % 21,9 % 13,5 %

totaal nazareth 
(koopbinding) 56,1 % 19,4 % 8,1 % 44,7 % 29,0 % 34,0 %

Gent 15,6 % 26,1 % 24,3 % 15,8 % 9,9 % 20,0 %

Deinze 2,5 % 13,6 % 6,1 % 9,9 % 15,9 % 9,5 %

Oudenaarde 0,0 % 1,9 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % 1,2 %

Sint-Martens-latem 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 %

Nevele 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,0 % 0,7 %

Kortrijk 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Andere 7,8 % 1,9 % 4,1 % 2,0 % 4,0 % 4,3 %

totaal koopvlucht 27,8 % 43,6 % 36,5 % 29,6 % 37,8 % 36,4 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,1 %

Openbare markt 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

N.v.t. 15,6 % 36,9 % 55,4 % 23,7 % 33,2 % 29,3 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners 
van een andere gemeente goederen aankopen 
te Nazareth.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Nazareth (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 

beschouwd worden als de “graadmeter” voor 
de commerciële uitstraling van een centrum, 
worden in onderstaande tabel de aangetrokken 
gemeenten weergegeven, voor zover Nazareth er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Nazareth bedraagt het marktaandeel 
shopping in de eigen gemeente 44,7 %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Nazareth, 44,7 % toevloeit 
naar het reguliere detailhandelsapparaat van 
Nazareth én Makro-Eke.

koopattraCtie

inwoners van nazareth kopen te 
(n = alle respondenten) totaal

Industriezone-Eke (Makro) 20,9 %

Overige Nazareth 34,3 %

totaal nazareth (koopbinding) 55,3 %

Gent 13,4 %

Deinze 8,2 %

Gavere 0,9 %

Kortrijk 0,7 %

Oudenaarde 0,6 %

Sint-Martens-latem 0,5 %

Merelbeke 0,2 %

Nevele 0,1 %

Andere 3,2 %

totaal koopvlucht 27,7 %

E-Commerce 0,1 %

Openbare markt 3,3 %

N.v.t. 13,6 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men te 
nazareth  
(inclusief Makro-eke)

Convenience shopping specialty totaal

nazareth (koopbinding) 82,4 % 44,7 % 48,1 % 63,9 %

Gavere 16,0 % 23,7 % 20,7 % 19,3 %

Wortegem-Petegem 0,0 % 11,3 % 10,1 % 5,5 %

De Pinte 8,1 % 6,9 % 6,9 % 7,5 %

Zwalm 0,0 % 5,9 % 12,4 % 3,3 %

lovendegem 1,1 % 5,6 % 7,8 % 4,0 %
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Nazareth werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te nazareth (inclusief 
Makro-eke)  inzake shopping berekend.  
Deze bedraagt 16.603 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget 
aan shopping in Nazareth (inclusief Makro-
Eke)  zou verrichten (berekend op basis van 
huishoudbudgetonderzoek). 

Met 16.603 I.E.  komt nazareth op de 18° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen.  
Aangezien evenwel de aantrekking in belangrijke 
mate gericht is op de Makro-vestiging, kan 
aan Nazareth, op basis van haar regulier 
handelsapparaat, enkel een lokaalverzorgende 
functie worden toegekend. 
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Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van Nevele 
wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van Nevele.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, voor 
wat betreft de inwoners van Nevele, 
inzicht verschaft in de koopbinding 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van Nevele”) en de 
koopvlucht (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van andere 
centra”).    
Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 

recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van Nevele 
kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk 
dat bepaalde assortimenten recent 
niet werden aangekocht, vandaar 
een rubriek “ N.v.t.” onderaan de 
tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Nevele, onafgezien 
of deze al dan niet recent aankopen 
hebben verricht.   

41.  De FUsiegeMeente neVele

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van nevele 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

nevele (koopbinding) 62,5 % 64,5 % 63,3 %

Deinze 20,6 % 19,4 % 20,1 %

Aalter 15,5 % 12,1 % 14,1 %

Gent 0,9 % 3,5 % 2,0 %

Andere 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal koopvlucht 37,0 % 35,0 % 36,2 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,5 % 0,5 % 0,5 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van nevele 
kopen te 
(n = alle 
respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogisterij- 
& parfume-

rie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 
plant & dier

totaal 
shopping

nevele (koopbinding) 35,5 % 44,3 % 47,3 % 25,2 % 41,6 % 10,6 % 47,6 % 38,1 %

Gent 30,9 % 21,3 % 7,3 % 13,1 % 16,8 % 26,4 % 3,5 % 20,1 %

Deinze 13,6 % 11,7 % 10,9 % 23,4 % 19,2 % 11,8 % 13,1 % 14,2 %

Aalter 11,8 % 12,4 % 5,5 % 7,2 % 5,4 % 1,8 % 5,3 % 8,6 %

Brugge 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Eeklo 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Knesselare 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Andere 3,5 % 1,0 % 1,8 % 0,5 % 0,5 % 0,0 % 0,5 % 1,8 %

totaal koopvlucht 61,1 % 46,9 % 25,5 % 44,2 % 42,0 % 40,1 % 22,4 % 45,2 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

N.v.t. 3,4 % 7,1 % 27,3 % 30,6 % 16,4 % 49,4 % 30,0 % 16,4 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van nevele 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

nevele (koopbinding) 20,3 % 14,2 % 16,2 % 23,0 % 35,3 % 19,3 %

Gent 32,1 % 28,5 % 12,6 % 25,8 % 8,1 % 26,6 %

Deinze 10,5 % 10,7 % 10,8 % 14,2 % 19,1 % 11,8 %

Aalter 8,8 % 3,6 % 3,6 % 1,8 % 15,9 % 6,6 %

Knesselare 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,4 %

Eeklo 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,1 %

Andere 3,2 % 5,6 % 1,1 % 0,5 % 2,3 % 4,0 %

totaal koopvlucht 55,1 % 48,4 % 28,1 % 43,3 % 47,1 % 49,4 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 1,8 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,7 %

N.v.t. 22,8 % 37,4 % 55,8 % 32,6 % 17,6 % 30,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Nevele.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Nevele (dus ook exclusief 
E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Nevele er een “marktaandeel” haalt van 
minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van nevele, evenwel in geen 
enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Nevele werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te nevele inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 5.508 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Nevele zou verrichten (berekend op basis 
van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 5.508 I.E.  komt nevele op de  35° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen .  nevele kan dan ook als een 
gemeente met een lokale verzorgingsfunctie 
worden aanzien . 

koopattraCtie

inwoners van nevele 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

nevele (koopbinding) 45,5 %

Deinze 16,3 %

Gent 13,4 %

Aalter 10,6 %

Brugge 0,1 %

Eeklo 0,1 %

Knesselare 0,1 %

Andere 1,4 %

totaal koopvlucht 42,1 %

E-Commerce 0,0 %

Openbare markt 0,4 %

N.v.t. 12,0 %

totaal 100,0 %
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De commerciële positie van Ninove 
wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van Ninove.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, voor 
wat betreft de inwoners van Ninove, 
inzicht verschaft in de koopbinding 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van Ninove”) en de 
koopvlucht (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van Ninove 
kunnen bestedingen ook nog verricht 
worden via alternatieve circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk dat 
bepaalde assortimenten recent niet 
werden aangekocht, vandaar een 
rubriek “ N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Ninove, onafgezien 
of deze al dan niet recent aankopen 
hebben verricht.   

42.  De FUsiegeMeente ninoVe

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van ninove kopen te
(n = alle respondenten)

algemene voeding 
& dranken Verswaren totaal convenience

N8 Brakelsesteenweg 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N45 Ninove-Oost 6,5 % 5,3 % 6,0 %

N8 Brusselsesteenweg 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N8/N405A Appelterre 4,9 % 4,3 % 4,7 %

Overige Ninove 66,7 % 62,9 % 65,2 %

totaal ninove (koopbinding) 78,1 % 72,5 % 75,8 %

Aalst 6,7 % 6,3 % 6,5 %

Geraardsbergen 4,1 % 2,1 % 3,3 %

Denderleeuw 3,1 % 3,4 % 3,2 %

Zottegem 1,3 % 1,1 % 1,2 %

Brussel 0,8 % 0,0 % 0,5 %

Gent 0,0 % 0,3 % 0,1 %

Andere 5,1 % 3,2 % 4,3 %

totaal koopvlucht 21,1 % 16,4 % 19,2 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,8 % 8,0 % 3,8 %

N.v.t. 0,0 % 3,1 % 1,3 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van ninove 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogisterij- 
& parfume-

rie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 
plant & dier

totaal 
shopping

N8 Brakelsesteenweg 1,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 %

N45 Ninove-Oost 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,3 %

N8 Brusselsesteenweg 0,0 % 2,2 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

N8/N405A Appelterre 0,0 % 0,0 % 19,8 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 %

Overige Ninove 57,8 % 32,8 % 10,2 % 72,3 % 34,2 % 10,7 % 24,4 % 39,5 %

totaal ninove 
(koopbinding) 59,2 % 35,0 % 31,1 % 73,6 % 34,2 % 10,7 % 25,5 % 44,0 %

Aalst 9,0 % 6,6 % 4,4 % 8,4 % 6,5 % 2,0 % 1,1 % 6,5 %

Brussel 4,3 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 1,9 %

Geraardsbergen 1,3 % 1,1 % 2,5 % 1,3 % 1,4 % 0,3 % 2,6 % 1,5 %

Denderleeuw 2,3 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % 0,0 % 1,1 % 1,3 %

Zottegem 1,0 % 1,1 % 0,0 % 1,0 % 1,1 % 1,4 % 1,1 % 0,9 %

Gent 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 1,4 % 1,1 % 0,0 % 0,7 %

Andere 4,2 % 12,4 % 8,8 % 7,3 % 4,2 % 18,5 % 12,2 % 7,8 %

totaal koopvlucht 23,5 % 21,2 % 15,7 % 21,2 % 16,2 % 27,7 % 18,1 % 20,6 %

E-Commerce 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,4 % 0,0 % 1,1 % 2,6 %

Openbare markt 2,4 % 2,2 % 1,1 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 4,4 % 1,8 %

N.v.t. 9,9 % 41,7 % 52,0 % 4,2 % 43,3 % 61,6 % 50,9 % 30,9 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van ninove 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen 
& 

horloges

Fotografische 
& optische 

art.
Fiets- & 

autoaccessoires
totaal 

specialty

N8 Brakelsesteenweg 1,1 % 3,3 % 1,1 % 1,1 % 0,0 % 1,9 %

N45 Ninove-Oost 1,1 % 0,3 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,6 %

N8 Brusselsesteenweg 26,2 % 1,1 % 0,0 % 3,3 % 0,3 % 9,6 %

N8/N405A Appelterre 0,0 % 1,1 % 0,0 % 1,1 % 11,0 % 1,8 %

Overige Ninove 12,8 % 5,9 % 44,1 % 12,2 % 11,0 % 10,8 %

totaal ninove 
(koopbinding) 41,1 % 11,7 % 47,3 % 17,8 % 22,4 % 24,8 %

Aalst 7,1 % 4,7 % 8,2 % 4,4 % 3,3 % 5,5 %

Gent 0,0 % 12,0 % 0,3 % 1,1 % 0,0 % 5,4 %

Brussel 2,0 % 5,4 % 0,3 % 1,1 % 0,0 % 3,2 %

Geraardsbergen 3,5 % 0,0 % 1,4 % 2,2 % 2,5 % 1,7 %

Zottegem 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 %

Denderleeuw 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 1,1 % 0,2 %

Andere 7,5 % 20,6 % 5,3 % 7,8 % 28,7 % 15,7 %

totaal koopvlucht 21,2 % 43,8 % 16,6 % 18,9 % 36,8 % 32,7 %

E-Commerce 0,0 % 2,2 % 0,0 % 1,1 % 1,1 % 1,2 %

Openbare markt 1,1 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,4 %

N.v.t. 36,6 % 42,4 % 35,2 % 62,2 % 39,7 % 40,9 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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inwoners van ninove kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

N8 Brakelsesteenweg 0,6 %

N45 Ninove-Oost 2,8 %

N8 Brusselsesteenweg 1,9 %

N8/N405A Appelterre 3,6 %

Overige Ninove 45,2 %

totaal ninove (koopbinding) 54,2 %

Aalst 6,3 %

Geraardsbergen 2,3 %

Denderleeuw 1,9 %

Brussel 1,5 %

Zottegem 1,1 %

Gent 1,3 %

Andere 7,8 %

totaal koopvlucht 22,3 %

E-Commerce 1,2 %

Openbare markt 2,4 %

N.v.t. 19,9 %

totaal 100,0 %

koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te Ninove.  
Als basis voor de berekening van de koopattractie 
worden uiteraard enkel de respondenten in rekening 
gebracht die recent (het laatste jaar) deze aankopen 
hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Ninove (dus ook exclusief 
E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 

beschouwd worden als de “graadmeter” voor 
de commerciële uitstraling van een centrum, 
worden in onderstaande tabel de aangetrokken 
gemeenten weergegeven, voor zover Ninove er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Ninove bedraagt het marktaandeel 
shopping in de eigen gemeente 63,7 %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Ninove, 63,7 % toevloeit naar 
het reguliere detailhandelsapparaat van Ninove.

koopattraCtie

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men te 
ninove 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

ninove (koopbinding) 76,8 % 63,7 % 42,0 % 67,7 %

Haaltert 5,3 % 12,1 % 13,9 % 9,2 %

Geraardsbergen 1,6 % 7,4 % 8,2 % 4,9 %
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Om een inzicht te krijgen in de aantrekking van 
ninove over de provinciegrenzen heen werden 
tevens bezoekersenquêtes op het grondgebied van 
Ninove georganiseerd.   
Daaruit bleek dat zo’n 83,5 % van de winkelende 
consumenten te Ninove afkomstig was vanuit  
Oost-Vlaanderen.  De resterende 16,5 % hadden hun 
herkomst vooral uit nabije gemeenten uit Vlaams-
Brabant (zoals Galmaarden, Gooik, Herne, Roosdaal, 
Pepingen, Asse ...), doch een deel bleek ook 
afkomstig  te zijn van verderaf (Brugge, Middelkerke, 
Wallonië, enz…).

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Ninove werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te ninove inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 37.279 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Ninove zou verrichten (berekend op basis 
van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 37.279 I.E.  komt ninove op een 8° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen.  Hieruit blijkt duidelijk de 
kleinstedelijke uitstraling van ninove.

~ 221 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Ninove  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40 % 

Marktaandeel tussen 10 en 20 % 

Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

 

 

koopgerichtheid shopping 
op ninove  vanuit andere 
oost-Vlaamse gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van 
Oosterzele wordt bepaald door 
de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
Oosterzele.  Deze gerichtheid drukt 
zich uit in koopbinding, koopvlucht 
en koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Oosterzele, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed 
bij het handelsapparaat van 
Oosterzele”) en de 
koopvlucht (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Oosterzele kunnen bestedingen ook 
nog verricht worden via alternatieve 
circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk dat 
bepaalde assortimenten recent niet 
werden aangekocht, vandaar een 
rubriek “ N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Oosterzele, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

43.  De FUsiegeMeente oosterzele

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van oosterzele 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

oosterzele (koopbinding) 37,8 % 67,2 % 49,9 %

Zottegem 17,4 % 6,3 % 12,8 %

Wetteren 13,0 % 8,4 % 11,1 %

Merelbeke 12,7 % 3,5 % 8,9 %

Gent 8,4 % 9,5 % 8,8 %

Andere 5,9 % 4,7 % 5,4 %

totaal koopvlucht 57,4 % 32,4 % 47,1 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,4 % 0,2 %

N.v.t. 4,8 % 0,0 % 2,8 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van oosterzele 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 

plant & 
dier

totaal 
shopping

oosterzele 
(koopbinding) 10,6 % 32,8 % 0,0 % 1,7 % 21,3 % 3,5 % 33,3 % 13,9 %

Zottegem 23,3 % 16,4 % 36,4 % 19,2 % 6,2 % 3,3 % 11,9 % 20,1 %

Gent 25,1 % 8,5 % 6,9 % 23,8 % 19,6 % 10,5 % 0,0 % 16,2 %

Wetteren 21,4 % 15,8 % 13,0 % 0,5 % 0,0 % 5,2 % 8,2 % 13,1 %

Merelbeke 1,6 % 5,6 % 7,4 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 10,7 % 3,5 %

Makro-Eke 0,0 % 3,4 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 2,3 % 0,0 % 1,2 %

Aalst 1,1 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,7 %

Andere 5,8 % 2,2 % 6,9 % 18,0 % 4,5 % 1,7 % 2,6 % 5,8 %

totaal koopvlucht 78,3 % 51,9 % 72,4 % 65,0 % 33,7 % 24,8 % 33,4 % 60,6 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 6,9 % 0,0 % 0,0 % 0,9 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,1 % 1,2 %

N.v.t. 11,1 % 15,3 % 27,6 % 31,5 % 38,1 % 71,7 % 19,2 % 23,3 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van oosterzele 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

oosterzele (koopbinding) 29,3 % 1,8 % 1,8 % 19,4 % 43,7 % 16,9 %

Gent 7,2 % 16,0 % 0,0 % 23,0 % 12,4 % 12,3 %

Wetteren 20,5 % 1,8 % 1,8 % 3,5 % 1,7 % 8,3 %

Zottegem 6,5 % 2,3 % 21,3 % 20,0 % 9,4 % 6,4 %

Makro-Eke 8,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 3,2 %

Merelbeke 5,1 % 1,8 % 5,9 % 0,5 % 3,4 % 3,2 %

Aalst 0,0 % 1,8 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,9 %

Andere 2,2 % 8,9 % 12,4 % 17,7 % 7,3 % 7,1 %

totaal koopvlucht 50,4 % 32,5 % 43,2 % 64,7 % 35,9 % 41,3 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % 0,0 % 0,2 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

N.v.t. 20,3 % 65,7 % 51,5 % 14,1 % 20,4 % 41,5 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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inwoners van oosterzele kopen te 
(n = alle respondenten) totaal

oosterzele (koopbinding) 30,1 % 

Zottegem 14,3 %

Gent 12,3 %

Wetteren 11,3 %

Merelbeke 5,8 %

Makro-Eke 1,1 %

Aalst 0,4 %

Andere 5,9 %

totaal koopvlucht 51,1 %

E-Commerce 0,4 %

Openbare markt 0,5 %

N.v.t. 17,9 %

totaal 100,0 %

koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Oosterzele.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Oosterzele (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Oosterzele er een “marktaandeel” haalt 
van minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van oosterzele, evenwel in geen 
enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Oosterzele werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te oosterzele inzake 
shopping berekend.  
Deze bedraagt 2.545 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Oosterzele zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 2.545 I.E.  komt oosterzele op de  50° plaats in 
de commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen .  oosterzele kan dan ook als 
een gemeente met een lokale verzorgingsfunctie 
worden aanzien . 

koopattraCtie
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inwoners van oosterzele kopen te 
(n = alle respondenten) totaal

oosterzele (koopbinding) 30,1 % 

Zottegem 14,3 %

Gent 12,3 %

Wetteren 11,3 %

Merelbeke 5,8 %

Makro-Eke 1,1 %

Aalst 0,4 %

Andere 5,9 %

totaal koopvlucht 51,1 %

E-Commerce 0,4 %

Openbare markt 0,5 %

N.v.t. 17,9 %

totaal 100,0 %

De commerciële positie van 
Oudenaarde wordt bepaald door 
de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
Oudenaarde.  Deze gerichtheid 
drukt zich uit in koopbinding, 
koopvlucht en koopattractie, 
respectievelijk voor aankopen 
convenience, shopping en specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Oudenaarde, inzicht verschaft 
in de koopbinding (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
Oudenaarde”) en de 
koopvlucht (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Oudenaarde kunnen bestedingen ook 
nog verricht worden via alternatieve 
circuits zoals  
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk dat 
bepaalde assortimenten recent niet 
werden aangekocht, vandaar een 
rubriek “ N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Oudenaarde, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

44.  De FUsiegeMeente oUDenaarDe

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van oudenaarde 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding 
& dranken Verswaren totaal convenience

N60 Westerring 4,3 % 0,0 % 2,5 %

N60 Ronseweg 1,6 % 0,0 % 1,0 %

Overige Oudenaarde 93,6 % 93,3 % 93,5 %

totaal oudenaarde (koopbinding) 99,5 % 93,3 % 97,0 %

Andere 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal koopvlucht 0,0 % 0,0 % 0,0 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,5 % 4,4 % 2,1 %

N.v.t. 0,0 % 2,3 % 0,9 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van 
oudenaarde kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogisterij- 
& parfume-

rie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 
plant & dier

totaal 
shopping

N60 Westerring 6,3 % 6,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 3,4 %

N60 Ronseweg 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Overige Oudenaarde 72,8 % 81,1 % 64,7 % 81,1 % 67,3 % 29,1 % 70,3 % 69,8 %

totaal oudenaarde 
(koopbinding) 79,1 % 88,6 % 64,7 % 81,6 % 67,3 % 32,3 % 70,3 % 73,4 %

Gent 12,3 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 1,0 % 8,1 % 0,0 % 5,4 %

Zingem 0,0 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Zottegem 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Andere 3,2 % 3,3 % 3,3 % 0,0 % 18,1 % 3,0 % 1,0 % 4,5 %

totaal koopvlucht 15,5 % 4,9 % 4,2 % 5,0 % 19,0 % 11,2 % 1,0 % 10,3 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,9 % 0,0 % 0,0 % 0,6 %

Openbare markt 2,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,5 % 0,0 % 9,1 % 1,7 %

N.v.t. 3,5 % 6,5 % 31,1 % 11,8 % 8,2 % 56,5 % 19,6 % 14,1 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van oudenaarde 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

N60 Westerring 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 2,0 %

N60 Ronseweg 6,5 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 %

Overige Oudenaarde 60,2 % 26,8 % 51,7 % 72,1 % 45,5 % 44,0 %

totaal oudenaarde 
(koopbinding) 71,4 % 27,3 % 51,7 % 72,1 % 48,8 % 48,4 %

Gent 6,3 % 15,1 % 3,3 % 6,6 % 0,0 % 9,4 %

Zingem 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 %

Andere 3,2 % 6,7 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 4,1 %

totaal koopvlucht 12,7 % 21,8 % 3,8 % 6,6 % 0,0 % 14,6 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,2 % 0,0 % 0,5 %

Openbare markt 0,0 % 1,7 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 %

N.v.t. 15,9 % 49,2 % 39,5 % 13,1 % 51,2 % 35,6 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners 
van een andere gemeente goederen aankopen 
te Oudenaarde.  Als basis voor de berekening 
van de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Oudenaarde (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 

beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden 
in onderstaande tabel de aangetrokken gemeenten 
weergegeven, voor zover Oudenaarde er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Oudenaarde bedraagt het 
marktaandeel shopping in de eigen gemeente 85,4 %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Oudenaarde, 85,4 % toevloeit 
naar het reguliere detailhandelsapparaat van 
Oudenaarde.

koopattraCtie

inwoners van oudenaarde kopen te 
(n = alle respondenten) totaal

N60 Westerring 2,7 %

N60 Ronseweg 0,9 %

Overige Oudenaarde 75,2 %

totaal oudenaarde 
(koopbinding) 78,9 %

Gent 3,8 %

Zingem 0,3 %

Zottegem 0,1 %

Andere 2,5 %

totaal koopvlucht 6,6 %

E-Commerce 0,3 %

Openbare markt 1,7 %

N.v.t. 12,4 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men te 
oudenaarde 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

oudenaarde (koopbinding) 97,9 % 85,4 % 75,2 % 90,1 %

Horebeke 35,6 % 60,8 % 45,9 % 45,9 %

Zingem 12,7 % 57,6 % 62,5 % 35,8 %

Maarkedal 37,6 % 48,1 % 37,5 % 41,2 %

Wortegem-Petegem 44,2 % 47,8 % 22,2 % 42,2 %

Kluisbergen 5,6 % 31,2 % 21,1 % 16,1 %

Kruishoutem 38,9 % 28,5 % 17,5 % 31,3 %

Gavere 0,6 % 15,2 % 25,8 % 9,8 %

Brakel 0,4 % 9,4 % 6,9 % 4,6 %
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Oudenaarde werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te oudenaarde inzake 
shopping berekend.  
Deze bedraagt 47.918 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Oudenaarde zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 

Met 47.918 I.E.  komt oudenaarde op de 5° plaats in 
de commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen, hetgeen een exponent is van haar 
sterke kleinstedelijke verzorgingsfunctie.

~ 230 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Oudenaarde  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40 % 

Marktaandeel tussen 10 en 20 % 

Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

 

 

koopgerichtheid shopping 
op oudenaarde vanuit 
andere oost-Vlaamse 
gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van Ronse 
wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van Ronse.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, voor 
wat betreft de inwoners van Ronse, 
inzicht verschaft in de koopbinding 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van Ronse”) en de 
koopvlucht (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van Ronse 
kunnen bestedingen ook nog verricht 
worden via alternatieve circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk dat 
bepaalde assortimenten recent niet 
werden aangekocht, vandaar een 
rubriek “ N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Ronse, onafgezien 
of deze al dan niet recent aankopen 
hebben verricht.   

