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1/ Inleiding 

Een van de taken van de provincie is het afbakenen van haar kleinstedelijke gebieden in nauw overleg met het 
Vlaams Gewest en de betrokken gemeenten. Voor de afbakening van het structuur ondersteunende kleinstedelijke 
gebied Geraardsbergen is beslist om een nieuw planningsproces op te starten. Onder invloed van de wijzigende 
toestanden op diverse beleidsniveaus en de wijzigende problematieken in het verstedelijkt gebied Geraardsbergen 
is geopteerd het planningsproces volledig te herstarten op basis van een geactualiseerd onderzoek van verschillende 
sectoren. 

Geraardsbergen is een stedelijk gebied waar ruimtelijke, culturele en socio-economische samenhang en verweving 
tussen de verschillende menselijke activiteiten te vinden is, met een dichte bebouwing en een trekpleister voor 
gewenste concentraties van ontwikkelingen. Geraardsbergen vormt een verzamelpunt voor pendelaars naar Brussel 
als een belangrijk toeristisch-recreatief knooppunt met een invloedssfeer naar de nabijgelegen landelijke dorpen in 
het Zuidelijk Openruimtegebied, Vlaams-Brabant en Henegouwen. De centrale rol van het stedelijk gebied wordt 
versterkt als woongebied en centrum van voorzieningen met respect voor het omgevend openruimtegebied. 

Een gedegen onderzoek naar de sector van de detailhandel is wenselijk binnen het afbakeningsproces daar deze 
sector sterk groeiend is met een eigen specifieke ruimtelijke dynamiek, zoals ervaren tijdens het reeds gevoerde 
afbakeningsproces. Geraardsbergen zet dan ook sterk in op kernversterking daar detailhandel een belangrijke 
bouwsteen is voor een bruisende, dynamische en leefbare stad. De expliciete vermelding in het meerjarenplan, de 
detailhandelsvisie, het Efro project CENTERpro en de Unizo nominatie tot laureaat ondernemende gemeente 2015 
bevestigen dit. 

Deze studie kan gekaderd worden als één van de voorstudies voor het latere ruimtelijke proces gekoppeld aan de 
afbakening van het kleinstedelijk gebied. De aanbevelingen die uit deze studie voortkomen, zullen meegenomen 
worden als input voor het verdere traject in het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied 
Geraardsbergen. Naast een voorstudie rond de detailhandel zijn er ook studies rond de economische ontwikkeling 
en de woonbehoefte.  
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2/ Analyse van het aanbod 

De analyse van het aanbod zal in het kader van deze opdracht besproken worden in drie onderdelen: 

 Kwantitatieve analyse op basis van beschikbare data 

 Kwalitatieve analyse op basis van een winkelgebiedscan 

 De ruimtelijke relatie en spreiding van het aanbod 

In wat volgt wordt elk van deze elementen afzonderlijk besproken. 

2.1 Kwantitatieve analyse van het aanbod 

Voor de kwantitatieve analyse van het aanbod maken we gebruik van de meest recente Locatus data. Dit zijn 
dezelfde data die ook de bron vormen van een deel van de analyses in de feitenfiches die jaarlijks worden 
opgemaakt.  

We kozen ervoor om 4 verschillende elementen op een kwantitatieve wijze toe te lichten: 

 Functiemix uitgedrukt in aantal panden 

 Functiemix uitgedrukt in winkelvloeroppervlakte (wvo) 

 Pandgrootte 

 Filialisering 

We splitsten de analyses ook naar geografisch schaalniveau. In de eerste plaats analyseerden we de gegevens op 
niveau van Geraardsbergen in haar totaliteit. Aanvullend zoomden we ook in op het centrum 1 van Geraardsbergen. 

2.1.1 Geraardsbergen: volledig grondgebied 

Functionele mix: uitgedrukt in aantal panden 

Volgende tabel geeft de functionele mix weer in Geraardsbergen, uitgedrukt in aantal panden. In de eerste plaats 

merken we op dat het totale aantal panden in Geraardsbergen stelselmatig is afgenomen tussen 2008 en 2017. In 
totaal verdwenen 33 panden oftewel 4,7% van de panden uit de Locatusdata2. Deze daling toont zich niet in elke 
sector even sterk. Een sterke afname van het aantal panden in absolute aantallen zien we voornamelijk bij de 
‘Levensmiddelen’, ‘Transport & Brandstoffen’ en ‘Diensten’. In relatieve zin valt ook de daling in de sector ‘Vrije 
Tijd’ op. In schril contrast hiermee staat de sterke toename van het aantal leegstaande panden. Het aantal 
leegstaande panden steeg van 45 in 2008 tot 70 in 2013 om nadien opnieuw te dalen tot 58 panden in 2017. De 
daling tussen 2013 en 2017 is te wijten aan een correctie die de stad liet uitvoeren in de Locatusdata op basis van 
eigen gegevens. Anno 2017 staat 8,7% van de panden in Geraardsbergen leeg. Ter vergelijking, een 
leegstandscijfer van 7% of minder wordt gezien als ‘gezond’. Geraardsbergen in haar totaliteit scoort, althans 
uitgedrukt in aantal panden, minder goed dan die streefwaarde. Het verschil is echter niet groot genoeg om een 
reden tot paniek te zijn.  

  

                                                      

 

1 Voor de afbakening van het centrum gebruikten we de indeling zoals deze is opgenomen in de Locatus databanken. We wijzen 
erop dat dit kan afwijken van mogelijke beleidsvisies op het centrum. 

2 Locatusdatabank inventariseert handel- en horecapanden in de verschillende steden- en gemeenten. Locatus is een private 
onderneming. De gegevens van de databank worden door de provincies ter beschikking gesteld van de steden en gemeente. 
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Tabel 1: Functionele mix: uitgedrukt in aantal panden (2008-2017) 

Geraardsbergen 
  2008 2013 2017 2008-2017 2013-2017 

Functionele branche mix # % # % # % # % # % 

Leegstand   45 6,5% 70 10,3% 58 8,7% 13 28,9% -12 -17,1% 

DG Levensmiddelen 88 12,6% 79 11,6% 78 11,8% -10 -11,4% -1 -1,3% 

 Persoonlijke verzorging 17 2,4% 18 2,6% 18 2,7% 1 5,9% 0 0,0% 

PG Kleding & Mode 71 10,2% 73 10,7% 70 10,6% -1 -1,4% -3 -4,1% 

 Huishoudelijke artikelen 5 0,7% 6 0,9% 6 0,9% 1 20,0% 0 0,0% 

 Vrije Tijd 16 2,3% 11 1,6% 11 1,7% -5 -31,3% 0 0,0% 

UG In en om wonen 35 5,0% 31 4,6% 35 5,3% 0 0,0% 4 12,9% 

 Bruin & Witgoed 16 2,3% 15 2,2% 15 2,3% -1 -6,3% 0 0,0% 

 Auto & Fiets 10 1,4% 8 1,2% 9 1,4% -1 -10,0% 1 12,5% 

 Doe-het-zelf 13 1,9% 13 1,9% 13 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 Detailhandel overig 13 1,9% 11 1,6% 10 1,5% -3 -23,1% -1 -9,1% 

 Horeca 157 22,6% 154 22,6% 156 23,5% -1 -0,6% 2 1,3% 

 Cultuur & Ontspanning 20 2,9% 19 2,8% 17 2,6% -3 -15,0% -2 -10,5% 

 Transport & brandstoffen 44 6,3% 36 5,3% 35 5,3% -9 -20,5% -1 -2,8% 

 Diensten 146 21,0% 137 20,1% 132 19,9% -14 -9,6% -5 -3,6% 

Totaal  696 100,0% 681 100,0% 663 100,0% -33 -4,7% -18 -2,6% 

Bron: Locatus, eigen verwerking IDEA Consult 

Functionele mix: uitgedrukt in wvo 

Aanvullend aan de evolutie in het aantal panden is het ook interessant om de functionele mix te analyseren 
uitgedrukt in wvo. Er dient hierbij wel aangemerkt te worden dat de oppervlakte van een handelszaak niet gemeten 
wordt voor elk type pand3.  

De analyse leert ons dat in tegenstelling tot het aantal panden, de wvo in Geraardsbergen toenam in de periode 
2012-2017. De totale wvo groeide aan met maar liefst 8.261m² in de voorbije vijf jaar tot 72.641m², oftewel een 

groei van 13%. De groei doet zich ook voor in quasi elke productgroep. Enkel de productgroep ‘Uitzonderlijke 
Goederen’ kent een lager groeiritme. In absolute zin groeide de sector ‘Kleding & Mode’ het sterkst.  

Ook nu zien we een duidelijke toename van de leegstand in Geraardsbergen en ook nu zien we een daling in de 
recente jaren als gevolg van een correctieoefening op basis van gegevens van de stad. In de periode tussen 2012 
en 2017 kwam er maar liefst 3.767m² leegstaande ruimte bij in Geraardsbergen. Dit is een toename van ruim 77%. 
De totale leegstand is goed voor 11,9% van de totale wvo in Geraardsbergen. Het verschil met de streefwaarde 
van 7% is, uitgedrukt in m² wvo, duidelijk groter.  

 

  

                                                      

 

3 De wvo van een handelszaak wordt enkel opgenomen voor de categorieën Leegstand, Dagelijkse Goederen (DG), Periodieke 
Goederen (PG), Uitzonderlijke Goederen (UG) en Overige Detailhandel.  
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Tabel 2: Functionele mix: uitgedrukt in m² wvo (2012-2017) 

Geraardsbergen totaal 2012 2015 2017 2012-2017 2015-2017 

Functionele branche mix WVO % WVO % WVO % WVO % WVO % 

Leegstand  4 867 7,6% 9 906 14,6% 8 634 11,9% 3 767 77,4% -1 272 -12,8% 

DG Levensmiddelen 13 238 20,6% 14 023 20,7% 14 220 19,6% 982 7,4% 197 1,4% 

 Persoonlijke verzorging 1 055 1,6% 1 082 1,6% 1 250 1,7% 195 18,5% 168 15,5% 

PG Kleding & Mode 10 151 15,8% 11 098 16,4% 13 597 18,7% 3 446 33,9% 2 499 22,5% 

 Huishoudelijke artikelen 1 658 2,6% 1 678 2,5% 1 693 2,3% 35 2,1% 15 0,9% 

 Vrije Tijd 4 246 6,6% 3 743 5,5% 3 795 5,2% -451 -10,6% 52 1,4% 

UG In en om wonen 14 719 22,9% 11 607 17,1% 14 064 19,4% -655 -4,5% 2 457 21,2% 

 Bruin & Witgoed 2 215 3,4% 2 005 3,0% 1 965 2,7% -250 -11,3% -40 -2,0% 

 Auto & Fiets 1 089 1,7% 1 004 1,5% 1 849 2,5% 760 69,8% 845 84,2% 

 Doe-het-zelf 9 480 14,7% 10 071 14,8% 10 070 13,9% 590 6,2% -1 0,0% 

 Detailhandel overig 1 662 3% 1 609 2% 1 504 2% -158 -9,5% -105 -6,5% 

Totaal  64 380 100% 67 826 100% 72 641 100% 8 261 13% 4 815 7% 

Bron: Locatus, eigen verwerking IDEA Consult 

Pandgrootte 

Een interessante maatstaf om te onderzoeken is de verdeling van de panden over de verschillende grootteklassen. 
We merken dat retailers steeds vaker op zoek gaan naar grotere panden. Door te kijken naar de huidige verdeling 
in pandgrootteklassen én de evolutie hierin kunnen we een eerste beeld vormen van de mate waarin het bestaande 
patrimonium zich aanpast aan de wensen van de retailer. We verwachten dus dat het belang van de kleinste 
grootteklasse zal afnemen.  

Onderstaande tabel bevestigt deze trend. We zien dat de groep panden tot 100m² het snelst afneemt in aantal. 
Toch blijft deze categorie met 64,4% nog steeds de voornaamste grootteklasse. De afname van het aantal panden 
in de kleinste categorie wordt slechts in beperkte mate gecompenseerd door een groeiend aantal panden in de 
andere (grotere) categorieën. Dit wijst op een dalend aantal panden in Geraardsbergen. Dit ligt in lijn met eerdere 
analyses.  

Tabel 3: Verdeling van de panden in Geraardsbergen over de verschillende grootteklassen (2012-2017) 

Geraardsbergen totaal 2012 2015 2017 2012-2017 2015-2017 

  #  % #  % #  % #  % #  % 

0000 < WVO <= 0100 225 68,4% 228 68,1% 204 64,4% -21 -9,3% -24 -10,5% 

0100 < WVO <= 0200 35 10,6% 37 11,0% 38 12,0% 3 8,6% 1 2,7% 

0200 < WVO <= 0400 26 7,9% 26 7,8% 26 8,2% 0 0,0% 0 0,0% 

0400 < WVO <= 0800 25 7,6% 25 7,5% 25 7,9% 0 0,0% 0 0,0% 

0800 < WVO <= 1600 10 3,0% 11 3,3% 16 5,0% 6 60,0% 5 45,5% 

1600 < WVO 8 2,4% 8 2,4% 8 2,5% 0 0,0% 0 0,0% 

Totaal 329 100,0% 335 100,0% 317 100,0% -12 -3,6% -18 -5,4% 

Bron: Locatus, eigen verwerking IDEA Consult 
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Filialisering 

Een laatste element dat we meenemen in de kwantitatieve analyse is de filialisering of de mate waarin de aanwezige 
detailhandel in Geraardsbergen behoort tot een keten of formule4. 

We zien dat het aantal handelszaken dat behoort tot een formule goed is voor ongeveer 25% van het totale aantal 
panden in Geraardsbergen. Deze percentages liggen in lijn met de situatie in vele andere Vlaamse steden en 
gemeenten en zijn dus weinig bijzonder. Toch merken we wel op dat de toename van het aandeel ketenwinkels 
geen resultaat is van een stijgend aantal ketenwinkels maar wel, en uitsluitend, van een daling van het aantal 
handelszaken dat niet tot een keten behoort. Dit is wel een tendens die opgevolgd dient te worden. Het zijn namelijk 
deze handelszaken die het onderscheidend vermogen kunnen vormen van het detailhandelsaanbod. Deze niet-
ketens zijn in de regel uniek en zijn niet op andere plaatsen te vinden. 

Tabel 4: Mate van filialisering in Geraardsbergen (2012-2017) 

Geraardsbergen totaal 
  

2012 2015 2017 2012-2017 2015-2017 

# % # % # % # % # % 

Formule 66 23,2% 63 23,8% 66 24,9% 0 7,2% 3 -68,5% 

Niet-Formule 218 76,8% 202 76,2% 199 75,1% -19 -2,2% -3 -102,8% 

Totaal gevuld detailhandel s.s. 284 100,0% 265 100,0% 265 100,0% -19 0,0% 0 -100,0% 

Bron: Locatus, eigen verwerking IDEA Consult 

2.1.2 Geraardsbergen: centrum 

Zoals eerder aangehaald analyseren we ook dezelfde parameters voor het centrum van Geraardsbergen. Dit stelt 
ons in staat om de kracht én het belang van het centrum in het totaal te bepalen. 

Functionele mix uitgedrukt in aantal panden 

Net als voor Geraardsbergen in haar totaliteit zien we ook een afname van het aantal panden in het centrum van 
Geraardsbergen. Van de 33 panden die verdwenen in Geraardsbergen zijn er 12 toe te schrijven aan het centrum. 
Dit nettoresultaat verhult echter enkele sectorale verschillen. Zo zien we een sterke toename met 6 panden in de 
sector ‘Horeca’. Aan de andere kant zien we een sterke daling van het aantal panden in de sectoren 
‘Levensmiddelen’ en vooral ‘Diensten’. Inzake het aantal leegstaande panden zien we een gelijkaardig verloop als 
voor Geraardsbergen in haar totaliteit, zijnde een initiële toename van het aantal leegstaande panden gevolgd door 
een daling. Ook nu is dit mede het gevolg van een correctie die is uitgevoerd op de Locatusdata op basis van input 
van de stad. In relatieve zin staat 11% van de panden in het centrum leeg. Dit percentage is duidelijk hoger dan 
in Geraardsbergen in haar totaliteit en ook duidelijk boven de grens van de 7%. Het lagere percentage in de rest 
van Geraardsbergen wordt naar alle waarschijnlijkheid verklaard door het feit dat panden buiten het centrum sneller 
omgevormd worden naar andere functies en dus uit de cijfers verdwijnen.  

  

                                                      

 

4 We gebruiken hierbij de definitie van een formule zoals deze ook gehanteerd wordt door Locatus. Locatus registreert een 
verkooppunt als formule indien er wereldwijd zeven of meer vestigingen zijn, óf indien een onderneming meer dan 100 
werknemers in dienst heeft, en toch minder dan 7 vestigingen. 
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Tabel 5: Functionele mix: uitgedrukt in aantal panden voor het centrum van Geraardsbergen (2012-2017) 

Centrum 2012 2015 2017 2012-2017 2015-2017 

Functionele branche mix # % # % # % # % # % 

Leegstand   25 8,8% 42 14,8% 30 11,0% 5 20,0% -12 -28,6% 

DG Levensmiddelen 30 10,6% 25 8,8% 25 9,2% -5 -16,7% 0 0,0% 

 Persoonlijke verzorging 8 2,8% 8 2,8% 8 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 

PG Kleding & Mode 61 21,5% 62 21,8% 62 22,8% 1 1,6% 0 0,0% 

 Huishoudelijke artikelen 3 1,1% 3 1,1% 4 1,5% 1 33,3% 1 33,3% 

 Vrije Tijd 9 3,2% 6 2,1% 6 2,2% -3 -33,3% 0 0,0% 

UG In en om wonen 12 4,2% 10 3,5% 11 4,0% -1 -8,3% 1 10,0% 

 Bruin & Witgoed 10 3,5% 8 2,8% 8 2,9% -2 -20,0% 0 0,0% 

 Auto & Fiets 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 Doe-het-zelf 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 Detailhandel overig 5 1,8% 3 1,1% 2 0,7% -3 -60,0% -1 -33,3% 

 Horeca 57 20,1% 62 21,8% 63 23,2% 6 10,5% 1 1,6% 

 Cultuur & Ontspanning 4 1,4% 5 1,8% 2 0,7% -2 -50,0% -3 -60,0% 

 Transport & brandstoffen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 Diensten 60 21,1% 50 17,6% 51 18,8% -9 -15,0% 1 2,0% 

Totaal  284 100,0% 284 100,0% 272 100,0% -12 -4,2% -12 -4,2% 

Bron: Locatus, eigen verwerking IDEA Consult 

Functionele mix: uitgedrukt in wvo 

Bekijken we de verdeling van het aantal m² wvo over de verschillende sectoren in het centrum dan valt meteen op 
dat het aantal m² volgens de Locatus data sterk is toegenomen tussen 2012 en 2017. Het totaal aantal m² steeg 
met maar liefst 48%. Ondanks deze sterke groei blijft het aandeel van het centrum in het totaal eerder beperkt. 
Dit wijst op een sterke vertegenwoordiging van de detailhandel op meer perifere locaties en/of in deelkernen (onder 
andere grotere handelspanden op perifere locaties). De sterke toename van het aantal m² is vooral terug te vinden 

bij de periodieke goederen. Het omgekeerde kan gesteld worden voor de uitzonderlijke goederen. Deze groep 
verliest dan ook m² in het centrum. Ook de leegstand kende een zeer duidelijke toename in de periode 2012-2017 
(+161,1%). De leegstandgraad ligt anno 2017 op 16,6%. Dit is een hoog cijfer en vraagt om extra aandacht met 
het oog op de toekomst.  
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Tabel 6: Functionele mix: uitgedrukt in m² wvo voor het centrum van Geraardsbergen (2012-2017) 

Centrum 2012 2015 2017 2012-2017 2015-2017 

Functionele branche mix WVO % WVO % WVO % WVO % WVO % 

Leegstand  1 306 9,4% 3 645 19,4% 3 410 16,6% 2 104 161,1% -235 -6,4% 

DG Levensmiddelen 3 579 25,8% 1 784 9,5% 1 811 8,8% -1 768 -49,4% 27 1,5% 

 Persoonlijke verzorging 925 6,7% 867 4,6% 955 4,6% 30 3,2% 88 10,1% 

PG Kleding & Mode 1 532 11,0% 7 094 37,7% 8 827 42,9% 7 295 476,2% 1 733 24,4% 

 Huishoudelijke artikelen 1 015 7,3% 623 3,3% 678 3,3% -337 -33,2% 55 8,8% 

 Vrije Tijd 32 0,2% 3 389 18,0% 3 441 16,7% 3 409 10653,1% 52 1,5% 

UG In en om wonen 4 039 29,1% 746 4,0% 890 4,3% -3 149 -78,0% 144 19,3% 

 Bruin & Witgoed 1 052 7,6% 558 3,0% 518 2,5% -534 -50,8% -40 -7,2% 

 Auto & Fiets 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 Doe-het-zelf 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 Detailhandel overig 390 2,8% 115 0,6% 55 0,3% -335 -85,9% -60 -52,2% 

Totaal  13 870 100% 18 821 100% 20 585 100% 6 715 48% 1 764 9% 

Bron: Locatus, eigen verwerking IDEA Consult 

Pandgrootte 

De historische centra van steden en gemeenten worden in de regel gekenmerkt door gemiddeld kleinere panden 
dan op perifere locaties. Eerder zagen we al dat de retailers steeds meer zoeken naar grotere oppervlaktes. Dit 
maakt dat een groot deel van het bestaande patrimonium in de centra niet voldoet aan deze eisen. Dit zorgt voor 
een extra druk op het centrum, zeker omdat uitbreiding en/of aanpassingen voor heel wat panden onmogelijk is.  