45.  De FUsiegeMeente ronse

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van ronse 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding 
& dranken Verswaren totaal convenience

N60 leuzesteenweg / C. Snoecklaan 25,5 % 19,2 % 22,9 %

Overige Ronse 65,1 % 70,8 % 67,4 %

totaal ronse (koopbinding) 90,6 % 90,0 % 90,3 %

Oudenaarde 2,8 % 1,4 % 2,2 %

Kluisbergen 0,7 % 0,4 % 0,6 %

Brakel 0,0 % 1,4 % 0,6 %

Rest Wallonië 1,4 % 0,4 % 1,0 %

Andere 4,5 % 2,1 % 3,5 %

totaal koopvlucht 9,4 % 5,5 % 7,8 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 4,5 % 1,8 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van ronse 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 

plant & 
dier

totaal 
shopping

N60 leuzesteenweg /  
C. Snoecklaan 17,0 % 27,8 % 35,3 % 27,1 % 11,2 % 14,9 % 15,8 % 21,3 %

Overige Ronse 39,5 % 58,7 % 38,2 % 49,4 % 41,7 % 38,4 % 62,8 % 44,8 %

totaal ronse 
(koopbinding) 56,4 % 86,5 % 73,4 % 76,5 % 52,8 % 53,3 % 78,7 % 66,1 %

Gent 10,7 % 1,8 % 0,4 % 3,1 % 12,2 % 4,8 % 0,0 % 6,1 %

Oudenaarde 4,3 % 1,8 % 2,9 % 9,7 % 4,3 % 10,1 % 2,8 % 4,4 %

Kortrijk 6,3 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 2,7 %

Doornik 2,6 % 2,8 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 %

Brakel 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,4 %

Kluisbergen 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Geraardsbergen 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Rest Wallonië 1,3 % 1,4 % 1,5 % 1,4 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 1,1 %

Andere 12,7 % 1,4 % 0,0 % 5,9 % 2,8 % 4,3 % 0,0 % 5,9 %

totaal koopvlucht 38,5 % 10,7 % 6,2 % 21,5 % 21,5 % 20,7 % 4,3 % 22,3 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Openbare markt 2,7 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 1,5 %

N.v.t. 2,4 % 2,8 % 18,9 % 1,3 % 25,6 % 26,0 % 14,2 % 10,1 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van ronse 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

N60 leuzesteenweg /  
C. Snoecklaan 30,3 % 20,0 % 4,4 % 14,4 % 12,9 % 21,7 %

Overige Ronse 48,4 % 38,7 % 38,2 % 50,8 % 45,1 % 43,4 %

totaal ronse 
(koopbinding) 78,7 % 58,7 % 42,6 % 65,2 % 58,0 % 65,1 %

Gent 0,0 % 7,9 % 1,5 % 5,8 % 0,8 % 4,0 %

Oudenaarde 1,4 % 4,3 % 1,5 % 7,3 % 4,3 % 3,3 %

Doornik 4,3 % 1,8 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 2,3 %

Kortrijk 1,4 % 1,8 % 4,4 % 0,0 % 1,4 % 1,6 %

Brakel 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,6 %

Kluisbergen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,2 %

Maarkedal 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,2 %

Rest Wallonië 1,4 % 1,4 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 1,2 %

Andere 2,8 % 11,3 % 8,8 % 0,0 % 7,2 % 7,2 %

totaal koopvlucht 12,8 % 28,5 % 19,1 % 13,1 % 18,0 % 20,7 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,2 %

Openbare markt 0,0 % 0,4 % 1,9 % 0,0 % 1,4 % 0,4 %

N.v.t. 8,5 % 12,4 % 36,3 % 21,8 % 21,1 % 13,6 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te Ronse.  
Als basis voor de berekening van de koopattractie 
worden uiteraard enkel de respondenten in rekening 
gebracht die recent (het laatste jaar) deze aankopen 
hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Ronse (dus ook exclusief 
E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 

beschouwd worden als de “graadmeter” voor 
de commerciële uitstraling van een centrum, 
worden in onderstaande tabel de aangetrokken 
gemeenten weergegeven, voor zover Ronse er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Ronse bedraagt het marktaandeel 
shopping in de eigen gemeente 73,6 %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Ronse, 73,6 % toevloeit naar 
het reguliere detailhandelsapparaat van Ronse.

koopattraCtie

inwoners van ronse kopen te 
(n = alle respondenten) totaal

N60 leuzesteenweg / C. Snoecklaan 22,1 %

Overige Ronse 54,4 %

totaal ronse (koopbinding) 76,5 %

Oudenaarde 3,2 %

Gent 3,1 %

Kortrijk 1,3 %

Doornik 1,0 %

Brakel 0,5 %

Kluisbergen 0,3 %

Rest Wallonië 1,1 %

Andere 5,1 %

totaal koopvlucht 15,7 %

E-Commerce 0,1 %

Openbare markt 1,4 %

N.v.t. 6,4 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men 
te ronse 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

ronse (koopbinding) 90,3 % 73,6 % 75,4 % 81,7 %

Kluisbergen 8,5 % 27,9 % 32,2 % 18,3 %

Maarkedal 36,6 % 27,1 % 36,4 % 33,3 %

Brakel 0,0 % 7,2 % 8,1 % 3,8 %
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Om een inzicht te krijgen in de aantrekking van 
ronse over de provinciegrenzen heen werden 
tevens bezoekersenquêtes op het grondgebied van 
Ronse georganiseerd.   
Daaruit bleek dat zo’n 93,6 % van de winkelende 
consumenten te Ronse afkomstig was vanuit  
Oost-Vlaanderen.  De resterende 6,4 % hadden 
hun herkomst vooral uit nabije gemeenten uit 
Henegouwen (zoals Flobecq) en West-Vlaanderen 
(zoals Avelgem).

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Ronse werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te ronse inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 25.218 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Ronse zou verrichten (berekend op basis 
van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 25.218 I.E.  komt ronse op een 14° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen.  Hieruit blijkt duidelijk de 
kleinstedelijke uitstraling van ronse.

~ 235 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Ronse  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40 % 

Marktaandeel tussen 10 en 20 % 

Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

 

 

koopgerichtheid shopping 
op ronse vanuit andere 
oost-Vlaamse gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van Sint-
Gillis-Waas wordt bepaald door de 
mate waarin gezinnen zich richten 
tot het handelsaanbod van Sint-
Gillis-Waas.  Deze gerichtheid drukt 
zich uit in koopbinding, koopvlucht 
en koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, voor 
wat betreft de inwoners van Sint-
Gillis-Waas, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van Sint-Gillis-
Waas”) en de 
koopvlucht (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Sint-Gillis-Waas kunnen bestedingen 
ook nog verricht worden via 
alternatieve circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk dat 
bepaalde assortimenten recent niet 
werden aangekocht, vandaar een 
rubriek “ N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Sint-Gillis-Waas, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

46.  De FUsiegeMeente sint-gillis-Waas

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van sint-gillis-Waas 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding 
& dranken Verswaren totaal convenience

N49 (Omgeving Meubelplein De Piramiden) 3,7 % 3,8 % 3,8 %

N403 (Potterstraat, Zandstraat) 3,7 % 8,6 % 5,7 %

Overige Sint-Gillis-Waas 70,9 % 69,3 % 70,2 %

totaal sint-gillis-Waas (koopbinding) 78,3 % 81,7 % 79,7 %

Overige Sint-Niklaas 9,4 % 12,4 % 10,6 %

Nederland 6,6 % 3,8 % 5,5 %

Stekene 5,7 % 1,0 % 3,8 %

Andere 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal koopvlucht 21,7 % 17,2 % 19,8 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 1,0 % 0,4 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van  
sint-gillis-Waas 
kopen te 
(n = alle 
respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogisterij- 
& parfume-

rie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 
plant & dier

totaal 
shopping

N49  
(Omgeving Meubelplein 
De Piramiden)

0,0 % 3,8 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 %

N403 (Potterstraat, 
Zandstraat) 3,5 % 3,8 % 7,4% 3,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 %

Overige Sint-Gillis-Waas 12,1 % 56,9 % 19,4 % 12,0 % 11,4 % 11,4 % 38,3 % 21,3 %

totaal sint-gillis-Waas 
(koopbinding) 15,6 % 64,5 % 30,5 % 15,7 % 11,4 % 11,4 % 38,3 % 25,7 %

Koopcenter Sint-Niklaas 
(Waasland Shopping) 24,9 % 3,8 % 0,0 % 25,0 % 36,2 % 15,2 % 0,0 % 16,7 %

Overige Sint-Niklaas 12,1 % 5,8 % 17,6 % 18,5 % 11,4 % 11,4 % 16,4 % 12,9 %

Antwerpen 18,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 19,3 % 0,0 % 8,2 %

Beveren 7,8 % 0,0 % 8,3 % 3,7 % 4,8 % 3,8 % 7,7 % 5,9 %

Stekene 3,5 % 4,8 % 13,9 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % 4,9 % 4,8 %

Gent 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Nederland 1,5 % 9,6 % 14,8 % 11,1 % 1,0 % 3,8 % 9,8 % 6,3 %

Andere 5,0 % 3,8 % 0,0 % 15,7 % 3,8 % 1,0 % 7,7 % 4,7 %

totaal koopvlucht 73,9 % 27,9 % 54,6 % 76,9 % 61,0 % 54,5 % 46,4 % 59,9 %

E-Commerce 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 0,0 % 0,5 %

Openbare markt 7,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 2,7 %

N.v.t. 2,8 % 7,6 % 14,8 % 7,4 % 26,6 % 30,4 % 15,3 % 11,2 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van  
sint-gillis-Waas 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen 
& 

horloges

Fotografische 
& optische 

art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

N49 (Omgeving Meubelplein De 
Piramiden) 3,9 % 9,3 % 3,9 % 3,9 % 3,8 % 6,3 %

N403 (Potterstraat, Zandstraat) 3,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 %

Overige Sint-Gillis-Waas 36,3 % 13,9 % 19,3 % 44,1 % 40,6 % 26,5 %

totaal sint-gillis-Waas 
(koopbinding) 44,1 % 23,2 % 23,2 % 48,0 % 44,4 % 34,1 %

Overige Sint-Niklaas 16,8 % 20,4 % 8,8 % 7,8 % 15,0 % 17,3 %

Koopcenter Sint-Niklaas 
(Waasland Shopping) 16,8 % 0,9 % 24,3 % 15,6 % 0,0 % 8,1 %

Stekene 3,9 % 4,6 % 0,0 % 3,9 % 3,8 % 4,0 %

Antwerpen 3,9 % 0,9 % 3,9 % 1,1 % 11,3 % 3,3 %

Beveren 0,0 % 5,6 % 3,9 % 7,8 % 2,0 % 3,3 %

Nederland 3,9 % 18,5 % 0,0 % 3,9 % 3,8 % 10,2 %

Andere 7,8 % 3,7 % 7,7 % 0,0 % 8,5 % 5,6 %

totaal koopvlucht 53,1 % 54,6 % 48,6 % 40,2 % 44,4 % 51,9 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 2,8 % 22,2 % 28,2 % 11,7 % 11,3 % 14,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Sint-Gillis-Waas.  Als basis voor de berekening 
van de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Sint-Gillis-Waas (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Sint-Gillis-Waas er een “marktaandeel” 
haalt van minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van sint-gillis-Waas, evenwel in 
geen enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid op 
Sint-Gillis-Waas werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te sint-gillis-Waas inzake 
shopping berekend.  

Deze bedraagt 7.889 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Sint-Gillis-Waas zou verrichten 
(berekend op basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 7.889 I.E.  komt sint-gillis-Waas op de  28° 
plaats in de commercieel-hiërarchische structuur 
van  
Oost-Vlaanderen .  sint-gillis-Waas kan dan 
ook als een gemeente met een stevige lokale 
verzorgingsfunctie worden aanzien .  

Uiteraard kent Sint-Gillis-Waas, met de 
aanwezigheid van Meubelplein De Piramiden op haar 
grondgebied, een bijkomende uitstraling op het vlak 
van de specialty-goederen.

koopattraCtie

inwoners van sint-gillis-Waas kopen te 
(n = alle respondenten) totaal

N49 (Omgeving Meubelplein De Piramiden) 3,2 %

N403 (Potterstraat, Zandstraat) 4,0 %

Overige Sint-Gillis-Waas 43,3 %

totaal sint-gillis-Waas (koopbinding) 50,8 %

Overige Sint-Niklaas 12,8 %

Koopcenter Sint-Niklaas (Waasland Shopping) 7,8 %

Stekene 4,2 %

Antwerpen 3,7 %

Beveren 2,9 %

Gent 0,1 %

Nederland 6,7 %

Andere 2,8 %

totaal koopvlucht 40,9 %

E-Commerce 0,2 %

Openbare markt 1,2 %

N.v.t. 6,9 %

totaal 100,0 %
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De commerciële positie van Sint-
laureins wordt bepaald door de 
mate waarin gezinnen zich richten 
tot het handelsaanbod van Sint-
laureins.  Deze gerichtheid drukt 
zich uit in koopbinding, koopvlucht 
en koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, voor 
wat betreft de inwoners van Sint-
laureins, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed 
bij het handelsapparaat van Sint-
laureins”) en de 
koopvlucht (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Sint-laureins kunnen bestedingen 
ook nog verricht worden via 
alternatieve circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk dat 
bepaalde assortimenten recent niet 
werden aangekocht, vandaar een 
rubriek “ N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Sint-laureins, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

47.  De FUsiegeMeente sint-laUreins

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van sint-laureins 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

sint-laureins (koopbinding) 36,1 % 60,8 % 46,2 %

Eeklo 31,5 % 15,1 % 24,7 %

Aardenburg 18,0 % 18,2 % 18,1 %

Maldegem 14,4 % 5,9 % 10,9 %

Andere 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal koopvlucht 63,9 % 39,2 % 53,8 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van  
sint-laureins 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 

plant & 
dier

totaal 
shopping

sint-laureins 
(koopbinding) 5,8 % 0,0 % 24,1 % 13,1 % 26,7 % 0,0 % 29,3 % 12,7 %

Eeklo 49,9 % 60,0 % 46,3 % 67,3 % 53,3 % 52,3 % 32,1 % 51,1 %

Maldegem 31,4 % 40,0 % 23,6 % 13,1 % 0,0 % 1,9 % 25,7 % 23,9 %

Andere gemeenten 
Nederland dan 
Aardenburg

9,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,4 %

Gent 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 6,5 % 6,4 % 1,7 %

Brugge 3,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 %

Andere 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal koopvlucht 94,2 % 100,0 % 69,9 % 80,4 % 60,0 % 60,8 % 64,3 % 81,4 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 6,0 % 6,5 % 13,3 % 39,2 % 6,4 % 5,9 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van  
sint-laureins
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

sint-laureins 
(koopbinding) 6,7 % 19,6 % 0,0 % 0,0 % 11,5 % 12,3 %

Eeklo 20,0 % 52,3 % 30,8 % 71,8 % 19,0 % 37,7 %

Maldegem 53,3 % 13,1 % 33,3 % 0,0 % 56,9 % 31,9 %

Gent 6,7 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,1 %

Andere 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 %

totaal koopvlucht 80,0 % 67,3 % 84,1 % 71,8 % 75,9 % 73,6 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 13,3 % 13,1 % 15,9 % 28,2 % 12,6 % 14,1 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %



434

inwoners van sint-laureins
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

sint-laureins 
(koopbinding) 27,2 %

Eeklo 37,1 %

Maldegem 19,8 %

Aardenburg 7,9 %

Andere gemeenten Nederland 1,3 %

Gent 1,2 %

Brugge 0,5 %

Andere 0,2 %

totaal koopvlucht 67,9 %

E-Commerce 0,0 %

Openbare markt 0,0 %

N.v.t. 4,9 %

totaal 100,0 %

koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Sint-laureins.  Als basis voor de berekening 
van de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Sint-laureins (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Sint-laureins er een “marktaandeel” 
haalt van minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van sint-laureins, evenwel in 
geen enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Sint-laureins werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te sint-laureins inzake 
shopping berekend.  
Deze bedraagt 1.207 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Sint-laureins zou verrichten (berekend 
op basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 1.207 I.E.  komt sint-laureins op de  58° plaats 
in de commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen .  sint-laureins kan dan ook als een 
gemeente met een pure lokale verzorgingsfunctie 
worden aanzien . 

koopattraCtie
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De commerciële positie van Sint-
lievens-Houtem wordt bepaald door 
de mate waarin gezinnen zich richten 
tot het handelsaanbod van Sint-
lievens-Houtem.  Deze gerichtheid 
drukt zich uit in koopbinding, 
koopvlucht en koopattractie, 
respectievelijk voor aankopen 
convenience, shopping en specialty.
In de volgende tabellen wordt, voor 
wat betreft de inwoners van Sint-
lievens-Houtem, inzicht verschaft 
in de koopbinding (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat 
van Sint-lievens-Houtem”) en de 
koopvlucht (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van andere 
centra”).    
Hiertoe worden de bestedingen 

vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Sint-lievens-Houtem kunnen 
bestedingen ook nog verricht worden 
via alternatieve circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk dat 
bepaalde assortimenten recent niet 
werden aangekocht, vandaar een 
rubriek “ N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit 
Sint-lievens-Houtem, onafgezien 
of deze al dan niet recent aankopen 
hebben verricht.   

48. De FUsiegeMeente   
sint-lieVens-hoUteM

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van  
sint-lievens-houtem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

sint-lievens-houtem (koopbinding) 53,7 % 45,7 % 50,4 %

Aalst 6,5 % 4,7 % 5,8 %

lede 7,4 % 1,0 % 4,8 %

Erpe-Mere 3,7 % 3,7 % 3,7 %

Wetteren 3,7 % 3,7 % 3,7 %

Gent 4,6 % 0,0 % 2,7 %

Zottegem 4,6 % 0,0 % 2,7 %

Oosterzele 0,9 % 0,0 % 0,5 %

Andere 14,8 % 4,7 % 10,7 %

totaal koopvlucht 46,3 % 17,8 % 34,6 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 36,5 % 15,0 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van  
sint-lievens-houtem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogisterij- 
& parfume-

rie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 
plant & dier

totaal 
shopping

sint-lievens-houtem 
(koopbinding) 15,1 % 20,4 % 0,0 % 18,4 % 31,4 % 13,9 % 45,8 % 18,1 %

Aalst 41,0 % 19,4 % 7,7 % 27,5 % 9,6 % 13,0 % 7,5 % 23,5 %

Gent 13,2 % 16,7 % 30,9 % 12,8 % 8,6 % 19,4 % 8,4 % 15,9 %

Zottegem 7,2 % 4,6 % 1,1 % 8,3 % 7,6 % 7,4 % 1,0 % 5,5 %

Erpe-Mere 6,0 % 8,3 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 3,7 %

Oudenaarde 0,8 % 7,4 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 %

Wetteren 0,8 % 0,0 % 3,9 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 3,7 % 1,5 %

lede 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 3,8 % 0,0 % 3,7 % 1,1 %

Oosterzele 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 0,9 % 0,0 % 0,5 %

Makro-Eke 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,2 %

Ninove 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 0,0 % 0,2 %

Andere 15,9 % 22,2 % 12,7 % 12,8 % 8,6 % 7,4 % 7,5 % 13,9 %

totaal koopvlucht 84,9 % 79,6 % 61,3 % 66,9 % 42,1 % 56,5 % 35,5 % 68,0 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 38,7 % 14,7 % 26,6 % 29,6 % 18,7 % 13,9 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van  
sint-lievens-houtem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische & 
optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

sint-lievens-houtem 
(koopbinding) 4,6 % 13,4 % 15,0 % 24,0 % 10,5 % 10,8 %

Gent 19,3 % 23,5 % 20,8 % 7,7 % 16,9 % 20,3 %

Aalst 19,3 % 15,4 % 24,6 % 9,8 % 2,5 % 15,3 %

Erpe-Mere 10,1 % 8,1 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 7,1 %

Zottegem 3,7 % 5,3 % 3,8 % 0,0 % 3,6 % 4,2 %

Oudenaarde 4,6 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 %

Wetteren 3,7 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 %

Oosterzele 3,7 % 0,0 % 3,8 % 3,8 % 3,6 % 2,0 %

Makro-Eke 4,6 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 %

lede 3,7 % 0,0 % 7,5 % 3,8 % 0,0 % 1,8 %

Andere 19,3 % 22,6 % 9,5 % 16,4 % 44,0 % 23,0 %

totaal koopvlucht 91,7 % 82,9 % 69,9 % 41,5 % 71,5 % 81,7 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 0,4 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 3,7 % 3,6 % 15,0 % 34,5 % 14,4 % 7,1 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Sint-lievens-Houtem.  Als basis voor de berekening 
van de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Sint-lievens-Houtem (dus 
ook exclusief E-commerce en de 
openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor 
de commerciële uitstraling van een centrum, 
worden in principe de aangetrokken gemeenten 
weergegeven, voor zover Sint-lievens-Houtem er 
een “marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van sint-lievens-houtem, 
evenwel in geen enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid op 
Sint-lievens-Houtem werd  de huidige “omzet” van 
het detailhandelsapparaat te sint-lievens-houtem 
inzake shopping berekend.  
Deze bedraagt 2.106 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Sint-lievens-Houtem zou verrichten 
(berekend op basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 2.106 I.E.  komt sint-lievens-houtem op de  53° 
plaats in de commercieel-hiërarchische structuur van 
Oost-Vlaanderen .  sint-lievens-houtem kan dan ook 
als een gemeente met een lokale verzorgingsfunctie 
worden omschreven . 

koopattraCtie

inwoners van sint-lievens-houtem kopen te 
(n = alle respondenten) totaal

sint-lievens-houtem (koopbinding) 30,8 %

Aalst 14,2 %

Gent 11,0 %

Erpe-Mere 4,3 %

Zottegem 4,0 %

lede 2,8 %

Wetteren 2,7 %

Oudenaarde 1,4 %

Oosterzele 0,8 %

Makro-Eke 0,5 %

Ninove 0,1 %

Andere 14,2 %

totaal koopvlucht 56,1 %

E-Commerce 0,1 %

Openbare markt 6,5 %

N.v.t. 6,6 %

totaal 100,0 %
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De commerciële positie van Sint-
Martens-latem wordt bepaald 
door de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
Sint-Martens-latem.   
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, voor 
wat betreft de inwoners van Sint-
Martens-latem, inzicht verschaft 
in de koopbinding (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat 
van Sint-Martens-latem”) en de 
koopvlucht (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Sint-Martens-latem kunnen 
bestedingen ook nog verricht worden 
via alternatieve circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk dat 
bepaalde assortimenten recent niet 
werden aangekocht, vandaar een 
rubriek “ N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit 
Sint-Martens-latem, onafgezien of 
deze al dan niet recent aankopen 
hebben verricht.   

49. De FUsiegeMeente 
sint-Martens-lateM

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van sint-Martens-latem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding 
& dranken Verswaren totaal convenience

N43 Kortrijksesteenweg 55,7 % 34,3 % 46,9 %

Overige Sint-Martens-latem 10,2 % 37,9 % 21,6 %

totaal sint-Martens-latem (koopbinding) 65,9 % 72,2 % 68,5 %

Deinze 24,5 % 18,9 % 22,2 %

Aalter 2,1 % 2,1 % 2,1 %

Gent 2,1 % 2,1 % 2,1 %

Nazareth 2,1 % 0,0 % 1,2 %

Tielt 0,0 % 2,1 % 0,9 %

Makro-Eke 0,6 % 0,0 % 0,3 %

Andere 2,7 % 2,1 % 2,5 %

totaal koopvlucht 34,1 % 27,3 % 31,3 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,6 % 0,2 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van  
sint-Martens-latem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogiste-
rij- & par-
fumerie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 

plant & 
dier

totaal 
shopping

N43 Kortrijksesteenweg 4,6 % 62,8 % 49,8 % 4,3 % 6,4 % 17,8 % 17,7 % 21,7 %

Overige St-Martens-latem 13,8 % 8,4 % 0,0 % 28,8 % 10,7 % 4,9 % 34,3 % 12,9 %

totaal  
st-Martens-latem 
(koopbinding)

18,4 % 71,2 % 49,8 % 33,1 % 17,0 % 22,8 % 52,0 % 34,6 %

Gent 46,0 % 6,5 % 6,2 % 26,0 % 37,4 % 15,7 % 6,8 % 26,5 %

Deinze 16,3 % 10,8 % 19,5 % 7,1 % 5,4 % 2,2 % 9,4 % 12,7 %

De Pinte 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,9 % 0,0 % 2,6 % 1,5 %

Nazareth 2,0 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 1,4 %

Makro-Eke 0,5 % 2,8 % 0,6 % 0,0 % 2,1 % 6,5 % 0,0 % 1,3 %

Aalter 0,0 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Andere 10,7 % 0,0 % 0,0 % 7,8 % 2,1 % 2,2 % 16,2 % 6,3 %

totaal koopvlucht 77,6 % 24,5 % 26,3 % 40,9 % 52,0 % 27,7 % 39,1 % 50,1 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,4 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,2 %

N.v.t. 4,1 % 4,3 % 23,8 % 26,0 % 27,7 % 49,5 % 6,2 % 14,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van  
sint-Martens-latem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

N43 Kortrijksesteenweg 44,0 % 6,3 % 0,0 % 17,4 % 25,9 % 21,8 %

Overige St-Martens-latem 10,7 % 4,8 % 15,7 % 30,5 % 30,0 % 11,6 %

totaal  
st-Martens-latem 
(koopbinding)

54,8 % 11,1 % 15,7 % 47,9 % 55,9 % 33,4 %

Gent 16,2 % 20,1 % 22,2 % 7,8 % 9,3 % 16,9 %

Deinze 6,4 % 14,9 % 6,5 % 15,3 % 15,5 % 11,8 %

De Pinte 0,0 % 0,0 % 10,8 % 9,4 % 3,1 % 1,4 %

Kortrijk 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 %

Nazareth 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,3 %

Makro-Eke 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Andere 4,9 % 9,0 % 10,5 % 0,0 % 7,3 % 6,9 %

totaal koopvlucht 30,3 % 44,0 % 49,8 % 32,4 % 37,9 % 38,2 %

E-Commerce 0,0 % 0,6 % 0,0 % 4,4 % 0,0 % 0,5 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 15,0 % 44,3 % 34,5 % 15,3 % 6,2 % 27,9 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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inwoners van sint-Martens-latem 
kopen te (n = alle respondenten) totaal

N43 Kortrijksesteenweg 32,7 %

Overige St-Martens-latem 16,4 %

totaal st-Martens-latem 
(koopbinding) 49,1 %

Deinze 16,6 %

Gent 14,1 %

Nazareth 1,1 %

Aalter 1,0 %

De Pinte 0,8 %

Makro-Eke 0,7 %

Tielt 0,4 %

Kortrijk 0,2 %

Andere 4,7 %

totaal koopvlucht 39,6 %

E-Commerce 0,2 %

Openbare markt 0,2 %

N.v.t. 10,8 %

totaal 100,0 %

koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Sint-Martens-latem.  Als basis voor de berekening 
van de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Sint-Martens-latem (dus 
ook exclusief E-commerce en de 
openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor 
de commerciële uitstraling van een centrum, 
worden in principe de aangetrokken gemeenten 
weergegeven, voor zover Sint-Martens-latem er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van sint-Martens-latem, 
evenwel in geen enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid op 
Sint-Martens-latem werd  de huidige “omzet” van 
het detailhandelsapparaat te sint-Martens-latem 
inzake shopping berekend.  
Deze bedraagt 3.758 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Sint-Martens-latem zou verrichten 
(berekend op basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 3.758 I.E.  komt sint-Martens-latem op de  41° 
plaats in de commercieel-hiërarchische structuur 
van Oost-Vlaanderen .  Het handelslineair langs de 
N43 is in belangrijke mate verantwoordelijk voor 
de “score” van Sint-Martens-latem.  Daarenboven 
maakt de consument niet altijd duidelijk onderscheid 
tussen het handelslineair op het grondgebied van 
Sint-Martens-latem zelf en dit op het grondgebied 
van Sint-Denijs-Westrem iets verderop.
Hierdoor zal de score van Sint-Martens-latem dan 
ook deels overgewaardeerd zijn. 
Uit dit alles kan dan ook besloten worden dat sint-
Martens-latem beschouwd kan worden als een 
gemeente met een puur lokale verzorgingsfunctie .

koopattraCtie
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De commerciële positie van Sint-
Niklaas wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot het 
handelsaanbod van Sint-Niklaas.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, voor 
wat betreft de inwoners van Sint-
Niklaas, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed 
bij het handelsapparaat van Sint-
Niklaas”) en de 
koopvlucht (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van andere 
centra”).    
Hiertoe worden de bestedingen 

vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Sint-Niklaas kunnen bestedingen 
ook nog verricht worden via 
alternatieve circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk 
dat bepaalde assortimenten recent 
niet werden aangekocht, vandaar 
een rubriek “ N.v.t.” onderaan de 
tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Sint-Niklaas, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

50.  De FUsiegeMeente sint-niklaas

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van sint-niklaas 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding 
& dranken Verswaren totaal convenience

N70 lokerse Baan / Nieuwe Baan 0,7 % 0,1 % 0,5 %

N70 Heidebaan / Grote Baan 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N403 (Kleibeekstraat, Plezantstraat….) 7,2 % 3,9 % 5,8 %

Koopcenter Sint-Niklaas (Waasland Shopping) 11,5 % 8,1 % 10,1 %

Overige Sint-Niklaas 70,9 % 71,3 % 71,0 %

totaal sint-niklaas (koopbinding) 90,3 % 83,4 % 87,4 %

lokeren 3,3 % 0,2 % 2,0 %

Beveren 1,3 % 1,2 % 1,2 %

Antwerpen 0,2 % 0,2 % 0,2 %

Andere 4,2 % 6,5 % 5,1 %

totaal koopvlucht 9,0 % 8,1 % 8,6 %

E-Commerce 0,5 % 0,0 % 0,3 %

Openbare markt 0,2 % 8,5 % 3,6 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van  
sint-niklaas 
kopen te 
(n = alle 
respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogiste-
rij- & 

parfumerie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 
plant & dier

totaal 
shopping

N70 lokerse Baan / 
Nieuwe Baan 0,1 % 2,2 % 4,5 % 1,6 % 1,3 % 0,0 % 2,8 % 1,6 %

N70 Heidebaan /  
Grote Baan 0,0 % 2,2 % 14,7 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 1,1 % 2,8 %

N403 
(Kleibeekstraat, 
Plezantstraat….)