Ook in het Centrum van Geraardsbergen zien we dat de kleinste panden veruit het meest voorkomen. Anno 2017 
was ruim 71% van de panden kleiner dan 100m² en ruim 85% kleiner dan 200m². Deze cijfers liggen duidelijk 
hoger dan voor Geraardsbergen in haar geheel (64,4% en 76,4%). Toch zien we ook in het centrum dat het belang 
in absolute en relatieve zin van deze groep afneemt. 

Tabel 7: Verdeling van de panden in Geraardsbergen Centrum over de verschillende grootteklassen (2012-2017) 

Centrum 2012 2015 2017 2012-2017 2015-2017 

  #  % #  % #  % #  % #  % 

0000 < WVO <= 0100 123 75,5% 128 76,6% 111 71,2% -12 -9,8% -17 -13,3% 

0100 < WVO <= 0200 18 11,0% 19 11,4% 22 14,1% 4 22,2% 3 15,8% 

0200 < WVO <= 0400 12 7,4% 11 6,6% 13 8,3% 1 8,3% 2 18,2% 

0400 < WVO <= 0800 8 4,9% 7 4,2% 7 4,5% -1 -12,5% 0 0,0% 

0800 < WVO <= 1600 1 0,6% 1 0,6% 2 1,3% 1 100,0% 1 100,0% 

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

Totaal 163 100,0% 167 100,0% 156 100,0% -7 -4,3% -11 -6,6% 

Bron: Locatus, eigen verwerking IDEA Consult 
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Filialisering 

Tot slot geven we ook voor het centrum van Geraardsbergen weer wat het aandeel van de ketenwinkels is ten 
opzichte van het totale aanbod aan handelszaken.  

De mate van filialisering ligt hoger in het centrum van Geraardsbergen dan in de rest van Geraardsbergen. Het 
aandeel aan ketenwinkels is hier dus groter dan in andere delen van de stad. Met een percentage van 27,8% in 
2017 is er echter nog sprake van voldoende aanbod aan niet-ketens in het centrum waardoor het evenwicht tussen 
ketens en niet-ketens nog geen gevaar loopt. In absolute termen zien we ook hier een duidelijke terugval van het 
aantal niet-ketens maar ook een afname van het aantal ketens. Dit in tegenstelling tot Geraardsbergen in haar 
totaliteit waar het aantal ketenwinkels gelijk bleef.  

Tabel 8: Mate van filialisering in Geraardsbergen Centrum (2012-2017) 

Centrum 
2012 2015 2017 2012-2017 2015-2017 

# % # % # % # % # % 

Formule 38 27,5% 35 28,0% 35 27,8% -3 0,9% 0 -96,7% 

Niet-Formule 100 72,5% 90 72,0% 91 72,2% -9 -0,3% 1 -100,5% 

Totaal gevuld detailhandel s.s. 138 100,0% 125 100,0% 126 100,0% -12 0,0% 1 -100,0% 

Bron: Locatus, eigen verwerking IDEA Consult 

2.2 Kwalitatieve analyse van het aanbod 

De kwantitatieve analyse wordt aangevuld met een functionele kwalitatieve analyse op basis van de 
winkelgebiedsscan. Tijdens deze scan bezoeken we persoonlijk de verschillende winkelconcentraties in 
Geraardsbergen en beoordelen deze aan de hand van een door IDEA Consult ontwikkeld schema. Tijdens de 
winkelgebiedsscan bezochten we het centrum van Geraardsbergen, de baanconcentratie langs de Astridlaan, het 
Denderland Shopping Center en de centra van Moerbeke.  

De bevindingen van deze winkelgebiedsscan worden hieronder gebundeld onder vier thema’s: 

 Winkelaanbod 

 Bereikbaarheid & Parkeren 

 Ruimtelijke structuur en kwaliteit 

 Marketing, communicatie en winkelbeleving 

We wijzen wel op het feit dat deze bevindingen resultaten zijn van een momentopname. Tijdens latere fases van 
het project werd deze info afgetoetst bij een bredere groep van lokale stakeholders.  

2.2.1 Winkelaanbod 

Centrum 

 De belangrijkste shopping-as wordt gevormd door de straten Grotestraat – Brugstraat – Markt. Aanvullend aan 
deze as is er ook belangrijke concentratie in de Lessensestraat en in mindere mate het Stationsplein en 
Adamstraat. 

 De ketens zitten hoofdzakelijk geconcentreerd in de Grotestraat. 

 De Brugstraat wordt gekenmerkt door een hoge graad van leegstand waardoor er een breuk dreigt te ontstaan 
in de voornaamste shoppingas van het centrum. 

 De detailhandel bestaat uit een mix van enkele gevestigde waarden en vernieuwende concepten voor een jonger 
publiek. 

 Naast detailhandel vinden we in het centrum ook een groot gamma aan andere functies en ‘bronpunten’: school, 
ziekenhuis, horeca, cultureel centrum, administratief centrum, … 
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Astridlaan 

 Het aanbod langsheen de Astridlaan bestaat voor een belangrijk deel uit ketenwinkels. 

 De handelszaken langsheen de Astridlaan hebben grotere oppervlaktes dan in het centrum. 

 Er is zeer weinig zichtbare leegstand in de baanconcentratie langs de Astridlaan. 

 Het aanbod langsheen de Astridlaan is verspreid over de verschillende productgroepen. Opmerkelijk is evenwel 
dat het aanbod periodieke goederen alleen uit ketenformules blijkt te bestaan (ZEB, JBC, Torfs, Concept 
Fashion, Bel & Bo) 

Denderland Shopping Center 

 Het winkelaanbod in het Denderland Shopping Center is eerder beperkt en wordt gedomineerd door de 
aanwezigheid van een Carrefour. 

 Een zeer groot deel van de locatie staat leeg. 

Centrum Moerbeke 

 In de nabijheid van het station is er een duidelijke cluster aan detailhandel en horeca. De focus van het aanbod 
ligt hoofdzakelijk op de dagelijkse voorzieningen met een hoog aantal supermarkten, bakkers, beenhouwers, 
etc.  

2.2.2 Bereikbaarheid en parkeren 

Centrum 

 Het centrum van Geraardsbergen ligt geïsoleerd van de grotere verkeersassen in de stad. De spoorwegbrug 
zorgt ook voor een belangrijke visuele barrière voor de consument komende van de Astridlaan.  

 Er zijn diverse parkings verspreid over Geraardsbergen maar meestal zijn deze gekoppeld aan andere functies. 
Voor consumenten zijn er geen specifieke parkings voorzien buiten het straatparkeren. De parkeersituatie is 
ook niet duidelijk voor de consument. 

 Er is een gedifferentieerde tarifering voor parkeren, SMS-parkeren nog niet mogelijk. 

 Station ligt goed gesitueerd ten opzichte van de detailhandel in het centrum.  

Astridlaan 

 De detailhandel langs de Astridlaan is gesitueerd langs de voornaamste invalsweg van en naar Geraardsbergen 
en kent een hoge passage. Er is wel gevaar voor congestie op piekmomenten.  

 Er zijn vele kruispunten en afzonderlijke op- en afritten voor de verschillende handelszaken. Dit creëert mogelijks 
gevaarlijke verkeerssituaties. 

 De handelszaken voorzien meestal in een eigen parkeerruimte of delen een parkeerruimte met andere 
handelszaken. Parkeren is dus geen probleem voor de consument.  

 Bereikbaarheid voor zwakkere weggebruiker minder optimaal.  

Denderland Shopping Center 

 Het shopping center is gelegen aan de Zonnebloemstraat die weinig congestie kent en aangetakt is op de 
Astridlaan. Er is een gemiddelde passage.  

 De site voorziet zelf in voldoende parkeergelegenheid voor de consument. 

Centrum Moerbeke 

 Het centrum van Moerbeke is ideaal ontsloten via het spoor (nabijheid station). 

 Centraal is ook een ruime parking voorzien. 
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2.2.3 Ruimtelijke structuur en kwaliteit 

Centrum 

 De T-zone gevormd door de Grotestraat en de Lessensestraat is gekenmerkt door een aaneengesloten geheel 
van winkels wat het kerngevoel voor de consument versterkt. De looproute loopt logischerwijs verder tot aan 
de markt maar het kerngevoel wordt mogelijks doorbroken door (leegstand in) de Brugstraat. 

 Omgeving rond de Dender kan een belangrijk rustpunt vormen maar wordt vandaag nog te weinig uitgespeeld 
en vormt in zijn huidige vorm te veel een breekpunt.  

 Groot contrast tussen de kwaliteit van de gevels. Aantrekkelijke en kwaliteitsvolle gevels en etalages worden 
afgewisseld met verouderde en verwaarloosde panden. 

 Leegstand trekt de aandacht in sommige delen van het centrum. 

 Openbare ruimte voelt ‘rommelig’ aan door de mix aan terrasconstructies, bestrating, straatmeubilair, … 

 De auto is gevoelsmatig dominant aanwezig in het straatbeeld.  

Astridlaan 

 De Astridlaan is een typische baanconcentratie waarbij ruimtelijke kwaliteit ondergeschikt is in de winkelbeleving 
van de consument.  

Denderland Shopping Center 

 In zijn huidige vorm voelt het shopping center verouderd en verwaarloosd aan. Weinig aantrekkingskracht voor 
passerende consument.   

Centrum Moerbeke 

 Ruimtelijke kwaliteit is ondergeschikt aan de winkelbeleving van de consument. De focus ligt hier op functionele 
aankopen.  

2.2.4 Marketing, communicatie en winkelbeleving 

Deze elementen zijn niet altijd te detecteren aan de hand van een winkelgebiedsscan waardoor we hiervoor 
aangevuld hebben met een internet search. Daarnaast is het ook weinig zinvol om deze elementen te gaan opdelen 
volgens concentratie aangezien veel van deze elementen de verschillende concentraties overstijgen.  

 Er is in Geraardsbergen weinig sprake van gezamenlijke marketinginitiatieven vanuit de detailhandel. Er is geen 
echte website gericht op de detailhandel in Geraardsbergen, ook vanuit de stadswebsite wordt niet verwezen 
naar specifieke andere websites. Er is wel een facebookpagina ‘Shoppen in Geraardsbergen, ja graag’. 

 Van op de website van toerisme is er wel een verwijzing naar winkelen in Geraardsbergen maar het overzicht 
van winkels opgenomen in deze lijst is onvolledig. Ook ontbreken verwijzingen naar evenementen of naar de 
facebook pagina. 

 De kalender voor evenementen is wel bestaande en is aantrekkelijk. De evenementen worden gepromoot via 
de gemeenschappelijke facebook pagina en via individuele winkels.  

 In het Toeristisch Informatiepunt op de Markt is geen informatie te vinden omtrent detailhandel. Wel zijn er 
brochures m.b.t. de horeca in de stad. 

 De website van het centrummanagement is gericht op communicatie naar de handel & horeca. De informatie 
voor ondernemers is er duidelijk weergegeven en is makkelijk beschikbaar. 

 Citie (nu Joyn) is gelanceerd in Geraardsbergen. Het aantal aangesloten handelaars kan echter verhoogd 
worden.  
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2.3 Ruimtelijke relatie en spreiding van het detailhandelsaanbod 

Met het oog op de latere afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen én de input hiervoor vanuit de 
kant van de detailhandel, is het aangewezen om dieper in te gaan op de huidige ruimtelijke spreiding van de 
detailhandel alsook van de evolutie hierin. Voor deze oefening maken we opnieuw gebruik van de Locatusdata voor 
de jaren 2012 tot 2017. Voor de analyses maken we ook nu weer de opsplitsing tussen Geraardsbergen in haar 
totaliteit en het centrum. Volgende elementen worden besproken: 

 Totaal aanbod 2017 

 Evolutie van de panden 2012-2017 

 Aantal jaren leegstand in de periode 2012-2017 

 Aanbod formules 2017 

 Evolutie van de formules 2012-2017 

 Aanbod panden >400m² 2017 
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2.3.1 Geraardsbergen: volledig grondgebied 

Totaal aanbod 2017 

Wanneer we de spreiding van de detailhandel in Geraardsbergen bekijken dan valt meteen de concentratie op in 
het historische centrum van de stad. Langsheen de Astridlaan en in mindere mate langs de Leopoldlaan in Ophasselt 
is er sprake van een handelslint. Eveneens opmerkelijk is de duidelijke concentratie aan periodieke goederen (de 
typische shopping goederen) in het centrum van Geraardsbergen. De uitzonderlijke goederen komen in verhouding 
meer voor langsheen de belangrijke verkeersassen. Diensten en dagelijkse voorzieningen hebben een meer 
verspreid ruimtelijk patroon. Dit is in lijn met de verwachtingen. Van de deelgemeenten is de belangrijkste cluster 
terug te vinden in Moerbeke. 

Figuur 1: Ruimtelijke spreiding van de detailhandel in Geraardsbergen volgens productgroep in 2017 

 

Bron: Locatus, verwerking en visualisatie: IDEA Consult 
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Evolutie panden 2012-2017 

Aan de hand van de Locatus data kunnen we achterhalen welke panden in de periode 2012-2017 uit de data 
verdwenen zijn en welke winkelpunten er nieuw zijn bijgekomen. Door deze informatie ruimtelijk weer te geven 
weten we waar in Geraardsbergen er een netto afname is van het aantal panden en waar er een verdere 
concentratie is.  

Het resultaat van deze oefening is minder duidelijk. Over het volledige grondgebied van Geraardsbergen verdwijnen 
panden maar komen er ook panden bij. Toch is er op de meer perifere locaties en in de deelgemeente Moerbeke 
sprake van een netto-afname en is de concentratie van het aantal nieuwe panden het hoogst in het centrum. 

Figuur 2: Ruimtelijke spreiding van het aantal verdwenen en nieuwe panden in Geraardsbergen in de periode 2012-
-2017 

 

Bron: Locatus, verwerking en visualisatie: IDEA Consult 
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Aantal jaren leegstand tussen 2012-2017 

Op basis van de Locatus data kan achterhaald worden welke panden in de periode 2012-2017 leeg hebben gestaan 
én hoeveel keer deze panden in de periode leeg stonden bij het opmaken van de data. Een pand dat bij elke 
oefening leeg stond zal dus 6 jaar achtereenvolgens leeg hebben gestaan. Eerder bleek al dat de 
leegstandsproblematiek zich veel sterker profileerde in het centrum van Geraardsbergen. Dit blijkt ook overduidelijk 
uit onderstaande kaart. Op de perifere locaties en in de deelgemeenten zijn er veel minder panden die leeg hebben 
gestaan en ligt ook de gemiddelde duur van de leegstand veel lager. Dit kan mogelijks deels verklaard worden door 
het feit dat panden op perifere locaties sneller worden omgevormd naar een andere functie en dus uit de cijfers 
verdwijnen. Panden die leegstonden en werden omgevormd naar een andere functie werden bij de vorige oefening 
opgenomen als zijnde ‘verdwenen’. Daar was wel een sterkere vertegenwoordiging van ‘verdwenen’ panden in de 
periferie en in de deelgemeenten. 

Figuur 3: Ruimtelijke spreiding van de leegstaande panden tussen 2012 en 2017 volgens de duur van de leegstand 

 

Bron: Locatus, verwerking en visualisatie: IDEA Consult 



 

Studie detailhandelsvestigingen verstedelijkt gebied Geraardsbergen | IDEA Consult | 2018 16 

Aanbod formules in 2017 

Wanneer we de ruimtelijke spreiding van de formules in Geraardsbergen bekijken dan komt ook hier het historische 
centrum zeer sterk naar voor. In mindere mate zien we ook de positie van de Astridlaan naar voor komen als locatie 
voor formules. In de rest van Geraardsbergen zijn er veel minder formules aanwezig. De dienstensector (met o.a. 
banken) komt wel sporadisch voor in de deelgemeenten. 

Figuur 4: Ruimtelijke spreiding van de formules in Geraardsbergen in 2017 

 

Bron: Locatus, verwerking en visualisatie: IDEA Consult 
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Evolutie formules in de periode 2012-2017 

Onderstaande figuur geeft weer waar er op het grondgebied van Geraardsbergen in de periode 2012-2017 formules 
zijn bijgekomen of verdwenen. Een derde categorie geeft aan op welke locaties er in deze periode een keten 
gehuisvest is geweest die intussen weer is verdwenen. Ook nu valt het gewicht op van het centrum van 
Geraardsbergen ten opzichte van de periferie en de deelgemeenten. In de periferie en de deelgemeenten zijn er 
veel meer ketenwinkels verdwenen dan er nieuw bij gekomen zijn. De nieuwe ketens zijn vooral in het centrum 
terug te vinden en in mindere mate ook langs de Astridlaan. Binnen het centrum is er ook een duidelijke ruimtelijke 
dynamiek waar te nemen maar hierop wordt in het volgende hoofdstuk dieper ingegaan.  

Figuur 5: Ruimtelijke spreiding van de nieuwe en verdwenen formules in Geraardsbergen in de periode 2012-2017 

 

Bron: Locatus, verwerking en visualisatie: IDEA Consult 
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Aanbod panden groter dan 400m² in 2017 

Als laatste element geven we graag mee waar op het grondgebied de panden te vinden zijn die groter zijn dan 
400m². Deze oppervlakte werd gekozen omdat dit de oppervlakte is vanaf wanneer er in het vergunningenbeleid 
rekening gehouden zal moeten worden met het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid. Eerder gaven we reeds 
aan dat retailers steeds meer op zoek zijn naar grotere panden voor hun winkelconcepten en dat deze wens vaak 
moeilijk in te willigen is in de historische centra. Onderstaande figuur bevestigt dit. Voor de eerste keer is de 
concentratie in het centrum niet dominant. Veruit de meest dominante structuur is nu deze van de Astridlaan, 
gevolgd door het centrum. Naar indeling is er wel een duidelijkere tweedeling. In het centrum zijn de grotere 
panden hoofdzakelijk ingevuld met periodieke goederen terwijl langs de Astridlaan de uitzonderlijke goederen 
domineren. In de deelgemeenten is er eveneens een diffuus patroon van grote panden al ligt de densiteit ervan 
veel lager. De invulling daar is hoofdzakelijk dagelijkse goederen en uitzonderlijke goederen. 

Figuur 6: Ruimtelijke spreiding van de panden groter dan 400m² volgens invulling in 2017 

 

Bron: Locatus, verwerking en visualisatie: IDEA Consult 
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2.3.2 Geraardsbergen: centrum 

Totaal aanbod 2017 

Zoomen we in op de concentratie in het centrum van Geraardsbergen, dan krijgen we een duidelijker beeld van de 
ruimtelijke dynamiek. Ook al komen de verschillende invullingen door elkaar voor, toch kunnen we enkele duidelijke 
indelingen terugvinden. In de eerste plaats valt op dat het aanbod van periodieke goederen zich sterk concentreert 
in de T-zone gevormd door de Grotestraat en de Lessensestraat. Waar we eerder de as, vertrekkende van de 
Grotestraat, zagen doorlopen tot aan de markt, zien we dat de functionele invulling van de panden wel duidelijk 
wijzigt in de richting van de horeca. Ook in de omgeving van het stationsplein zien we een duidelijke concentratie 
van horeca. Deze twee zones zouden dus perfect kunnen dienen als verblijfsplaatsen voor bezoekers van het 
centrum. Aanvullend zien we verspreid over het centrum ook een duidelijke aanwezigheid van de dienstensector.  

Figuur 7: Ruimtelijke spreiding van de detailhandel in centrum Geraardsbergen volgens productgroep in 2017 

 

Bron: Locatus, verwerking en visualisatie: IDEA Consult 
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Evolutie panden 2012-2017 

Ook nu kunnen we de oefening maken welke panden in de periode 2012-2017 verdwenen zijn uit de Locatus data 
en welke panden nieuw zijn opgenomen. Het beeld voor het centrum van Geraardsbergen is zeer diffuus. Toch is 
er een licht verschil tussen de gebieden aan weerszijde van de Dender. Zo zien we aan de kant van de Markt in 
verhouding meer verdwenen panden dan nieuwe. Het omgekeerde geldt voor de kant van de Grotestraat. In deze 
zone is de verhouding licht in het voordeel van de nieuwe panden. Dit kan mogelijks wijzen op twee verschillende 
ontwikkelingsdynamieken waarbij de kant van de Markt het moeilijk heeft om haar functie te behouden en de kant 
van de Grotestraat hier wel in slaagt.  

Figuur 8: Ruimtelijke spreiding van het aantal verdwenen en nieuwe panden in Centrum Geraardsbergen in de 
periode 2012--2017 

 

Bron: Locatus, verwerking en visualisatie: IDEA Consult 
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Aantal jaren leegstand 2012-2017 

Eerder zagen we reeds dat de problematiek van de leegstand het sterkst tot uiting kwam in het centrum van 
Geraardsbergen. Wanneer we in detail kijken zien we ook dat hier meerdere panden reeds een lange periode 
leegstaan. Ruwweg zien we twee zones met langdurige leegstand: de zone met de Markt en de Brugstraat en de 
Lessensestraat. In combinatie met de vorige figuur achten we het niet onmogelijk dat de oorzaak van deze 
langdurige leegstand te linken is aan twee verschillende oorzaken. We sluiten niet uit dat de leegstand rond de 
Markt een gevolg is van de verminderde dynamiek terwijl de leegstand in de Lessensestraat mogelijks te wijten is 
aan de panden die niet langer voldoen aan de eisen van de retailer. Harde bewijzen zijn er, op basis van deze kaart, 
niet. In de Grotestraat hebben in de periode 2012-2017 verschillende panden leeg gestaan maar in veruit de meeste 
gevallen slechts voor een beperkte tijd.  

Figuur 9: Ruimtelijke spreiding van de leegstaande panden in het centrum van Geraardsbergen tussen 2012 en 
2017 volgens de duur van de leegstand 

 

Bron: Locatus, verwerking en visualisatie: IDEA Consult 
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Aanbod formules in 2017 

De formules in het centrum zitten hoofdzakelijk in de Grotestraat en bovenaan de Lessensestraat, althans wat 
betreft de periodieke goederen. De dienstensector zit meer verspreid over het centrum met een lichte concentratie 
rond het Stationsplein. Het aantal formules uit de andere sectoren is eerder beperkt.  

Figuur 10: Ruimtelijke spreiding van de formules in Centrum Geraardsbergen in 2017 

 

Bron: Locatus, verwerking en visualisatie: IDEA Consult 
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Evoluties formules in de periode 2012-2017 

De ruimtelijke evolutie van de ketenwinkels in het centrum van Geraardsbergen toont wederom de tweedeling 
inzake dynamiek. Ook nu zien we een duidelijk negatief verhaal aan de oostelijke zijde van het centrum met amper 
één nieuwe formule in de periode 2012-2017. In de T-zone, gevormd door de Grotestraat en de Lessensestraat, is 
de balans meer in evenwicht met de komst van nieuwe ketens én verdwenen ketens.  

Figuur 11: Ruimtelijke spreiding van de nieuwe en verdwenen formules in Centrum Geraardsbergen in de periode 
2012-2017 

 

Bron: Locatus, verwerking en visualisatie: IDEA Consult 
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Aanbod panden groter dan 400m² in 2017 

Uit de analyses op niveau van Geraardsbergen in haar totaliteit bleek reeds dat het aanbod panden groter dan 
400m² in het centrum beperkt was. Dit is kenmerkend voor vele historische centra. Onderstaande kaart brengt de 
situatie voor het centrum van Geraardsbergen in meer detail in kaart. Slechts een tiental panden in het centrum 
zijn groter dan 400m². Deze zijn bijna allemaal gelegen in de Grotestraat en zijn bijna allemaal ingevuld door 
aanbod uit de periodieke goederen. Van deze panden staat slechts één pand leeg wat wijst op het feit dat deze 
grotere panden in vraag zijn. Tot slot wijzen we op het feit dat, met uitzondering van één pand, ze allen ingevuld 
zijn door een formule. Dit laatste bevestigt dat het hoofdzakelijk ketens zijn die op zoek zijn naar grotere panden. 

Figuur 12: Ruimtelijke spreiding van de panden groter dan 400m² in Centrum Geraardsbergen in 2017 

 

Bron: Locatus, verwerking en visualisatie: IDEA Consult 
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3/ Analyse van de vraag 

Waar we in het vorige hoofdstuk in detail het detailhandelsaanbod in Geraardsbergen onder de loep namen, schuift 
onze focus nu naar de vraag naar detailhandel in Geraardsbergen. Om dit te onderzoeken maken we gebruik van 
twee elementen: 

 Koopstromenonderzoek 

 Behoeftenonderzoek bij de consumenten (enquête) 

Hieronder zullen de resultaten van beide delen in meer detail besproken worden 

3.1 Koopstromenonderzoek 

Het koopstromenonderzoek start met een onderzoek van de koopstromen van en naar Geraardsbergen voor de 
verschillende productgroepen. Hiervoor doen we een beroep op de gegevens die verzameld werden in de 
feitenfiches (bron: Vlaamse provincies). We bespreken eerst de resultaten voor de stad Geraardsbergen om 
vervolgens enkele conclusies te trekken uit de verzorgingsgebieden van andere aanbodclusters in de omgeving. 

3.1.1 Geraardsbergen 

Een goed startpunt voor dit onderzoek is te bekijken hoe groot de verzorgingsgebieden zijn van de verschillende 
productgroepen in Geraardsbergen. Onderstaande tabel geeft deze informatie weer.  

Tabel 9: Verzorgingsgebieden voor de verschillende productgroepen in Geraardsbergen 

Geraardsbergen (2017) FEQ (#) FEQ (%) KB  KA 

Dagelijkse goederen 40 329 121,7% 61,5% 38,5% 

Periodieke goederen 55 349 167,0% 42,6% 57,4% 

In & Om woning 36 089 108,9% 44,4% 55,6% 

Bruin- en witgoed 25 800 77,9% 57,1% 42,9% 

Doe-het-zelf 45 793 138,2% 54,2% 45,8% 

Bron: Gemeentelijke feitenfiches detailhandel 2017, Vlaamse provincies, www.detailhandelvlaanderen.be 

Een eerste belangrijke conclusie is dat voor elke productgroep, met uitzondering van ‘Bruin & Witgoed’, het 
verzorgingsgebied groter is dan de eigen bevolking. Dit leren we uit de eerste twee kolommen. De eerste kolom 
geeft informatie over de grootte van het verzorgingsgebied uitgedrukt in FEQ. De tweede kolom geeft een indicatie 
van de grootte van het verzorgingsgebied ten opzichte van het aantal inwoners van Geraardsbergen. Dat de 
verzorgingsgebieden in de meeste gevallen groter zijn dan het eigen inwoneraantal wijst op het feit dat er een 
netto instroom is aan consumenten. Het grootste verzorgingsgebied is toe te schrijven aan de sector Periodieke 
Goederen. Het verzorgingsgebied zou volgens deze gegevens maar liefst 67% groter zijn dan het aantal inwoners 
van de stad Geraardsbergen.  

De laatste twee kolommen zeggen op hun beurt iets over de herkomst van de consumenten. De kolom ‘KB’ 
(koopbinding) geeft het percentage van het verzorgingsgebied dat toegeschreven kan worden aan inwoners van 
de eigen stad. De kolom ‘KA’ (koopattractie) geeft dan weer het aandeel consumenten van buiten de stad. De 
grootste lokale ‘binding’ is er voor de dagelijkse goederen. Ruim 60% van de consumenten is hier afkomstig uit de 
eigen stad. Dit is niet verwonderlijk aangezien mensen voor deze producten in de regel minder bereid zijn om grote 
afstanden af te leggen. Opmerkelijk is dat voor zowel de periodieke goederen als voor de productgroep ‘In & Om 
Woning’ meer dan de helft van de consumenten afkomstig is van buiten de stad.  

In wat volgt zullen we voor elk van de productgroepen de ruimtelijke weerslag van de verzorgingsgebieden 
analyseren. 

http://www.detailhandelvlaanderen.be/
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Figuur 13: Verzorgingsgebied voor de Dagelijkse Goederen in Geraardsbergen 

 

Bron: Gemeentelijke feitenfiches detailhandel 2017, Vlaamse provincies, www.detailhandelvlaanderen.be 

Voor de productgroep ‘Dagelijkse Goederen’ bestrijkt het verzorgingsgebied de eigen stad aangevuld met enkele 
(delen van) omliggende gemeenten. De sterkste aantrekkingskracht is er op consumenten uit Bever, Brakel en 
Lierde aangevuld met delen van Galmaarden en Lessen. Naar het noorden toe, in de richting van Ninove is de 
invloed beperkter.  

 

http://www.detailhandelvlaanderen.be/
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Figuur 14: Verzorgingsgebied voor de Periodieke Goederen in Geraardsbergen 

 

Bron: Gemeentelijke feitenfiches detailhandel 2017, Vlaamse provincies, www.detailhandelvlaanderen.be 

Zoals te verwachten was uit de eerdere gegevens is de ruimtelijke weerslag van het verzorgingsgebied voor de 
productgroep ‘Periodieke Goederen’ groter dan die van de productgroep ‘Dagelijkse Goederen’. Met uitzondering 
van de richting van Ninove is het verzorgingsgebied in elke richting toegenomen in omvang. De sterkste groei van 
het verzorgingsgebied is er in zuidelijke richting. Het ontbreken van concurrerende aanbodclusters in die richting 
draagt hiertoe bij. In het noorden komt men al snel in het verzorgingsgebied van steden als Ninove en Zottegem.  

 

http://www.detailhandelvlaanderen.be/
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Figuur 15: Verzorgingsgebied voor de productgroep ‘In & Om de woning’ in Geraardsbergen 

 

Bron: Gemeentelijke feitenfiches detailhandel 2017, Vlaamse provincies, www.detailhandelvlaanderen.be 

Het verzorgingsgebied voor de productgroep ‘In & Om de woning’ is in ruimtelijke weerslag iets groter dan dat van 
de dagelijkse goederen ondanks het feit dat het in FEQ uitgedrukt kleiner is. Als gevolg zien we dat de kracht of 
invloed van de sector in een kleiner gebied leidt tot percentages boven de 40%. Ook nu is de aantrekkingskracht 
het grootst op de steden en gemeenten ten zuiden van de stad Geraardsbergen. Vooral de gemeente Bever behoort 
tot de invloedsfeer van de stad Geraardsbergen. 

 

http://www.detailhandelvlaanderen.be/
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Figuur 16: Verzorgingsgebied voor de productgroep ‘Bruin & Witgoed’ in Geraardsbergen 

 

Bron: Gemeentelijke feitenfiches detailhandel 2017, Vlaamse provincies, www.detailhandelvlaanderen.be 

Het verzorgingsgebied is het kleinst voor de productgroep ‘Bruin & Witgoed’. Dit kan te wijten zijn aan het ontbreken 
van één of enkele sterke spelers in deze sector. Het kleinere verzorgingsgebied in FEQ uitgedrukt leidt ook tot een 
kleinere ruimtelijke weerslag van het verzorgingsgebied. De stad slaagt er voor deze productgroep met moeite in 
om het volledige eigen grondgebied in te kleuren. De impact vanuit Ninove is hier zeer duidelijk aanwezig.  

 

http://www.detailhandelvlaanderen.be/
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Figuur 17: Verzorgingsgebied voor de productgroep ‘Doe-het-zelf’ in Geraardsbergen 

 

Bron: Gemeentelijke feitenfiches detailhandel 2017, Vlaamse provincies, www.detailhandelvlaanderen.be 

Voor het verzorgingsgebied van de productgroep ‘Doe-het-zelf’ is de ruimtelijke weerslag sterk afwijkend van de 
vorige productgroepen. Ditmaal slaagt de stad Geraardsbergen er in om een duidelijke invloed uit te oefenen op 
de inwoners van de stad Ninove. De aanwezigheid van een handelszaak binnen deze productgroep in Smeerebbe-
Vloerzegem nabij de grens met Ninove is mede een verklarende factor. De impact naar het zuiden van 
Geraardsbergen toe is echter duidelijk minder ontwikkeld. Het verzorgingsgebied gaat slechts in beperkte mate 
voorbij de grenzen van de stad.  

3.1.2 Benchmark met andere steden 

Zoals eerder aangegeven gaan we in dit onderdeel kort in op de verzorgingsgebieden van enkele andere 
aanbodclusters in de omgeving van Geraardsbergen, namelijk: 

 Ninove 

 Zottegem 

 Oudenaarde 

 Aalst 

We gaan hierbij niet in detail in op elke productgroep maar beperken ons tot de voornaamste conclusies. 

Ninove 

Zoals uit onderstaande tabel blijkt zijn de verzorgingsgebieden voor elke productgroep veel groter in de stad Ninove 
dan in de stad Geraardsbergen. De verzorgingsgebieden zijn in verschillende gevallen gelijk aan 200% of meer in 
vergelijking met de eigen inwoners. De verschillen zijn het grootste voor de drie productgroepen behorende tot de 
uitzonderlijke goederen: ‘In & Om Woning’, ‘Bruin & Witgoed’ en ‘Doe-het-zelf’. Het spreekt voor zich dat deze 
grote verzorgingsgebieden enkel behaald kunnen worden als het aandeel consumenten van buiten de eigen stad 
groot is.  

http://www.detailhandelvlaanderen.be/
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Tabel 10: Verzorgingsgebieden voor de verschillende productgroepen in Ninove 

Ninove (2017) FEQ (#) FEQ (%) KB  KA 

Dagelijkse goederen 50 558 132,9% 54,8% 45,2% 

Periodieke goederen 74 526 195,9% 34,2% 65,8% 

In & Om woning 64 254 168,9% 30,9% 69,1% 

Bruin- en witgoed 100 024 262,9% 28,6% 71,4% 

Doe-het-zelf 78 778 207,0% 37,4% 62,6% 

Bron: Gemeentelijke feitenfiches detailhandel 2017, Vlaamse provincies, www.detailhandelvlaanderen.be 

Voor veel van de productgroepen behoort het noorden van Geraardsbergen duidelijk tot het verzorgingsgebied van 
Ninove. Het aandeel consumenten uit het noorden van Geraardsbergen dat zijn of haar inkopen doet in Ninove ligt 
voor bepaalde doelgroepen zelfs hoger dan het aandeel dat in Geraardsbergen blijft voor deze aankopen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval voor de productgroepen ‘Bruin & Witgoed’ en ‘Periodieke Goederen’.  

Naast het noordelijke gedeelte van Geraardsbergen zelf ligt het spanningsveld tussen de verzorgingsgebieden van 

Ninove en Geraardsbergen voornamelijk in het oosten van de stad. Gemeenten als Galmaarden en Herne zijn in 
verschillende gevallen evenveel gericht op Ninove als op Geraardsbergen. Hetzelfde kan gezegd worden voor de 
gemeente Lierde. 

Zottegem 

Wanneer we de vergelijking maken met Zottegem dan merken we op dat de verzorgingsgebieden voor Zottegem 
kleiner zijn voor elke productgroep. Onderstaande tabel geeft dit weer. Net als Geraardsbergen heeft ook Zottegem 
het moeilijk om een verzorgingsgebied uit te bouwen voor enkele productgroepen behorende tot de uitzonderlijke 
goederen. De situatie in Zottegem is in dat opzicht slechter dan in Geraardsbergen. Inzake de ruimtelijke neerslag 
van de verzorgingsgebieden zijn Zottegem en Geraardsbergen zeer complementair aan elkaar. De overlap tussen 
de verzorgingsgebieden is gering. Enkel in Lierde is er invloed van beide steden (alsook van Ninove).  