0,0 % 3,8 % 1,1 % 1,1 % 0,5 % 0,5 % 1,1 % 0,9 %

Koopcenter Sint-
Niklaas (Waasland 
Shopping)

57,0 % 30,5 % 15,5 % 49,9 % 36,0 % 33,5 % 3,6 % 37,7 %

Overige Sint-
Niklaas 17,6 % 44,6 % 31,1 % 22,9 % 34,2 % 21,4 % 52,1 % 28,9 %

totaal sint-niklaas 
(koopbinding) 74,6 % 83,2 % 66,9 % 75,5 % 72,1 % 56,0 % 60,7 % 72,0 %

Antwerpen 7,6 % 0,6 % 0,0 % 1,8 % 3,0 % 5,7 % 1,7 % 3,8 %

Beveren 1,5 % 3,8 % 3,9 % 3,5 % 1,6 % 0,0 % 1,4 % 2,3 %

Gent 4,0 % 0,0 % 0,1 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 %

lokeren 1,0 % 0,3 % 2,2 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 2,2 % 1,0 %

Andere 4,0 % 3,4 % 6,2 % 1,1 % 2,3 % 6,2 % 6,7 % 4,2 %

totaal koopvlucht 18,1 % 8,2 % 12,4 % 6,7 % 7,2 % 12,2 % 12,0 % 12,8 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 0,6 % 0,0 % 0,5 %

Openbare markt 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,6 % 0,2 %

N.v.t. 7,0 % 8,6 % 20,7 % 17,8 % 16,7 % 31,2 % 26,8 % 14,5 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van  
sint-niklaas kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. inrichting 
woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

N70 lokerse Baan / 
Nieuwe Baan 1,8 % 4,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 %

N70 Heidebaan /  
Grote Baan 0,5 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 %

N403 (Kleibeekstraat, 
Plezantstraat….) 0,5 % 0,8 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,5 %

Koopcenter Sint-
Niklaas (Waasland 
Shopping)

55,3 % 24,4 % 41,5 % 36,6 % 4,4 % 34,1 %

Overige Sint-Niklaas 19,5 % 20,1 % 13,6 % 22,1 % 47,4 % 22,8 %

totaal sint-niklaas 
(koopbinding) 77,6 % 52,8 % 55,1 % 59,0 % 51,8 % 61,6 %

Antwerpen 1,9 % 2,8 % 6,0 % 8,4 % 0,9 % 2,8 %

Beveren 5,4 % 3,8 % 0,3 % 2,2 % 0,3 % 3,7 %

Gent 2,6 % 10,7 % 1,7 % 0,5 % 0,0 % 5,7 %

lokeren 1,4 % 0,4 % 0,0 % 0,5 % 1,1 % 0,8 %

Andere 1,5 % 7,9 % 4,6 % 4,5 % 10,0 % 5,6 %

totaal koopvlucht 12,8 % 25,6 % 12,6 % 16,2 % 12,3 % 18,6 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,1 %

N.v.t. 9,6 % 21,7 % 32,2 % 24,8 % 35,3 % 19,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van een 
andere gemeente goederen aankopen te 
Sint-Niklaas.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Sint-Niklaas (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 

beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden 
in onderstaande tabel de aangetrokken gemeenten 
weergegeven, voor zover Sint-Niklaas er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Sint-Niklaas bedraagt het 
marktaandeel shopping in de eigen gemeente 84,2 %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Sint-Niklaas, 84,2 % 
toevloeit naar het reguliere detailhandelsapparaat 
van Sint-Niklaas.

koopattraCtie sint-niklaas

inwoners van sint-niklaas kopen te 
(n = alle respondenten) totaal

N70 lokerse Baan / Nieuwe Baan 1,3 %

N70 Heidebaan / Grote Baan 1,3 %

N403 (Kleibeekstraat, Plezantstraat….) 3,0 %

Koopcenter Sint-Niklaas (Waasland Shopping) 25,0 %

Overige Sint-Niklaas 46,1 %

totaal sint-niklaas (koopbinding) 76,7 %

Antwerpen 2,1 %

Beveren 2,1 %

Gent 1,7 %

lokeren 1,4 %

Andere 4,9 %

totaal koopvlucht 12,1 %

E-Commerce 0,3 %

Openbare markt 1,7 %

N.v.t. 9,2 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men te 
sint-niklaas 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

sint-niklaas (koopbinding) 87,4 % 84,2 % 76,7 % 84,5 %

Waasmunster 14,4 % 49,1 % 42,8 % 31,8 %

Temse 2,3 % 46,8 % 49,0 % 26,2 %

Sint-Gillis-Waas 10,6 % 33,3 % 28,6 % 22,1 %

Stekene 6,5 % 31,8 % 28,4 % 19,4 %

Kruibeke 0,9 % 27,9 % 33,9 % 14,9 %

Hamme 0,6 % 26,6 % 22,6 % 13,7 %

Beveren 4,3 % 21,4 % 27,9 % 14,1 %

Zele 0,0 % 17,9 % 9,4 % 8,2 %

6
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Sint-Niklaas werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te sint-niklaas inzake 
shopping berekend.  
Deze bedraagt 135.704 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 

shopping in Sint-Niklaas zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 135.704 I.E.  komt sint-niklaas op de 2° plaats in 
de commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen, hetgeen een exponent is van haar 
regionaalstedelijke verzorgingsfunctie.

~ 258 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Sint-Niklaas  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40 % 

Marktaandeel tussen 10 en 20 % 

Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

koopgerichtheid shopping 
op sint-niklaas vanuit 
andere oost-Vlaamse 
gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %

Uit de koopstroomgegevens was gebleken dat een 
belangrijk deel van de koopattractie van 
sint-niklaas toe te schrijven is aan de aantrekking 
van het Waasland shopping Center. 

Vandaar dat besloten werd om de koopattractie van 
het Koopcenter even uit het totaal-resultaat van Sint-
Niklaas te filteren.  Het resultaat van deze verfijning  
treft u in wat volgt :

koopattraCtie koopCenter sint-niklaas 
(WaaslanD shopping Center)

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men te 
sint-niklaas 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

lokeren 0,4 % 16,6 % 17,6 % 9,2 %

Moerbeke 0,0 % 12,9 % 10,7 % 6,3 %

Buggenhout 0,8 % 7,1 % 4,5 % 3,7 %

Wachtebeke 0,0 % 6,4 % 3,5 % 2,9 %

Dendermonde 1,1 % 5,8 % 8,6 % 4,0 %

lede 0,9 % 5,3 % 5,3 % 3,1 %

6
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~ 260 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op het Waasland Shopping Center 

(Koopcenter Sint-Niklaas) vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40 % 

Marktaandeel tussen 10 en 20 % 

Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

 

 

koopgerichtheid shopping 
op Waasland shopping Center 
(koopcenter sint-niklaas) 
vanuit andere oost-Vlaamse 
gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op het koopcenter sint-niklaas werd de huidige 
“omzet” van het koopcenter sint-niklaas inzake 
shopping berekend. 
Deze bedraagt 91.001 inwonersequivalenten (i.e.) 
(of ± 67 % van het totaal voor sint-niklaas).   

Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Sint-Niklaas zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek).

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men 
in het  
koopcenter sint-niklaas  
(Waasland shopping)

Convenience shopping specialty totaal

Sint-Niklaas 10,1 % 44,2 % 42,5 % 27,6 %

Temse 1,1 % 37,8 % 25,1 % 18,4 %

Waasmunster 7,0 % 35,8 % 20,0 % 19,7 %

Hamme 0,3 % 24,2 % 14,6 % 11,3 %

Kruibeke 0,9 % 22,6 % 24,3 % 11,7 %

Stekene 2,2 % 20,6 % 12,7 % 10,6 %

Sint-Gillis-Waas 0,0 % 18,8 % 8,4 % 8,4 %

Zele 0,0 % 17,6 % 2,5 % 6,9 %

lokeren 0,4 % 15,7 % 15,7 % 8,6 %

Beveren 0,0 % 14,9 % 14,0 % 7,5 %

Moerbeke 0,0 % 8,2 % 6,3 % 3,9 %

Wachtebeke 0,0 % 6,4 % 0,6 % 2,4 %

Buggenhout 0,8 % 6,3 % 1,3 % 2,9 %

Dendermonde 0,0 % 5,4 % 3,0 % 2,4 %
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De commerciële positie van Stekene 
wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van Stekene.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Stekene, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van Stekene”) 
en de koopvlucht (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
andere centra”).    
Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 

recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Stekene kunnen bestedingen ook 
nog verricht worden via alternatieve 
circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk 
dat bepaalde assortimenten recent 
niet werden aangekocht, vandaar 
een rubriek “ N.v.t.” onderaan de 
tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Stekene, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

51.  De FUsiegeMeente stekene

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van stekene 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

N403 (Voorhout-Trompstraat- 
De Stropersstraat) 0,0 % 1,8 % 0,7 %

Overige Stekene 67,6 % 78,5 % 72,1 %

totaal stekene (koopbinding) 67,6 % 80,3 % 72,8 %

Sint-Gillis-Waas 18,3 % 8,0 % 14,1 %

Nederland 6,1 % 2,7 % 4,7 %

Overige Sint-Niklaas 5,7 % 2,2 % 4,3 %

Koopcenter Sint-Niklaas  
(Waasland Shopping) 2,2 % 2,2 % 2,2 %

Andere 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal koopvlucht 32,4 % 15,2 % 25,3 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 4,5 % 1,8 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van stekene 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogiste-
rij- & 

parfumerie

papier-
waren, cd's 

& dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 

plant & 
dier

totaal 
shopping

N403 (Voorhout-
Trompstr.- 
De Stropersstraat)

0,0 % 0,0 % 38,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 6,5 %

Overige Stekene 29,4 % 67,1 % 33,5 % 59,3 % 12,8 % 9,6 % 47,5 % 35,9 %

totaal stekene 
(koopbinding) 29,4 % 67,1 % 72,0 % 59,3 % 12,8 % 9,6 % 49,2 % 42,4 %

Koopcenter Sint-Niklaas 
(Waasland Shopping) 35,2 % 4,1 % 0,5 % 10,8 % 25,5 % 15,0 % 3,6 % 18,5 %

Overige Sint-Niklaas 13,4 % 8,2 % 0,5 % 10,8 % 12,8 % 16,3 % 8,9 % 10,1 %

Antwerpen 6,6 % 3,6 % 5,5 % 1,8 % 1,8 % 9,6 % 0,0 % 4,7 %

Sint-Gillis-Waas 3,8 % 11,2 % 1,8 % 3,6 % 2,9 % 2,3 % 4,6 % 4,3 %

Nederland 2,5 % 2,3 % 3,7 % 0,5 % 2,4 % 3,6 % 7,1 % 2,9 %

Beveren 0,8 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,7 %

Gent 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,5 %

Waasmunster 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 2,3 % 0,4 %

Moerbeke 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,2 %

Andere 5,4 % 0,0 % 1,8 % 3,6 % 3,6 % 3,6 % 8,2 % 3,9 %

totaal koopvlucht 68,5 % 29,3 % 13,9 % 33,5 % 54,5 % 50,5 % 36,5 % 46,2 %

E-Commerce 0,4 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,6 %

Openbare markt 1,7 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 %

N.v.t. 0,0 % 1,8 % 14,1 % 5,4 % 31,0 % 39,9 % 14,3 % 10,1 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van stekene 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische & 
optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

N403 (Voorhout-Trompstraat- 
De Stropersstraat) 5,4 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 %

Overige Stekene 41,8 % 21,6 % 49,5 % 31,3 % 50,7 % 33,6 %

totaal stekene 
(koopbinding) 47,2 % 23,4 % 49,5 % 31,3 % 50,7 % 36,2 %

Overige Sint-Niklaas 11,3 % 15,5 % 7,9 % 7,4 % 15,9 % 13,3 %

Koopcenter Sint-Niklaas (W S) 21,3 % 4,1 % 13,4 % 18,4 % 0,5 % 10,8 %

Nederland 7,2 % 5,4 % 0,5 % 3,7 % 0,0 % 5,1 %

Antwerpen 5,4 % 5,9 % 3,7 % 3,7 % 1,8 % 5,0 %

Sint-Gillis-Waas 0,0 % 9,0 % 1,8 % 0,6 % 3,5 % 4,5 %

Waasmunster 0,0 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 %

Gent 0,0 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 %

Beveren 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Moerbeke 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Andere 4,1 % 9,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 6,1 %

totaal koopvlucht 49,2 % 57,2 % 27,3 % 33,7 % 29,8 % 48,8 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 3,6 % 19,3 % 23,3 % 34,4 % 19,5 % 15,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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inwoners van stekene kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

N403 (Voorhout-Trompstraat-De Stropersstraat) 3,2 %

Overige Stekene 51,2 %

totaal stekene (koopbinding) 54,5 %

Koopcenter Sint-Niklaas (Waasland Shopping) 9,9 %

Sint-Gillis-Waas 8,6 %

Overige Sint-Niklaas 8,2 %

Nederland 4,1 %

Antwerpen 2,7 %

Gent 0,5 %

Waasmunster 0,5 %

Beveren 0,3 %

Moerbeke 0,1 %

Andere 2,6 %

totaal koopvlucht 37,6 %

E-Commerce 0,2 %

Openbare markt 1,1 %

N.v.t. 6,6 %

totaal 100,0 %

koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners 
van een andere gemeente goederen aankopen 
te Stekene.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Stekene (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).

Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor 
de commerciële uitstraling van een centrum, 
worden in onderstaande tabel de aangetrokken 
gemeenten weergegeven, voor zover Stekene er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Stekene bedraagt het marktaandeel 
shopping in de eigen gemeente 47,1 %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Stekene, 47,1 % toevloeit naar 
het reguliere detailhandelsapparaat van Stekene.

koopattraCtie

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men 
te stekene 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

stekene (koopbinding) 72,8 % 47,1 % 42,6 % 58,3 %

Moerbeke 1,0 % 7,0 % 4,5 % 3,7 %

Sint-Gillis-Waas 3,8 % 5,5 % 4,7 % 4,5 %
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Stekene werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te stekene inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 9.755 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Stekene zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 

Met 9.755 I.E.  komt stekene op de 25° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen, hetgeen een exponent is van haar 
bovenlokale verzorgingsfunctie.

~ 266 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Stekene  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40 % 

Marktaandeel tussen 10 en 20 % 

Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

 

koopgerichtheid shopping 
op stekene vanuit andere 
oost-Vlaamse gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van Temse 
wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van Temse.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, voor 
wat betreft de inwoners van Temse, 
inzicht verschaft in de koopbinding 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van Temse”) en de 
koopvlucht (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Temse kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk dat 
bepaalde assortimenten recent niet 
werden aangekocht, vandaar een 
rubriek “ N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Temse, onafgezien 
of deze al dan niet recent aankopen 
hebben verricht.   

52.  De FUsiegeMeente teMse

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van temse 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

Industriepark TTS 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Overige Temse 77,8 % 69,9 % 74,6 %

totaal temse (koopbinding) 77,8 % 69,9 % 74,6 %

Hamme 9,8 % 6,2 % 8,3 %

Bornem 1,7 % 2,5 % 2,0 %

Overige Sint-Niklaas 0,5 % 2,2 % 1,2 %

Dendermonde 1,1 % 1,1 % 1,1 %

Koopcenter Sint-Niklaas  
(Waasland Shopping) 0,5 % 2,0 % 1,1 %

Beveren 0,0 % 1,1 % 0,5 %

Andere 3,3 % 2,8 % 3,1 %

totaal koopvlucht 16,9 % 18,0 % 17,4 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 5,2 % 10,1 % 7,2 %

N.v.t. 0,0 % 2,0 % 0,8 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van temse 
kopen te 
(n = alle 
respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogisterij- 
& parfume-

rie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 
plant & dier

totaal 
shopping

Industriepark TTS 0,0 % 0,0 % 11,5 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 1,9 %

Overige Temse 17,2 % 62,2 % 36,2 % 36,5 % 7,1 % 2,8 % 41,1 % 27,8 %

totaal temse 
(koopbinding) 17,2 % 62,2 % 47,7 % 36,8 % 7,4 % 2,8 % 41,1 % 29,8 %

Koopcenter St-Niklaas 
(Waasland Shopping) 59,4 % 13,5 % 2,6 % 46,7 % 33,4 % 23,3 % 5,9 % 33,3 %

Overige Sint-Niklaas 5,4 % 5,8 % 14,4 % 3,3 % 4,8 % 13,6 % 15,1 % 8,0 %

Hamme 1,1 % 1,9 % 14,4 % 0,3 % 1,5 % 0,0 % 7,7 % 3,9 %

Bornem 2,2 % 3,6 % 2,6 % 2,6 % 6,2 % 1,6 % 8,2 % 3,4 %

Antwerpen 4,4 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % 1,8 %

Dendermonde 0,7 % 1,2 % 1,4 % 0,0 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,7 %

Beveren 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 1,2 % 0,6 %

Andere 4,0 % 6,3 % 1,7 % 3,8 % 2,7 % 2,4 % 4,2 % 3,7 %

totaal koopvlucht 78,3 % 32,2 % 37,1 % 57,0 % 48,9 % 45,3 % 42,5 % 55,4 %

E-Commerce 3,2 % 0,0 % 2,3 % 0,3 % 6,2 % 4,8 % 0,0 % 2,6 %

Openbare markt 0,5 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 1,2 % 2,7 % 0,6 %

N.v.t. 0,9 % 5,6 % 12,9 % 4,7 % 37,5 % 45,9 % 13,7 % 11,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van temse 
kopen te
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

Industriepark TTS 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Overige Temse 21,6 % 7,2 % 30,2 % 13,7 % 46,9 % 17,9 %

totaal temse 
(koopbinding)

21,6 % 7,2 % 30,2 % 13,7 % 46,9 % 17,9 %

Koopcenter Sint-Niklaas (W.S.) 39,1 % 5,4 % 45,3 % 36,4 % 0,3 % 19,8 %

Overige Sint-Niklaas 11,1 % 27,8 % 3,6 % 1,9 % 21,5 % 18,8 %

Bornem 2,4 % 1,5 % 3,5 % 2,4 % 6,3 % 2,5 %

Antwerpen 1,5 % 3,7 % 2,3 % 2,8 % 0,0 % 2,4 %

Dendermonde 3,5 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 %

Waasmunster 0,0 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 %

Hamme 0,0 % 0,0 % 2,7 % 0,0 % 4,7 % 0,7 %

Beveren 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 0,1 %

Andere 9,3 % 19,4 % 3,0 % 1,9 % 8,1 % 13,0 %

totaal koopvlucht 66,9 % 62,7 % 60,4 % 47,9 % 40,9 % 60,7 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 1,2 % 2,4 % 0,3 % 0,2 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,1 %

N.v.t. 11,5 % 30,2 % 8,2 % 36,0 % 10,7 % 21,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te Temse.  
Als basis voor de berekening van de koopattractie 
worden uiteraard enkel de respondenten in rekening 
gebracht die recent (het laatste jaar) deze aankopen 
hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Temse (dus ook exclusief 
E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 

beschouwd worden als de “graadmeter” voor 
de commerciële uitstraling van een centrum, 
worden in onderstaande tabel de aangetrokken 
gemeenten weergegeven, voor zover Temse er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Temse bedraagt het marktaandeel 
shopping in de eigen gemeente 33,7  %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Temse, 33,7 % toevloeit naar 
het reguliere detailhandelsapparaat van Temse.

koopattraCtie

inwoners van temse kopen te 
(n = alle respondenten) totaal

Industriepark TTS 0,7 %

Overige Temse 46,3 %

totaal temse (koopbinding) 47,0 %

Koopcenter Sint-Niklaas (Waasland Shopping) 16,7 %

Overige Sint-Niklaas 7,1 %

Hamme 5,2 %

Bornem 2,6 %

Antwerpen 1,1 %

Dendermonde 1,1 %

Beveren 0,4 %

Waasmunster 0,3 %

Andere 5,2 %

totaal koopvlucht 39,8 %

E-Commerce 1,0 %

Openbare markt 3,4 %

N.v.t. 8,7 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men 
te temse 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

temse (koopbinding) 75,2 % 33,7 % 22,7 % 51,5 %

Kruibeke 12,0 % 10,0 % 8,9 % 10,9 %
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inwoners van temse kopen te 
(n = alle respondenten) totaal

Industriepark TTS 0,7 %

Overige Temse 46,3 %

totaal temse (koopbinding) 47,0 %

Koopcenter Sint-Niklaas (Waasland Shopping) 16,7 %

Overige Sint-Niklaas 7,1 %

Hamme 5,2 %

Bornem 2,6 %

Antwerpen 1,1 %

Dendermonde 1,1 %

Beveren 0,4 %

Waasmunster 0,3 %

Andere 5,2 %

totaal koopvlucht 39,8 %

E-Commerce 1,0 %

Openbare markt 3,4 %

N.v.t. 8,7 %

totaal 100,0 %

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Temse werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te temse inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 12.475 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Temse zou verrichten (berekend op basis 
van huishoudbudgetonderzoek). 

Met 12.475 I.E.  komt temse op de 22° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen, hetgeen een, alvast commercieel 
gezien, eerder bovenlokale verzorgingsfunctie 
impliceert (en geen kleinstedelijke uitstraling) .

~ 272 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Temse  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40 % 

Marktaandeel tussen 10 en 20 % 

Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

 

koopgerichtheid shopping 
op temse vanuit andere 
oost-Vlaamse gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van 
Waarschoot wordt bepaald door 
de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
Waarschoot.  Deze gerichtheid 
drukt zich uit in koopbinding, 
koopvlucht en koopattractie, 
respectievelijk voor aankopen 
convenience, shopping en specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Waarschoot, inzicht verschaft 
in de koopbinding (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
Waarschoot”) en de 
koopvlucht (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Waarschoot kunnen bestedingen ook 
nog verricht worden via alternatieve 
circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk dat 
bepaalde assortimenten recent niet 
werden aangekocht, vandaar een 
rubriek “ N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Waarschoot, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

53.  De FUsiegeMeente WaarsChoot

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van Waarschoot 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene 
voeding & 
dranken

Verswaren totaal 
convenience

Waarschoot (koopbinding) 71,7 % 87,6 % 78,2 %

Eeklo 25,7 % 4,7 % 17,1 %

Zomergem 2,7 % 1,6 % 2,2 %

Kaprijke 0,0 % 3,0 % 1,2 %

Andere 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal koopvlucht 28,3 % 9,3 % 20,5 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,0 % 3,0 % 1,2 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %



455

koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van  
Waarschoot  
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogisterij- 
& parfume-

rie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 
plant & dier

totaal 
shopping

Waarschoot 
(koopbinding)

16,1 % 58,8 % 3,1 % 9,3 % 41,5 % 0,0 % 53,8 % 24,3 %

Eeklo 33,8 % 22,2 % 34,5 % 48,0 % 22,4 % 31,7 % 12,7 % 30,3 %

Gent 39,5 % 6,3 % 9,4 % 12,4 % 16,0 % 14,5 % 0,0 % 20,5 %

Brugge 8,8 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 1,0 % 3,2 % 0,0 % 3,6 %

lovendegem 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 23,1 % 2,1 %

Evergem 0,0 % 0,0 % 10,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 %

Maldegem 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,5 %

Aalter 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Andere 0,6 % 3,2 % 9,4 % 3,9 % 0,0 % 3,2 % 0,9 % 2,8 %

totaal koopvlucht 83,9 % 31,7 % 65,5 % 66,0 % 42,5 % 52,5 % 36,7 % 61,9 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,4 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,0 % 9,5 % 31,4 % 24,7 % 12,8 % 47,5 % 9,5 % 13,4 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van  
Waarschoot 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen 
& 

horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

Waarschoot 28,0 % 11,0 % 56,5 % 25,8 % 57,8 % 24,9 %

Eeklo 39,1 % 38,8 % 3,1 % 64,5 % 5,9 % 35,1 %

Gent 15,6 % 21,6 % 7,2 % 3,2 % 5,9 % 16,1 %

Kaprijke 6,2 % 3,1 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 3,8 %

Maldegem 3,1 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 1,8 %

Evergem 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,4 % 0,8 %

Aalter 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 0,7 %

Zomergem 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 %

Brugge 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Andere 3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,4 % 1,6 %

totaal koopvlucht 68,9 % 64,3 % 12,1 % 67,7 % 36,3 % 60,7 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 3,1 % 24,7 % 31,4 % 6,5 % 5,9 % 14,5 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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inwoners van Waarschoot 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

Waarschoot (koopbinding) 47,9 %

Eeklo 25,4 %

Gent 10,7 %

Brugge 1,4 %

Kaprijke 1,3 %

Zomergem 1,1 %

Evergem 0,8 %

lovendegem 0,8 %

Maldegem 0,5 %

Aalter 0,2 %

Nederland 0,1 %

Andere 1,3 %

totaal koopvlucht 43,7 %

E-Commerce 0,1 %

Openbare markt 0,0 %

N.v.t. 8,3 %

totaal 100,0 %

koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Waarschoot.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Waarschoot (dus ook 
exclusief E-commerce en de 
openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Waarschoot er een “marktaandeel” haalt 
van minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van Waarschoot, evenwel in geen 
enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Waarschoot werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te Waarschoot inzake 
shopping berekend.  
Deze bedraagt 3.025 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Waarschoot zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 3.025 I.E.  komt Waarschoot op de  48° plaats 
in de commercieel-hiërarchische structuur van 
Oost-Vlaanderen, een exponent van haar lokale 
verzorgingsfunctie .

koopattraCtie
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De commerciële positie van 
Waasmunster wordt bepaald door 
de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
Waasmunster.  Deze gerichtheid 
drukt zich uit in koopbinding, 
koopvlucht en koopattractie, 
respectievelijk voor aankopen 
convenience, shopping en specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Waasmunster, inzicht verschaft 
in de koopbinding (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
Waasmunster”) en de koopvlucht 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Waasmunster kunnen bestedingen 
ook nog verricht worden via 
alternatieve circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk dat 
bepaalde assortimenten recent niet 
werden aangekocht, vandaar een 
rubriek “ N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Waasmunster, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

54.  De FUsiegeMeente WaasMUnster

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van Waasmunster 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding 
& dranken Verswaren totaal convenience

Waasmunster (koopbinding) 48,8 % 52,7 % 50,4 %

Hamme 13,6 % 9,1 % 11,7 %

lokeren 9,9 % 11,2 % 10,4 %

Overige Sint-Niklaas 9,3 % 4,2 % 7,2 %

Koopcenter Sint-Niklaas  
(Waasland Shopping) 7,1 % 6,4 % 6,8 %

Temse 4,3 % 2,1 % 3,4 %

Zele 2,2 % 2,1 % 2,1 %

Gent 2,2 % 0,0 % 1,3 %

Andere 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal koopvlucht 48,4 % 35,2 % 43,0 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Openbare markt 2,8 % 6,4 % 4,2 %

N.v.t. 0,0 % 5,7 % 2,4 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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inwoners van 
Waasmunster 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogisterij- 
& 

parfumerie

papierwa-
ren, cd's 
& dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 
plant & dier

totaal 
shopping

Waasmunster 
(koopbinding) 1,9 % 7,9 % 2,5 % 13,8 % 4,5 % 9,9 % 13,7 % 5,5 %

Koopcenter  
Sint-Niklaas (Waasland 
Shopping)

51,1 % 22,2 % 4,4 % 28,3 % 36,0 % 29,4 % 15,6 % 31,7 %

Overige Sint-Niklaas 10,8 % 17,7 % 10,2 % 11,9 % 5,9 % 17,8 % 13,4 % 11,8 %

Hamme 3,7 % 15,7 % 29,4 % 9,9 % 5,9 % 4,0 % 13,7 % 11,1 %

lokeren 5,7 % 10,4 % 16,5 % 8,5 % 13,8 % 7,9 % 13,7 % 10,1 %

Dendermonde 1,9 % 3,9 % 5,8 % 2,0 % 2,0 % 4,0 % 0,0 % 2,8 %

Temse 2,4 % 0,0 % 4,4 % 2,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 %

Gent 2,8 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,5 % 0,0 % 2,0 % 1,7 %

Zele 0,0 % 2,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,6 %

lochristi 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % 0,3 %

Andere 13,6 % 6,5 % 5,8 % 9,9 % 7,9 % 5,9 % 7,8 % 9,5 %

totaal koopvlucht 92,0 % 78,4 % 76,4 % 76,3 % 75,8 % 70,9 % 70,1 % 81,4 %

E-Commerce 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % 0,6 % 0,0 % 1,2 %

Openbare markt 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % 0,4 %

N.v.t. 3,7 % 13,8 % 21,2 % 9,9 % 15,7 % 18,6 % 13,1 % 11,5 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van Waasmunster 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische & 
optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

Waasmunster (koopbinding) 3,9 % 5,9 % 2,0 % 23,1 % 31,0 % 8,9 %

Overige Sint-Niklaas 18,0 % 22,6 % 6,5 % 6,0 % 12,3 % 18,3 % 

Koopcenter Sint-Niklaas 
(Waasland Shopping)

29,5 % 5,9 % 36,2 % 27,8 % 2,0 % 16,0 %

Hamme 13,8 % 3,9 % 2,0 % 4,0 % 7,8 % 7,6 %

lokeren 5,9 % 6,4 % 5,9 % 9,9 % 11,7 % 7,0 %

Gent 2,0 % 11,7 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 6,0 %

Temse 0,0 % 3,9 % 2,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 %

Dendermonde 2,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % 6,4 % 1,6 %

Zele 3,9 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 %

lochristi 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 %

Andere 7,9 % 10,3 % 7,9 % 4,0 % 5,9 % 8,5 %

totaal koopvlucht 84,9 % 64,8 % 67,0 % 53,7 % 48,0 % 69,2 %

E-Commerce 3,9 % 0,0 % 2,0 % 6,0 % 2,0 % 2,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 7,3 % 29,3 % 29,1 % 17,3 % 19,0 % 19,9 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Waasmunster.  Als basis voor de berekening 
van de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Waasmunster (dus ook 
exclusief E-commerce en de 
openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Waasmunster er een “marktaandeel” 
haalt van minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van Waasmunster, evenwel in 
geen enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Waasmunster werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te Waasmunster inzake 
shopping berekend.  
Deze bedraagt 764 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Waasmunster zou verrichten (berekend 
op basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 764 I.E.  komt Waasmunster op de  62° plaats 
in de commercieel-hiërarchische structuur van 
Oost-Vlaanderen, een exponent van haar lokale 
verzorgingsfunctie .

koopattraCtie

inwoners van Waasmunster kopen te 
(n = alle respondenten) totaal

Waasmunster (koopbinding) 25,7 %

Koopcenter Sint-Niklaas (Waasland Shopping) 17,9 %

Overige Sint-Niklaas 11,0 %

Hamme 10,7 %

lokeren 9,6 %

Temse 2,6 %

Gent 2,3 %

Zele 1,4 %

Dendermonde 1,3 %

lochristi 0,2 %

Andere 5,2 %

totaal koopvlucht 62,4 %

E-Commerce 0,8 %

Openbare markt 2,0 %

N.v.t. 9,1 %

totaal 100,0 %
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De commerciële positie van 
Wachtebeke wordt bepaald door 
de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
Wachtebeke.  Deze gerichtheid 
drukt zich uit in koopbinding, 
koopvlucht en koopattractie, 
respectievelijk voor aankopen 
convenience, shopping en specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Wachtebeke, inzicht verschaft 
in de koopbinding (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
Wachtebeke”) en de 
koopvlucht (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Wachtebeke kunnen bestedingen ook 
nog verricht worden via alternatieve 
circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk dat 
bepaalde assortimenten recent niet 
werden aangekocht, vandaar een 
rubriek “ N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Wachtebeke, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

55.  De FUsiegeMeente WaChteBeke

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van Wachtebeke 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

Wachtebeke (koopbinding) 60,1 % 61,8 % 60,8 %

Zelzate 27,4 % 8,8 % 19,8 %

Gent 8,0 % 7,5 % 7,8 %

lokeren 0,0 % 8,9 % 3,6 %

lochristi 3,6 % 2,0¨% 2,9 %

Moerbeke 0,0 % 3,4 % 1,4 %

Nederland 0,8 % 0,7 % 0,8 %

Andere 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal koopvlucht 39,9 % 31,3 % 36,4 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 6,9 % 2,8 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van 
Wachtebeke 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogiste-
rij- & par-
fumerie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 

plant & 
dier

totaal 
shopping

Wachtebeke 
(koopbinding) 6,7 % 53,7 % 10,7 % 26,6 % 2,1 % 7,4 % 54,2 % 18,7 %

Zelzate 17,2 % 43,8 % 45,0 % 25,7 % 11,4 % 0,0 % 3,3 % 23,1 %

lochristi 34,4 % 0,8 % 14,8 % 0,0 % 11,4 % 34,3 % 7,7 % 19,0 %

Gent 19,5 % 0,8 % 10,7 % 42,2 % 26,6 % 17,6 % 0,0 % 16,5 %

Koopcenter  
Sint-Niklaas (Waasland 
Shopping)

15,0 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 0,0 % 3,7 % 0,0 % 6,0 %

lokeren 4,4 % 0,0 % 7,2 % 1,8 % 2,1 % 7,4 % 11,6 % 4,6 %

Nederland 1,7 % 0,8 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 0,0 % 1,1 %

Andere 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,4 % 0,0 % 11,6 % 2,7 %

totaal koopvlucht 93,3 % 46,3 % 78,5 % 73,4 % 62,8 % 66,7 % 34,2 %  73,0 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,4 % 7,4 % 0,0 % 1,9 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 10,7 % 0,0 % 22,8 % 18,5 % 11,6 % 6,5 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van Wachtebeke 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

Wachtebeke (koopbinding) 46,1 % 14,9 % 0,0 % 20,3 % 69,8 % 31,4 %

Gent 15,4 % 31,8 % 46,1 % 22,8 % 0,0 % 22,7 %

Zelzate 16,2 % 23,3 % 11,3 % 8,1 % 1,8 % 17,1 %

lochristi 18,1 % 1,9 % 0,0 % 4,1 % 4,6 % 7,8 %

lokeren 0,0 % 11,2 % 7,5 % 16,2 % 11,0 % 7,5 %

Overige Sint-Niklaas 0,0 % 5,7 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 2,7 %

Koopcenter Sint-Niklaas 
(Waasland Shopping) 0,0 % 0,0 % 3,0 % 8,1 % 0,0 % 0,6 %

Evergem 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,6 % 0,5 %

Assenede 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 0,4 %

Nederland 0,0 % 0,0 % 3,8 % 4,1 % 0,0 % 0,4 %

Andere 4,3 % 0,0 % 2,0 % 4,1 % 2,7 % 2,1 %

totaal koopvlucht 53,9 % 73,9 % 73,7 % 67,4 % 30,2 % 61,8 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,0 % 11,2 % 26,3 % 12,4 % 0,0 % 6,8 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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inwoners van Wachtebeke kopen te 
(n = alle respondenten) totaal

Wachtebeke (koopbinding) 39,4 %

Zelzate 20,5 %

Gent 13,9 %

lochristi 9,9 %

lokeren 4,7 %

Koopcenter Sint-Niklaas (Waasland Shopping) 2,4 %

Nederland 0,8 %

Moerbeke 0,6 %

Overige Sint-Niklaas 0,5 %

Assenede 0,1 %

Evergem 0,1 %

Andere 1,4 %

totaal koopvlucht 54,9 %

E-Commerce 0,7 %

Openbare markt 1,2 %

N.v.t. 3,7 %

totaal 100,0 %

koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Wachtebeke.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Wachtebeke (dus ook 
exclusief E-commerce en de 
openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Wachtebeke er een “marktaandeel” haalt 
van minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van Wachtebeke, evenwel in geen 
enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Wachtebeke werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te Wachtebeke inzake 
shopping berekend.  
Deze bedraagt 1.494 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Wachtebeke zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 1.494 I.E.  komt Wachtebeke op de  55° plaats 
in de commercieel-hiërarchische structuur van 
Oost-Vlaanderen, een exponent van haar lokale 
verzorgingsfunctie .

koopattraCtie
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De commerciële positie van 
Wetteren wordt bepaald door 
de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
Wetteren.  Deze gerichtheid drukt 
zich uit in koopbinding, koopvlucht 
en koopattractie, respectievelijk 
voor aankopen convenience, 
shopping en specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Wetteren, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van Wetteren”) 
en de koopvlucht (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
andere centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Wetteren kunnen bestedingen ook 
nog verricht worden via alternatieve 
circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk dat 
bepaalde assortimenten recent niet 
werden aangekocht, vandaar een 
rubriek “ N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Wetteren, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

56.  De FUsiegeMeente Wetteren

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van Wetteren 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

Wetteren 
(koopbinding) 77,8 % 72,3 % 75,5 %

Melle 6,3 % 6,3 % 6,3 %

lede 3,8 % 1,9 % 3,1 %

laarne 1,9 % 3,8 % 2,7 %

Berlare 1,9 % 1,9 % 1,9 %

Destelbergen 1,9 % 1,9 % 1,9 %

Gent 0,0 % 2,5 % 1,0 %

Aalst 0,5 % 0,0 % 0,3 %

Andere 5,8 % 6,3 % 6,0 %

totaal koopvlucht 22,2 % 24,7 % 23,3 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 3,0 % 1,2 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van Wetteren 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogisterij- 
& parfume-

rie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 
plant & dier

totaal 
shopping

Wetteren 
(koopbinding)

35,3 % 73,1 % 74,2 % 51,1 % 40,0 % 53,5 % 69,7 % 52,5 %

Gent 34,8 % 4,4 % 4,6 % 20,8 % 32,2 % 15,9 % 1,9 % 20,5 %

Aalst 14,5 % 5,8 % 0,0 % 15,2 % 6,4 % 0,0 % 1,9 % 8,2 %

lede 0,0 % 1,1 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 2,0 % 3,9 % 0,7 %

Melle 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,4 %

Berlare 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,2 %

Destelbergen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,2 %

laarne 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Andere 15,4 % 3,8 % 6,0 % 4,8 % 3,1 % 6,0 % 1,9 % 8,3 %

totaal koopvlucht 64,7 % 17,6 % 10,5 % 41,8 % 41,7 % 25,8 % 13,6 % 38,5 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

N.v.t. 0,0 % 9,4 % 15,3 % 7,1 % 13,9 % 20,7 % 16,7 % 8,6 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van Wetteren 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische & 
optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

Wetteren (koopbinding) 56,5 % 30,5 % 36,8 % 49,4 % 58,4 % 43,9 %

Gent 16,8 % 43,8 % 18,4 % 17,0 % 2,6 % 27,3 %

Aalst 5,7 % 0,0 % 6,5 % 2,0 % 6,0 % 3,0 %

laarne 4,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 %

Melle 0,0 % 0,0 % 2,0 % 5,9 % 8,1 % 1,3 %

Andere 5,7 % 11,0 % 4,0 % 0,0 % 4,0 % 7,5 %

totaal koopvlucht 32,6 % 54,8 % 30,8 % 24,9 % 20,8 % 40,6 %

E-Commerce 4,3 % 0,0 % 2,0 % 5,9 % 0,0 % 1,9 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 6,6 % 14,7 % 30,4 % 19,8 % 20,9 % 13,6 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners 
van een andere gemeente goederen aankopen 
te Wetteren.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Wetteren (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 

beschouwd worden als de “graadmeter” voor 
de commerciële uitstraling van een centrum, 
worden in onderstaande tabel de aangetrokken 
gemeenten weergegeven, voor zover Wetteren er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Wetteren bedraagt het marktaandeel 
shopping in de eigen gemeente 57,4  %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Wetteren, 57,4 % toevloeit 
naar het reguliere detailhandelsapparaat van 
Wetteren.

koopattraCtie

inwoners van Wetteren 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

Wetteren (koopbinding) 60,9 %

Gent 13,3 %

Aalst 3,8 %

Melle 3,1 %

lede 1,6 %

laarne 1,5 %

Berlare 0,9 %

Destelbergen 0,9 %

Andere 7,2 %

totaal koopvlucht 32,3 %

E-Commerce 0,5 %

Openbare markt 0,6 %

N.v.t. 5,8 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt 
men te Wetteren 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

Wetteren (koopbinding) 75,5 % 57,4 % 50,8 % 64,6 %

Wichelen 47,7 % 41,2 % 43,3 % 45,0 %

laarne 18,8 % 32,0 % 29,9 % 25,6 %

Oosterzele 11,5 % 17,0 % 14,1 % 13,8 %

lede 4,3 % 11,4 % 6,9 % 7,1 %

Berlare 3,1 % 6,1 % 2,9 % 4,1 %

Erpe-Mere 1,8 % 5,0 % 1,5 % 2,9 %
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Wetteren werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te Wetteren inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 31.354 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Wetteren zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 

Met 31.354 I.E.  komt Wetteren op de 13° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen, hetgeen een bevestiging is van haar 
kleinstedelijke verzorgingsfunctie .

~ 289 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Wetteren  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40 % 

Marktaandeel tussen 10 en 20 % 

Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

 

koopgerichtheid shopping 
op Wetteren vanuit andere 
oost-Vlaamse gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van 
Wichelen wordt bepaald door de 
mate waarin gezinnen zich richten 
tot het handelsaanbod van Wichelen.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Wichelen, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van Wichelen”) 
en de koopvlucht (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
andere centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Wichelen kunnen bestedingen ook 
nog verricht worden via alternatieve 
circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk dat 
bepaalde assortimenten recent niet 
werden aangekocht, vandaar een 
rubriek “ N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Wichelen, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

57.  De FUsiegeMeente WiChelen

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van Wichelen 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

Wichelen (koopbinding) 10,8 % 30,5 % 18,9 %

Wetteren 52,3 % 41,2 % 47,7 %

lede 29,2 % 19,8 % 25,4 %

Dendermonde 1,5 % 1,5 % 1,5 %

Gent 1,5 % 0,0 % 0,9 %

Aalst 0,0 % 0,9 % 0,4 %

Andere 4,6 % 4,6 % 4,6 %

totaal koopvlucht 89,2 % 68,0 % 80,5 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 1,5 % 0,6 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van Wichelen 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogisterij- 
& parfume-

rie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodig-
dheden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

Wichelen 
(koopbinding) 9,2 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 2,0 % 3,1 % 10,8 % 6,4 %

Wetteren 24,5 % 49,2 % 35,4 % 15,3 % 15,5 % 18,6 % 34,0 % 28,2 %

Aalst 18,4 % 4,6 % 0,0 % 10,7 % 3,1 % 0,0 % 1,5 % 8,6 %

lede 6,6 % 16,9 % 1,5 % 0,5 % 4,6 % 6,2 % 15,5 % 7,1 %

Gent 10,7 % 0,0 % 1,5 % 7,7 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 5,7 %

Berlare 6,1 % 1,5 % 1,5 % 3,1 % 1,5 % 0,0 % 3,1 % 3,4 %

Dendermonde 4,6 % 1,5 % 3,1 % 3,1 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 2,7 %

Sint-Niklaas 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 %

lokeren 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,1 %

Andere 6,1 % 4,6 % 4,6 % 7,7 % 1,5 % 1,6 % 1,5 % 4,6 %

totaal koopvlucht 78,6 % 78,5 % 47,7 % 47,9 % 34,0 % 28,0 % 57,2 % 61,1 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,4 %

Openbare markt 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,7 %

N.v.t. 10,7 % 16,9 % 47,7 % 47,5 % 60,9 % 68,9 % 30,4 % 31,4 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van 
Wichelen kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische & 
optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

Wichelen (koopbinding) 5,0 % 6,6 % 6,1 % 4,6 % 9,3 % 6,2 %

Wetteren 34,0 % 21,3 % 12,3 % 21,6 % 29,5 % 26,2 %

Aalst 12,2 % 4,6 % 3,1 % 4,6 % 9,3 % 7,6 %

Gent 3,0 % 9,1 % 4,6 % 0,0 % 1,6 % 5,5 %

Berlare 3,0 % 3,5 % 3,1 % 1,5 % 0,0 % 2,8 %

lede 1,5 % 3,0 % 2,0 % 1,5 % 6,2 % 2,8 %

Dendermonde 1,5 % 4,6 % 3,1 % 0,0 % 0,0 % 2,7 %

Sint-Niklaas 1,5 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 %

Andere 3,0 % 6,1 % 10,7 % 1,5 % 1,6 % 4,5 %

totaal koopvlucht 59,9 % 55,3 % 38,7 % 30,9 % 48,2 % 54,0 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % 0,0 % 0,2 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

N.v.t. 35,1 % 38,1 % 50,5 % 62,9 % 42,5 % 39,5 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Wichelen.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet in 
“bestedingsvolumes”, 
verricht bij het detailhandelsapparaat van Wichelen 
(dus ook exclusief E-commerce en de 
openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Wichelen er een “marktaandeel” haalt van 
minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van Wichelen, evenwel in geen 
enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Wichelen werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te Wichelen inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 1.074 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Wichelen zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 1.074 I.E.  komt Wichelen op de  60° plaats 
in de commercieel-hiërarchische structuur van 
Oost-Vlaanderen, een exponent van haar lokale 
verzorgingsfunctie .

koopattraCtie

inwoners van Wichelen 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

Wichelen (koopbinding) 11,8 %

Wetteren 36,3 %

lede 14,2 %

Aalst 4,9 %

Gent 3,6 %

Dendermonde 2,2 %

Berlare 1,8 %

Sint-Niklaas 0,4 %

lokeren 0,2 %

Andere 4,6 %

totaal koopvlucht 68,2 %

E-Commerce 0,2 %

Openbare markt 0,6 %

N.v.t. 19,3 %

totaal 100,0 %
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De commerciële positie van 
Wortegem-Petegem wordt bepaald 
door de mate waarin gezinnen 
zich richten tot het handelsaanbod 
van Wortegem-Petegem.  Deze 
gerichtheid drukt zich uit in 
koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners 
van Wortegem-Petegem, inzicht 
verschaft in de koopbinding 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van Wortegem-
Petegem”) en de koopvlucht 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Wortegem-Petegem kunnen 
bestedingen ook nog verricht worden 
via alternatieve circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk dat 
bepaalde assortimenten recent niet 
werden aangekocht, vandaar een 
rubriek “ N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit  
Wortegem-Petegem, onafgezien of 
deze al dan niet recent aankopen 
hebben verricht.   

58. De FUsiegeMeente 
WortegeM-petegeM

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van Wortegem-petegem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

Wortegem-petegem (koopbinding) 4,3 % 4,2 % 4,3 %

Oudenaarde 52,2 % 30,9 % 43,4 %

Waregem 26,1 % 25,4 % 25,8 %

Avelgem 13,0 % 8,5 % 11,2 %

Anzegem 4,3 % 4,2 % 4,3 %

Kruishoutem 0,0 % 4,2 % 1,7 %

Gent 0,0 % 1,2 % 0,5 %

Andere 0,0 % 4,2 % 1,7 %

totaal koopvlucht 95,7 % 78,8 % 88,7 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 12,7 % 5,2 %

N.v.t. 0,0 % 4,2 % 1,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van 
Wortegem-petegem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogisterij- 
& parfume-

rie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 
plant & dier

totaal 
shopping

Wortegem-petegem 
(koopbinding) 4,0 % 22,0 % 4,3 % 4,3 % 4,3 % 0,0 % 4,3 % 6,3 %

Oudenaarde 50,5 % 35,3 % 25,8 % 39,9 % 30,4 % 17,4 % 34,3 % 37,9 %

Waregem 13,1 % 8,8 % 17,2 % 17,2 % 8,7 % 39,1 % 0,0 % 13,4 %

Makro-Eke 13,1 % 13,2 % 0,0 % 4,3 % 8,7 % 0,0 % 12,9 % 9,0 %

Kortrijk 8,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 %

Gent 6,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 2,5 %

Anzegem 0,0 % 4,4 % 4,3 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 8,6 % 2,4 %

Avelgem 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 0,7 %

Andere 4,0 % 4,4 % 4,3 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 12,9 % 4,2 %

totaal koopvlucht 96,0 % 66,1 % 51,5 % 70,0 % 47,8 % 60,9 % 73,0 % 73,1 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,1 %

N.v.t. 0,0 % 11,8 % 44,2 % 25,8 % 47,8 % 39,1 % 21,5 % 20,6 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van  
Wortegem-petegem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

Wortegem-petegem 
(koopbinding) 26,5 % 4,2 % 4,3 % 0,0 % 8,5 % 12,0 %

Oudenaarde 8,8 % 9,6 % 34,8 % 38,6 % 33,9 % 14,8 %

Makro-Eke 8,8 % 8,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 %

Waregem 0,0 % 8,4 % 13,0 % 8,6 % 14,0 % 6,4 %

Gent 4,4 % 8,4 % 0,0 % 5,6 % 4,2 % 6,0 %

Anzegem 0,0 % 8,4 % 0,0 % 0,0 % 8,5 % 4,7 %

Ronse 0,0 % 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 %

Kortrijk 0,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 %

Andere 26,5 % 4,2 % 4,3 % 0,0 % 5,5 % 11,7 %

totaal koopvlucht 48,5 % 53,9 % 52,2 % 52,8 % 66,1 % 53,3 %

E-Commerce 4,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 20,6 % 41,9 % 43,5 % 47,2 % 25,4 % 33,2 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Wortegem-Petegem.  Als basis voor de berekening 
van de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet in 
“bestedingsvolumes”, 
verricht bij het detailhandelsapparaat van 
Wortegem-Petegem (dus ook exclusief E-commerce  
en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor 
de commerciële uitstraling van een centrum, 
worden in principe de aangetrokken gemeenten 
weergegeven, voor zover Wortegem-Petegem er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van Wortegem-petegem, 
evenwel in geen enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid op 
Wortegem-Petegem werd  de huidige “omzet” van 
het detailhandelsapparaat te Wortegem-petegem 
inzake shopping berekend.  
Deze bedraagt 539 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Wortegem-Petegem zou verrichten 
(berekend op basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 539 I.E.  komt Wortegem-petegem op de  63° 
plaats in de commercieel-hiërarchische structuur 
van Oost-Vlaanderen, een exponent van haar 
beperkte,  lokale verzorgingsfunctie .

koopattraCtie

inwoners van Wortegem-petegem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

Wortegem-petegem (koopbinding) 6,5 %

Oudenaarde 35,9 %

Waregem 17,5 %

Avelgem 5,1 %

Makro-Eke 4,6 %

Anzegem 3,7 %

Gent 2,3 %

Kortrijk 1,3 %

Kruishoutem 0,8 %

Ronse 0,4 %

Andere 4,6 %

totaal koopbinding 76,1 %

E-Commerce 0,3 %

Openbare markt 2,3 %

N.v.t. 14,8 %

totaal 100,0 %
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De commerciële positie van Zele 
wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten 
tot het handelsaanbod van Zele.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, voor 
wat betreft de inwoners van Zele, 
inzicht verschaft in de koopbinding 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van Zele”) en 
de koopvlucht (“wat wordt besteed 
bij het handelsapparaat van andere 
centra”).    
Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 

recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Zele kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk 
dat bepaalde assortimenten recent 
niet werden aangekocht, vandaar 
een rubriek “ N.v.t.” onderaan de 
tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit  
Zele, onafgezien of deze al dan niet 
recent aankopen hebben verricht.   