Tabel 11: Verzorgingsgebied voor de verschillende productgroepen in Zottegem 

Zottegem (2017) FEQ (#) FEQ (%) KB  KA 

Dagelijkse goederen 39 218 151,5% 51,1% 48,9% 

Periodieke goederen 36 160 139,6% 52,3% 47,7% 

In & Om woning 17 853 68,9% 41,6% 58,4% 

Bruin- en witgoed 21 450 82,8% 47,8% 52,2% 

Doe-het-zelf 41 555 160,5% 42,5% 57,5% 

Bron: Gemeentelijke feitenfiches detailhandel 2017, Vlaamse provincies, www.detailhandelvlaanderen.be 

Oudenaarde 

De verzorgingsgebieden van de verschillende productgroepen in Oudenaarde zijn zeer gelijkaardig aan die van 
Geraardsbergen in omvang. De stad Oudenaarde slaagt er wel beter in om ook voor de productgroepen behorende 
tot de uitzonderlijke goederen een verzorgingsgebied uit te bouwen. De omvang van de verzorgingsgebieden mag 
dan wel gelijkaardig zijn, de ruimtelijke neerslag is dat niet. Er is geen overlap tussen de verzorgingsgebieden van 
beide steden. De onderlinge concurrentie is dus beperkt. Men kan stellen dat Geraardsbergen en Oudenaarde 
mikken op andere consumenten.  

Aalst 

Tot slot werden ook de verzorgingsgebieden van Aalst vergeleken met die van Geraardsbergen. Hieruit bleek, zoals 
verwacht, dat de stad Aalst een veel grotere shoppingstad is dan Geraardsbergen. Dit uit zich in veel grotere 
verzorgingsgebieden. Het verschil in omvang is het duidelijkst bij de periodieke goederen. De ruimtelijke neerslag 
van de verzorgingsgebieden voor de verschillende productgroepen in Aalst reikt zelden tot in Geraardsbergen zelf. 
Wel dient opgemerkt te worden dat de verzorgingsgebieden wel soms overlappen met het verzorgingsgebied van 

http://www.detailhandelvlaanderen.be/
http://www.detailhandelvlaanderen.be/
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Geraardsbergen. Dit is het duidelijkst voor de productgroep ‘periodieke goederen’. Dit verzorgingsgebied strekt zich 

ver uit naar het zuiden en omvat gemeenten als Galmaarden en Herne en zelfs delen van Geraardsbergen zelf.  

3.2 Behoeftenonderzoek consumenten (enquête) 

In een online bevraging werden bezoekers van Geraardsbergen bevraagd naar hun eigen ervaringen met winkelen 
in Geraardsbergen. Eveneens werd gepolst naar hun voorkeuren, waarderingen, gebreken en suggesties om het 
detailhandelsgebeuren te Geraardsbergen te versterken. 

3.2.1 Distributie 

271 personen hebben de enquête online ingevuld, waarvan 86% ofwel 233 personen de vragenlijst volledig hebben 
afgewerkt. De enkele afvallers hebben voornamelijk de vragenlijst na vraag 1 of 2 afgesloten. De gemiddelde 
invultijd van de enquête bedroeg 11 minuten. 

De spreiding van de antwoorden doorheen de tijd tonen een sterke piek van respondenten aan op 12 en 13 
december. 60% van de respondenten hebben de enquête op een van deze twee dagen ingevuld. Op deze dagen 
is dan ook de vraag naar invullen van de enquête verschenen op de website van Geraardsbergen en op de 
Facebook-pagina. 

Figuur 18: Tijdstip van invullen online bevraging 

 

3.2.2 Respondenten 

252 personen, ofwel 93% van de respondenten wonen in groot Geraardsbergen. Hiervan 
hebben er 137 Geraardsbergen opgegeven als woonplaats, 115 wonen in een van de 
deelgemeenten van Geraardsbergen waarbij Moerbeke de belangrijkste deelgemeente is 
(22 respondenten), gevolgd door Ophasselt en Schendelbeke (respectievelijke 13 en 11 
respondenten). Het aantal respondenten van buiten Geraardsbergen bleef echter 
beperkt.  Onderstaande kaart geeft een duidelijker beeld over de herkomst van de 
respondenten. 
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Figuur 19: Geografische spreiding woonplaats respondenten 

 

De demografische analyse van de respondenten toont een relatieve mooie diversiteit aan. Naar geslacht kende de 
groep van respondenten bijna een evenwicht met 53% vrouwen en 47% mannen. De respondenten kenden 
eveneens een mooie verscheidenheid aan leeftijd waarbij de leeftijdsgroep van personen tussen 35-50 jaar en 50-
65 jaar de belangrijkste waren, met respectievelijk een aandeel van 34,3 % en 33,6% of 93 en 91 respondenten. 
1 persoon was jonger dan 18 jaar, 31 waren ouder dan 65 jaar. 
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Figuur 20: Samenstelling respondenten naar leeftijdsgroep 

 

3.2.3 Voorkeur winkellocatie 

Een volgende set vragen peilde naar het verplaatsingsgedrag van de consumenten voor 
verschillende productgroepen. Een eerste vraag vroeg naar de bezoekfrequentie van 15 
locaties voor de aankoop van dagelijkse goederen zoals voedingswaren, drank, apotheek of 
supermarkt. Op basis van deze antwoorden kan geanalyseerd worden dat de Astridlaan te 
Geraardsbergen de meeste voorkeuren geniet voor de aankoop van dagelijkse producten. 29% 
van de respondenten gaven aan meestal op deze locatie hun aankopen te doen, en nog eens 

33% gaf aan vaak. De volgende favoriete locaties zijn de deelgemeenten van Geraardsbergen 
waar 18% (46 respondenten) meestal 26% (69 respondenten) vaak voor hun aankopen van 
dagelijkse goederen gaan. Op een derde plaats komt het centrum van Geraardsbergen waar 
16% meestal en 19% vaak komen voor dagelijkse producten maar waar ook 16% aangeeft 
zelden tot nooit naar het centrum te komen voor de aankoop van dagelijkse producten.  

De meest favoriete bestemming voor de aankoop van persoonlijke goederen zoals kleding, 
schoenen, juwelen, boeken, sport, media,… is het centrum van Geraardsbergen. 21% van de 
respondenten verkiest meestal en 31% vaak het centrum voor de aankoop van persoonlijke 
goederen. Naar de Astridlaan zakt 9% van de respondenten meestal af en nog eens 24% vaak 
alsook 41% soms voor persoonlijke producten. De volgende locaties die de voorkeur krijgen 
zijn buiten Geraardsbergen Ninove, Gent en Aalst. Eveneens wordt door verschillende 
respondenten de voorkeur gegeven aan online-shoppen of aan steden als Oudenaarde, 
Antwerpen of Knokke.  

Voor de aankoop van uitzonderlijke goederen, waaronder aankopen voor wooninrichting, 
elektro, tuinartikelen, doe-het-zelf worden verstaan, komt de Astridlaan te Geraardsbergen uit 
als duidelijke voorkeur. 18% kiest meestal en 32% vaak voor de Astridlaan voor zijn of haar 
aankopen. De deelgemeenten of het centrum van Geraardsbergen kent slechts voor 6% van 
de respondenten de voorkeur om meestal uitzonderlijke producten aan te kopen terwijl 37% 
van de respondenten voor beide locaties aanduidt zelden tot nooit te verkiezen voor een 
dergelijke aankoop. Eveneens wordt hier door verscheidene respondenten de voorkeur 
gegeven aan online aankopen van producten.  

PG:

Centrum 
G'bergen

DG:

Astridlaan

UG:

Astridlaan
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Figuur 21: Overzichtstabel (gemiddelde score op 5) voorkeur winkellocatie aankopen 

 

De bevraging naar de gebruikte transportmodus geeft een overweldigende voorkeur voor de auto weer. 72% van 
de respondenten ofwel 181 personen geven aan zich meestal te verplaatsen met de wagen om te winkelen en 
slechts 6 respondenten (2%) zullen zelden tot nooit de wagen nemen. Hiermee samenhangend geeft dan ook 
slechts 8% aan meestal te voet te komen en 4% meestal met de fiets. 21% van de respondenten zullen zelden tot 
nooit hun aankopen te voet doen terwijl 45% ofwel 113 respondenten zelden tot nooit hun verplaatsing met de 
fiets doen om te winkelen. 59% of 148 personen nemen zelden of nooit de trein om te winkelen en 74% of 184 
personen nemen zelden tot nooit de bus om zich te verplaatsen richting winkels.  

Figuur 22: Antwoordfiguur gebruikte transportmodus om te winkelen 

 

 

Dagelijkse 

goederen

Persoonlijke 

goederen

Uitzonderlijke 

goederen

Geraardsbergen Astridlaan 3,72 3,01 3,46

Geraardsbergen centrum 3,04 3,52 2,26

Deelgemeente van Geraardsbergen 3,12 1,6 2,28

Ander, gelieve te specificeren 2,14 2,29 2,16

Ninove 1,9 2,16 1,93

Gent 1,66 2,16 1,79

Aalst 1,45 1,87 1,29

Zottegem 1,58 1,61 1,29

Brussel/Bruxelles 1,28 1,52 1,29

Galmaarden 1,4 1,08 1,3

Lessen/Lessines 1,36 1,18 1,16

Brakel 1,24 1,11 1,12

Ronse 1,12 1,12 1,07

Herzele 1,09 1,08 1,13

Edingen/Enghien 1,06 1,03 1,03

Roosdaal 1,05 1,03 1,02
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3.2.4 Keuzefactoren winkelgebied 

3.2.4.1 Algemeen 

19 factoren werden vervolgens aan de respondenten voorgesteld waarbij zij voor elk de mate van 
belang voor de keuze van de plaats van inkopen moesten aanduiden, om zo te komen tot algemene 
keuzefactoren voor de winkelgebieden te Geraardsbergen. Wanneer naar de algemene keuzefactoren 
voor een winkellocatie werd gepeild, bleek vriendelijke bediening de belangrijkste te zijn. 63% van de 
respondenten ofwel 156 personen gaven aan dat dit zeer belangrijk was en nogmaals 32% gaf aan 
dat zij dit belangrijk vinden.  

De keuzefactoren die op de tweede en vierde plaats komen, zijn de factoren die het belang van de 
auto opnieuw aantonen. Namelijk voldoende parkeergelegenheid wordt door 54% van de 
respondenten als zeer belangrijk gevonden en door 34% als belangrijk. Bereikbaarheid met de auto 
komt op een vierde plaats doordat 47% dit aanduidt als zeer belangrijk en 40% als belangrijk. 
Hiertussen op een derde plaats bevindt zich de factor van veiligheid (voor 51% zeer belangrijk en 
voor 35% belangrijk).  

De volgende factoren tonen het belang van het uitzicht van de detailhandel aan. De netheid van de 
straten en de uitstraling van de winkels kennen een gemiddelde score van 4.24 en 4.21 op 5. Eveneens 
is de uitstraling van het openbaar domein en het imago van de regio voor 1 op de 4 zeer belangrijk. 
De top tien van keuzefactoren wordt aangevuld door factoren die betrekking hebben op de nabijheid. 
De nabijheid van andere winkels of van de woon- en leefomgeving is voor de helft van de 
respondenten belangrijk.  

Opmerkelijk is dat factoren als animatie/evenementen of aanbod vrije tijd en horeca minder belangrijk 
worden geschat. Ervaring leert ons echter dat vele consumenten deze factoren wel degelijk 
aangenaam vinden maar ze niet als noodzakelijk beschouwen voor hun winkelervaring. Het zijn met 
andere woorden ‘nice to haves’ en geen ‘must haves’. Eveneens bereikbaarheid met openbaar vervoer 
of voldoende aanbod aan fietsenstallingen krijgt een lage score in mate van belangrijkheid.  
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3.2.4.2 Geraardsbergen centrum 

De beoordeling van de mate waarin de keuzefactoren voldoen aan de verwachtingen voor het centrum 
van Geraardsbergen verschilt duidelijk met de algemene beoordeling/belangrijkheid van de 
keuzefactoren. Een enige gelijkenis is dat de belangrijkste factor, vriendelijke bediening, ook voor het 
centrum van Geraardsbergen als meest voldoende wordt beoordeeld. Verder zijn er voornamelijk 
verschillen op te merken. Daar waar nabijheid van andere horeca, de woonomgeving of andere winkels 
minder belangrijk wordt beoordeeld (op een respectievelijk 13e, 8e en 7e plaats) scoort het centrum van 
Geraardsbergen hier zeer goed op. Nabijheid is aldus een belangrijke factor voor het centrum van 
Geraardsbergen. Op een zesde en zevende plaats scoort de bereikbaarheid van het centrum goed waarbij 
voor beide 23% van de respondenten aangeeft dat het prima voldoet. Deze laatste factor is echter binnen 
de algemene verwachtingen van een locatie een minder belangrijk gegeven (12e plaats). 

 

 

Keuzefactor

Volgorde 

Centrum 

Geraardsb

ergen

Volgorde 

Algemeen

Vriendelijke bediening 1 1

Nabijheid andere horeca 2 13

Nabijheid van uw woon- en leefomgeving 3 8

Nabijheid andere winkels 4 7

Bereikbaarheid met de auto 5 4

Bereikbaarheid met de fiets/te voet 6 12

Nabijheid vrije tijd, cultureel en/of toeristisch aanbod 7 15

Animatie/evenementen 8 14

Bereikbaarheid per openbaar vervoer 9 19

Bewegwijzering op en naar de locatie 10 17
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3.2.4.3 Geraardsbergen Astridlaan 

De Astridlaan te Geraardsbergen krijgt de beste beoordelingen op de factor van bereikbaarheid met 
de auto en voldoende parkeergelegenheid. Respectievelijk 88% en 84% van de respondenten geeft 
aan dat de Astridlaan aan deze factoren voldoet of prima voldoet. Parkeergelegenheid is ook een 
van de belangrijkste factoren die meespelen in de keuze van locatie om te winkelen volgens de 
respondenten. Op een derde plaats wordt de vriendelijke bediening geplaatst voor de detailhandel 
in de Astridlaan en op een vierde plaats de uitstraling van de winkels. De nabijheid van andere 
winkels en de leefomgeving kregen elk een 3,7/5 beoordeling. De bewegwijzering op en naar de 
locatie vindt de helft respondenten eveneens goed tot prima waarbij deze keuzefactor minder 
belangrijk wordt geschat voor de keuze van een winkellocatie. Met andere woorden wordt aan deze 
factor minder belang gehecht, hoewel deze er goed op scoort. 

 

Keuzefactor
Volgorde 

Astridlaan

Volgorde 

Algemeen

Bereikbaarheid met de auto 1 4

Voldoende parkeergelegenheid 2 2

Vriendelijke bediening 3 1

Uitstraling winkels 4 6

Nabijheid andere winkels 5 7

Nabijheid van uw woon- en leefomgeving 6 8

Bewegwijzering op en naar de locatie 7 17

Netheid van de straten 8 5

Bereikbaarheid met de fiets/te voet 9 12

Imago van de regio 10 10
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Ter conclusie kan gesteld worden dat de belangrijkste factor voor de keuze van een winkellocatie ‘vriendelijke 
bediening’ in beide winkellocaties goed beoordeeld wordt. Opmerkelijk is dat veiligheid een belangrijke factor is 
voor de keuze van winkellocatie, en dat zowel Geraardsbergen centrum maar voornamelijk Astridlaan hier slecht 
op scoren. Voldoende parkeergelegenheid scoort dan weer goed in de Astridlaan maar slecht in het centrum van 
Geraardsbergen. Bereikbaarheid met de auto krijgt voor beide locaties een voldoende positieve beoordeling. 
Netheid in de straten is eveneens een belangrijke keuzefactor en wordt voor beide locaties voldoende beoordeeld 
maar zou beter kunnen/mogen. 
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3.2.5 Aanbod winkels 

De vraag naar de ontbrekende winkels te Geraardsbergen die voor de consumenten een meerwaarde kunnen 
betekenen toont aan dat de meeste consumenten vraag hebben naar detailhandel in de categorie ‘vrije tijd’. 44% 
van de respondenten gaven namelijk aan dat winkels binnen dit type ontbreekt. De volgende categorie was winkels 
die voeding aanbieden. 33% ofwel 79 respondenten gaven aan dat hieraan een gebrek is. Een derde type winkels 
is ‘kleding en mode’ die als een gemis wordt ervaren door 76 respondenten. 7 respondenten gaven aan dat er geen 
winkels ontbreken in Geraardsbergen.  

 

 

Algemeen

Centrum 

Geraards

bergen Astridlaan

Verschil 

centrum-

algemeen

Verschil 

Astridlaan-

algemeen

Vriendelijke bediening 4,56 3,88 3,87 -0,68 -0,69

Voldoende parkeergelegenheid 4,33 2,65 4,18 -1,68 -0,15

Veiligheid 4,3 3,33 2,6 -0,97 -1,7

Bereikbaarheid met de auto 4,24 3,7 4,28 -0,54 0,04

Netheid van de straten 4,21 3,26 3,26 -0,95 -0,95

Uitstraling winkels 3,91 3,35 3,79 -0,56 -0,12

Nabijheid andere winkels 3,88 3,81 3,7 -0,07 -0,18

Nabijheid van uw woon- en leefomgeving 3,85 3,83 3,68 -0,02 -0,17

Uitstraling openbaar domein 3,81 3,18 3,03 -0,63 -0,78

Imago van de regio 3,66 3,12 3,07 -0,54 -0,59

Aanwezigheid straatmeubilair (vuilbakken, zitbanken, …) 3,52 3,05 2,5 -0,47 -1,02

Bereikbaarheid met de fiets/te voet 3,48 3,67 3,21 0,19 -0,27

Nabijheid andere horeca 3,43 3,85 2,75 0,42 -0,68

Animatie/evenementen 3,17 3,59 2,84 0,42 -0,33

Nabijheid vrije tijd, cultureel en/of toeristisch aanbod 2,95 3,66 2,95 0,71 0

Voldoende fietsenstallingen 2,94 2,56 2,9 -0,38 -0,04

Bewegwijzering op en naar de locatie 2,93 3,53 3,52 0,6 0,59

Gezamenlijke klantenkaart 2,78 2,93 2,92 0,15 0,14

Bereikbaarheid per openbaar vervoer 2,72 3,56 2,84 0,84 0,12

Ander, gelieve te specificeren 2,11 2,53 2,62 0,42 0,51
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Figuur 23: Type ontbrekende winkels te Geraardsbergen 

 

De enquête peilde vervolgens naar de prioriteit die toegekend kon worden aan het ontbrekende aanbod. Hieruit 
kan afgeleid worden dat de respondenten voornamelijk vraag hebben naar winkels die voeding verkopen. 41% van 
de respondenten kende hier de hoogste prioriteit aan toe. Dit wordt gevolgd door een aanbod van ‘kleding en 
mode’ dat voor 34% of 26 respondenten de hoogste prioriteit krijgt. Bijkomend aanbod van horeca kent voor 23% 
van de respondenten de hoogste prioriteit en voor 43% de tweede hoogste prioriteit. Opvallend is dat aanbod 
binnen het type ‘vrije tijd’, dat door de meeste respondenten werd aangegeven te ontbreken in Geraardsbergen, 
kent slechts een zevende plaats op schaal van prioriteit.  
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Figuur 24: Antwoordtabel prioriteit ontbrekende type winkels 

 

3.2.6 Opmerkingen/suggesties 

De opmerkingen of suggesties die de respondenten mochten meegeven op het einde van de enquête zijn samen 
te vatten volgens enkele thema’s rond opmerkingen die zich bij verschillende mensen herhaalden.  