59.  De FUsiegeMeente zele

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van zele 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

zele (koopbinding) 85,4 % 81,5 % 83,8 %

lokeren 6,5 % 6,1 % 6,3 %

Dendermonde 1,2 % 1,2 % 1,2 %

Berlare 1,2 % 1,2 % 1,2 %

Gent 1,2 % 1,2 % 1,2 %

Waasmunster 0,4 % 0,0 % 0,2 %

Hamme 0,4 % 0,0 % 0,2 %

Andere 2,8 % 3,7 % 3,2 %

totaal koopvlucht 13,8 % 13,4 % 13,6 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 4,2 % 1,7 %

N.v.t. 0,9 % 0,9 % 0,9 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van zele 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huis-
houd-

artikelen

Doe-het-
zelfarti-

kelen

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papier-
waren, 
cd's & 
dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden 

voor plant 
& dier

totaal 
shopping

zele (koopbinding) 19,4 % 52,5 % 47,2 % 51,0 % 24,5 % 23,5 % 57,8 % 35,0 %

lokeren 15,9 % 18,8 % 31,8 % 8,6 % 18,0 % 13,3 % 12,7 % 18,1 %

Koopcenter  
Sint-Niklaas (Waasland 
Shopping)

32,4 % 5,3 % 0,0 % 17,5 % 15,1 % 11,7 % 0,0 % 16,3 %

Gent 7,6 % 3,7 % 2,4 % 4,0 % 12,7 % 11,3 % 1,2 % 6,2 %

Dendermonde 6,6 % 2,5 % 3,1 % 5,3 % 6,3 % 6,8 % 2,5 % 5,0 %

Hamme 0,0 % 0,0 % 2,4 % 1,2 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 0,6 %

Berlare 0,0 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,2 %

Overige Sint-Niklaas 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 1,2 % 0,2 %

Aalst 0,2 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Waasmunster 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,1 %

lochristi 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,1 %

Andere 16,8 % 5,3 % 4,9 % 1,6 % 6,3 % 11,0 % 4,9 % 9,5 %

totaal koopvlucht 79,5 % 36,8 % 44,6 % 39,5 % 58,4 % 57,7 % 25,4 % 56,6 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % 0,0 % 1,2 % 0,6 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % 0,0 % 1,6 % 0,6 %

N.v.t. 1,1 % 10,7 % 8,2 % 9,5 % 9,3 % 18,8 % 14,0 % 7,3 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van
 zele kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische & 
optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

zele (koopbinding) 20,6 % 9,6 % 31,7 % 45,6 % 53,6 % 21,3 %

lokeren 38,9 % 24,6 % 6,1 % 11,4 % 11,5 % 26,4 %

Gent 7,3 % 20,7 % 2,8 % 4,0 % 3,6 % 12,5 %

Dendermonde 10,1 % 7,2 % 2,4 % 6,0 % 6,0 % 7,8 %

Overige Sint-Niklaas 0,0 % 13,3 % 1,2 % 0,0 % 1,9 % 6,2 %

Koopcenter Sint-Niklaas 
(Waasland Shopping) 3,7 % 0,3 % 14,9 % 3,7 % 0,0 % 2,2 %

Hamme 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 1,1 %

Aalst 0,0 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 1,1 %

Berlare 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,3 %

Andere 11,0 % 8,8 % 9,9 % 1,9 % 5,8 % 8,9 %

totaal koopvlucht 73,7 % 76,1 % 37,2 % 27,0 % 37,1 % 66,4 %

E-Commerce 0,0 % 1,5 % 0,0 % 3,7 % 0,0 % 0,9 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 4,8 % 0,6 %

N.v.t. 5,7 % 12,8 % 28,7 % 23,7 % 4,5 % 10,8 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te Zele.  
Als basis voor de berekening van de koopattractie 
worden uiteraard enkel de respondenten in rekening 
gebracht die recent (het laatste jaar) deze aankopen 
hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Zele (dus ook exclusief 
E-commerce en de openbare markt).

Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden 
in onderstaande tabel de aangetrokken gemeenten 
weergegeven, voor zover Zele er een “marktaandeel” 
haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Zele bedraagt het marktaandeel 
shopping in de eigen gemeente 37,7  %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Zele, 37,7 % toevloeit naar het 
reguliere detailhandelsapparaat van Zele.

koopattraCtie

inwoners van zele 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

zele (koopbinding) 53,6 %

lokeren 14,6 %

Koopcenter Sint-Niklaas  
(Waasland Shopping) 6,5 %

Gent 5,2 %

Dendermonde 3,9 %

Overige Sint-Niklaas 1,3 %

Berlare 0,7 %

Hamme 0,5 %

Aalst 0,3 %

Waasmunster 0,1 %

Andere 6,6 %

totaal koopvlucht 39,8 %

E-Commerce 0,4 %

Openbare markt 1,1 %

N.v.t. 5,1 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt 
men te zele 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

zele (koopbinding) 84,5 % 37,7 % 23,9 % 56,5 %

Berlare 16,3 % 10,2 % 6,0 % 12,6 %
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Zele werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te zele inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 9.990 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Zele zou verrichten (berekend op basis 
van huishoudbudgetonderzoek). 

Met 9.990 I.E.  komt zele op de 24° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen, hetgeen een bevestiging is van haar 
bovenlokale verzorgingsfunctie .

~ 302 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Zele  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40 % 

Marktaandeel tussen 10 en 20 % 

Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

 

 
 

koopgerichtheid shopping 
op zele vanuit andere oost-
Vlaamse gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van Zelzate 
wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van Zelzate.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, voor 
wat betreft de inwoners van Zelzate, 
inzicht verschaft in de koopbinding 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van Zelzate”) en 
de koopvlucht (“wat wordt besteed 
bij het handelsapparaat van andere 
centra”).    
Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 

recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Zelzate kunnen bestedingen ook 
nog verricht worden via alternatieve 
circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk 
dat bepaalde assortimenten recent 
niet werden aangekocht, vandaar 
een rubriek “ N.v.t.” onderaan de 
tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit  
Zelzate, onafgezien of deze al 
dan niet recent aankopen hebben 
verricht.   

60.  De FUsiegeMeente zelzate

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van zelzate 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

R4 / Rijkswachtlaan 0,6 % 0,6 % 0,6 %

Overige Zelzate 70,5 % 69,7 % 70,1 %

totaal zelzate (koopbinding) 71,0 % 70,3 % 70,7 %

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

Eeklo 2,2 % 2,2 % 2,2 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Andere 2,9 % 0,4 % 1,9 %

totaal koopvlucht 13,7 % 9,2 % 11,9 %

Openbare markt 15,3 % 20,5 % 17,4 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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inwoners van zelzate 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogiste-
rij- & par-

fumerie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 
plant & dier

totaal 
shopping

R4 / Rijkswachtlaan 0,0 % 6,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 %

Overige Zelzate 37,1 % 31,7 % 44,4 % 38,6 % 22,6 % 20,5 % 39,2 % 35,2 %

totaal zelzate 
(koopbinding) 37,1 % 38,5 % 44,4 % 38,6 % 22,6 % 20,5 % 39,2 % 36,1 %

Gent 36,5 % 25,7 % 9,3 % 33,8 % 21,9 % 30,7 % 0,0 % 25,2 %

Eeklo 4,3 % 2,3 % 4,7 % 4,3 % 2,3 % 5,1 % 2,4 % 3,7 %

lochristi 0,0 % 6,8 % 7,0 % 0,0 % 6,8 % 0,0 % 7,3 % 3,5 %

Nederland 3,4 % 2,3 % 2,3 % 2,8 % 2,3 % 2,6 % 2,4 % 2,8 %

lokeren 0,0 % 4,5 % 4,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 %

Sint-Niklaas 2,8 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 %

Andere 3,9 % 7,7 % 15,3 % 6,6 % 13,3 % 14,1 % 10,0 % 8,7 %

totaal koopvlucht 50,9 % 49,3 % 43,4 % 49,3 % 46,6 % 52,5 % 22,2 % 46,4 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 13,6 % 2,6 % 7,3 % 2,4 %

Openbare markt 7,9 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 2,3 % 0,0 % 12,2 % 4,3 %

N.v.t. 4,1 % 12,2 % 12,2 % 10,9 % 14,9 % 24,4 % 19,0 % 10,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van zelzate 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

R4 / Rijkswachtlaan 6,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,2 %

Overige Zelzate 32,6 % 24,3 % 30,7 % 33,6 % 43,3 % 30,1 %

totaal zelzate  
(koopbinding) 39,1 % 24,3 % 30,7 % 33,6 % 43,3 % 32,3 %

Gent 22,5 % 33,2 % 30,7 % 15,5 % 9,1 % 25,7 %

Eeklo 2,2 % 15,5 % 2,2 % 2,6 % 4,6 % 8,4 %

lochristi 6,5 % 6,6 % 0,0 % 0,0 % 6,8 % 6,0 %

lokeren 4,4 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 4,6 % 2,6 %

Nederland 2,2 % 2,2 % 2,2 % 2,6 % 2,3 % 2,2 %

Assenede 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 0,3 %

Sint-Niklaas 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Andere 14,9 % 8,6 % 8,5 % 13,7 % 16,3 % 11,9 %

totaal koopvlucht 52,7 % 67,5 % 45,8 % 34,4 % 45,9 % 57,2 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 13,2 % 2,2 % 0,0 % 0,7 %

N.v.t. 8,1 % 8,1 % 8,1 % 29,9 % 10,9 % 9,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te Zelzate.  
Als basis voor de berekening van de koopattractie 
worden uiteraard enkel de respondenten in rekening 
gebracht die recent (het laatste jaar) deze aankopen 
hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Zelzate (dus ook exclusief 
E-commerce en de openbare markt).

Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor 
de commerciële uitstraling van een centrum, 
worden in onderstaande tabel de aangetrokken 
gemeenten weergegeven, voor zover Zelzate er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Zelzate bedraagt het marktaandeel 
shopping in de eigen gemeente 40,5  %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Zelzate, 40,5 % toevloeit naar 
het reguliere detailhandelsapparaat van Zelzate.

koopattraCtie

inwoners van zelzate 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

R4 / Rijkswachtlaan 1,0 %

Overige Zelzate 49,5 %

totaal zelzate (koopbinding) 50,5 %

Gent 14,3 %

Nederland 4,9 %

Eeklo 3,9 %

lochristi 2,4 %

lokeren 1,0 %

Sint-Niklaas 0,5 %

Andere 6,4 %

totaal koopvlucht 33,4 %

E-Commerce 0,9 %

Openbare markt 9,3 %

N.v.t. 5,9 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt 
men te zelzate 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

zelzate (koopbinding) 70,7 % 40,5 % 35,8 % 53,6 %

Wachtebeke 19,8 % 24,7 % 18,3 % 21,3 %

Assenede 2,5 % 13,3 % 9,2 % 7,5 %
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Zelzate werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te Zelzate inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 9.017 inwonersequivalenten (I.E.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Zelzate zou verrichten (berekend op basis 
van huishoudbudgetonderzoek). 

Met 9.017 I.E.  komt Zelzate op de 27° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen, hetgeen een bevestiging is van 
haar bovenlokale verzorgingsfunctie .

~ 307 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Zelzate  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40 % 

Marktaandeel tussen 10 en 20 % 

Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

 

 

koopgerichtheid shopping 
op zelzate vanuit andere 
oost-Vlaamse gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van Zingem 
wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van Zingem.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Zingem, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van Zingem”) 
en de koopvlucht (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
andere centra”).    
Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 

recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Zingem kunnen bestedingen ook 
nog verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit  
Zingem, onafgezien of deze al 
dan niet recent aankopen hebben 
verricht.   

61.  De FUsiegeMeente zingeM

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van zingem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

Kruispunt N60/N435 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Overige Zingem 77,5 % 95,6 % 85,0 %

totaal zingem (koopbinding) 77,5 % 95,6 % 85,0 %

Oudenaarde 18,5 % 4,4 % 12,7 %

Makro-Eke 2,2 % 0,0 % 1,3 %

Gavere 1,7 % 0,0 % 1,0 %

Andere 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal koopvlucht 22,5 % 4,4 % 15,0 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van zingem 
kopen te 
(n = alle 
respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogisterij- 
& parfume-

rie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 
plant & dier

totaal 
shopping

Kruispunt N60/N435 0,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Overige Zingem 32,4 % 40,0 % 12,2 % 2,5 % 39,2 % 0,0 % 19,2 % 25,5 %

totaal zingem 
(koopbinding) 32,4 % 42,4 % 12,2 % 2,5 % 39,2 % 0,0 % 19,2 % 25,8 %

Oudenaarde 59,7 % 41,0 % 51,2 % 39,6 % 24,3 % 43,9 % 31,3 % 46,8 %

Makro-Eke 4,8 % 2,4 % 4,9 % 5,0 % 0,0 % 9,8 % 1,4 % 3,9 %

Gavere 0,0 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 15,5 % 2,4 % 9,6 % 3,7 %

Gent 0,7 % 0,0 % 2,4 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 %

Kruishoutem 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Andere 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal koopvlucht 65,2 % 50,5 % 58,5 % 45,4 % 42,3 % 56,1 % 42,3 % 55,4 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 2,4 % 7,1 % 29,3 % 52,1 % 18,6 % 43,9 % 38,5 % 18,8 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van zingem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. inrichting 
woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

Kruispunt N60/N435 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 %

Overige Zingem 12,1 % 24,9 % 0,0 % 2,4 % 4,9 % 15,9 %

totaal zingem 
(koopbinding) 14,5 % 24,9 % 0,0 % 2,4 % 4,9 % 16,8 %

Oudenaarde 43,6 % 46,0 % 29,8 % 28,4 % 36,6 % 42,4 %

Makro-Eke 9,7 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 2,4 % 3,9 %

Gavere 7,3 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 3,4 %

Gent 0,0 % 2,4 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 1,2 %

Kruishoutem 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Andere 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal koopvlucht 61,3 % 48,4 % 32,2 % 49,9 % 39,0 % 51,1 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 24,2 % 26,6 % 67,8 % 47,8 % 56,1 % 32,1 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te Zingem.  
Als basis voor de berekening van de koopattractie 
worden uiteraard enkel de respondenten in rekening 
gebracht die recent (het laatste jaar) deze aankopen 
hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Zingem (dus ook exclusief 
E-commerce en de openbare markt).

Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor 
de commerciële uitstraling van een centrum, 
worden in onderstaande tabel de aangetrokken 
gemeenten weergegeven, voor zover Zingem er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Zingem bedraagt het marktaandeel 
shopping in de eigen gemeente 31,8  %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Zingem, 31,8 % toevloeit naar 
het reguliere detailhandelsapparaat van Zingem.

koopattraCtie

inwoners van zingem kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

Kruispunt N60/N435 0,3 %

Overige Zingem 49,6%

totaal zingem (koopbinding) 49,8 %

Oudenaarde 31,1 %

Makro-Eke 2,8 %

Gavere 2,5 %

Gent 0,5 %

Kruishoutem 0,2 %

Andere 0,0 %

totaal koopvlucht 37,0 %

E-Commerce 0,0 %

Openbare markt 0,0 %

N.v.t. 13,1 %

totaal 100,0 %

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt 
men te zingem 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

zingem (koopbinding) 85,0 % 31,8 % 24,7 % 57,4 %

Gavere 8,1 % 5,2 % 10,3 % 7,6 %
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Zingem werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te zingem inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 3.155 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Zingem zou verrichten (berekend op basis 
van huishoudbudgetonderzoek). 

Met 3.155 I.E.  komt zingem op de 47° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen, hetgeen duidt op een lokale 
verzorgingsfunctie .

~ 312 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Zingem  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40 % 

Marktaandeel tussen 10 en 20 % 

Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

 

 

koopgerichtheid shopping 
op zingem vanuit andere 
oost-Vlaamse gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van 
Zomergem wordt bepaald door 
de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
Zomergem.  Deze gerichtheid drukt 
zich uit in koopbinding, koopvlucht 
en koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners 
van Zomergem, inzicht verschaft 
in de koopbinding (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat 
van Zomergem”) en de koopvlucht 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Zomergem kunnen bestedingen ook 
nog verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit Zomergem, 
onafgezien of deze al dan niet recent 
aankopen hebben verricht.   

62.  De FUsiegeMeente zoMergeM

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van zomergem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding & 
dranken Verswaren totaal convenience

zomergem (koopbinding) 62,6 % 80,0 % 69,7 %

Aalter 14,8 % 20,0 % 16,9 %

Deinze 10,3 % 0,0 % 6,1 %

Eeklo 5,2 % 0,0 % 3,1 %

Gent 5,2 % 0,0 % 3,1 %

Maldegem 1,3 % 0,0 % 0,8 %

Andere 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal koopvlucht 36,8 % 20,0 % 29,9 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,6 % 0,0 % 0,4 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van  
zomergem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogisterij- 
& parfume-

rie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 
plant & dier

totaal 
shopping

zomergem 
(koopbinding) 17,1 % 37,6 % 80,2 % 20,4 % 73,3 % 6,4 % 77,4 % 41,5 %

Aalter 22,8 % 36,0 % 5,7 % 18,4 % 15,7 % 19,2 % 3,3 % 18,7 %

Gent 21,4 % 0,0 % 0,0 % 39,5 % 5,2 % 32,1 % 0,0 % 13,4 %

Eeklo 20,4 % 20,6 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,5 %

lovendegem 5,7 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % 2,7 %

Deinze 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 %

Brugge 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Andere 11,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,1 %

totaal koopvlucht 81,6 % 56,6 % 7,2 % 72,2 % 20,9 % 51,3 % 7,2 % 50,1 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 %

N.v.t. 0,0 % 5,8 % 12,6 % 7,5 % 5,8 % 42,3 % 15,5 % 7,9 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van  
zomergem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische & 
optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

zomergem 
(koopbinding) 43,1 % 9,4 % 22,4 % 9,5 % 24,7 % 23,2 %

Aalter 30,8 % 28,2 % 12,8 % 28,4 % 41,2 % 29,9 %

Deinze 0,0 % 18,8 % 2,6 % 0,0 % 16,5 % 10,3 %

Eeklo 12,3 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 4,5 %

Maldegem 0,0 % 9,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 %

Gent 0,0 % 0,0 % 26,3 % 47,4 % 0,0 % 3,8 %

Brugge 0,0 % 0,0 % 5,8 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Andere 6,2 % 18,8 % 5,1 % 0,0 % 0,0 % 10,7 %

totaal koopvlucht 49,2 % 75,2 % 60,3 % 75,8 % 57,7 % 63,8 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 7,7 % 15,4 % 17,3 % 14,8 % 17,6 % 13,1 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Zomergem.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet in 
“bestedingsvolumes”, 
verricht bij het detailhandelsapparaat van Zomergem 
(dus ook exclusief E-commerce  
en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Zomergem er een “marktaandeel” haalt 
van minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van zomergem, evenwel in geen 
enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Zomergem werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te zomergem inzake 
shopping berekend.  
Deze bedraagt 3.841 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Zomergem zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 3.841 I.E.  komt zomergem op de  40° plaats 
in de commercieel-hiërarchische structuur van 
Oost-Vlaanderen, een exponent van haar lokale 
verzorgingsfunctie .

koopattraCtie

inwoners van zomergem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

zomergem (koopbinding) 50,3 %

Aalter 20,0 %

Gent 7,1 %

Eeklo 6,1 %

Deinze 4,8 %

Maldegem 1,1 %

lovendegem 1,0 %

Brugge 0,1 %

Andere 3,6 %

totaal koopvlucht 43,9 %

E-commerce 0,0 %

Openbare markt 0,3 %

N.v.t. 5,4 %

totaal 100,0 %
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De commerciële positie van 
Zottegem wordt bepaald door 
de mate waarin gezinnen zich 
richten tot het handelsaanbod van 
Zottegem.  Deze gerichtheid drukt 
zich uit in koopbinding, koopvlucht 
en koopattractie, respectievelijk 
voor aankopen convenience, 
shopping en specialty.
In de volgende tabellen wordt, 
voor wat betreft de inwoners van 
Zottegem, inzicht verschaft in de 
koopbinding (“wat wordt besteed bij 
het handelsapparaat van Zottegem”) 
en de koopvlucht (“wat wordt 
besteed bij het handelsapparaat van 
andere centra”).    
Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 

recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Zottegem kunnen bestedingen ook 
nog verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit  
Zottegem, onafgezien of deze al 
dan niet recent aankopen hebben 
verricht.   

63.  De FUsiegeMeente zottegeM

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van zottegem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding 
& dranken Verswaren totaal convenience

N42 (Industrielaan) 11,5 % 13,6 % 12,4 %

N462 (Buke) 6,8 % 8,2 % 7,4 %

Overige Zottegem 75,8 % 70,5 % 73,6 %

totaal zottegem (koopbinding) 94,1 % 92,3 % 93,4 %

Brakel 1,2 % 1,2 % 1,2 %

Gent 0,9 % 0,9 % 0,9 %

Geraardsbergen 0,9 % 0,9 % 0,9 %

Aalst 0,2 % 0,2 % 0,2 %

Andere 1,2 % 1,2 % 1,2 %

totaal koopvlucht 4,5 % 4,4 % 4,5 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 1,4 % 3,3 % 2,2 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van 
zottegem 
kopen te 
(n = alle 
respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogisterij- 
& parfume-

rie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 
plant & dier

totaal 
shopping

N42 (Industrielaan) 4,7 % 11,3 % 12,4 % 10,1 % 6,4 % 5,1 % 10,1 % 8,0 %

N462 (Buke) 2,5 % 14,3 % 11,3 % 11,3 % 4,3 % 5,3 % 10,6 % 7,3 %

Overige Zottegem 34,4 % 35,0 % 33,2 % 56,9 % 38,4 % 24,3 % 39,9 % 36,4 %

totaal zottegem 
(koopbinding) 41,7 % 60,5 % 56,9 % 78,4 % 49,0 % 34,7 % 60,6 % 51,7 %

Aalst 21,1 % 0,9 % 0,0 % 0,2 % 0,8 % 3,8 % 0,2 % 8,2 %

Gent 12,3 % 0,9 % 1,0 % 2,1 % 1,0 % 1,5 % 1,2 % 5,2 %

Brakel 1,7 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,0 % 0,9 % 1,4 %

Wetteren 1,4 % 2,8 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 %

Ninove 0,3 % 0,9 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,9 % 0,6 %

Makro-Eke 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 %

Geraardsbergen 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Oudenaarde 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Andere 3,6 % 3,8 % 1,9 % 7,5 % 0,0 % 1,0 % 1,9 % 2,9 %

totaal koopvlucht 42,0 % 10,6 % 6,0 % 12,0 % 3,0 % 8,2 % 6,1 % 20,0 %

E-Commerce 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,8 % 3,8 % 0,0 % 1,2 %

Openbare markt 5,7 % 1,9 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 2,5 %

N.v.t. 10,2 % 27,0 % 37,2 % 9,2 % 41,2 % 53,3 % 31,4 % 24,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van zottegem 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische & 
optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

N42 (Industrielaan) 13,8 % 4,3 % 8,1 % 3,9 % 5,2 % 7,8 %

N462 (Buke) 13,3 % 8,3 % 6,0 % 5,7 % 6,4 % 9,5 %

Overige Zottegem 38,6 % 15,5 % 41,0 % 45,8 % 22,3 % 26,9 %

totaal zottegem 
(koopbinding) 65,6 % 28,1 % 55,1 % 55,5 % 33,9 % 44,3 %

Gent 0,9 % 25,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 11,5 %

Aalst 1,4 % 6,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 %

Brakel 1,2 % 0,9 % 1,9 % 1,3 % 1,0 % 1,1 %

Ninove 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,8 % 1,0 %

Oudenaarde 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 5,8 % 0,8 %

Wetteren 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % 0,5 %

Geraardsbergen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 0,3 %

Andere 0,9 % 2,1 % 2,9 % 1,0 % 10,7 % 2,6 %

totaal koopvlucht 5,4 % 34,8 % 5,8 % 2,2 % 30,1 % 21,1 %

E-Commerce 0,0 % 0,9 % 0,3 % 2,2 % 2,9 % 0,9 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 29,0 % 36,2 % 38,9 % 40,1 % 33,0 % 33,7 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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inwoners van zottegem kopen te 
(n = alle respondenten) totaal

N42 (Industrielaan) 9,8 %

N462 (Buke) 7,8 %

Overige Zottegem 50,8 %

totaal zottegem (koopbinding) 68,4 %

Gent 4,5 %

Aalst 3,8 %

Brakel 1,2 %

Wetteren 0,5 %

Geraardsbergen 0,5 %

Ninove 0,4 %

Oudenaarde 0,2 %

Makro-Eke 0,2 %

Andere 2,1 %

totaal koopvlucht 13,4 %

E-Commerce 0,6 %

Openbare markt 1,9 %

N.v.t. 15,7 %

totaal 100,0 %

koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners 
van een andere gemeente goederen aankopen 
te Zottegem.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet 
in “bestedingsvolumes”, verricht bij het 
detailhandelsapparaat van Zottegem (dus ook 
exclusief E-commerce en de openbare markt).

Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden 
in onderstaande tabel de aangetrokken gemeenten 
weergegeven, voor zover Zottegem er een 
“marktaandeel” haalt van minstens 5 %. 
In het geval van Zottegem bedraagt het marktaandeel 
shopping in de eigen gemeente 68,6  %;  
dit betekent dat van de totale shopping-bestedingen 
vanwege inwoners van Zottegem, 68,6 % toevloeit 
naar het reguliere detailhandelsapparaat van 
Zottegem.

koopattraCtie

Vanuit onderstaande woonplaats besteedt men te 
zottegem 
(Basis : kopers)

Convenience shopping specialty totaal

zottegem (koopbinding) 93,4 % 68,6 % 66,8 % 81,1 %

Zwalm 5,9 % 30,2 % 15,3 % 15,0 %

Herzele 13,6 % 26,2 % 22,0 % 19,4 %

Oosterzele 13,2 % 26,2 % 10,9 % 17,4 %

lierde 2,8 % 9,6 % 1,5 % 4,9 %

Brakel 0,0 % 8,7 % 2,3 % 3,5 %

Sint-lievens-Houtem 2,7 % 6,3 % 4,5 % 4,3 %
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Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Zottegem werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te zottegem inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 32.716 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Zottegem zou verrichten (berekend op 
basis van huishoudbudgetonderzoek). 

Met 32.716 I.E.  komt zottegem op de 10° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen, hetgeen een bevestiging is van haar 
kleinstedelijke verzorgingsfunctie .

~ 322 ~ 

 

 

 

Koopgerichtheid Shopping op Zottegem  

vanuit andere Oost-Vlaamse gemeenten 

Marktaandeel > 40 % 

Marktaandeel tussen 20 en 40 % 

Marktaandeel tussen 10 en 20 % 

Marktaandeel tussen 5 en 10 % 

 

 

 
 

koopgerichtheid shopping 
op zottegem vanuit andere 
oost-Vlaamse gemeenten

Marktaandeel > 40 %

Marktaandeel tussen 20 en 40 %

Marktaandeel tussen 10 en 20 %

Marktaandeel tussen 5 en 10 %
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De commerciële positie van Zulte 
wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van Zulte.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, voor 
wat betreft de inwoners van Zulte, 
inzicht verschaft in de koopbinding 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van Zulte”) en 
de koopvlucht (“wat wordt besteed 
bij het handelsapparaat van andere 
centra”).    

Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 
recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Zulte kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals 
“E-commerce” en de “openbare 
markt”.  Tenslotte is het mogelijk dat 
bepaalde assortimenten recent niet 
werden aangekocht, vandaar een 
rubriek “ N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit  
Zulte, onafgezien of deze al dan niet 
recent aankopen hebben verricht.   

64.  De FUsiegeMeente zUlte

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van zulte 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding 
& dranken Verswaren totaal convenience

N43 Rijksweg / Grote Steenweg 2,1 % 1,0 % 1,7 %

Overige Zulte 48,0 % 62,1 % 53,8 %

totaal zulte (koopbinding) 50,2 % 63,1 % 55,5 %

Deinze 25,5 % 20,5 % 23,5 %

Waregem 17,8 % 13,0 % 15,8 %

Kruishoutem 3,3 % 3,4 % 3,3 %

Tielt 3,3 % 0,0 % 1,9 %

Andere 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal koopvlucht 49,8 % 36,9 % 44,5 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van zulte 
kopen te 
(n = alle respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogiste-
rij- & par-
fumerie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 

plant & 
dier

totaal 
shopping

N43 Rijksweg /  
Grote Steenweg 8,4 % 5,1 % 1,7 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 5,3 % 4,6 %

Overige Zulte 6,8 % 31,3 % 13,8 % 37,0 % 45,2 % 0,0 % 24,6 % 19,2 %

totaal zulte (koopbinding) 15,1 % 36,4 % 15,5 % 37,0 % 46,2 % 0,0 % 29,8 % 23,7 %

Waregem 29,8 % 34,5 % 27,6 % 7,8 % 8,6 % 13,9 % 8,8 % 23,1 %

Deinze 18,3 % 25,7 % 19,5 % 10,6 % 8,6 % 1,7 % 8,8 % 15,9 %

Gent 17,8 % 0,0 % 1,7 % 5,0 % 0,0 % 5,2 % 0,0 % 7,5 %

Oudenaarde 6,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,5 % 2,6 %

Kortrijk 0,4 % 0,0 % 5,2 % 0,5 % 0,0 % 7,5 % 0,0 % 1,5 %

Makro-Eke 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,7 %

Kruishoutem 0,0 % 3,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 %

Andere 7,4 % 0,0 % 0,0 % 13,9 % 16,0 % 4,0 % 5,3 % 6,4 %

totaal koopvlucht 81,7 % 63,6 % 54,1 % 37,8 % 33,2 % 32,3 % 28,1 % 58,2 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,8 % 0,8 %

N.v.t. 3,2 % 0,0 % 29,4 % 25,2 % 20,6 % 67,7 % 33,3 % 17,2 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

inwoners van zulte 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. 
inrichting 

woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

N43 Rijksweg /  
Grote Steenweg 10,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,9 % 4,8 %

Overige Zulte 45,8 % 17,8 % 15,6 % 37,8 % 40,9 % 31,0 %

totaal zulte (koopbinding) 55,9 % 17,8 % 15,6 % 37,8 % 52,8 % 35,8 %

Waregem 20,0 % 0,5 % 13,2 % 25,9 % 8,5 % 10,1 %

Deinze 10,1 % 3,5 % 3,5 % 22,5 % 4,4 % 6,9 %

Gent 3,4 % 4,0 % 3,5 % 6,9 % 3,9 % 3,9 %

Kortrijk 0,0 % 3,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 %

Kruishoutem 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,4 % 0,4 %

Oudenaarde 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Tielt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,0 % 0,1 %

Andere 0,5 % 8,6 % 15,6 % 0,0 % 5,1 % 5,3 %

totaal koopvlucht 34,0 % 20,0 % 37,5 % 57,0 % 25,2 % 28,2 %

E-Commerce 3,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 6,8 % 62,2 % 46,9 % 5,2 % 22,0 % 34,8 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Zulte.  Als basis voor de berekening van de 
koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet in 
“bestedingsvolumes”, 
verricht bij het detailhandelsapparaat van Zulte (dus 
ook exclusief E-commerce  
en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Zulte er een “marktaandeel” haalt van 
minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van zulte, evenwel in geen enkele 
gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Zulte werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te zulte inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 4.419 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Zulte zou verrichten (berekend op basis 
van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 4.419 I.E.  komt zulte op de  38° plaats in 
de commercieel-hiërarchische structuur van 
Oost-Vlaanderen, een exponent van haar lokale 
verzorgingsfunctie .

koopattraCtie

inwoners van zulte kopen te 
(n = alle respondenten) totaal

N43 Rijksweg / Grote Steenweg 3,3 %

Overige Zulte 36,5 %

totaal zulte (koopbinding) 39,9 %

Deinze 17,5 %

Waregem 17,5 %

Gent 3,5 %

Kruishoutem 1,7 %

Oudenaarde 1,0 %

Tielt 0,9 %

Kortrijk 0,8 %

Makro-Eke 0,3 %

Andere 3,4 %

totaal koopvlucht 46,5 %

E-Commerce 0,3 %

Openbare markt 0,3 %

N.v.t. 13,1 %

totaal 100,0 %
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De commerciële positie van Zwalm 
wordt bepaald door de mate 
waarin gezinnen zich richten tot 
het handelsaanbod van Zwalm.  
Deze gerichtheid drukt zich uit 
in koopbinding, koopvlucht en 
koopattractie, respectievelijk voor 
aankopen convenience, shopping en 
specialty.
In de volgende tabellen wordt, voor 
wat betreft de inwoners van Zwalm, 
inzicht verschaft in de koopbinding 
(“wat wordt besteed bij het 
handelsapparaat van Zwalm”) en 
de koopvlucht (“wat wordt besteed 
bij het handelsapparaat van andere 
centra”).    
Hiertoe worden de bestedingen 
vanwege respondenten die 

recent (het laatste jaar) aankopen 
hebben verricht in rekening 
gebracht.    Behalve bij het reguliere 
detailhandelsapparaat van 
Zwalm kunnen bestedingen ook nog 
verricht worden via alternatieve 
circuits zoals “E-commerce” en 
de “openbare markt”.  Tenslotte 
is het mogelijk dat bepaalde 
assortimenten recent niet werden 
aangekocht, vandaar een rubriek “ 
N.v.t.” onderaan de tabel. 
Het totaal (100 % in de tabel) heeft 
betrekking op alle ondervraagde 
respondenten uit  
Zwalm, onafgezien of deze al dan 
niet recent aankopen hebben 
verricht.   

65.  De FUsiegeMeente zWalM

koopBinDing en koopVlUCht ConVenienCe

koopgeriChtheiD

inwoners van zwalm 
kopen te 
(n = alle respondenten)

algemene voeding 
& dranken Verswaren totaal convenience

zwalm (koopbinding) 55,0 % 77,8 % 64,3 %

Brakel 20,0 % 12,5 % 16,9 %

Zottegem 10,0 % 0,0 % 5,9 %

Oudenaarde 0,0 % 9,7 % 4,0 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Andere 15,0 % 0,0 % 8,8 %

totaal koopvlucht 45,0 % 22,2 % 35,7 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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inwoners van zwalm 
kopen te 
(n = alle 
respondenten)

kleding & 
schoeisel

huishoud-
artikelen

Doe-het-
zelfartike-

len

Drogisterij- 
& parfume-

rie

papierwa-
ren, cd's & 

dvd's

artikelen 
voor sport 

en spel

Benodigd-
heden voor 
plant & dier

totaal 
shopping

zwalm (koopbinding) 32,5 % 34,0 % 20,0 % 0,0 % 25,0 % 10,0 % 29,2 % 25,6 %

Zottegem 39,5 % 12,5 % 30,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 21,0 %

Makro-Eke 0,0 % 4,9 % 5,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 % 4,9 % 4,1 %

Oudenaarde 0,0 % 9,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 19,4 % 2,9 %

Brakel 0,0 % 9,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 1,5 %

Andere 25,6 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 10,0 % 0,0 % 9,7 % 12,1 %

totaal koopvlucht 65,1 % 36,8 % 35,0 % 20,0 % 20,0 % 5,0 % 36,8 % 41,7 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 %

Openbare markt 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,7 % 1,7 %

N.v.t. 0,0 % 29,2 % 45,0 % 80,0 % 50,0 % 85,0 % 24,3 % 30,4 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

koopBinDing en koopVlUCht speCialtY

koopBinDing en koopVlUCht shopping

inwoners van zwalm 
kopen te 
(n = alle respondenten)

electrische & 
huishoudelijke 

apparaten

art. inrichting 
woning

Juwelen & 
horloges

Fotografische 
& optische art.

Fiets- & 
autoaccessoires

totaal 
specialty

zwalm (koopbinding) 40,0 % 9,7 % 0,0 % 40,0 % 61,7 % 27,3 %

Zottegem 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,8 %

Makro-Eke 15,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 5,5 %

Oosterzele 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,3 %

Oudenaarde 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,3 %

Andere 5,0 % 2,8 % 10,0 % 15,0 % 0,0 % 4,2 %

totaal koopvlucht 40,0 % 2,8 % 20,0 % 15,0 % 5,1 % 17,2 %

E-Commerce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,3 %

Openbare markt 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

N.v.t. 20,0 % 87,5 % 80,0 % 40,0 % 33,2 % 55,3 %

totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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koopBinDing en koopVlUCht totaal

De koopattractie  is de mate waarin inwoners van 
een andere gemeente goederen aankopen te 
Zwalm.  Als basis voor de berekening van 
de koopattractie worden uiteraard enkel de 
respondenten in rekening gebracht die recent (het 
laatste jaar) deze aankopen hebben verricht.  
Hierbij werden deze koopgerichtheden omgezet in 
“bestedingsvolumes”, 
verricht bij het detailhandelsapparaat van Zwalm 
(dus ook exclusief E-commerce  
en de openbare markt).
Aangezien traditioneel de shopping-assortimenten 
beschouwd worden als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum, worden in 
principe de aangetrokken gemeenten weergegeven, 
voor zover Zwalm er een “marktaandeel” haalt van 
minstens 5 %. 
Dit is, in het geval van zwalm, evenwel in geen 
enkele gemeente het geval. 

Op basis van de genoteerde shopping-gerichtheid 
op Zwalm werd  de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat te zwalm inzake shopping 
berekend.  
Deze bedraagt 2.987 inwonersequivalenten (i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in Zwalm zou verrichten (berekend op basis 
van huishoudbudgetonderzoek). 
Met 2.987 I.E.  komt zwalm op de  49° plaats in de 
commercieel-hiërarchische structuur van  
Oost-Vlaanderen, een exponent van haar lokale 
verzorgingsfunctie .

koopattraCtie

inwoners van zwalm 
kopen te 
(n = alle respondenten)

totaal

zwalm (koopbinding) 42,8 %

Zottegem 11,7 %

Brakel 7,9 %

Oudenaarde 2,9 %

Makro-Eke 2,6 %

Oosterzele 0,1 %

Andere 9,2 %

totaal koopvlucht 34,4 %

E-Commerce 0,3 %

Openbare markt 0,6 %

N.v.t. 21,9 %

totaal 100,0 %
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1. De koopBinDing ConVenienCe

1. 1. koopBinDing ConVenienCe - alFaBetisCh

samenVattende taBellen
VraaGZiJde

In wat volgt wordt de koopbinding weergegeven voor de 65 gemeenten & steden uit  
Oost-Vlaanderen voor wat betreft de convenience-goederen. 
(Basis  =  kopers).  

Fusiegemeente koopbinding convenience

Aalst 76,1 %

Aalter 63,2 %

Assenede 65,9 %

Berlare 52,8 %

Beveren 77,2 %

Brakel 91,2 %

Buggenhout 60,4 %

De Pinte 54,3 %

Deinze 84,9 %

Denderleeuw 78,0 %

Dendermonde 74,3 %

Destelbergen 78,1 %

Eeklo 83,1 %

Erpe-Mere 33,1 %

Evergem 87,8 %

Gavere 74,3 %

Gent 89,0 %

Geraardsbergen 86,8 %

Haaltert 71,9 %

Hamme 86,0 %

Herzele 57,3 %

Horebeke 34,8 %

Kaprijke 69,8 %

Kluisbergen 45,4 %

Knesselare 55,5 %

Kruibeke 79,1 %

Kruishoutem 33,5 %

Fusiegemeente koopbinding convenience

laarne 60,6 %

lebbeke 66,5 %

lede 42,5 %

lierde 20,4 %

lochristi 91,4 %

lokeren 88,8 %

lovendegem 71,8 %

Maarkedal 11,5 %

Maldegem 73,3 %

Melle 79,1 %

Merelbeke 90,1 %

Moerbeke 78,0 %

Nazareth 82,4 %

Nevele 63,3 %

Ninove 76,8 %

Oosterzele 51,4 %

Oudenaarde 97,9 %

Ronse 90,3 %

Sint-Gillis-Waas 79,7 %

Sint-laureins 46,2 %

Sint-lievens-Houtem 50,4 %

Sint-Martens-latem 68,5 %

Sint-Niklaas 87,4 %

Stekene 72,8 %

Temse 75,2 %

Waarschoot 79,2 %

Waasmunster 51,6 %
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1.2. rangsChikking geMeenten Volgens graaD Van 
 koopBinDing ConVenienCe 

In wat volgt worden de 65 gemeenten & steden uit Oost-Vlaanderen gerangschikt volgens graad van 
koopbinding inzake convenience-goederen. 
(Basis  =  kopers).  

Fusiegemeente koopbinding convenience

Wachtebeke 60,8 %

Wetteren 75,5 %

Wichelen 18,9 %

Wortegem-Petegem 4,4 %

Zele 84,5 %

Zelzate 70,7 %

Fusiegemeente koopbinding convenience

Zingem 85,0 %

Zomergem 69,7 %

Zottegem 93,4 %

Zulte 55,5 %

Zwalm 64,3 %

Fusiegemeente koopbinding convenience

Oudenaarde 97,9 %

Zottegem 93,4 %

lochristi 91,4 %

Brakel 91,2 %

Ronse 90,3 %

Merelbeke 90,1 %

Gent 89,0 %

lokeren 88,8 %

Evergem 87,8 %

Sint-Niklaas 87,4 %

Geraardsbergen 86,8 %

Hamme 86,0 %

Zingem 85,0 %

Deinze 84,9 %

Zele 84,5 %

Eeklo 83,1 %

Nazareth 82,4 %

Sint-Gillis-Waas 79,7 %

Waarschoot 79,2 %

Kruibeke 79,1 %

Melle 79,1 %

Destelbergen 78,1 %

Denderleeuw 78,0 %

Moerbeke 78,0 %

Beveren 77,2 %

Ninove 76,8 %

Aalst 76,1 %

Wetteren 75,5 %

Temse 75,2 %

Dendermonde 74,3 %

Gavere 74,3 %

Maldegem 73,3 %

Fusiegemeente koopbinding convenience

Stekene 72,8 %

Haaltert 71,9 %

lovendegem 71,8 %

Zelzate 70,7 %

Kaprijke 69,8 %

Zomergem 69,7 %

Sint-Martens-latem 68,5 %

lebbeke 66,5 %

Assenede 65,9 %

Zwalm 64,3 %

Nevele 63,3 %

Aalter 63,2 %

Wachtebeke 60,8 %

laarne 60,6 %

Buggenhout 60,4 %

Herzele 57,3 %

Knesselare 55,5 %

Zulte 55,5 %

De Pinte 54,3 %

Berlare 52,8 %

Waasmunster 51,6 %

Oosterzele 51,4 %

Sint-lievens-Houtem 50,4 %

Sint-laureins 46,2 %

Kluisbergen 45,4 %

lede 42,5 %

Horebeke 34,8 %

Kruishoutem 33,5 %

Erpe-Mere 33,1 %

lierde 20,4 %

Wichelen 18,9 %

Maarkedal 11,5 %

Wortegem-Petegem 4,4 %



500

~ 336 ~ 

 

 

 Koopbinding convenience bij Oost-Vlaamse gemeenten 

 

 

Koopbinding > 80 % 

Koopbinding tussen 60 en 80 % 

Koopbinding tussen 40 en 60 % 

Koopbinding tussen 20 en 40 % 

Koopbinding < 20 % 

 

 

 

Koopbinding > 80 %

Koopbinding tussen 60 en 80 %

Koopbinding tussen 40 en 60 %

Koopbinding tussen 20 en 40 %

Koopbinding < 20 %

koopbinding convenience bij oost-Vlaamse gemeenten
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2. De koopBinDing shopping

2. 1. koopBinDing shopping  - alFaBetisCh

In wat volgt wordt de koopbinding weergegeven voor de 65 gemeenten & steden uit  
Oost-Vlaanderen voor wat betreft de shopping-goederen. 
(Basis  =  kopers).  

Fusiegemeente koopbinding shopping

Aalst 66,8 %

Aalter 63,1 %

Assenede 17,8 %

Berlare 22,1 %

Beveren 56,9 %

Brakel 48,6 %

Buggenhout 22,8 %

De Pinte 22,3 %

Deinze 53,9 %

Denderleeuw 27,6 %

Dendermonde 60,1 %

Destelbergen 28,2 %

Eeklo 68,5 %

Erpe-Mere 5,9 %

Evergem 48,2 %

Gavere 39,1 %

Gent 82,8 %

Geraardsbergen 72,8 %

Haaltert 27,3 %

Hamme 47,1 %

Herzele 19,1 %

Horebeke 6,3 %

Kaprijke 16,3 %

Kluisbergen 16,3 %

Knesselare 25,0 %

Kruibeke 32,5 %

Kruishoutem 17,6 %

laarne 21,9 %

lebbeke 35,9 %

lede 25,3 %

lierde 12,0 %

lochristi 71,3 %

lokeren 70,2 %

Fusiegemeente koopbinding shopping

lovendegem 44,4 %

Maarkedal 1,8 %

Maldegem 51,1 %

Melle 43,4 %

Merelbeke 50,5 %

Moerbeke 20,2 %

Nazareth 44,7 %

Nevele 45,6 %

Ninove 63,7 %

Oosterzele 18,1 %

Oudenaarde 85,4 %

Ronse 73,6 %

Sint-Gillis-Waas 28,9 %

Sint-laureins 13,5 %

Sint-lievens-Houtem 21,0 %

Sint-Martens-latem 40,6 %

Sint-Niklaas 84,2 %

Stekene 47,1 %

Temse 33,7 %

Waarschoot 28,1 %

Waasmunster 6,2 %

Wachtebeke 20,0 %

Wetteren 57,4 %

Wichelen 9,4 %

Wortegem-Petegem 7,9 %

Zele 37,7 %

Zelzate 40,5 %

Zingem 31,8 %

Zomergem 45,1 %

Zottegem 68,6 %

Zulte 28,7 %

Zwalm 36,8 %
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2. 2. rangsChikking geMeenten Volgens  
graaD Van koopBinDing shopping

In wat volgt worden de 65 gemeenten & steden uit Oost-Vlaanderen gerangschikt volgens graad van 
koopbinding inzake shopping-goederen. 
(Basis  =  kopers).  

Fusiegemeente koopbinding shopping

Oudenaarde 85,4 %

Sint-Niklaas 84,2 %

Gent 82,8 %

Ronse 73,6 %

Geraardsbergen 72,8 %

lochristi 71,3 %

lokeren 70,2 %

Zottegem 68,6 %

Eeklo 68,5 %

Aalst 66,8 %

Ninove 63,7 %

Aalter 63,1 %

Dendermonde 60,1 %

Wetteren 57,4 %

Beveren 56,9 %

Deinze 53,9 %

Maldegem 51,1 %

Merelbeke 50,5 %

Brakel 48,6 %

Evergem 48,2 %

Hamme 47,1 %

Stekene 47,1 %

Nevele 45,6 %

Zomergem 45,1 %

Nazareth 44,7 %

lovendegem 44,4 %

Melle 43,4 %

Sint-Martens-latem 40,6 %

Zelzate 40,5 %

Gavere 39,1 %

Fusiegemeente koopbinding shopping

Zele 37,7 %

Zwalm 36,8 %

lebbeke 35,9 %

Temse 33,7 %

Kruibeke 32,5 %

Zingem 31,8 %

Sint-Gillis-Waas 28,9 %

Zulte 28,7 %

Destelbergen 28,2 %

Waarschoot 28,1 %

Denderleeuw 27,6 %

Haaltert 27,3 %

lede 25,3 %

Knesselare 25,0 %

Buggenhout 22,8 %

De Pinte 22,3 %

Berlare 22,1 %

laarne 21,9 %

Sint-lievens-Houtem 21,0 %

Moerbeke 20,2 %

Wachtebeke 20,0 %

Herzele 19,1 %

Oosterzele 18,1 %

Assenede 17,8 %

Kruishoutem 17,6 %

Kaprijke 16,3 %

Kluisbergen 16,3 %

Sint-laureins 13,5 %

lierde 12,0 %

Wichelen 9,4 %

Wortegem-Petegem 7,9 %

Horebeke 6,3 %

Waasmunster 6,2 %

Erpe-Mere 5,9 %

Maarkedal 1,8 %
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Koopbinding shopping bij Oost-Vlaamse gemeenten 

 

 

Koopbinding > 80 % 

Koopbinding tussen 60 en 80 % 

Koopbinding tussen 40 en 60 % 

Koopbinding tussen 20 en 40 % 

Koopbinding < 20 % 

 

 

 

 

Koopbinding > 80 %

Koopbinding tussen 60 en 80 %

Koopbinding tussen 40 en 60 %

Koopbinding tussen 20 en 40 %

Koopbinding < 20 %

koopbinding convenience bij oost-Vlaamse gemeenten
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3. De koopBinDing speCialtY

3. 1. koopBinDing speCialtY   - alFaBetisCh

In wat volgt wordt de koopbinding weergegeven voor de 65 gemeenten & steden uit  
Oost-Vlaanderen voor wat betreft de specialty-goederen. 
(Basis  =  kopers).  

Fusiegemeente koopbinding specialty

Aalst 51,8 %

Aalter 63,1 %

Assenede 12,8 %

Berlare 22,2 %

Beveren 45,5 %

Brakel 43,4 %

Buggenhout 21,1 %

De Pinte 17,7 %

Deinze 40,5 %

Denderleeuw 11,6 %

Dendermonde 55,9 %

Destelbergen 17,9 %

Eeklo 57,0 %

Erpe-Mere 8,2 %

Evergem 40,4 %

Gavere 21,0 %

Gent 75,2 %

Geraardsbergen 72,3 %

Haaltert 29,9 %

Hamme 36,6 %

Herzele 19,4 %

Horebeke 2,0 %

Kaprijke 14,5 %

Kluisbergen 20,6 %

Knesselare 43,2 %

Kruibeke 36,4 %

Kruishoutem 26,6 %

laarne 31,9 %

Fusiegemeente koopbinding specialty

lebbeke 27,2 %

lede 13,1 %

lierde 16,2 %

lochristi 63,0 %

lokeren 69,4 %

lovendegem 41,2 %

Maarkedal 1,1 %

Maldegem 44,7 %

Melle 29,9 %

Merelbeke 41,3 %

Moerbeke 6,1 %

Nazareth 48,1 %

Nevele 27,8 %

Ninove 42,0 %

Oosterzele 28,9 %

Oudenaarde 75,2 %

Ronse 75,4 %

Sint-Gillis-Waas 39,7 %

Sint-laureins 14,3 %

Sint-lievens-Houtem 11,6 %

Sint-Martens-latem 46,3 %

Sint-Niklaas 76,7 %

Stekene 42,6 %

Temse 22,7 %

Waarschoot 29,1 %

Waasmunster 11,1 %

Wachtebeke 33,7 %

Wetteren 50,8 %

Wichelen 10,3 %

Wortegem-Petegem 18,0 %

Zele 23,9 %

Zelzate 35,8 %

Zingem 24,7 %

Zomergem 26,7 %

Zottegem 66,8 %

Zulte 54,9 %

Zwalm 60,9 %
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3. 2. rangsChikking geMeenten Volgens  
graaD Van koopBinDing speCialtY

In wat volgt worden de 65 gemeenten & steden uit Oost-Vlaanderen gerangschikt volgens graad van 
koopbinding inzake specialty-goederen. 
(Basis  =  kopers).  

Fusiegemeente koopbinding specialty

Sint-Niklaas 76,7 %

Ronse 75,4 %

Gent 75,2 %

Oudenaarde 75,2 %

Geraardsbergen 72,3 %

lokeren 69,4 %

Zottegem 66,8 %

Aalter 63,1 %

lochristi 63,0 %

Zwalm 60,9 %

Eeklo 57,0 %

Dendermonde 55,9 %

Zulte 54,9 %

Aalst 51,8 %

Wetteren 50,8 %

Nazareth 48,1 %

Sint-Martens-latem 46,3 %

Beveren 45,5 %

Maldegem 44,7 %

Brakel 43,4 %

Knesselare 43,2 %

Stekene 42,6 %

Ninove 42,0 %

Merelbeke 41,3 %

lovendegem 41,2 %

Deinze 40,5 %

Evergem 40,4 %

Sint-Gillis-Waas 39,7 %

Hamme 36,6 %

Kruibeke 36,4 %

Zelzate 35,8 %

Fusiegemeente koopbinding specialty

Wachtebeke 33,7 %

laarne 31,9 %

Haaltert 29,9 %

Melle 29,9 %

Waarschoot 29,1 %

Oosterzele 28,9 %

Nevele 27,8 %

lebbeke 27,2 %

Zomergem 26,7 %

Kruishoutem 26,6 %

Zingem 24,7 %

Zele 23,9 %

Temse 22,7 %

Berlare 22,2 %

Buggenhout 21,1 %

Gavere 21,0 %

Kluisbergen 20,6 %

Herzele 19,4 %

Wortegem-Petegem 18,0 %

Destelbergen 17,9 %

De Pinte 17,7 %

lierde 16,2 %

Kaprijke 14,5 %

Sint-laureins 14,3 %

lede 13,1 %

Assenede 12,8 %

Denderleeuw 11,6 %

Sint-lievens-Houtem 11,6 %

Waasmunster 11,1 %

Wichelen 10,3 %

Erpe-Mere 8,2 %

Moerbeke 6,1 %

Horebeke 2,0 %

Maarkedal 1,1 %
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~ 346 ~ 

 

 

Koopbinding specialty bij Oost-Vlaamse gemeenten 

 

 

Koopbinding > 80 % 

Koopbinding tussen 60 en 80 % 

Koopbinding tussen 40 en 60 % 

Koopbinding tussen 20 en 40 % 

Koopbinding < 20 % 

 

 

 

Koopbinding > 80 %

Koopbinding tussen 60 en 80 %

Koopbinding tussen 40 en 60 %

Koopbinding tussen 20 en 40 %

Koopbinding < 20 %

koopbinding specialty  bij oost-Vlaamse gemeenten
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4. De koopBinDing totaal

4. 1. koopBinDing totaal  - alFaBetisCh

In wat volgt wordt de totale koopbinding (= convenience, shopping & specialty samen) weergegeven voor de 
65 gemeenten & steden uit Oost-Vlaanderen. 
(Basis  =  kopers).  