Een eerste en meest herhaalde opmerking (door 12 respondenten) is het gegeven van de leegstand in 
Geraardsbergen. De problematiek van leegstand in het centrum ontgaat ook de bewoners niet. Velen koppelen aan 

de leegstaande panden evenzeer een gevoel van onveiligheid daar vele straten leeg en doods zijn.  

Een tweede thema dat herhaald terug komt is de gewenste verbetering van het openbaar domein. 10 respondenten 
opperen voor betere voetpaden en fietsen of voor meer zitbanken waardoor de uitstraling maar belangrijk ook de 
netheid verbeterd kan worden.  

Vervolgens is het ontbreken van een voedingszaak een onderwerp dat 9 keer terug komt. Niet enkel het ontbreken 
van een winkel waar voedingsproducten kunnen aangekocht worden is belangrijk voor de respondenten maar deze 
vragen ook voor meer diversiteit in het aanbod. Er vragen personen naar meer multiculturele winkels waar 
internationale voedingsproducten kunnen aangekocht worden.  

Vervolgens is de problematiek van de auto niet weg te denken uit de opmerkingen. 9 personen brengen de 
bereikbaarheid, parkeerproblemen en verkeersdrukte in het centrum van Geraardsbergen aan terwijl nog eens 9 
respondenten de verkeersonveiligheid langs de Astridlaan toelichten. Enkelen suggereren om de verkeersdrukte in 
het centrum te remmen enkele straten autovrij te maken, terwijl anderen graag een toename zien van het aantal 
(gratis) randparkings, al dan niet gepaard met een betere bewegwijzering. De problematiek in de Astridlaan is 
voornamelijk toe te schrijven aan de combinatie van doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer op deze straat. 
Dit heeft eveneens een invloed op het probleem van veiligheid voor de zwakke weggebruikers. 

Een laatste thema van opmerkingen kan toegeschreven worden aan het huidige aanbod van handels- en 
horecazaken. 4 respondenten vragen voor een verbetering van de openingstijden van het huidige aanbod en drie 
respondenten wensen meer samenhorigheid tussen de handelaars, bij bijvoorbeeld evenementen, wat zal leiden 
tot een betere visibiliteit van de detailhandel te Geraardsbergen.  
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3.2.7 Conclusies enquête consumenten 

 Distributie en respondenten 

 Respons van 271 personen.  

 Evenwichtige groep qua leeftijd en geslacht maar niet qua oorsprong (voornamelijk Geraardsbergen zelf). 

 Voorkeur winkellocaties 

 Astridlaan belangrijkste bestemming voor dagelijkse en uitzonderlijke goederen, centrum Geraardsbergen 
voor persoonlijke goederen. 

 Deelgemeenten eveneens belangrijk voor dagelijkse goederen. 

 Keuzefactoren winkelgebied 

 Vriendelijkheid, parkeergelegenheid en bereikbaarheid als nabijheid, uitstraling en veiligheid belangrijke 
factoren. 

 Centrum Geraardsbergen scoort slecht voor parkeergelegenheid, netheid en bereikbaarheid t.o.v. 
prioriteiten maar goed voor evenementen en nabijheid andere winkels en horeca. Eveneens goed voor 
bereikbaarheid met openbaar vervoer en bewegwijzering. Maar dit zijn minder belangrijke keuzefactoren 
volgens de respondenten. 

 Astridlaan Geraardsbergen scoort voornamelijk slecht voor veiligheid en goed voor bereikbaarheid, 
parkeergelegenheid en nabijheid. Eveneens ook uitstraling en vriendelijkheid scoren goed. 

 Ontbrekend aanbod  

 Voornamelijk winkels in de branche ‘vrije tijd’, ‘voeding’ en ‘kleding & mode’ gewenst. 

 ‘verkoop van voeding’ is prioritair gewenst, gevolgd door ‘kleding & mode’ en ‘horeca’ terwijl ‘vrije tijd’ 
zwakker scoort voor prioriteit. 

 Aanvullingen/opmerkingen 

 Aandacht voor openbaar domein en veiligheid voor zwakke weggebruikers. 

 Verbeteren bereikbaarheid en parkeermogelijkheden centrum. 

 Betere afstemming evenementen en openingsuren. 
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4/ Verdiepende kwalitatieve analyse van vraag en aanbod  

Naast de bovenstaande analyses van vraag en aanbod werd er ook werk gemaakt van een meer verdiepende 
analyse van vraag en aanbod in Geraardsbergen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een rondetafelgesprek met 
lokale en bovenlokale stakeholders, aangevuld met een tiental telefonische interviews met retailers en gesprekken 
met drie lokale ontwikkelaars. 

4.1 Rondetafelgesprek met lokale en bovenlokale actoren 

Als onderdeel van dit traject werd een eerste rondetafelgesprek georganiseerd met lokale en bovenlokale 
stakeholders. Tijdens dit gesprek werd eerst een toelichting gegeven van de voornaamste analyseresultaten om 
vervolgens in dialoog te gaan met de aanwezigen. De bedoeling was om de positie van Geraardsbergen beter te 
kunnen plaatsen. Het gesprek werd gekaderd rond vijf ‘kapstokken’: 

 De positie van Geraardsbergen in de stadshiërarchie en de impact hiervan 

 De noden van de retailer 

 Selectie van geschikte locaties in Geraardsbergen 

 De impact van regelgeving op de locatiekeuze 

 Het belang van flankerende maatregelen 

Voor elk van deze topics werden stellingen gebruikt om de dialoog extra te voeden. Hieronder worden de 
voornaamste conclusies van deze gesprekken opgelijst. 

Positie van Geraardsbergen in de stadshiërarchie en de impact hiervan 

 De positie van Geraardsbergen in de stadshiërarchie is te vergelijken met de positie van Oudenaarde en 
Zottegem maar onder Ninove en Aalst. Binnen het netwerk van steden dus eerder aan de onderkant. 

 Belevingswinkelen beperkt zich niet tot de grootsteden alleen, ook Geraardsbergen kan een locatie zijn voor 
belevingswinkelen. De stad heeft voldoende toeristische mogelijkheden om combinatiebezoeken mogelijk te 
maken. Daarnaast maakt men ook wel de opmerking dat dit enkel kan als de stad meer investeert in haar 
centrum. Belevingswinkelen vraagt ook aanpassingen bij de handelaars. Zo worden de middagsluitingen in 

vraag gesteld en wordt benadrukt dat er nood is aan extra aanbod in het centrum van de stad (nood aan 
continue vernieuwing). 

 De shoppingervaring in Geraardsbergen wisselt naargelang de dag in de week. Op weekdagen is er voornamelijk 
doelgericht winkelen. In de weekends primeert belevingswinkelen.  

 Geraardsbergen ligt relatief geïsoleerd van grote verkeersassen. Dit kan uitgespeeld worden als troef om zo de 
positie van Geraardsbergen te versterken. De stad kan makkelijker een eigen verzorgingsgebied uitbouwen 
zonder angst voor (te makkelijke) afvloeiing naar andere aanbodclusters in de buurt. De angst bestaat evenwel 
dat een verdere uitbreiding van de periferie in Ninove impact zal hebben op de detailhandel in Geraardsbergen. 

 Retailclusters kunnen de bestaande stedelijke hiërarchie op zijn kop zetten wanneer in die retailclusters ook 
andere functies zoals horeca en recreatie worden geplaatst. Perifere ontwikkelingen kunnen dus het centrum 
verleggen en eens dit gebeurd is dan is het heel moeilijk om dit weer om te keren.  

De noden van de retailer 

 Retailers zijn op zoek naar panden met een zekere oppervlakte en breedte (10m) en aan een schappelijke prijs. 
Zowel huur als kopen is zeer duur in Geraardsbergen, zelfs te duur. In die mate zelfs dat een verhuis naar 
Ninove overwogen kan worden indien daar wel een geschikt pand gevonden kan worden.  

 Er is niet langer een meeromzet in de kernen ten opzichte van de periferie. Dit vertaalt zich echter nog niet in 
de huur en koopprijzen die in het centrum hoger blijven dan in de periferie.  
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 De historische kern van Geraardsbergen werkt vooral belemmerend door de parkeerproblematiek. De straten 

staan reeds van ’s ochtends vol wat wijst op een onlogische tarifering. Er zou in het centrum kortparkeren 
moeten zijn en aan de rand van het centrum goedkopere locaties voor langparkeren. Ook dient het aanwezige 
parkeeraanbod duidelijk aangeduid te worden.  

Selectie van geschikte locaties in Geraardsbergen 

 Het oude stadsdeel is een troef. Winkels in leuke panden, onderscheidend vermogen en evenwicht tussen 
zelfstandigen en ketens. 

 De Astridlaan heeft vandaag veel meer beweging dan het centrum. Deze passage is uiteraard gewild door 
retailers. Aan de andere kant vormt deze passage ook voor knelpunten inzake mobiliteit op de Astridlaan 
waardoor er hier een stop nodig is.  

 Verschillende meningen over de UNAL site.  

 De zone langs de Dender in het centrum zou zich goed lenen voor horeca en als rustpunt in de stad. Men moet 
echter ook rekening houden met het patrimonium daar en dat leent zich nu niet tot horeca.  

 De kern heeft als voordeel dat er verschillende andere functies zitten (waaronder bronpunten). Vandaag is er 
echter nog te weinig overlap naar detailhandel.  

 De komst van ketens naar het centrum zou de kern verder versterken voor iedereen, ook de zelfstandigen.  

De impact van regelgeving op de locatiekeuze 

 Groot nadeel van de regelgeving is de doorlooptijd. Een PRUP neemt al snel twee jaar in beslag. In welke mate 
zijn de elementen die nu nodig of correct zijn dan nog opportuun? 

 Regelgeving kan wel duidelijkheid creëren door bijv. te gaan afbakenen. Dit zou positief zijn. Door de 
onwetendheid durven ondernemers minder te investeren.  

Het belang van flankerende maatregelen 

 Naast maatregelen van de stad is er ook nood aan het opbouwen van een community gevoel onder de 
handelaars. Door gezamenlijke acties kan men zich sterker profileren als centrum. Ook het uitwerken van leuke 
collectieve acties kan mensen de weg laten vinden naar de zelfstandigen in de stad (voorbeeld van ‘Aalst aan 
mij ligt’ werd gegeven). Dit moet vooral komen van de zelfstandigen. Structurele steun vanuit de ketens ligt 
veel moeilijker. Zij zijn vaak enkel te overtuigen voor de one shots omdat deze omzet genereren.  

 De stad moet er ook voor zorgen dat er een totaalverhaal is en niet enkel one shots. Een totaal verhaal is nodig 
voor een structurele verbetering. 

 Langetermijnvisie vanuit de stad vooral nodig inzake uitstraling en ruimtebehoefte.  

4.2 Telefonische interviews met retailers 

Aanvullend aan het rondetafelgesprek werden ook telefonische interviews afgenomen bij een tiental retailers. 
Hierbij werd een mix gezocht tussen retailers die vandaag reeds in Geraardsbergen aanwezig zijn en anderen. Met 
hen werd gesproken over hun locatievoorkeuren en hoe zij tegenover Geraardsbergen staan als vestiging. Hieronder 
geven we een beknopte samenvatting van de gesprekken. 

Locatie-eisen van de retailers 

 Tijdens de gesprekken bleek al gauw dat er een reeks criteria waren die steevast terug kwamen als zijnde 
belangrijk voor het aantrekken van retailers:  

 Autobereikbaarheid (voor klanten en leveranciers),  
 Parking in de onmiddellijke omgeving en het liefste op de eigen site (al dan niet gedeeld met andere 

retailers),  
 Zichtlocatie met voldoende passage van potentiële consumenten,  
 Aanwezigheid van andere retailers in de onmiddellijke omgeving, 
 De grootte van het potentieel marktgebied 



 

Studie detailhandelsvestigingen verstedelijkt gebied Geraardsbergen | IDEA Consult | 2018 48 

 Daarnaast bleek ook dat quasi elke retailer een voorkeur had voor een perifere locatie. Enkel wanneer concept 

van de winkel gericht is op typische shopping kiest men voor een locatie in het centrum. Deze concepten kiezen 
dan voor de grotere shoppingsteden of voor kleinere steden waar de dynamiek in de kern veel groter is dan in 
de periferie. Ook leerden we dat eenzelfde concept kan kiezen voor perifeer én kern zonder een andere 
doelgroep te bereiken. Dit heeft te maken met het feit dat één consument verschillende koopmomenten heeft 
en daarvoor een andere locatie kiest. 

 In de grootsteden is de volledige markt niet te bereiken door enkel in te zetten op perifere locaties. Hier wordt 
ook gekeken naar binnenstedelijke versies, al dan niet in een light concept. 

 Voor sommige retailers is het belangrijk perifeer te zitten maar wel aan de voornaamste invalsweg naar het 
centrum. Voor Geraardsbergen voldoet de Astridlaan aan deze eis.  

 De keuze voor solitaire baanwinkels verdwijnt meer en meer. Men zoekt echt concentraties van retail op. Men 
kiest enkel nog voor solitaire baanwinkels wanneer er geen alternatieven zijn. 

 Locatiekeuze wordt mede bepaald door gewijzigd consumentengedrag. Voor convenience shopping zijn 
consumenten minder bereid zich ver te verplaatsen in tegenstelling tot 10j geleden. Voor shopping en 
belevingswinkelen legt men net veel grotere afstanden af en slaat men de kleine kernen over. 

 De impact van de wijzigende locatiefactoren op de m² wvo is niet eenduidig 

 Huurprijzen, en voornamelijk te hoge huurprijzen, zijn ook zeer bepalend. Indien huurprijzen te hoog zijn haakt 
men af. Zo zijn sommige retailers net niet aanwezig in grootsteden omwille van te hoge huurprijzen. Ook blijkt 
dat elke retailer volop bezig is met huurprijzen te heronderhandelen (-30% gemiddeld). Er zijn eveneens 
ongeschreven afspraken om niet te huren aan bepaalde huurprijzen om de markt geen foute signalen te geven. 

Impact van stedelijke hiërarchie op de locatiekeuze 

 Niet elke retailer kijkt specifiek naar stedelijke hiërarchie bij de keuze van een locatie. Algemeen gesteld is men 
wel eenduidig dat de detailhandel in de kleine steden veel meer onder druk staat dan in de grotere steden, en 
dan vooral in de centra van de kleine steden. Er zijn grote verschillen tussen de periode voor de financiële crisis 
en de periode erna inzake locatiekeuze. Deze verschillen zijn nog onvoldoende ‘doorgedrongen’ in kleinere 
steden. In deze kleinere steden staat de rendabiliteit onder druk wegens lagere omzetten en kosten die quasi 
zo hoog zijn als in de grotere steden. (Te hoge huurprijzen, even veel personeel, …) 

 Verschillende retailers herbekijken hun aanwezigheid in de kleinere steden, zeker de typische shopping 
goederen. Men verwacht dat de kernen van de kleine steden zullen evolueren naar convenience centers. 
Geraardsbergen ontsnapt niet aan deze tendens.  

 Voor overleven van kleine steden moet men dringend opnieuw ‘schaarste’ gaan creëren. 

Impact van regelgeving en flankerende maatregelen op de locatiekeuze 

 Elke retailer geeft aan dat ze verwachten dat de impact van vernieuwde regelgeving beperkt zal zijn op hun 
locatiestrategie. Men blijft echter wel de regels volgen. 

 De vrees bestaat wel dat de bal te veel zal doorslaan in sommige steden en gemeenten. Er dient rekening mee 
gehouden worden dat niet alles kan in een centrum omwille van type product, grootte handelszaak, slechte 
bereikbaarheid, etc. 

 Regelgeving moet vooral aangegrepen worden om duidelijkheid te geven aan alle betrokken actoren. Een 
duidelijke visie en implementatie met voldoende consequentie op lange termijn is positief. Men vertrekt echter 
te vaak van de bestaande (suboptimale) situatie bij het opmaken van beleidsvisies. Er moeten niet meer locaties 
komen maar wel op betere locaties. 

 Impact van flankerende maatregelen quasi nihil. 
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4.3 Bilaterale gesprekken met ontwikkelaars 

Tot slot werden er ook drie gesprekken georganiseerd met ontwikkelaars die een retailontwikkeling plannen of 
gepland hebben in Geraardsbergen. Met hen werd gesproken over hun concept en over de potentiële impact van 
hun ontwikkeling op de rest van de stad. Men sprak met: 

 Van Hee (UNAL-site) 

 Koen Van Liefferinge 

 Zabra (Denderland Shopping) 

De gesprekken gebeurden confidentieel daarom wordt er geen samenvatting van de gesprekken gegeven.  

4.4 Ronde tafelgesprek met lokale actoren omtrent de aanbevelingen. 

Op het einde van het traject werden er opnieuw een ronde tafel gesprek georganiseerd. Door de provincie en de 
stad werd een uitnodiging verstuurd naar alle handelaars uit Geraardsbergen. Een tiental handelaars waren 
aanwezig tijdens de sessie, evenals een paar ontwikkelaars. Vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen werd voor alle 
aanwezigen andermaal kort toegelicht hoe de studie te plaatsen valt in het ruimere proces van de afbakening van 
het verstedelijkt gebied Geraardsbergen. Vervolgens heeft IDEA Consult een toelichting gegeven betreffende de 
uitgevoerde analyses, de consumentenbevraging en tot slot de geformuleerde aanbevelingen.  

Met betrekking tot het centrum van Geraardsbergen werden weinig tot geen opmerkingen geformuleerd. Wel werd 
geopperd om het toeristisch potentieel van het centrum te laten primeren met hieraan gekoppeld horeca. Voor het 
focusgebied van de Astridlaan kon men zich wel vinden in de gestelde randvoorwaarden maar werden veelvuldig 
opmerkingen geformuleerd over de grootte van het focusgebied en de haalbaarheid van een optimalisatie van de 
detailhandel geconcentreerd binnen dit focusgebied. De aanwezige handelaars en ontwikkelaars opperden om het 
gebied te vergroten naar het noorden toe (Astridlaan en Zonnebloemstraat).  