Fusiegemeente totale koopbinding

Aalst 68,8 %

Aalter 63,1 %

Assenede 39,5 %

Berlare 37,7 %

Beveren 65,0 %

Brakel 68,7 %

Buggenhout 40,2 %

De Pinte 36,6 %

Deinze 66,0 %

Denderleeuw 49,1 %

Dendermonde 66,1 %

Destelbergen 53,8 %

Eeklo 72,9 %

Erpe-Mere 19,4 %

Evergem 67,9 %

Gavere 53,5 %

Gent 84,4 %

Geraardsbergen 79,0 %

Haaltert 48,8 %

Hamme 63,6 %

Herzele 37,7 %

Horebeke 19,4 %

Kaprijke 39,9 %

Kluisbergen 32,3 %

Knesselare 43,7 %

Kruibeke 57,0 %

Kruishoutem 26,7 %

laarne 41,5 %

Fusiegemeente totale koopbinding

lebbeke 48,9 %

lede 31,9 %

lierde 17,1 %

lochristi 79,8 %

lokeren 78,7 %

lovendegem 56,0 %

Maarkedal 6,3 %

Maldegem 60,1 %

Melle 59,0 %

Merelbeke 68,9 %

Moerbeke 45,9 %

Nazareth 63,9 %

Nevele 51,7 %

Ninove 67,7 %

Oosterzele 36,7 %

Oudenaarde 90,1 %

Ronse 81,7 %

Sint-Gillis-Waas 54,6 %

Sint-laureins 28,6 %

Sint-lievens-Houtem 32,9 %

Sint-Martens-latem 55,1 %

Sint-Niklaas 84,5 %

Stekene 58,3 %

Temse 51,5 %

Waarschoot 52,2 %

Waasmunster 28,3 %

Wachtebeke 41,0 %

Wetteren 64,6 %

Wichelen 14,6 %

Wortegem-Petegem 7,7 %

Zele 56,5 %

Zelzate 53,6 %

Zingem 57,4 %

Zomergem 53,2 %

Zottegem 81,1 %

Zulte 45,8 %

Zwalm 54,8 %



508

4. 2. rangsChikking geMeenten Volgens  
graaD Van koopBinDing totaal

In wat volgt worden de 65 gemeenten & steden uit Oost-Vlaanderen gerangschikt volgens graad van totale 
koopbinding (= convenience, shopping & specialty samen). 
(Basis  =  kopers).  

Fusiegemeente totale koopbinding

Oudenaarde 90,1 %

Sint-Niklaas 84,5 %

Gent 84,4 %

Ronse 81,7 %

Zottegem 81,1 %

lochristi 79,8 %

Geraardsbergen 79,0 %

lokeren 78,7 %

Eeklo 72,9 %

Merelbeke 68,9 %

Aalst 68,8 %

Brakel 68,7 %

Evergem 67,9 %

Ninove 67,7 %

Dendermonde 66,1 %

Deinze 66,0 %

Beveren 65,0 %

Wetteren 64,6 %

Nazareth 63,9 %

Hamme 63,6 %

Aalter 63,1 %

Maldegem 60,1 %

Melle 59,0 %

Stekene 58,3 %

Zingem 57,4 %

Kruibeke 57,0 %

Zele 56,5 %

lovendegem 56,0 %

Sint-Martens-latem 55,1 %

Zwalm 54,8 % 

Sint-Gillis-Waas 54,6 %

Fusiegemeente totale koopbinding

Destelbergen 53,8 %

Zelzate 53,6 %

Gavere 53,5 %

Zomergem 53,2 %

Waarschoot 52,2 %

Nevele 51,7 %

Temse 51,5 %

Denderleeuw 49,1 %

lebbeke 48,9 %

Haaltert 48,8 %

Moerbeke 45,9 %

Zulte 45,8 %

Knesselare 43,7 %

laarne 41,5 %

Wachtebeke 41,0 %

Buggenhout 40,2 %

Kaprijke 39,9 %

Assenede 39,5 %

Berlare 37,7 %

Herzele 37,7 %

Oosterzele 36,7 %

De Pinte 36,6 %

Sint-lievens-Houtem 32,9 %

Kluisbergen 32,3 %

lede 31,9 %

Sint-laureins 28,6 %

Waasmunster 28,3 %

Kruishoutem 26,7 %

Erpe-Mere 19,4 %

Horebeke 19,4 %

lierde 17,1 %

Wichelen 14,6 %

Wortegem-Petegem 7,7 %

Maarkedal 6,3 %
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Totale koopbinding bij Oost-Vlaamse gemeenten 

 

 

Koopbinding > 80 % 

Koopbinding tussen 60 en 80 % 

Koopbinding tussen 40 en 60 % 

Koopbinding tussen 20 en 40 % 

Koopbinding < 20 % 

 

 

 

Koopbinding > 80 %

Koopbinding tussen 60 en 80 %

Koopbinding tussen 40 en 60 %

Koopbinding tussen 20 en 40 %

Koopbinding < 20 %

totale koopbinding bij oost-Vlaamse gemeenten
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5. rangsChikking steDen 
& geMeenten op Basis 
Van aangetrokken 
inWonerseQUiValenten shopping

Traditioneel worden de shopping-assortimenten 
beschouwd als de “graadmeter” voor de 
commerciële uitstraling van een centrum.  Op basis 
van de genoteerde koopbinding “shopping”  binnen 
de gemeente en de koopattractie “shopping” naar de 
gemeente, kan voor een  gemeente een idee worden 
gegeven van de commerciële sterkte van het er 
aanwezige handelsapparaat.  
Deze analyse werd voor iedere gemeente 
doorgevoerd, waarbij de huidige “omzet” van het 
detailhandelsapparaat inzake shopping werd 
berekend.   

Deze werd uitgedrukt in  inwonersequivalenten 
(i.e.).   
Eén inwonersequivalent  staat gelijk  aan een 
gemiddeld persoon die zijn volledig budget aan 
shopping in de onderzochte gemeente zou verrichten 
 (berekend op basis van huishoudbudgetonderzoek). 

De resultaten van deze analyse worden 
weergegeven in volgende tabel, waarbij de 
 steden & gemeenten in dalende volgorde (o.b.v. 
i.e.) werden gerangschikt.

Fusiegemeente aangetrokken 
inwonersequivalenten

Gent 328.589

Sint-Niklaas 135.704

Aalst 119.576

Dendermonde 54.117

Oudenaarde 47.918

lokeren 43.101

Geraardsbergen 37.519

Ninove 37.279

Eeklo 33.248

Zottegem 32.716

Deinze 31.556

Beveren 31.464

Wetteren 31.354

Ronse 25.218

lochristi 20.804

Aalter 18.150

Evergem 17.848

Nazareth 16.603

Maldegem 16.355

Hamme 14.315

Merelbeke 14.132

Temse 12.475

lebbeke 10.961

Zele 9.990

Fusiegemeente aangetrokken 
inwonersequivalenten

Stekene 9.755

Brakel 9.027

Zelzate 9.017

Sint-Gillis-Waas 7.889

lede 7.732

lovendegem 7.286

Denderleeuw 6.881

Destelbergen 6.549

Gavere 6.239

Kruibeke 5.614

Nevele 5.508

Melle 5.027

Haaltert 4.864

Zulte 4.419

Berlare 3.921

Zomergem 3.841

Sint-Martens-latem 3.758

Knesselare 3.631

Herzele 3.502

Buggenhout 3.301

laarne 3.252

Erpe-Mere 3.194

Zingem 3.155

Waarschoot 3.025
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Fusiegemeente aangetrokken 
inwonersequivalenten

Zwalm 2.987

Oosterzele 2.545

Assenede 2.487

De Pinte 2.469

Sint-lievens-Houtem 2.106

Kaprijke 1.527

Wachtebeke 1.494

Kruishoutem 1.456

Moerbeke 1.293

Sint-laureins 1.207

Kluisbergen 1.092

Wichelen 1.074

lierde 785

Waasmunster 764

Wortegem-Petegem 539

Horebeke 131

Maarkedal 113
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DetailhanDelsonDerzoek 
oost-VlaanDeren

DEEl III: 

BeslUiten 
en 

aanBeVelingen
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1. De CoMMerCieel-hiËrarChisChe 
 strUCtUUr

1.1. ter inleiDing

1.2. trenDs

Het onderzoeksobject omvat de kleinhandel, als 
laatste schakel in de distributiekolom, met name 
het aanbod van goederen in de relatie met de 
eindgebruiker of –verbruiker. 
De term “kleinhandel” wordt in voorliggend 
onderzoek gebruikt als synoniem voor 
“detailhandel”.  Deze laatste term drukt misschien 
nog duidelijker uit waarover het gaat, met name 
“handel die direct aan de verbruikers levert”.  Het 
gebruik van de term kleinhandel geeft dus helemaal 
geen appreciatie over de schaligheid waarmee de 
handel gedreven wordt. 
Een kleinhandelszaak is dan ook niet per definitie 
“klein”, maar kan perfect een showroom-
oppervlakte hebben van verschillende duizenden m².  
De term “kleinhandel” vormt wel de antipode van de 
term “groothandel”, die omschreven kan worden als 
“handel waarbij van de producenten betrokken waar 
aan detaillisten doorverkocht wordt”.
 
Het KB van 31 augustus 1964 omschrijft de term 
kleinhandel als “de activiteiten van het wederverkopen 
op gewone wijze, in eigen naam en voor eigen rekening, 
van goederen aan verbruikers en kleine gebruikers, 

zonder deze goederen andere behandelingen te doen 
ondergaan dan die welke in de handel gebruikelijk zijn”.  

In deze relatie ontdekt men het economisch gegeven.  
De kleinhandel dient immers een antwoord te geven 
op de omvang van de vraagbehoefte.  Hierin dient 
een gevoelig evenwicht te worden benaderd.  Een 
onderbewinkeling ontzegt de consument het recht 
op bevoorrading en keuze, en levert derhalve een 
onverantwoorde koopvlucht (met nefaste gevolgen 
op de leefkwaliteit van de lokale gemeenschap).  
Een overbewinkeling ondergraaft de onderlinge 
verhouding tussen commerciële kernen met een 
uitzuigend effect op het ommeland, of laat onbezette 
panden achter.
Overbewinkeling houdt in dat er een teveel aan 
mogelijkheden van aanbod wordt gepresenteerd, 
waartoe het sociaal-economische draagvlak 
ontbreekt.  Overbewinkeling leidt tot leegstand of 
onverantwoorde herlokalisaties.
Het voorliggend onderzoek spoort derhalve de 
elementen en variabelen op die deze gevoeligheid 
beïnvloeden.

De detailhandel heeft in de loop der jaren een 
sterke gedaanteverwisseling ondergaan. 
Een belangrijk keerpunt situeert zich in het 
begin van de jaren ’60, op het moment dat de 
binnenstedelijke supermarkten zich perifeer gingen 
inplanten. In het kielzog van deze ontwikkeling, 
en gegangmaakt door ruime voorzieningen aan 
perifere woonzones (zie gewestplannen), zijn tal van 
andere detailhandelsactiviteiten gevolgd. 
Op het einde van de jaren ’60 kende Vlaanderen ook 
de eerste introductie van winkelcentra.

De ontwikkeling van de detailhandel heeft zich 
verder in een versneld tempo voltrokken.
Als bevoorrechte relatie kan men niet buiten de 
evoluties van de vraagzijde (de gezinnen). In dit 
verband kan melding gemaakt worden van de 

toename aan koopkracht en marktpotentie en de 
sterke toename van het fysisch (de mobiliteit) en 
het psychisch (een bredere horizon) bereik, van 
een hogere opleiding en tal van maatschappelijke 
veranderingen. Als gevolg van deze trends noteert 
men een afname van de aankoopgetrouwheid.

Vanuit de aanbodzijde is er de vaststelling van 
een toenemende economische concentratie en 
schaalvergroting, een internationalisatie en 
een niet onaanzienlijke rotatie in de bezetting 
van handelspanden.  Niet in het minst is er de 
grote diversiteit in locatiekeuze.  Aangezien de 
detailhandel toelevert aan de finale verbruiker 
of gebruiker ondergaat zij mede de wisselende 
stromingen van de consument.
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1.3. een CoMMerCiËle hiËrarChie Van kernen

De hoofddoelstelling van een detailhandelsbeleid 
bestaat erin een evenwichtige en duurzame 
detailhandelsstructuur tot stand te brengen, 
waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezige 
structuur en ontwikkelingen en waarbij gestreefd 
wordt naar een maatschappelijk verantwoorde 
en op elk niveau van de hiërarchie gezonde 
winkelstructuur.  Dit moet enerzijds toelaten aan de 
consument een zo compleet en attractief mogelijk 
winkelapparaat aan te bieden, op een aanvaardbare 
afstand, doch anderzijds tevens rendabele 
winkeluitbatingen mogelijk te maken.

Een commercieel-hiërarchische opbouw houdt een 
zekere gradatie in tussen de kernen. 
Deze gradatie is in piramide zo opgebouwd dat 
elke bovenliggende kern bevrucht wordt door 
de onderliggende kernen met neerwaartse en 
zijwaartse relaties.  Dit betekent dat, voor het goed 
functioneren, elke kern behoefte heeft aan andere 
kernen. 
De kern-gedachte is er derhalve op elk niveau.  
De hiërarchie wordt daarbij opgebouwd door 
verschillen in schaal, dimensie en uitrustingsgraad. 
Deze onderlinge verhouding moet op provinciaal 
vlak worden vastgelegd, ter vrijwaring van de 
hiërarchie (niet in het minst van de zwakste 
schakels hierin) en ter voorkoming van een 
commercieel opbod tussen de verschillende centra.  
Uit voorliggend onderzoek is inmiddels gebleken 
dat de koopbinding, zelfs in de stedelijke gebieden, 
steeds meer onder druk komt te staan als gevolg 
van het relatief sterk verspreide handelsapparaat 
over de provincie.  
Vooral perifere baanwinkelconcentraties, met 
steeds meer shopping-ingrediënten, zetten het 
kernwinkelapparaat onder druk.  De genoteerde 
leegstand in bepaalde binnensteden baart zorgen.
Detailhandel op perifere locaties dient aanvullend 
te zijn (en niet bedreigend) voor de detailhandel 
in de centrumgebieden.    Uit de verdere analyse 
zal blijken dat dit voor de ene oost-Vlaamse stad 
beter lijkt te lukken dan voor een andere.

Wil men terug klanten lokken naar het 
stadscentrum, dan moet men een totaalpakket 
aanbieden : naast winkels moeten ook 
complementaire, dienstverlenende faciliteiten 
aanwezig zijn, die men niet terug vindt in een 
shoppingcentrum.  Grote winkelketens domineren 
de shoppingcentra, maar net zo goed de traditionele 
winkelstraten.  Het aanbod  is quasi identiek én 
er is geen tekort aan vierkante meters.  Door 
de verschraling van de winkelstraten zou men 
mogen verwachten dat de huurprijzen op termijn 
moeten dalen.  Een gemeente moet haar inwoners 
opvoeding, zorgverstrekking én shopgelegenheid 
bieden.  Ze moet als het ware sociale kernen 
bouwen, waar de consument zich goed voelt.  De 
consument is tegenwoordig nadrukkelijk op zoek 
naar beleving en “vermaak” in een centrumgebied. 
Net zoals een kern leeft en zich ontwikkelt, m.a.w. 
dynamisch is, zo ook zal de commerciële hiërarchie 
dynamisch zijn.  Een kern moet, onder voorwaarde 
van een aantoonbare behoefte, de mogelijkheid 
hebben om zich te versterken met respect evenwel 
voor de onderlinge commerciële verhoudingen.

Aangezien de kleinhandel een onderdeel uitmaakt 
van een samenleving en van een kern, zal de 
hiërarchische positie van de kleinhandel ook mede 
beïnvloed worden door de algemene kracht van 
het centrum.  Toch kan, om specifieke redenen, de 
commerciële positie afwijken van het algemene 
netwerk.

Deze ontwikkelingen zijn dermate dynamisch dat 
de ruimtelijke voorzieningen en neveneffecten 
(mobiliteit, sociale kost, ruimtegebruik, 
architectuur, …) hiertoe werden onderschat.  Eén 
en ander heeft in Vlaanderen geleid tot een zekere 
wildgroei van inplantingen. 
De visievorming omtrent de ordening heeft, met de 

structuurplanning, een nieuwe impuls gekregen.  
Hierbij wordt de bekommernis geuit van een 
kernweefsel als platform voor multifunctionele 
activiteiten, de bescherming van de open ruimte, 
de problematiek van de leefbaarheid en de 
bereikbaarheid.
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1.4.  De CoMMerCieel – hiËrarChisChe strUCtUUr in 
 oost-VlaanDeren

Op basis van de resultaten van het onderzoek naar de vraag- & aanbodzijde, kan volgende commercieel-
hiërarchische structuur voor de provincie Oost-Vlaanderen worden vooropgesteld :

grootstad
•	 Gent

regionale steden
•	 Sint-Niklaas
•	 Aalst

kleine steden
•	 Dendermonde
•	 Oudenaarde
•	 lokeren
•	 Geraardsbergen
•	 Ninove
•	 Eeklo
•	 Zottegem
•	 Deinze
•	 Beveren
•	 Wetteren
•	 Ronse

Bovenlokaal
•	 lochristi
•	 Aalter
•	 Evergem
•	 Maldegem
•	 Hamme
•	 Merelbeke
•	 Temse
•	 lebbeke
•	 Zele
•	 Stekene
•	 Brakel
•	 Zelzate

alle overige gemeenten krijgen het niveau 
“lokaalverzorgend” toegekend.

Grootstad

Regionale stad

Kleine stad

Bovenlokaal

lokaal

~ 362 ~ 

 

 

 

 

Commercieel-hiërarchisch niveau van de Oost-Vlaamse gemeenten 

 

Grootstad 

Regionale stad 

Kleine stad 

Bovenlokaal 

Lokaal 

 

Commercieel-
hiërarchisch 
niveau van de 
oost-Vlaamse 
gemeenten
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1.5.  De CoMMerCieel – hiËrarChisChe strUCtUUr in  
oost-VlaanDeren in eVolUtie

Als graadmeter voor de “commerciële sterkte” 
van een centrum werd het aantal aangetrokken 
inwonersequivalenten berekend, op basis van de 
shopping-assortimenten.
Een soortgelijke analyse werd gedaan ter 

gelegenheid van de Handelsatlas van Oost-
Vlaanderen in 2001 voor wat betreft de stedelijke 
gebieden.   
in volgende tabel worden de resultaten 2013 
gepositioneerd t.o.v. deze van 2001.

Een vergelijking van de resultaten 2013 met 
deze van 2001 geeft aan dat het totaal aantal 
aangetrokken inwonersequivalenten shopping 
door de 14 weerhouden steden van  
oost-Vlaanderen steeg met 3,56 % (van 
955.312 I.E. naar 989.359 I.E.); dit is net iets 
minder snel dan de stijging van de bevolking 
over de beschouwde periode in de provincie 
die 4,47 % bedroeg.   
In de 14 weerhouden “steden” (ook al zijn 
Beveren en Wetteren de facto gemeenten) 
steeg de bevolking over de beschouwde periode 
met 4,95  %.  Concreet betekent dit dat het 
winkelapparaat van de oost-Vlaamse steden 
in verhouding niet evenveel profiteert van de 
aangroei van de bevolking, waar dit vanuit 
het standpunt van de kernenplanologie  net 
andersom zou moeten zijn.  
Verder kunnen op provinciaal niveau nog 
volgende evoluties worden vastgesteld :

•	 Op basis van de berekende aangetrokken 
inwonersequivalenten shopping blijft de  
top 5 van de steden onveranderd met gent, sint-
niklaas, aalst, Dendermonde en oudenaarde (in 
die volgorde). 
 
Van de posities 6 tot 10 zijn er wel belangrijke 
verschuivingen.   
lokeren gaat van positie 7 naar positie 6, 
geraardsbergen van 10 naar 7, 
ninove en eeklo wisselen van plaats (nu 
respectievelijk 8 en 9) en  
opmerkelijk is ook de sprong van zottegem van 
positie 13 naar 10. 
 
posities 11 tot en met 14 : 
Deinze verliest een pak plaatsen (van 6 naar 11),  
Beveren doet het opmerkelijk beter (van 15 naar 
12) en  
Wetteren en ronse gaan één plaatsje achteruit 

Grootstad

Regionale stad

Kleine stad

Bovenlokaal

lokaal

Fusiegemeente
aangetrokken  

inwonersequivalenten  
2001

aangetrokken  
inwonersequivalenten 

2013
evolutie

Gent 310.040 328.589 105,98

Sint-Niklaas 130.638 135.704 103,88

Aalst 114.425 119.576 104,50

Dendermonde 72.918 54.117 74,22

Oudenaarde 41.601 47.918 115,18

lokeren 38.881 43.101 110,85

Geraardsbergen 33.371 37.519 112,43

Ninove 34.958 37.279 106,64

Eeklo 35.286 33.248 94,22

Zottegem 25.204 32.716 129,80

Deinze 39.422 31.556 80,05

Beveren 20.260 31.464 155,30

Wetteren 30.898 31.354 101,48

Ronse 27.410 25.218 92,00

totaal 14 “steden” 955.312 989.359 103,56
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(respectievelijk 13 en 14). 
temse, dat in 2001 nog geselecteerd was 
als (commercieel gezien) van kleinstedelijk 
niveau, wordt nu opgenomen bij de centra van 
“bovenlokaal” belang. 

•	 Uit voorliggend onderzoek is gebleken dat de 
koopbinding, zelfs in de stedelijke gebieden, 
steeds meer onder druk komt te staan als gevolg 
van het relatief sterk verspreide handelsapparaat 
over de provincie. 
Uit de analyse van het aanbod was reeds 
gebleken dat 25,5 % van de aanwezige netto 
handelsoppervlakte shopping in de provincie 
gelegen is in een  kleinhandelsconcentratie.   
Vooral perifere baanwinkelconcentraties, met 
steeds meer shopping-ingrediënten, zetten het 
kernwinkelapparaat onder druk.  Detailhandel 
op perifere locaties dient aanvullend te zijn 
(en niet bedreigend) voor de detailhandel in de 
centrumgebieden.  
Uit het onderzoek blijkt bvb. dat in de periode 2001 
– 2013 bepaalde gemeenten aanleunend tegen 
steden, zoals lochristi, Sint-Martens-latem e.a. 
bij manier van spreken vanuit het niets naar voor 
geschoten zijn in de commercieel-hiërarchische 
structuur en dit enkel en alleen omwille 
van de ontwikkeling van een handelslineair 
langs traditionele invalswegen zoals de N70 
(Antwerpsesteenweg), N43 (Kortrijksesteenweg).  
In de mate dat dit handelsapparaat een alternatief 
vormt voor de traditionele kernwinkelgebieden 
van, in dit geval, Gent en Deinze is dit uiteraard een 
gevaarlijke ontwikkeling.   

•	 39 oost-Vlaamse gemeenten kregen het niveau 
“lokaalverzorgend” toegekend. 
Deze categorie vormt een kwetsbare groep.  De 
ontwikkelingsmogelijkheden voor veel van deze 
centra worden beperkt door het veelal geringe 
draagvlak en de nabijheid van grotere verzorgende 
centra.  Het perspectief per gemeente is sterk 
wisselend.  De kracht van deze lokaalverzorgende 
centra moet zitten in de compactheid van het 
dagelijks winkelaanbod, waarmee op dit niveau 
nog steeds een hoge koopkrachtbinding kan 
worden bereikt.   
Ook met het oog op de vergrijzing van de bevolking 
liggen hier zeker kansen om de consument dichtbij 
huis te binden. 
Het niet-dagelijks aanbod blijft meestal beperkt tot 
de frequent benodigde assortimenten (bloemen & 
planten, huishoudelijke artikelen, …).   
Het versterken en/of behoud van het 
lokaalverzorgend handelsapparaat in deze kernen 

is een belangrijke uitdaging voor het lokale 
bestuur. 
Uit de analyse van de aanbodzijde was reeds 
gebleken dat bvb. de bezetting aan supermarkten 
in de provincie de laatste 10 jaar gevoelig is 
toegenomen, hetgeen ten koste is gegaan van de 
bezettingsgraad aan superettes.  Hierdoor ontstaat 
het gevaar dat de eerstelijnsbevoorrading, zeker 
in de kleinere kernen, verder onder druk komt te 
staan. 
Wel is er de vaststelling dat deze evolutie zich 
vooral heeft voltrokken in de tijdsspanne 2002-
2008, waarna er sprake is van een zekere 
stabilisatie. 

•	 Hoewel de leegstand in Oost-Vlaanderen (6,82 %) 
maar iets boven de frictieleegstand (± 5 %) gelegen 
is, blijkt de leegstand in een aantal steden toch 
wel hoog te liggen.  Ronse is hierbij koploper (ook 
provinciaal gezien) met een leegstand van 12,7 %, 
doch ook te Sint-Niklaas ligt deze boven de 10 %.  
In Oudenaarde, Wetteren, Aalst, Geraardsbergen 
en Zottegem ligt deze tussen 8 en 10 % en in 
lokeren en Gent bedraagt deze om en bij de 7,5 %. 
Minder dan 7 % bedraagt de leegstand te 
Dendermonde, Ninove, Deinze, Beveren en Eeklo. 
Er kan dan ook gesteld worden dat de leegstand 
zeker een aandachtspunt blijft !