Deze vraag werd onderzocht en besproken met de opdrachtgever. In de aanbevelingen wordt duidelijke waarom 
dit een negatieve impact zou hebben op het functioneren van het centrum en de bestaande zone aan de Astridlaan. 
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5/ Impact van nieuwe (grootschalige) handelsvestigingen 

In het kader van deze studie werd aan de provinciale dienst Economie gevraagd om de impact van zowel potentiële 
nieuwe detailhandelsvestigingen als van winkelrelocaties op de bestaande koopstromen en het detailhandelsaanbod 
te berekenen. Hiervoor wordt beroep gedaan op RetailCompass, een online platform dat aanbod- en vraaggegevens 
aan elkaar koppelt, rekening houdend met klantengedrag. Via RetailCompass (RC) wordt berekend hoe het 
toekomstige verzorgingsgebied eruit zal zien en wat de verwachte impact op de omgeving is, wanneer een of 
meerdere winkels verhuizen of zich nieuw vestigen. RetailCompass is een neutrale tool die werd ontwikkeld voor 
en gebruikt wordt door alle Vlaamse provincies.  

RC vertrekt vanuit de meest actuele datasets: 

 aanbodgegevens voor alle winkelgebieden, bron: Locatus (Geraardsbergen november 2016) 

 socio-demografische gegevens op wijkniveau, bron: FOD Economie, ADSEI (gemeentelijke feitenfiches 
detailhandel 2017) 

 werkelijke koopstromen, gebaseerd op verplaatsingsbereidheid en competitieve sterkte per winkelgebied, bron: 

model RetailSonar 2017 

 reistijden, bron: BeMobile 2017 

IDEA Consult reikte aan de provincie 9 fictieve cases aan om de impact ervan op het bestaande handelsapparaat 
te achterhalen. Er werd hierbij gezocht naar een mix van perifere en centrale locaties alsook naar een 
verscheidenheid inzake omvang en inhoud van de projecten. We wijzen wel nadrukkelijk op het feit dat het hier 
fictieve cases betreft. De concrete inhoud wordt ook niet weergegeven, wel de impact ervan. 

5.1 Toelichting per case 

Voor elk van de onderzochte cases worden hieronder kort de conclusies toegelicht. 

Case 1 

Situatieschets: 

 Perifere detailhandelcluster 

 Totale winkelvloeroppervlakte van 5.400m² 

 Branchemix: Horeca, Dagelijkse Goederen, Periodieke Goederen en Uitzonderlijke Goederen (In & Om Woning 
en Bruin- & Witgoed) 

 

Impact: 

 Zeer beperkte, negatieve impact op het verzorgingsgebied inzake dagelijkse goederen.  

 De impact van de periodieke goederen op het verzorgingsgebied van Geraardsbergen is nihil op de locatie.  

 De impact voor de uitzonderlijke goederen (In & Om Woning) is duidelijk positief. De ontwikkeling van deze 
handelszaken wou leiden tot een netto toename van het verzorgingsgebied.  

 De inplanting van een handelszaak in het segment uitzonderlijke goederen (Bruin- & Witgoed) zal een groot 
verzorgingsgebied aantrekken. Er is weliswaar een netto positief resultaat op niveau van de stad maar er is een 
hoge graad van kannibalisme op het verzorgingsgebied van de bestaande clusters in het centrum en langs de 
Astridlaan. Deze zouden respectievelijk 26,0% en 20,8% van hun verzorgingsgebied verliezen.  
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Conclusie: 

 De inplanting van deze perifere cluster zou enkel voor de uitzonderlijke goederen een vergroting van het 
verzorgingsgebied betekenen voor de stad Geraardsbergen. We mogen echter niet blind zijn voor de impact op 
de bestaande handelskernen in de stad (Centrum en Astridlaan). De extra cluster zou de kracht van de 
bestaande kernen ondermijnen. Een verlies van meer dan 20% van het verzorgingsgebied van deze clusters zal 
zich ongetwijfeld vertalen in een verhoogde leegstand en een verminderde belevingswaarde. Dit plaatst, 
ondanks de netto winst op stadsniveau, vraagtekens bij de wenselijkheid.  

 

Case 2 

Situatieschets: 

 Perifere detailhandelcluster 

 Zeer grote cluster van meer dan 10.000m² 

 Branchemix: Dagelijkse Goederen, Periodieke Goederen en hoofdzakelijk Uitzonderlijke Goederen (In & Om 
Woning en Doe-het-zelf) 

 

Impact: 

 Negatieve impact op het verzorgingsgebied inzake dagelijkse goederen.  

 Uitgesproken negatieve impact op het verzorgingsgebied van Geraardsbergen voor de periodieke goederen. De 
negatieve cijfers op stadsniveau zijn te wijten aan de zeer sterke negatieve evolutie van het verzorgingsgebied 
van het centrum van de stad.  

 De impact voor de uitzonderlijke goederen (In & Om Woning) is duidelijk positief. De ontwikkeling van deze 
handelszaken wou leiden tot een netto toename van het verzorgingsgebied.  

 De inplanting van een handelszaak in het segment uitzonderlijke goederen (Doe-het-zelf) zal een groot 
verzorgingsgebied aantrekken. Er is weliswaar een netto positief resultaat op niveau van de stad maar er is een 
hoge graad van kannibalisme op het verzorgingsgebied van de bestaande clusters in de stad. Naast het aanbod 
op de Astridlaan zal ook bestaand solitair aanbod sterk lijden onder de komst van de cluster.  

 

Conclusie: 

 Ook nu kan men concluderen dat de inplanting van een grootschalige perifere cluster enkel voor de 
uitzonderlijke goederen een vergroting van het verzorgingsgebied zou betekenen voor de stad Geraardsbergen. 
Ook nu zal deze netto winst gepaard gaan met een verlies van verzorgingsgebied van het bestaand aanbod in 
de stad wat opnieuw vraagtekens plaatst bij de wenselijkheid van de ontwikkeling. Voor periodieke goederen is 
de impact op het verzorgingsgebied uitgesproken negatief.  

 

Case 3 

Situatieschets: 

 Perifere detailhandelcluster 

 Grote cluster van ongeveer 6.000m² 

 Branchemix: Dagelijkse Goederen en hoofdzakelijk Periodieke Goederen  
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Impact: 

 Het extra aanbod voor de dagelijkse goederen heeft quasi geen impact op het verzorgingsgebied van de stad 
voor deze productgroep.  

 Ondanks de hoeveelheid extra aanbieders in de sector periodieke goederen is de impact op niveau van de stad 
duidelijk negatief. Het verzorgingsgebied van de nieuwe inplanting is veel te klein in verhouding tot het verlies 
van de bestaande cluster langs de Astridlaan.  

 

Conclusie: 

 Een extra perifere cluster met een focus op periodieke goederen heeft een negatieve invloed op het totale 
verzorgingsgebied van de stad Geraardsbergen in deze productgroep. Vooral de reeds bestaande cluster 
langsheen de Astridlaan krijgt sterk te lijden onder de komst van de extra perifere cluster met een verlies van 
bijna 25% van het verzorgingsgebied. De impact op het centrum is echter wel klein.  

 

Case 4 

Situatieschets: 

 Herontwikkeling van een bestaande site in het centrum 

 Aantal handelszaken neemt toe maar de totale winkelvloeroppervlakte neemt licht af. 

 Branchemix: Dagelijkse Goederen en hoofdzakelijk Periodieke Goederen  

 

Impact: 

 Het extra aanbod voor de dagelijkse goederen heeft quasi geen impact op het verzorgingsgebied van de stad 
voor deze productgroep.  

 De vier kleinere aanbieders slagen er niet in om het verlies van één grote speler binnen hetzelfde segment te 
compenseren. Dit leidt tot een duidelijk negatief resultaat. De stad verliest sterk in haar geheel maar ook het 
centrum verliest marktaandeel aan de bestaande cluster langs de Astridlaan.  

 

Conclusie: 

 Het belang van een grote aanbieder in de periodieke goederen voor het centrum mag niet onderschat worden. 
De trekkende kracht van een dergelijke handelszaak is volgens deze case veel groter dan de gebundelde 
aantrekkingskracht van meerdere kleine units ter vervanging.  

 

Case 5 

Situatieschets: 

 Ontwikkeling van een nieuwe detailhandelcluster in het centrum 

 Ongeveer 2.000m² extra aanbod. 

 Branchemix: Dagelijkse Goederen en hoofdzakelijk Periodieke Goederen  

 

Impact: 

 Het extra aanbod voor de dagelijkse goederen heeft geen impact op het verzorgingsgebied van de stad voor 
deze productgroep.  

 Het extra aanbod in de periodieke goederen heeft een duidelijk positief effect op het verzorgingsgebied van het 
centrum én van de stad in haar geheel.  
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Conclusie: 

 Extra aanbod aan periodieke goederen in het centrum heeft een duidelijk positief effect op de kracht van het 
centrum als aantrekkingspool. Het totale verzorgingsgebied van de stad zou ook toenemen met bijna 6%. De 
negatieve impact op de bestaande cluster langs de Astridlaan blijft beperkt.  

 

Case 6 

Situatieschets: 

 Komst van één nieuwe, grootschalige handelszaak in het centrum 

 Ongeveer 1.000m² extra aanbod. 

 Branchemix: Periodieke Goederen  

 

Impact: 

 Het extra aanbod in de periodieke goederen heeft een duidelijk positief effect op het verzorgingsgebied van het 
centrum én van de stad in haar geheel.  

 

Conclusie: 

 Eerder zagen we reeds dat het verlies van een grote trekker een zeer grote negatieve invloed heeft op het 
verzorgingsgebied van de stad. Bij de omgekeerde oefening is het dan ook logisch dat de komst van een extra 
grote trekker resulteert in een uitgesproken positieve evolutie van het verzorgingsgebied van het centrum. De 
impact op de bestaande cluster langsheen de Astridlaan blijft beperkt. 

 

Case 7 

Situatieschets: 

 Verhuis van twee perifere detailhandelszaken naar een nieuwe perifere locatie (aansluiten bij grotere bestaande 
cluster), originele perifere cluster verkleind 

 Ongeveer 1.600m² verhuizend aanbod, 2000m² blijvend aanbod. 

 Branchemix: periodieke en uitzonderlijke goederen (verhuizend), dagelijkse goederen (blijvend)  

 

Impact: 

 Het blijvende gedeelte ondervindt geen hinder van de verhuis van de andere handelszaken. Er verdwijnt voor 
het overgebleven gedeelte dus geen marktgebied door de inkrimping van de cluster. 

 De verhuis van de periodieke goederen zorgt voor een winst van verzorgingsgebied op de nieuwe locatie maar 
dit gaat gepaard met een duidelijk verlies van het centrum. De verhuis van de uitzonderlijke goederen is een 
nuloperatie. Dit wil zeggen dat het verlies op de oude locatie wordt gecompenseerd door de winst op de nieuwe 
locatie. De overige winkelgebieden ondervinden weinig veranderingen van het verzorgingsgebied.  

 

Conclusie: 

 Een verhuis van perifere handelszaken naar een andere, grotere perifere detailhandelscluster heeft voor wat 
betreft dagelijkse en uitzonderlijke goederen weinig impact op het verzorgingsgebied van Geraardsbergen in 
het totaal en de verzorgingsgebieden van de individuele clusters in Geraardsbergen. Het vergroten van een 
perifere detailhandelscluster met extra periodieke goederen heeft wel een impact op de aantrekkingskracht van 
het centrum. 
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Case 8 

Situatieschets: 

 Fundamentele vergroting van een bestaande perifere detailhandelscluster (Astridlaan) door aantrekking van 
nieuwe handelszaken en de verhuis van reeds bestaande, perifere handelszaken 

 15.000m² extra aanbod bij de bestaande perifere cluster (waarvan 3.000m² verhuizend). 

 Branchemix: dagelijkse goederen (1.500m², verhuizend), periodieke goederen (3.000m², gemengd) en 
uitzonderlijke goederen (10.500m², nieuwe handelszaken) 

 

Impact: 

 De verhuis van de dagelijkse goederen zorgt voor een netto afname van het verzorgingsgebied van 
Geraardsbergen. De bestaande perifere cluster trekt dus onvoldoende consumenten aan om de verliezen te 
compenseren.  

 De komst van 3.000m² aan periodieke goederen vergroot het verzorgingsgebied van de Astridlaan aanzienlijk. 
De helft van de nieuwe consumenten voor de Astridlaan zijn echter wel afkomstig uit het centrum. Wat de netto 
winst voor de stad Geraardsbergen sterk verminderd.  

 Het extra aanbod aan uitzonderlijke goederen zorgt voor een sterke boost van het verzorgingsgebied van 
Geraardsbergen dat met bijna een kwart toeneemt. De impact is hoofdzakelijk op de buurgemeenten. De andere 
bestaande detailhandelsclusters in de stad ondervinden minimale hinder.  

 

Conclusie: 

 Ook deze case toont de gevoeligheid van het centrum aan voor extra aanbod aan periodieke goederen in de 
periferie. Daartegenover staat dat ook nu de impact van (veel) extra aanbod uitzonderlijke goederen geen 
impact heeft op bestaande clusters in Geraardsbergen (perifeer en centrum) 

 

Case 9 

Situatieschets: 

 Ontwikkeling van een extra detailhandelscomplex ter versterking van een bestaande perifere cluster. 

 Ongeveer 2.000m² extra aanbod. 

 Branchemix: Dagelijkse Goederen en hoofdzakelijk Periodieke Goederen  

 

Impact: 

 De impact van de komst van een (kleine) speler uit de dagelijkse goederen heeft geen impact op de bestaande 
clusters in de stad. 

 Het extra aanbod in de periodieke goederen heeft een duidelijk positief effect op het verzorgingsgebied van de 
bestaande perifere cluster maar zuigt ook nu grotendeels consumenten aan van het centrum van 
Geraardsbergen..  

 

Conclusie: 

 Extra aanbod aan periodieke goederen in de periferie heeft een duidelijk negatief effect op de kracht van het 
centrum als aantrekkingspool. Het totale verzorgingsgebied van de stad zou evenwel toenemen maar slechts 
met 5%.  
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5.2 Algemene conclusie 

Op basis van de cases kunnen we afleiden dat een derde grote retailcluster, naast de twee bestaande in het centrum 
van de stad en langsheen de Astridlaan, noch voor de productgroep dagelijkse goederen en noch voor de 
productgroep periodieke goederen, leidt tot een toename van het verzorgingsgebied van de stad. Dit is wel het 
geval voor de productgroep uitzonderlijke goederen. Toch is het belangrijk rekening te houden met de impact van 
een dergelijke nieuwe cluster op de reeds bestaande clusters. Voor elk van de perifere cases werd hierbij duidelijk 
dat ondanks de netto winst op niveau van de stad, er duidelijke negatieve effecten waren voor de bestaande 
clusters. Het gevaar is daarom dat het verlies aan verzorgingsgebied voor de bestaande clusters de kracht van de 
clusters op een duurzame manier ondergraaft en dus een negatieve spiraal in gang zet.  

Voor het centrum van Geraardsbergen leiden we uit de cases af dat een versterking van de periodieke goederen in 
het centrum nog steeds leidt tot een versterking van het centrum én van de stad in haar geheel inzake 
verzorgingsgebied. Er is hierbij wel sprake van een negatieve impact op de cluster langsheen de Astridlaan maar 
deze impact is veel kleiner dan in het geval van de ontwikkeling van een derde perifere cluster. Daarnaast is het 
belang van grote trekkers in het centrum ook duidelijk. De komst van een grote handelszaak vergroot het 
verzorgingsgebied van het centrum aanzienlijk en het verlies van een grote speler kan niet gecompenseerd worden 
door vier gelijkaardige maar kleinere handelszaken (periodieke goederen).  

Het versterken van een bestaande perifere detailhandelscluster (zoals de Astridlaan) met extra aanbod uit de 
periodieke goederen heeft een duidelijk negatief effect op de aantrekkingskracht van het centrum. Dit geldt niet 
voor de uitzonderlijke en dagelijkse goederen.  
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6/ SWOT-analyse 

De resultaten uit de verschillende analyses worden nu samengebracht in een SWOT-analyse. In deze stap worden 
de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de detailhandel in Geraardsbergen geformuleerd. 

Sterktes 

Aanbod 

 Het aantal gevulde m² wvo is de voorbije jaren toegenomen, zowel in Geraardsbergen algemeen als in het 
centrum.  

 Geraardsbergen heeft een gezonde verhouding tussen het aantal ketenwinkels en het aantal niet-
ketenwinkels.  

 In het centrum vinden we een goede mix tussen enkele gevestigde waarden en enkele nieuwere concepten.  

Ruimte 

 In het centrum van Geraardsbergen zijn voldoende bronpunten aanwezig. Dit vergroot het aantal potentiële 
bezoekmotieven voor een bezoek aan het centrum. 

 De T-zone (gevormd door de Oudenaardsestraat, Grotestraat en Lessensestraat) vormt een relatief goed 
aaneengesloten geheel van handelszaken.  

 Het centrum heeft naast de typische kleinere panden toch ook enkele grotere panden die kunnen inspelen 
op de ruimtevraag van ketenwinkels.  

 Het centrum van Geraardsbergen huisvest nog steeds het meeste handelszaken van Geraardsbergen. 

Verzorgingsgebied 

 Het verzorgingsgebied van Geraardsbergen is voor bijna elke productgroep groter dan het eigen aantal 
inwoners.  

 Voor elke productgroep is Geraardsbergen de voornaamste bestemming van de eigen inwoners. 

Promotie en communicatie 

 Geraardsbergen beschikt over een relatief goed uitgebouwde evenementenkalender met voldoende 
aantakkingsmogelijkheden voor de detailhandel. 
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Zwaktes 

Aanbod 

 Het aantal panden dat ingenomen wordt door detailhandel is afgenomen de voorbije jaren. Vooral de 
kleinere panden verdwijnen meer en meer uit het straatbeeld.  

Ruimte 

 Het patrimonium in Geraardsbergen is in sommige gevallen verouderd en verwaarloosd. Vooral het centrum 
van Geraardsbergen heeft verschillende panden met een hoge nood aan renovatie. Deze hebben een 
negatieve impact op de beleving voor de consument. 

 Het openbaar domein in het centrum van de stad is eerder rommelig. Verschillende vormen van bestrating, 
onduidelijke terrasregeling, netheid, dominantie van de wagen, … 

 Het centrum is visueel afgesloten voor de consumenten door de spoorwegbrug.  

Bereikbaarheid 

 Geraardsbergen ligt relatief geïsoleerd van de voornaamste verkeersassen. 

 De parkeersituatie in Geraardsbergen is onduidelijk voor de consument. Onduidelijkheid over zowel het 
parkeeraanbod als de tarifering.  

 Congestie op de Astridlaan met negatieve invloed op zowel de handelszaken langs de Astridlaan als op het 
centrum. 

Promotie en communicatie 

 Vanuit het toerisme wordt er geen aanknoping gemaakt met de detailhandel in de stad. Nochtans trekt 
Geraardsbergen aardig wat bezoekers door culturele en recreatieve troeven.  
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Kansen 

Aanbod 

 Het aantal m² wvo in het centrum dat is ingenomen door aanbod uit de periodieke goederen is toegenomen 
de voorbije jaren. Deze goederen lenen zich meer tot recreatief winkelen. Een stijgend aanbod uit deze 
productcategorie heeft een mogelijks positieve impact op de winkelbeleving in het centrum. 