 

in wat volgt worden de belangrijkste tendenzen 
per arrondissement verder toegelicht.

•	 arrondissement gent 
In het arrondissement Gent blijkt allereerst de 
stad gent haar grootstedelijke uitstraling in 
belangrijke mate in stand te houden.   
Zo steeg het aantal aangetrokken 
inwonersequivalenten shopping met om en bij de 6 
%, wat dus bovengemiddeld kan genoemd worden. 
 
Deinze komt wat onder druk te staan, met 
een verlies van 20,0 % inzake aangetrokken 
inwonersequivalenten shopping.  Dit is een gevolg 
van de lagere koopbinding  te Deinze (vooral onder 
druk van Gent) en een lagere koopattractie t.a.v. 
een aantal omliggende gemeenten zoals Zulte, 
Nazareth, Nevele e.a..  
 
Opmerkelijk fenomeen is lochristi.  Waar 
dit in 2001 nog een puur lokaalverzorgend 
handelsapparaat had (met een koopbinding 
shopping van amper 9,2 %), heef dit zich ontwikkeld 
en opgewerkt tot de 15 ° plaats in de commercieel-
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hiërarchische structuur van Oost-Vlaanderen én 
een koopbinding shopping van 71,3 % !   
Uiteraard is deze ontwikkeling vooral een gevolg 
van de uitbouw van de N70 Antwerpsesteenweg 
tot een heus handelslineair, dat trouwens 
ook haar invloed laat gelden op aanleunende 
deelgebieden van omliggende fusiegemeenten.  
Het feit dat bvb. ruim 7 % van de shopping-
bestedingen van inwoners van Gent verricht 
wordt bij het handelsapparaat langs de N70 
Antwerpsesteenweg (Oostakker / lochristi) is 
hiervan een sprekend bewijs.   
 
Een vergelijkbaar, iets minder uitgesproken, 
fenomeen stellen we vast te  
sint-Martens-latem met het handelslineair 
langs de Kortrijksesteenweg.   
Waar de koopbinding shopping in 2001 in 
deze gemeente slechts 8,3 % bedroeg, is deze 
opgelopen tot 40,6 % onder impuls van het 
handelslineair langs de N43.   
 
Ook nazareth is een geval apart te noemen.  
Enerzijds komt Nazareth wel op de 18° plaats 
in de commercieel-hiërarchische structuur van 
Oost-Vlaanderen te staan, doch gezien deze 
aantrekking in belangrijke mate uitsluitend 
gericht is op de Makro-vestiging, heeft het 
handelsapparaat van Nazareth voor de rest een 
duidelijke lokaalverzorgende functie. 
 
Tenslotte blijken aalter, evergem en Merelbeke  
hun bovenlokale functie te behouden en, in het 
geval van de twee eerste, zelfs te verstevigen. 

•	 arrondissement aalst 
In het arrondissement Aalst  blijkt allereerst de 
stad aalst haar regionaalstedelijke uitstraling 
te consolideren, waarbij het aantal aangetrokken 
inwonersequivalenten shopping met om en bij de 
4,5 % is toegenomen. 
Deze score is het resultaat van een daling van 
de koopbinding in de stad Aalst zelf die evenwel 
meer dan gecompenseerd wordt door een 
gestegen aantrekking op het ommeland. 
Opmerkelijk is dat de commerciële uitstraling 
van Aalst inzake shopping vooral ten goede 
komt van het kernwinkelapparaat, daar waar de 
handel langs de invalswegen (en vooral dan de 
Gentsesteenweg) vooral scoort op het vlak van de 
specialty-goederen, hetgeen een gezonde situatie 
kan genoemd worden. 
 
Opmerkelijk is de goede prestatie van 
zottegem dat haar aantal aangetrokken 

inwonersequivalenten shopping met liefst 29,8 
% heeft zien toenemen, een combinatie van een 
hoge koopbinding en een verruimde uitstraling op 
het directe ommeland. 
Het resultaat van Zottegem wordt wel 
aangevuurd door vrij belangrijke scores voor het 
handelslineair lags de N42 (Industrielaan) en de 
N462 (Buke). 
 
Ook is er een toegenomen commerciële 
uitstraling van geraardsbergen, dat haar 
aantal aangetrokken inwonersequivalenten 
shopping weet op te krikken met 12,43 %, en 
van ninove waar het aantal aangetrokken 
inwonersequivalenten shopping steeg  met 6,64 %. 
In deze steden wordt ook een zekere daling 
van de koopbinding vastgesteld die meer dan 
gecompenseerd wordt door een verhoogde 
aantrekking van omliggende gemeenten. 
In het geval van Geraardsbergen is het 
handelsapparaat langs de Astridlaan (N42) 
een belangrijke medebepalende factor voor de 
uitstraling, ook inzake shopping.  
 
Een gevolg van de relatief sterke prestaties van 
de stedelijke gebieden in het arrondissement 
Aalst is wel dat de tussenliggende gemeenten, 
op het vlak van shopping-uitstraling, 
onder druk komen te staan en lagere 
koopbindingspercentages optekenen. 
Anderzijds dient ook wel de ontwikkeling in de 
stedelijke gebieden verder in het oog gehouden 
te worden, want de leegstandspercentages van 
8 à 8,5 % te Aalst, Geraardsbergen en Zottegem 
wijzen op een mogelijks licht overaanbod 
aan commerciële panden (en/of het niet 
aangepast zijn van panden voor een moderne 
bedrijfsvoering). 

•	 arrondissement sint-niklaas 
In het arrondissement Sint-Niklaas  blijkt 
allereerst de stad sint-niklaas haar 
regionaalstedelijke uitstraling min of meer te 
consolideren, waarbij het aantal aangetrokken 
inwonersequivalenten shopping met 3,88 % is 
toegenomen. 
Deze score is het resultaat van een beperkte 
daling van de koopbinding in de stad  
Sint-Niklaas  zelf die evenwel gecompenseerd 
wordt door een gestegen aantrekking op de 
directe omliggende gemeenten (Temse, Stekene, 
Waasmunster….). 
Opmerkelijk is wel dat de penetratie van Sint-
Niklaas te Beveren gevoelig is afgenomen. 
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Een belangrijk element dat in overweging dient 
genomen te worden bij de interpretatie van de 
score voor Sint-Niklaas is de opgang van het 
Waasland shopping Center te sint-niklaas. 
Niet alleen staat het Waasland Shopping Center 
in voor ± 67 % van het aantal aangetrokken 
inwonersequivalenten van Sint-Niklaas, het 
Koopcentrum heeft haar invloed regionaal 
gevoelig uitgebreid.  Zo stijgt het marktaandeel 
shopping van Sint-Niklaas in Temse van  
11,2 % naar 41,3 %,in Dendermonde van 1,5 % naar 
5,1 % enz. waarbij telkens het Koopcentrum het 
belangrijkste aandeel hiervan inneemt. 
 
Hoewel de aantrekkingskracht van Sint-Niklaas 
globaal genomen met 3,9 % is toegenomen in 
de periode 2000 – 2013, verdoezelt dit cijfer in 
belangrijke mate de tegengestelde ontwikkeling 
van een succesvol Waasland Shopping Center 
enerzijds en een tanend kernwinkelapparaat 
(cfr. een algemeen leegstandspercentage te 
Sint-Niklaas van ruim 10 % en de situatie in de 
Stationsstraat) anderzijds.  Dit is een belangrijk 
aandachtspunt voor het plaatselijk beleid.   
 
Toch slagen binnen het arrondissement Sint-
Niklaas Beveren en lokeren erin om hun aantal 
aangetrokken inwonersequivalenten shopping 
gevoelig op te krikken,met respectievelijk  55,30 % 
en 10,85 % ! 
In het geval van Beveren is dit het resultaat 
van een gevoelig verhoogde koopbinding onder 
impuls van een belangrijke uitbreiding van het 
winkelaanbod. 
In het geval van lokeren noteren we een lichte 
daling van de koopbinding in de eigen gemeente en 
een belangrijke daling van de koopattractie t.a.v. 
lochristi, 
 die evenwel meer dan gecompenseerd wordt door 
een hogere attractie van een aantal aanleunende 
gemeenten zoals Moerbeke, Zele, Berlare. 
 
Belangrijke verliezer is tenslotte temse (- 46,2 
% aangetrokken inwonersequivalenten shopping 
) die in 2001 (op commercieel niveau) nog een 
kleinstedelijke uitstraling werd toegedicht, doch 
nu nog opgenomen werd bij de “bovenlokale” 
centra. 
Zowel de koopbinding (van 81,2 % naar 33,7 %) 
als de koopattractie van Temse (vb. op Kruibeke 
van 17,7 % naar 10,0 %) heeft zwaar ingeboet, 
waarbij het marktaandeel van het Waasland 
Shopping inzake de shopping-assortimenten 
(37,7 %) zelfs hoger ligt dan dit van het eigen 
kernwinkelapparaat van Temse (33,7 %) !

•	 arrondissement Dendermonde 
In het arrondissement Dendermonde  blijft de 
stad Dendermonde veruit het belangrijkste 
stedelijke centrum, zij het dat haar 
kleinstedelijke uitstraling onder druk staat, 
met een daling van het aantal aangetrokken 
inwonersequivalenten shopping met 25,78 %. 
Deze daling is het gevolg van een daling van de 
koopbinding in de eigen stad (die in 2001 wel 
extreem hoog lag met 91 %) en een daling van 
de koopattractie op de omliggende gemeenten 
(lebbeke, Buggenhout, lede, Wichelen, Hamme, 
Zele…). 
Dit laatste is deels een gevolg van de betere 
prestaties van het eigen handelsapparaat in 
bvb. lebbeke en Hamme, of door de grotere 
concurrentie van omliggende steden 
(zoals Wetteren op Wichelen, lokeren op Zele en 
Aalst op lede). 
 
Wetteren ziet haar aantal aangetrokken 
inwonersequivalenten shopping beperkt 
toenemen met zo’n 1,5 %.  Zo noteren we een 
lichte daling van de koopbinding te Wetteren. 
Naar koopattractie wordt een wisselend beeld 
opgetekend met een verhoogde attractie op 
Wichelen, doch anderzijds een lagere attractie op 
Melle, Oosterzele en Sint-lievens-Houtem. 
Ook blijft de leegstand te Wetteren relatief hoog 
(8,59 %).

	
•	 arrondissement eeklo 

Binnen het arrondissement Eeklo is de 
stad eeklo het belangrijkste (klein)stedelijk 
centrum, zij het dat haar aantal aangetrokken 
inwonersequivalenten shopping met 5,78 % is 
gedaald. 
Deze daling is een gevolg van een gedaalde 
koopbinding in de eigen stad (die in 2001 
weliswaar erg hoog lag), daar waar de 
koopattractie op de omliggende gemeenten een 
gemengd beeld geeft en veelal een lichte stijging 
noteert. 
Al bij al blijft Eeklo goed presteren, o.a. met een 
sterk kernwinkelapparaat (weinig baanwinkels) 
en een beperkte leegstand (5,48 %). 
 
Maldegem weet globaal gezien stand te houden.  
Een daling van haar koopbinding (van 66 % 
naar 51 %), wordt gecompenseerd door een 
toename van de koopattractie shopping op vooral 
Sint-laureins en Knesselare.  Zelf ondervindt 
Maldegem van oudsher invloed van Brugge, 
doch ook Eeklo en Aalter halen een hoger 
marktaandeel shopping te Maldegem. 
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Voegen we er wel aan toe dat het handelsapparaat 
langs de N9 (leopoldlaan / Astridlaan) 
verantwoordelijk is voor bijna de helft van de 
koopbinding shopping te Maldegem. 
 
zelzate ziet haar koopbinding shopping gevoelig 
dalen (van 65 % naar 40,5 %) en dit onder druk 
van Gent, Eeklo en zelfs lochristi.  Zelf verhoogt 
Zelzate wel haar invloed op Assenede en 
Wachtebeke. 

•	 arrondissement oudenaarde 
De stad oudenaarde is binnen het arrondissement 
het belangrijkste centrum. 
Oudenaarde blijft zeer goed presteren, met 
een toename van  het aantal aangetrokken 
inwonersequivalenten shopping met 15,18 % ! 
Deze toename valt te verklaren door een verdere 
verhoging van de koopbinding shopping (van 83 
% tot meer dan 85 %), waarmee Oudenaarde 
trouwens op de 1° plaats komt in de provinciale 
rangschikking koopbinding shopping.  Verder blijft 
Oudenaarde een belangrijk marktaandeel halen in 
de haar omringende gemeenten, die veelal slechts 
een lokaalverzorgende functie hebben (Horebeke, 
Zingem, Maarkedal, Wortegem-Petegem, 
Kluisbergen, Kruishoutem,….). 
Belangrijk op te merken is ook dat de score van 
Oudenaarde voor 95 % voor rekening is van het 
kernwinkelapparaat van de stad !  De genoteerde 

leegstand in de stad (9,17 %) geeft aan dat toch 
moet opgelet worden bij een verdere uitbreiding 
van het handelsareaal.  
 
De stad ronse ziet haar aantal aangetrokken 
inwonersequivalenten shopping dalen met 8 %. 
Deze daling is een gevolg van de gedaalde 
koopbinding shopping (van 81 % naar 74 %). 
Deze daling wordt onvoldoende gecompenseerd 
door een stijging van de koopattractie die in o.a. 
Kluisbergen en Brakel wordt vastgesteld.   
Ook het feit dat de leegstand te Ronse met 12,71 
% binnen de provincie het hoogst ligt, geeft aan 
dat de geleverde inspanningen met het oog op de 
versterking van Ronse als commercieel centrum 
verdergezet zullen moeten worden. 
Merken we ook op dat de score van Ronse voor 
iets minder dan één derde voor rekening is van het 
handelsareaal langs de N60 (leuzesteenweg / C. 
Snoecklaan). 
 
Brakel weet globaal genomen goed stand te 
houden.  De koopbinding shopping daalt er lichtjes 
(van 54 % naar 49 %), waarbij de koopvlucht 
gespreid is over omliggende centra zoals 
Geraardsbergen, Oudenaarde, Zottegem en Ronse.  
Ook de koopattractie van Brakel daalt slechts 
beperkt, waardoor het totaal aantal aangetrokken 
inwonersequivalenten shopping te Brakel in globo 
zelfs nog een weinig weet toe te nemen (+ 0,35 %). 



522

~ 372 ~ 

 

 

 

 

Invloedssferen van de belangrijkste Oost-Vlaamse handelskernen 

inzake shopping 

Basis : handelskernen > 7.000 aangetrokken inwonersequivalenten shopping 

 

In geval van een gedeelde invloedssfeer van twee handelskernen werd het gebied gearceerd met de 

kleuren van deze handelskernen. 

 

In geval van een gedeelde invloedssfeer van meer dan twee handelskernen (zonder dominante kern) 

werd het gebied wit gelaten. 

 

invloedssferen van de belangrijkste 
oost-Vlaamse handelskernen inzake 
shopping

Basis : handelskernen > 7.000 aangetrokken 
inwonersequivalenten shopping  

In geval van een gedeelde invloedssfeer van twee 
handelskernen werd het gebied gearceerd met de 
kleuren van deze handelskernen. 

In geval van een gedeelde invloedssfeer van meer dan 
twee handelskernen (zonder dominante kern) werd 
het gebied wit gelaten.
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2. De VloerproDUCtiViteit shopping

Door het samenbrengen van de gegevens mbt. het 
aanbod en de vraag inzake shoppin per gemeente 
kan een “theoretische” vloerproductiviteit voor 
het handelsapparaat (shopping) worden berekend. 
Hiertoe worden enerzijds de “aangetrokken 
inwonersequivalenten shopping” per gemeente 
omgezet in een totaal “omzetcijfer”, wat dan weer 
geplaatst wordt tegenover de aanwezige netto-
verkoopoppervlakte “shopping”, zoals aangegeven in 
het deelrapport mbt. de aanbodzijde.

Hoewel niet absoluut sluitend, geeft deze 
vloerproductiviteit toch een zeker inzicht nopens de  
“gezondheid” van het handelsapparaat (shopping) in 
een stad of gemeente.
Deze analyse werd doorgevoerd voor alle steden 
& gemeenten van Oost-Vlaanderen met minstens 
1.500 m² netto-verkoopoppervlakte shopping (59 in 
totaal) en levert  volgend beeld op :

Fusiegemeente Vloerproductiviteit shopping 
(in euro/m²)

Gent 3.540,48

Brakel 3.346,04

Knesselare 3.142,98

Evergem 3.081,79

Destelbergen 2.966,60

Berlare 2.910,59

Melle 2.875,89

Aalst 2.821,72

Hamme 2.702,89

Eeklo 2.509,00

Dendermonde 2.539,78

Aalter 2.320,32

Sint-Niklaas 2.279,95

Zottegem 2.229,98

Geraardsbergen 2.225,13

Gavere 2.212,12

Sint-lievens-Houtem 2.206,72

Oudenaarde 2.180,29

Deinze 2.174,36

Oosterzele 2.169,92

lebbeke 2.113,50

De Pinte 2.100,62

Zelzate 2.095,93

Ninove 2.071,90

Kruibeke 1.997,27

Buggenhout 1.902,68

lokeren 1.858,09

Stekene 1.831,99

Zingem 1.815,90

Haaltert 1.703,06

Ronse 1.655,26

Fusiegemeente Vloerproductiviteit shopping 
(in euro/m²)

Zele 1.558,56

Sint-Gillis-Waas 1.556,90

Merelbeke 1.469,73

Wetteren 1.448,80

Zwalm 1.410,51

lochristi 1.315,23

Waarschoot 1.297,65

Beveren 1.284,78

Kluisbergen 1.263,97

laarne 1.215,83

Nevele 1.151,86

Temse 1.150,99

Denderleeuw 1.146,47

Zulte 1.079,47

Nazareth 1.042,46

lede 1.016,67

lovendegem 967,81

Kruishoutem 964,63

lierde 952,95

Waasmunster 933,14

Sint-Martens-latem 774,90

Maldegem 645,69

Wachtebeke 544,75

Assenede 534,06

Erpe-Mere 506,28

Kaprijke 455,51

Wichelen 421,73

Herzele 349,79
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3. e-CoMMerCe

Het aandeel in E-commerce verschilt van land tot 
land.  In het kader van het koopstromenonderzoek 
werd dan ook aparte aandacht besteed aan het 
belang van E-commerce in het Oost-Vlaamse 
detailhandelslandschap.  

In volgende tabel wordt het globale marktaandeel 
van e-commerce in de provincie  
oost-Vlaanderen verbijzonderd naar de 
verschillende assortimentsgroepen.

Zoals vast kan worden gesteld varieert het belang 
van E-commerce nogal al naargelang de aard van de 
assortimenten.  Bij de interpretatie van deze cijfers 
dient evenwel een onderscheid gemaakt te worden 
naar de “pure” E-commerce-spelers (zoals Bol.com) 
en de mengvormen waarbij traditionele winkels ook 
assortiment aanbieden via het net.  

De belangrijkste groei valt wellicht te verwachten bij 
deze mengvormen.  Immers, dit laat deze laatsten 
toe om minder producten in de winkel te moeten 
tonen, doch wel een uitgebreid assortiment aan te 
bieden op het net.  Dit kan het winkelen zelfs een 
stuk aangenamer maken. 

assortiment Marktaandeel e-commerce  
(in %)

Papierwaren,cd,dvd's 5,34

Fotografische & optische artikelen 2,24

Artikelen voor sport & spel 1,59

Juwelen & horloges 1,01

Kleding & schoenen 0,92

Electrische & huishoudelijke apparaten 0,89

Fiets- & autoaccessoires 0,83

Benodigdheden voor plant & dier 0,44

Drogisterij- & parfumerieartikelen 0,37

Artikelen voor inrichting woning 0,37

Huishoudartikelen 0,18

DHZ 0,09

Alg. voeding 0,03

Verswaren 0,00

totaal 0,53
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4. instrUMentariUM ter 
onDersteUning Van een 
DetailhanDelsBeleiD

De implementatie van een detailhandelsbeleid vraagt 
om heel wat creativiteit en ook om een op maat 
gesneden instrumentarium.  Dit instrumentarium 
kan uitgesplitst worden in drie hoofdcategorieën: 

financiële instrumenten, organisatorische 
instrumenten en regelgeving op het vlak van het 
detailhandelsbeleid.

4.1.  FinanCiËle instrUMenten

4.2.  organisatorisChe  instrUMenten

Traditioneel zetten steden en gemeenten financiële 
stimuli in om bepaalde doelstellingen te bereiken.  
Tot deze categorie horen allerlei premies zoals :
•	 Gevelrenovatiepremie (verbeteren van de 

kwaliteit van winkelgevels);
•	 Verhuispremie (met het oog op het concentreren 

van momenteel versnipperd winkelaanbod);
•	 Herbestemmingspremie en/of leegstandstaks 

(voor het stimuleren van de omzetting van 
leegstaande winkels naar een woonfunctie  bij 
panden die niet gelegen zijn in afgebakende 
winkelgebieden);

•	 Winkelpandenfonds (aankoop van leegstaande, 
momenteel niet-marktconforme panden 
om deze na aanpassing weer op de markt te 
brengen);

•	 Premies ter bevordering van wonen boven 
winkels;

Vestigingspremie  (nieuwe winkeliers aantrekken  om 
zich te vestigen in een welbepaald 
winkelgebied).

Het is belangrijk om, voor specifieke instrumenten 
worden ingezet, eerst het detailhandelsbeleid te 
formuleren, gevolgd door doelstellingen en concrete 
acties.  Daarna moet bekeken worden voor welke 
doelstellingen specifieke instrumenten kunnen 
worden ingezet.  Dit alles kan eventueel worden 
uitgewerkt in een strategisch commercieel plan.

Voor de implementatie van een detailhandelsbeleid 
is meestal initiatief en regie nodig vanuit de 
gemeente.  Hierbij is het aan te raden dat de 
gemeente samenwerking zoekt met andere actoren 
zoals handelaarsverenigingen en interprofessionele 
organisaties.  

Het type acties is doorgaans gericht op promotie, 
communicatie en de organisatie van events.  Andere 
acties zoals het aantrekken van nieuwe winkels, de 
(begeleiding van de) heraanleg van het openbaar 
domein enz…, zijn dan weer veeleer een taak voor de 
gemeente die hierin geholpen kan worden door een 
centrummanager.



526

4.3.  regelgeVing op het Vlak Van het DetailhanDelsBeleiD

•	 In juli 2010 heeft de Vlaamse Regering de 
startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’ goedgekeurd. 
De nota stelt dat detailhandel bijdraagt tot 
de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van 
de binnensteden en dorpskernen.  Er wordt 
gesteld dat de ontwikkeling van baanwinkels en 
perifere retailparken of shoppingcentra vaak 
gemakkelijker en soms aantrekkelijker is dan de 
(her)ontwikkeling van een bestaand centrum.  De 
Vlaamse regering ziet hierin de grond om een 
kernversterkend beleid te voeren. 
 
De Vlaamse regering zet voornamelijk in op drie 
aspecten : het systematisch beperken van de 
verdere ontwikkeling van baanwinkellinten, het 
zorgvuldig afwegen van nieuwe inplantingen van 
grootschalige handelszones en ten slotte het 
bewaken van de complementariteit van dergelijke 
linten en zones met de stedelijke kernen en 
dorpskernen. 

•	 De Vlaamse regering heeft een omzendbrief 
(ro/2011/01) verstuurd met daarin de 
toelichting bij het ruimtelijk afwegingskader voor 
grootschalige detailhandel.   
 
Deze omzendbrief voegt de in de Winkelnota 
aangekondigde omzendbrieven in verband met  
‘kernversterking en Winkellinten’ en 
‘ruimtelijke afwegingselementen voor de 
inplanting van grootschalige detailhandel’ 
samen.  De omzendbrief biedt ruimtelijke 
afwegingselementen met het oog op een 
gestructureerd afwegingstraject voor de 
inplanting en/of groei van grootschalige 
detailhandel. 
 
De basisdoelstellingen zijn hierbij het tegengaan 
van verdere verlinting, het voeren van een 
aanbodbeleid op de daarvoor geschikte locaties 
en het voeren van een kernversterkend beleid.  
Het uiteindelijk doel is de realisatie van een goede 
ruimtelijke ordening betreffende grootschalige 
detailhandel zoals bedoeld in de Codex ruimtelijke 
ordening (artikel 1.1.4.) én een economisch 
leefbare en dynamische sector. 

•	 Wet van 13 augustus 2004 betreffende de 
handelsvestigingen 
De inplanting van grootschalige winkels wordt 
sinds 2005 geregeld door de wet op de vergunning 
van handelsvestigingen, de befaamde IKEA-wet.  

Die bepaalt dat er voor de inplanting of uitbreiding 
van winkels met een netto verkoopsoppervlakte 
van 400 m² of meer een socio-economische 
vergunning vereist is.  Voor aanvragen groter 
dan 1.000 m² is bijkomend een advies van het 
Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de 
Distributie vereist.  Het is steeds de gemeente 
die de eindbeslissing neemt, ongeacht de omvang 
van het project.  Eventueel is er wel beroep 
mogelijk bij het Interministerieel Comité voor de 
Distributie.   
 
Als gevolg van de Europese dienstenrichtlijn 
werd de wet eind 2009 aangepast voor 
wat betreft de beoordelingscriteria van de 
vergunningsaanvragen.  Sindsdien is het niet 
meer mogelijk om aanvragen te beoordelen (goed 
of af te keuren) op basis van louter economische 
criteria (zoals marktbehoefte, impact, …).  De 
beoordeling moet sindsdien gebeuren op basis 
van de ruimtelijke lokalisatie, de impact op het 
stedelijk milieu (met inbegrip van de mobiliteit), 
de bescherming van de consument en de naleving 
van de sociale wetgeving. 

•	 Bestemmingsplannen 
Ter realisatie van het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan Oost-Vlaanderen worden door 
de provincie provinciale RUP’s opgesteld die 
betrekking kunnen hebben op de detailhandel. 
Hierin kunnen ook de volumes van de gebouwen 
worden gespecificeerd.   
  
De deputatie van de provincie staat ook in voor 
de goedkeuring van de gemeentelijke ruimtelijke 
structuurplannen , de gemeentelijke RUP’s en de 
gemeentelijke verordeningen. 
Via provinciale RUP’s wordt ook de afbakening 
van de kleinstedelijke gebieden vastgesteld. 
 
Het detailhandelsbeleid  en het wensbeeld 
voor de structuur vragen om een vertaling in 
bestemmingsplannen.  Het mogelijk maken van 
gewenste ontwikkelingen en het voorkomen 
van ongewenste ontwikkelingen op bepaalde 
locaties en in bepaalde gebieden zijn een 
verantwoordelijkheid van het beleid.  Een RUP is 
hiervoor een mogelijk instrument.  
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