Ruimte 

 De Dender die het centrum doorkruist wordt nog te weinig benut als aangenaam verblijfspunt en/of als 
horecalocatie. De ontwikkeling van deze zone kan mogelijks de aantrekking van het volledige centrum ten 
goede komen.  

 De Astridlaan beantwoordt als winkellocatie sterk aan de algemene eisen die gesteld worden door de 
Geraardsbergse consument.  

Bereikbaarheid 

 De aanwezigheid van een OV-knooppunt in het centrum van de stad biedt kansen voor Geraardsbergen als 
bestemming. 

 De geïsoleerde ligging is naast een zwakte ook een kans voor de stad om zich verder te profileren als het 
centrum voor de omgeving, ook inzake detailhandel.  

Promotie en communicatie 

 Het maken van de koppeling tussen het toeristisch potentieel van Geraardsbergen en de detailhandel in de 
stad biedt kansen. Deze koppeling kan zorgen voor meer consumenten in het centrum én biedt 
mogelijkheden om verder in te zetten op recreatief winkelen.  

 Er is vandaag nog geen duidelijke gezamenlijke marketing en communicatie vanuit de handelaars naar de 
consumenten toe. Dit kan Geraardsbergen als winkelgebied een boost geven.  
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Bedreigingen 

Aanbod 

 Sterke toename van de leegstand in Geraardsbergen zowel in aantal panden uitgedrukt als in m² wvo.  

 Het aandeel zelfstandigen in Geraardsbergen daalt terwijl het aantal ketenwinkels stabiel blijft. Indien deze 
trend zich verderzet, dreigt het evenwicht tussen de twee verloren te gaan en het onderscheidend vermogen 
van Geraardsbergen te verdwijnen.  

 De dynamiek in de zone ten oosten van de Dender gaat achteruit. Indien dit niet gekeerd kan worden dreigt 
deze zone af te moeten haken als detailhandelszone en mogelijks zelfs als horecazone.  

 Bij de ontwikkeling of toevoeging van horeca aan de Astridlaan, bestaat de vrees dat deze verder de kracht 
van het centrum zal ondermijnen.  

Ruimte 

 De Brugstraat kent een duidelijke leegstandsproblematiek. De leegstand is er zo aanwezig dat deze uitstraalt 

over de volledige straat en deze de as Oudenaardsestraat-Markt dreigt te breken. De vrees bestaat in dat 
geval dat de Markt geïsoleerd komt te liggen van de rest van het centrum.  

 Er is een duidelijke mismatch tussen de wensen van de consument en de huidige situatie in het centrum. 
De troeven waarover het centrum beschikt worden als minder doorslaggevend ervaren door de consumenten 
in Geraardsergen.  

Bereikbaarheid 

 Er zijn plannen om de pendelparking aan het station te vervangen door een parkeertoren. Er is hierbij nog 
onduidelijkheid over de tarifering en over de mogelijkheid voor niet-pendelaars om gebruik te maken van 
deze parking.  

 De congestie op de Astridlaan kan, indien onveranderd, de aantrekkingskracht van Geraardsbergen voor 
retailers en consumenten ondermijnen. 

Verzorgingsgebied 

 Er bestaat de vrees dat een verdere ontwikkeling van de periferie in Ninove en vooral de ontwikkeling van 

de Mitiska site, het verzorgingsgebied van Geraardsbergen in het noorden van de stad sterk zal impacteren. 
Ook bestaat de vrees dat deze site retailers uit Geraardsbergen zal aantrekken.  
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 Aanbevelingen 
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1/ Tweepolige detailhandelsstructuur 

Om de economische detailhandelsactiviteit in Geraardsbergen minimaal op hetzelfde peil te houden wordt ingezet 
op een tweepolige detailhandelsstructuur. 

De moderne consument varieert voortdurend in zijn winkelgedrag afhankelijk van de aanleiding om te winkelen, 
het tijdstip, de omstandigheden, … Dezelfde consument kan dus de ene keer opteren voor recreatief winkelen om 
een andere keer liever functioneel te winkelen. De verwachtingen en de behoeften van de consument variëren dus 
afhankelijk van zijn/haar winkelgedrag. In het eerste geval ligt de nadruk hoofdzakelijk op verblijfskwaliteit en in 
het andere geval primeert de bereikbaarheid en het gemak.  

Door detailhandel in Geraardsbergen te clusteren rond twee polen die maximaal beantwoorden aan deze behoeften 
kan de stad haar eigen inwoners en de consumenten uit de onmiddellijke regio rond Geraardsbergen, sterker binden 
aan de stad.  

 Het centrum van Geraardsbergen legt de nadruk op combinatiebezoeken met een hogere verblijfskwaliteit. 

 De Astridlaan is gericht op functioneel winkelen. 

Dankzij de eigenheid en de specifieke profilering van beide locaties, werken zij onderling versterkend. Er ontstaat 
een kruisbestuiving tussen de winkels per cluster onderling evenals een kruisbestuiving tussen de clusters zelf.  

Om beide clusters optimaal te laten ontwikkelen en functioneren, wordt de ontwikkeling van bijkomende 
detailhandelsclusters niet gestimuleerd of zelfs beperkt. Dit creëert opportuniteiten tot optimalisatie en nieuwe 
ondernemingsinitiatieven op beide locaties. Men wil hierbij wel benadrukken dat het beperken van clusters niet wil 
zeggen dat er geen ruimte is voor detailhandel op andere locaties in Geraardsbergen. De inplanting van een 
handelszaak in een deelgemeente met een lokaal verzorgende functie, behoort nog steeds tot de mogelijkheid.  

In wat volgt wordt de visie op beide polen in meer detail toegelicht, alsook de randvoorwaarden waaraan deze 
moeten voldoen. 

1.1 Geraardsbergen Centrum 

Het centrum van Geraardsbergen profileert zich als winkelstad waar het aangenaam winkelen is met een variëteit 
aan zowel ketens als boetieks. Naast de detailhandel kan men in het centrum ook terecht om een terrasje te doen 

of gewoon gezellig te vertoeven.  

Door de toenemende concurrentie tussen steden moet het centrum van Geraardsbergen aan een aantal 
randvoorwaarden voldoen om aantrekkelijk te zijn en te blijven voor de consument en om op die manier een 
toekomst als dynamisch centrum te garanderen: 

 Een compact gebied dat eenvoudig ‘leesbaar’ is voor de consument. 

Winkels vormen een maximaal aaneengesloten geheel. Dit versterkt de winkelbeleving voor de consument, 
verhoogt de kans op kruisbestuiving met andere winkels en vermijdt ‘dode’ punten. Detailhandel in 
Geraardsbergen concentreert zich het best in de T-zone gevormd door de Oudenaardsestraat, de Grotestraat 
en de Lessensestraat. Deze zone is nu reeds gekenmerkt door een sterke concentratie aan detailhandel en ook 
in de toekomst dient detailhandel de belangrijkste functie te blijven in deze straten.  

Dit toont zich in de gevels, de aanleg en de aankleding van de straten. De autobereikbaarheid van deze zone 
blijft gegarandeerd, maar dankzij een aangepaste bestrating en brede voetpaden wint de voetganger aan 
belang. Niet alleen wordt er fysiek meer ruimte gecreëerd voor de voetganger maar de ‘winst’ voor de 
voetganger zit hem ook in het feit dat de auto gevoelsmatig niet langer koning is in het straatbeeld. Ook de 
zichtbaarheid van de etalages voor passanten wordt hierdoor geoptimaliseerd.  
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Figuur 25: Voorbeeld van een visuele afscheiding zonder hoogteverschil 

 

Figuur 26: Voorbeeld van een centrale goot waardoor afscheiding vervaagt 

 

 Multimodale bereikbaarheid met parkeergelegenheid op strategische punten in het centrum.  

De afstand die een consument bereid is af te leggen om te ‘gaan’ winkelen is evenredig met de omvang van 
het winkelcentrum en het aanbod winkels. Barrières tussen de parkeergelegenheden en het centrum hebben 
een negatieve impact op de gevoelsmatige afstand en dienen dus tot een minimum beperkt te worden.  

De stad voorziet parkeergelegenheid op strategische punten in de onmiddellijke omgeving van het winkelgebied, 
idealiter aan de verschillende ‘eindpunten’ van de T-zone. Het station is een eerste, belangrijke toegangspoort 
naar het centrum en voorziet ook voldoende, betaalbare, parkeergelegenheid voor shoppers. De bouw van een 
parkeertoren aan het station is een uitgelezen kans om, in samenspraak met de NMBS, een juiste tarifering te 
voorzien om het gebruik van de parking te optimaliseren. Het stationsplein zelf wordt een aangename 
verblijfzone (inclusief horeca) die naadloos de verbinding maakt met de winkelstraat.  

De parking in de Vooruitzichtstraat vormt een tweede belangrijke toegangspoort naar het centrum. Hier dient 
echter wel rekening gehouden te worden met de spoorbrug als fysieke en visuele barrière. De 
voetgangersverbinding van de parking van de Vooruitzichtstraat met het centrum moet daarom geoptimaliseerd 
worden.  

De derde toegangspoort is terug te vinden aan de andere kant van de Grotestraat ter hoogte van de Dender. 
Hier is vandaag nog onvoldoende parkeerruimte voorzien. Een parking ter hoogte van de Dender, tussen de 
Grotestraat en de Brugstraat, kan echter de werking van beide straten versterken. Daarom is het aangewezen 
om bij eventuele herontwikkelingen van bijv. de FUN site, voldoende parkeerruimte te voorzien.  

  



 

Studie detailhandelsvestigingen verstedelijkt gebied Geraardsbergen | IDEA Consult | 2018 63 

 Hogere verblijfskwaliteit voor de bezoeker. 

In het centrum van Geraardsbergen is het aangenaam vertoeven. Het centrum van Geraardsbergen, van station 
tot markt, vormt visueel een coherent geheel. De samenhang tussen de verschillende elementen binnen de 
publieke ruimte is in evenwicht en verhoogt de gevoelsmatige kwaliteit. Aanvullend wordt ook extra ingezet op 
de netheid van het openbaar domein. Bezoekers zijn namelijk geneigd langer te blijven in een proper en 
verzorgd centrum, bovendien komen ze ook vaker terug. Dit heeft op zijn beurt een positieve impact op de 
bestedingen bij de lokale handel en horeca. 

Het beeldkwaliteitsplan van de stad Geraardsbergen omschrijft in woord en beeld het streefbeeld van het 
centrum van Geraardsbergen. Dit plan heeft betrekking op de typologie van aanleg van het openbaar domein 
en voor het straatmeubilair zoals bewegwijzering, vuilnisbakken en banken. Daarnaast geeft het aanbevelingen 
of eisen met betrekking tot de bebouwing in relatie tot de publieke ruimte zoals terrassen, gevels na verbouwing, 
publiciteit. Het centrum biedt voldoende groenvoorzieningen voor zijn bezoekers.  

 

 Stimuleren van combinatiebezoeken waardoor het aantal bezoekmotieven voor het centrum verhoogt 

Om de aantrekkingskracht van de handel en horeca van het centrum in de toekomst te bestendigen of zelfs te 

vergroten moet er ingespeeld worden op combinatiebezoeken. Hierdoor zal het aantal passanten toenemen 
evenals de bestedingen bij lokale handel & horeca. 

Het centrum van Geraardsbergen biedt verschillende faciliteiten (‘bronpunten’) voor haar bewoners en de regio: 
het station, scholen, ziekenhuis, academie, cultuur, … Daarnaast heeft Geraardsbergen toeristisch en recreatief 
een aantal troeven om uit te spelen. Dankzij een goede bewegwijzering, de ruimtelijke indeling en –kwaliteit, 
strategische parkeervoorzieningen wordt de bezoeker gestimuleerd om meerdere bestemmingen te combineren 
en zijn verblijfsduur te verlengen.  

De combinatiebezoeken worden gepromoot bij de bezoekers dankzij pakketten zoals bijvoorbeeld een weekend-
wielerarrangement of een culinaire wandeling of …  

 

 Een onderscheiden aanbod aan winkels, horeca en vrije tijd 

Geraardsbergen stimuleert en ondersteunt ondernemerschap zowel bij bestaande als bij nieuwe ondernemers. 
Een consistent economisch beleid biedt voor ondernemers een duidelijk kader waarbinnen zij kunnen 
functioneren. Hierbij worden een aantal strategische keuzes gemaakt: 

 de Dender en de Markt worden uitgewerkt als horecazones waarbij de ‘toeristische’ waarde van beide 
locaties wordt geoptimaliseerd. De stad faciliteert hier maximaal het horeca-ondernemerschap. Dit gebeurt 
onder meer via faciliteiten voor terrassen, beschikbare ruimte, … 

 de Brugstraat is een multifunctionele straat waar diensten, handel en ondernemers zich vestigen. De 
Brugstraat is een belangrijke verbindingsstraat. De aanleg verhoogt maximaal de toegankelijkheid van zowel 
de straat als de panden zelf. Dankzij een aangepaste bestrating ‘licht’ de straat als het ware op en staan de 
etalages extra in de kijker. 

 het centrum heeft naast winkels en horeca ook een aantrekkelijk vrije tijdsaanbod. Het stationsplein of een 
eventuele herontwikkeling van de Fun-site (in combinatie met kwalitatief wonen) bieden hier potentieel.   

 dankzij een actief leegstandsbeleid wordt de leegstand in de winkelstraten bestreden, blijven de huurprijzen 
van de winkels concurrentieel en zijn er opportuniteiten voor starters.  

 de stad verzekert een tijdige en transparante communicatie en wisselwerking met ondernemers. Zij 
stimuleert overleg en samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en andere 
actoren in het centrum.  
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1.2 Astridlaan  

Zoals eerder aangegeven stellen we in Geraardsbergen voor om te werken met een tweepolige 
detailhandelsstructuur om zo optimaal te kunnen inspelen op het wijzigende winkelgedrag van de consument. Naast 
de primaire pool in het historische centrum van de stad, wordt ook een detailhandelspool langsheen de Astridlaan 
opgenomen in de detailhandelsvisie.  

Uit de consumentenbevraging blijkt duidelijk dat vandaag de dag de locaties langs de Astridlaan het best 
beantwoorden aan de wensen van de Geraardsbergse consument, zeker wanneer functioneel winkelen primeert. 
Aangezien retailers in de regel de consument volgen, merken we ook bij hen een voorkeur voor locaties langs de 
Astridlaan. De keuze voor de Astridlaan is vooral duidelijk bij retailconcepten die mikken op functioneel winkelen.  

Ook nu dienen echter enkele randvoorwaarden gesteld te worden aan de ontwikkeling van detailhandel langsheen 
de Astridlaan: 

 Ruimtelijke concentratie van de detailhandel 

Het is aangewezen dat de ontwikkelingen langsheen de Astridlaan zo veel als mogelijk ruimtelijk geconcentreerd 
worden en dat verdere versnippering van het detailhandelsaanbod tegengegaan wordt. De wens tot clustering 

vinden we zowel bij de consument als bij de retailer. Voor de consument is het aangenaam om slechts éénmaal 
te moeten parkeren en om verschillende winkelbestemmingen op één locatie terug te vinden. De retailers 
genieten op hun beurt van een verhoogde passage (kruisbestuiving tussen handelszaken) en een gedeelde kost 
voor faciliteiten.  
 
Vandaag de dag zijn er langsheen de Astridlaan al verschillende solitaire of kleinschalige clusters van 
handelszaken terug te vinden. Een verdere versnippering ondermijnt de kracht van de Astridlaan. Daarom wordt 
er gestreefd naar een verdichting van de detailhandelsactiviteiten in de zone langsheen de Astridlaan tussen de 
Zonnebloemstraat en de Grote Weg. Waar mogelijk wordt er ingezet op het bundelen van faciliteiten zoals een 
gedeelde parking of gezamenlijke op- en afritten.  
 
Enkel in het geval er geen extra ruimte voor detailhandel meer gecreëerd kan worden én de retailconcepten 
zich ook niet lenen tot een locatie in het centrum, kan overwogen worden om de zone uit te breiden. In dit 
geval is het aangewezen om de ontwikkeling op zijn minst te laten aansluiten op de bestaande concentratie. 
Op deze manier wordt verdere versnippering tot een minimum beperkt. 

 Geoptimaliseerde mobiliteit langs de Astridlaan 

De Astridlaan wordt in zijn huidige vorm geconfronteerd met mobiliteitsproblemen zoals congestie, gevaarlijke 

kruispunten en een groot aantal op- en afritten. Voor een optimalisatie van de detailhandel langsheen de 
Astridlaan is het van groot belang dat de mobiliteit langsheen de Astridlaan geoptimaliseerd wordt en dit voor 
elke weggebruiker. Eventuele extra ruimte voor detailhandel langsheen de Astridlaan is geen optie zolang de 
bestaande mobiliteitsknelpunten niet zijn weggewerkt.  

Een verbeterde mobiliteit langsheen de Astridlaan komt ook het centrum ten goede. De Astridlaan is namelijk 
ook een belangrijke as voor bezoekers van het centrum. Een vlottere mobiliteit op de Astridlaan zorgt dus voor 
een betere bereikbaarheid van het centrum. Een vlottere bereikbaarheid van het centrum biedt dan weer kansen 
voor de aanwezige detailhandel in het centrum alsook voor andere functies in het centrum. 

 Een detailhandelsaanbod in evenwicht met het centrum 

Het is geenszins de bedoeling om langsheen de Astridlaan een detailhandelscluster te creëren die de competitie 
aangaat met de detailhandel in het historische centrum van Geraardsbergen. Beide detailhandelspolen zullen 
optimaal functioneren wanneer ze zo complementair als mogelijk worden ingevuld.  

Om een juist evenwicht te bewaren tussen de detailhandel in het centrum van Geraardsbergen en de 
detailhandel langsheen de Astridlaan is het belangrijk om (aan de hand van planologische instrumenten) te 
sturen bij de invulling van de ruimte. Zo is het aangewezen om beperkingen naar zowel productcategorie als 
naar oppervlakte te koppelen aan het verlenen van vergunningen voor detailhandelsactiviteiten langsheen de 
Astridlaan. Op deze manier biedt de Astridlaan ruimte aan die handelszaken die omwille van hun grootte of 
omwille van het type goederen niet in het centrum gehuisvest kunnen zijn.  
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In lijn met het decreet ‘Integraal Handelsvestigingsbeleid’ stellen we voor om handelszaken onder een bepaalde 

drempelgrootte die behoren tot categorie B (verkoop van goederen voor persoonsuitrusting) te weren. 
Eventueel kan ook onderzocht worden in welke mate er ook beperkingen moeten komen voor de categorie D 
(verkoop van andere producten).  

Tot slot lijkt het ons ook aangewezen om de horeca zo veel als mogelijk te weren van de Astridlaan. Horeca 
verhoogt de verblijfswaarde van een locatie en zien we daarom liever in het centrum. Ook vanuit het standpunt 
van ruimte als schaars goed, is het ook belangrijk om beschikbare ruimte in te vullen met detailhandel en niet 
met andere functies zoals horeca en recreatie. Deze functies kunnen wel een goed alternatief vormen om 
bestaande (leegstaande) handelszaken buiten de focuszones in te vullen wanneer de locatie zich hiertoe leent 
(oppervlakte van de ruimte, mobiliteit, milieu, …). 

1.3 Locaties voor aanbod dagelijkse goederen 

De twee detailhandelspolen (Astridlaan en Centrum) zijn de belangrijkste polen in Geraardsbergen. In de 
deelgemeenten van Geraardsbergen kunnen vandaag de dag geen duidelijke clusters onderscheiden worden. Een 
toename van aanbod dagelijkse goederen en de kernen van de deelgemeenten wordt natuurlijk aangemoedigd, 

evenals in Denderland shopping. Het is echter niet aangewezen, noch haalbaar in een deelkern een bijkomend 
detailhandels centrum te ontwikkelen. We wijzen er ook nogmaals op dat het af te raden is een volwaardige derde 
detailhandelscluster uit te bouwen op het grondgebied van Geraardsbergen. Dit wil echter niet zeggen dat er buiten 
deze detailhandelspolen geen ruimte is voor detailhandel. Wat wel kan zijn locaties voor de verkoop van voeding 
(Categorie A uit het decreet ‘Integraal Handelsvestigingsbeleid’) en voor grondgebonden activiteiten uit Categorie 
C (verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw).  

Op deze manier blijft er ruimte voor een basisaanbod in de deelgemeenten en deelkernen van Geraardsbergen en 
ondergraaft de detailhandelsvisie niet de leefbaarheid van deze kleinere kernen. 
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2/ Ruimtelijke neerslag van de detailhandelspolen 

Met het oog op het verdere planologische proces in het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied 
Geraardsbergen is het aangewezen dat beide detailhandelspolen een planologische verankering krijgen. Daarom 
geven wij in dit hoofdstuk mee welke ruimtelijke afbakeningen IDEA Consult voorstelt voor beide zones. 

2.1 Geraardsbergen Centrum 

Onderstaande figuur geeft de voorgestelde detailhandelszone weer voor het centrum van Geraardsbergen. De T-
zone werd rood gearceerd. In deze zone blijft de focus in de eerste plaats op detailhandel liggen. Deze zone vormt 
als het ware het detailhandelshart van de stad. De groene zones langs de Dender, de Markt en het station hebben 
een eerder gemengde invulling. In deze zones is naast detailhandel ook plaats voor horeca en ondersteunende 
diensten. Op deze manier zijn deze zones een gezonde aanvulling op de detailhandel in de T-zone. Idealiter worden 
parkeerplaatsen voorzien op de drie uiteinden van de T-zone.  

Figuur 27: Voorstel Detailhandelszone Geraardsbergen Centrum 
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2.2 Astridlaan 

Voor de Astridlaan stellen wij als primaire zone voor om in te zetten op de zone tussen het kruispunt met de 
Zonnebloemstraat in het noorden en het rond punt aan de Grote Weg in het zuiden. Binnen deze zone wordt de 
detailhandel zo optimaal mogelijk geconcentreerd en gebundeld. Er zijn verschillende redenen aan te halen voor 
deze afbakening: 

 De detailhandel langs de Astridlaan is in deze zone het sterkst geconcentreerd en biedt hier dus mogelijkheden 
voor een verdere verdichting en clustering. 

 Deze zone van de Astridlaan is voor vele consumenten ook de belangrijkste invalsweg naar het centrum. Dit 
vergemakkelijkt combinatiebezoeken wat zowel de consument als de handelaar ten goede komt. 

 Op basis van de gesprekken met retailers weten we dat de voorkeurslocatie van de retailers quasi unaniem dit 
deel van de Astridlaan betreft. Ook zij wijzen hiervoor op de aanwezigheid van andere spelers (en dus de 
mogelijkheid tot clustering) en op de nabijheid tot het centrum.  

 Een compacte detailhandelszone is in lijn met de heersende beleidskaders op hoger niveau en is ook 
aangewezen in het kader van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid dat op 1 augustus 2018 in werking 

treedt. Vergunningen voor handelszaken boven de 400m² worden afgetoetst aan de doelstellingen van het 
decreet en de visie op alle detailhandel dient ook in lijn te zijn met deze doelstellingen.  

We benadrukken wel andermaal de nood om structurele aanpassingen/verbeteringen te doen aan de bestaande 
(verkeers)situatie op de Astridlaan alvorens verder te verdichten. Het betreft hier ook een lange termijn visie wat 
impliceert dat acties ondernomen dienen te worden om ruimte voor detailhandel te voorzien in de zone.  

Figuur 28: Voorstel Detailhandelszone Astridlaan 
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2.3 Relatie tot het integraal handelsvestigingsbeleid. 

Het decreet integraal handelsvestigingsbeleid gaat van kracht op 1 augustus 2018. Vlaanderen, steden, gemeenten 
en provincies streven samen de realisatie van de vier basisdoelstellingen na. De basisdoelstellingen vormen 
bijgevolg ook het kader voor beleidsvisies. Het decreet vernauwt de link tussen het economisch en het ruimtelijk 
beleid. Een algemene toelichting met betrekking tot het integraal handelsvestgigsbeleid is opgenomen in de leidraad 
voor steden en gemeenten. In wat volgt worden de voorgestelde aanbevelingen tegen de basisdoelstellingen van 
het integraal handelsvestigingsbeleid afgewogen. 

Detailhandel ontwikkelt zich op maat van de verzorgende functie van de stad en met in acht name van de 
basisdoelstellingen van het integraal handelsvestigingsbeleid: 

 Het waarborgen en versterken van het stedelijk milieu. Stedelijk milieu verwijst naar een woonkern die 
een ruimtelijk samenhangend geheel vormt van woongelegenheden, werkplekken en basisvoorzieningen die 
samen een kernfunctie vervullen. Een breed en gevarieerd winkelaanbod verhoogt de aantrekkingskracht en 
versterkt andere kernfuncties zoals dienstverlening, recreatie en tewerkstelling. Kleinhandel draagt zo bij tot 
het functioneren van de kernen in Vlaanderen.  

Kernversterking staat centraal binnen het integraal handelsvestigingsbeleid aangezien een aanbod van 
vestigingsmogelijkheden in de kern ook intrinsiek de andere doelstellingen versterkt. In kernen worden 
kleinhandelsactiviteiten geconcentreerd op een ruimtelijk duurzame manier, handel in de kern is ook steeds 
toegankelijk voor consumenten en is bereikbaar via verschillende vervoersmodi hetgeen duurzame mobiliteit 
stimuleert.  

Door een evenwichtige ontwikkeling van de twee polen in Geraardsbergen, enerzijds het  stadscentrum van 
Geraardsbergen en anderzijds de Astridlaan, kunnen beiden optimaal functioneren. Er ontstaat een 
complementariteit in aanbod en volume tussen beide zones. 

 Het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel. Hier wordt een ruimtelijk 
duurzaam aanbod aan locaties waar handelsvestigingen kunnen worden ontwikkeld beoogt. Deze 
ontwikkelingen beantwoorden aan de noden van de consumenten, de winkeluitbaters en de ontwikkelaars. Om 
een kwalitatief gebruik van bebouwde ruimte en een maximaal behoud van open ruimte na te streven wordt er 
gestreefd naar een maximale concentratie van activiteiten, maximaal hergebruik van ruimte (vermijden van 
ingebruikname van greenfields), het vermijden van ongewenste kleinhandelslinten en het vermijden van 
detailhandel op ruimte die specifiek bedoeld is voor economische activiteiten.  

Opnieuw door het evenwicht en de ruimtelijke verhouding tussen de twee polen van het centrum en de 
Astridlaan wordt er maximaal ingezet op een concentratie van activiteiten. Bij de Astridlaan gaat extra aandacht 

uit naar de optimalisatie van het huidig ruimtegebruik binnen het bestaande handelslint. De verdere verlinting 
wordt hierdoor vermeden en het hergebruik van ruimte gemaximaliseerd.  

 Het waarborgen van een toegankelijk aanbod voor consumenten. Alle burgers moeten toegang hebben 
tot een voldoende aanbod om te voorzien in hun behoeften. De noden van de consument staan hier centraal. 
De nabijheid en bereikbaarheid van kleinhandelsbedrijvigheid tot bevolkingsconcentraties vermindert de 
noodzaak tot verplaatsingen per auto zodat iedereen in zijn basisaanbod goederen, in bijzonder voeding, kan 
voorzien en beperkt de druk op open ruimte.  

Enerzijds verhoogt de concentratie van kleinhandel in de kern de bereikbaarheid voor de consument. De 
handelszone op de Astridlaan is zo gepositioneerd dat de toegankelijkheid van de stedelijke woonkernen 
gemaximaliseerd wordt. De ruimtelijke optimalisatie van de Astridlaan moet zorgen voor een verbeterde 
toegankelijkheid van het aanbod daar. Tot slot wordt een aanbod dagelijkse goederen in de deelkernen 
gefaciliteerd.  

 Het bewerkstelligen van een duurzame mobiliteit. Een visie, plan of project mag geen significant 
negatieve impact hebben op de bestaande mobiliteitssituatie. De mobiliteitsproblemen mogen niet van het ene 
gebied naar het andere verschoven worden. Er wordt steeds rekening gehouden met de bereikbaarheid met 
het openbaar vervoer en individuele transportmiddelen, de bijkomende verkeerstromen zijn kleiner dan de 
beschikbare wegencapaciteit (restcapaciteit) en er is een minimale toename van de parkeerdruk. 

Door de concentratie van kleinhandel in twee polen wordt het aantal verkeersbewegingen beperkt en wordt er 
maximaal ingezet op combinatiebezoeken tussen handelszaken binnen een pool. Verder wordt er gestreefd naar 
een multimodale bereikbaarheid en verkeersveiligheid van beide polen.  

 

https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/lokale-besturen/integraal-handelsvestigingsbeleid/leidraad-voor-steden-en
https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/lokale-besturen/integraal-handelsvestigingsbeleid/leidraad-voor-steden-en
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1/ Bevraging consumenten: vragenlijst 

Identificatie van de persoon 

Woonplaats 

 

 

Geboortejaar 

 

 

Geslacht 

  Man  

  Vrouw  

  Andere  
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Winkellocaties 

* 
Waar gaat u voornamelijk winkelen voor dagelijkse goederen zoals voedingswaren, drank, 
supermarkt, apotheek,…? 

 

   
Zelden 

tot nooit 

 
Zelden 

 
Soms 

 
Vaak 

 
Meestal 

NVT 

Geraardsbergen centrum       

Geraardsbergen Astridlaan       

Deelgemeente van Geraardsbergen       

Ninove       

Galmaarden       

Zottegem       

Brakel       

Aalst       

Gent       

Ronse       

Herzele       

Roosdaal       

Lessen/Lessines       

Edingen/Enghien       

Brussel/Bruxelles       

Ander, gelieve te specificeren 
............................................................ 

      

 

 

   

 



 

Studie detailhandelsvestigingen verstedelijkt gebied Geraardsbergen | IDEA Consult | 2018 72 

* 
Waar gaat u voornamelijk winkelen voor persoonlijke aankopen zoals kleding, schoenen, juwelen, 
boeken, sport, media, ...? 

 

   
Zelden 

tot nooit 

 
Zelden 

 
Soms 

 
Vaak 

 
Meestal 

NVT 

Geraardsbergen centrum       

Geraardsbergen Astridlaan       

Deelgemeente van Geraardsbergen       

Ninove       

Galmaarden       

Zottegem       

Brakel       

Aalst       

Gent       

Ronse       

Herzele       

Roosdaal       

Lessen/Lessines       

Edingen/Enghien       

Brussel/Bruxelles       

Ander, gelieve te specificeren 
............................................................ 
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* 
Waar gaat u voornamelijk winkelen voor uitzonderlijke aankopen zoals wooninrichting, elektro, 
tuinartikelen, doe-het-zelf, ...? 

 

   
Zelden 

tot nooit 

 
Zelden 

 
Soms 

 
Vaak 

 
Meestal 

NVT 

Geraardsbergen centrum       

Geraardsbergen Astridlaan       

Deelgemeente van Geraardsbergen       

Ninove       

Galmaarden       

Zottegem       

Brakel       

Aalst       

Gent       

Ronse       

Herzele       

Roosdaal       

Lessen/Lessines       

Edingen/Enghien       

Brussel/Bruxelles       

Ander, gelieve te specificeren 
............................................................ 
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* 
Hoe verplaatst u zich voornamelijk om te winkelen? 

 

   
Zelden 

tot nooit 

 
Zelden 

 
Soms 

 
Vaak 

 
Meestal 

NVT 

Auto       

Fiets       

Te voet       

Trein       

Bus       

Ander, gelieve te specificeren 
............................................................ 
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Keuzefactoren voor een winkelgebied 

* 
In welke mate zijn onderstaande factoren belangrijk voor u met betrekking tot de keuze van de plaats 
waar u uw inkopen doet? 

 

   
Onbelangrijk 

 
Minder 

belangrijk 

 
Noch 

onbelangrijk, 
noch 

belangrijk 

 
Belangrijk 

 
Zeer 

belangrijk 

NVT 

Bereikbaarheid met de auto       

Bereikbaarheid met de fiets/te voet       

Bereikbaarheid per openbaar vervoer       

Bewegwijzering op en naar de locatie       

Voldoende parkeergelegenheid       

Voldoende fietsenstallingen       

Uitstraling winkels       

Uitstraling openbaar domein       

Aanwezigheid straatmeubilair 
(vuilbakken, zitbanken, …) 

      

Netheid van de straten       

Veiligheid       

Imago van de regio       

Animatie/evenementen       

Gezamenlijke klantenkaart       

Nabijheid van uw woon- en leefomgeving       

Vriendelijke bediening       

Nabijheid andere horeca       

Nabijheid andere winkels       

Nabijheid vrije tijd, cultureel en/of 
toeristisch aanbod 

      

Ander, gelieve te specificeren 
............................................................ 
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* 
In welke mate voldoet Geraardsbergen centrum aan onderstaande factoren? 

 

   
Voldoet 

helemaal 
niet 

 
Voldoet 

niet 

 
Neutraal 

 
Voldoet 

 
Voldoet 
prima 

NVT 

Bereikbaarheid met de auto       

Bereikbaarheid met de fiets/te voet       

Bereikbaarheid per openbaar vervoer       

Bewegwijzering op en naar de locatie       

Voldoende parkeergelegenheid       

Voldoende fietsenstallingen       

Uitstraling winkels       

Uitstraling openbaar domein       

Aanwezigheid straatmeubilair 
(vuilbakken, zitbanken, …) 

      

Netheid van de straten       

Veiligheid       

Imago van de regio       

Animatie/evenementen       

Gezamenlijke klantenkaart       

Nabijheid van uw woon- en leefomgeving       

Vriendelijke bediening       

Nabijheid andere horeca       

Nabijheid andere winkels       

Nabijheid vrije tijd, cultureel en/of 
toeristisch aanbod 

      

Ander, gelieve te specificeren 
............................................................ 
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* 
In welke mate voldoen de winkels langsheen de Astridlaan aan onderstaande factoren? 

 

   
Voldoet 

helemaal 
niet 

 
Voldoet 

niet 

 
Neutraal 

 
Voldoet 

 
Voldoet 
prima 

NVT 

Bereikbaarheid met de auto       

Bereikbaarheid met de fiets/te voet       

Bereikbaarheid per openbaar vervoer       

Bewegwijzering op en naar de locatie       

Voldoende parkeergelegenheid       

Voldoende fietsenstallingen       

Uitstraling winkels       

Uitstraling openbaar domein       

Aanwezigheid straatmeubilair 
(vuilbakken, zitbanken, …) 

      

Netheid van de straten       

Veiligheid       

Imago van de regio       

Animatie/evenementen       

Gezamenlijke klantenkaart       

Nabijheid van uw woon- en leefomgeving       

Vriendelijke bediening       

Nabijheid andere horeca       

Nabijheid andere winkels       

Nabijheid vrije tijd, cultureel en/of 
toeristisch aanbod 

      

Ander, gelieve te specificeren 
............................................................ 
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Aanbod van winkels 

 

* 
Welke type winkels ontbreken in Geraardsbergen en kunnen een meerwaarde betekenen voor u? 

 

  Verkoop van voeding  

  Persoonlijke verzorging  

  Kleding en mode  

  Vrije Tijd  

  Huishoudelijke artikelen  

  Elektro en huishoudelijke apparaten  

  In en om de woning  

  Auto en fiets  

  Doe het zelf  

  Horeca  

  Ander, gelieve te specificeren 
............................................................ 
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* 
U gaf aan dat volgende type winkels ontbreken in Geraardsbergen. Kan u aangeven welke types 
hiervan de hoogste prioriteit hebben? 

 

   
Laagste 
prioriteit 

 
 

 
 

 
 

 
Hoogste 
prioriteit 

Verkoop van voeding      

Persoonlijke verzorging      

Kleding en mode      

Vrije Tijd      

Huishoudelijke artikelen      

Elektro en huishoudelijke apparaten      

In en om de woning      

Auto en fiets      

Doe het zelf      

Horeca      

Ander, gelieve te specificeren 
............................................................ 

     

 

 

   

 

 
Heeft u nog opmerkingen/aanvullingen bij deze bevraging? 

 

  
 

 

   

 

 
Indien u kans wil maken op de winkelbon van 25 euro dan vragen wij nog enkele aanvullende 
contactgegevens. 

 

 Naam  
 

E-mail  
 

Telefoon  
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2/ Verklaringen afkortingen 

WVO Winkelvloeroppervlakte 

DG Dagelijkse Goederen 

PG Periodieke Goederen 

UG Uitzonderlijke Goederen 

FEQ Fulltime Equivalents 

KB Koopbinding 

KA Koopattractie 

Detailhandel s.s. Verkoop van goederen (=DG, PG, UG en ‘overige detailhandel’) 
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3/ Verklarende woordenlijst 

Winkelvloeroppervlakte Winkelvloeroppervlak is dat deel van de winkelruimte dat voor het publiek 
toegankelijk is. 

Dagelijkse Goederen Goederen voor dagelijks gebruik die in hoge frequentie worden aangekocht. 
Voorbeelden zijn groenten, fruit, vlees, brood, geneesmiddelen, enz. 

Periodieke Goederen Goederen die met een zekere regelmaat worden aangekocht. Hierbij gaat de 
consument actief op zoek naar gewenste kwaliteit en prijs. Voorbeelden zijn 
kledij, schoenen, boeken, kleinere huishoudartikelen, enz. 

Uitzonderlijke Goederen Niet-alledaagse aankopen met grote invloed op het budget. Voor deze aankopen 
wordt veel tijd uitgetrokken. Voorbeelden zijn meubelen, wooninrichting, 
huishoudapparaten (bruin- en witgoed) enz. 

Koopbinding De koopbinding is een maat die aangeeft welk deel van de koopkracht van de 
inwoners van een stad (of een stadsdeel) in de eigen stad (stadsdeel) wordt 
besteed. 

Koopattractie Koopattractie meet hoeveel koopkracht er vanuit andere gemeenten 
(stadsdelen) naar een stad (stadsdeel) wordt getrokken. 

 


