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Conclusies en gegevens uit het onderzoek

Algemene conclusies vanuit het onderzoek

 Internet grootste stijger 
Zoals verwacht is het internet een veel prominentere rol gaan spelen bij het aankoopgedrag van 
consumenten.
Met bijna 32.000 winkels is internet het grootste winkelgebied van Nederland.
Zowel voor dagelijkse als niet-dagelijkse boodschappen is de oriëntatie van consumenten op internet 
bijna verdubbeld ten opzichte van 2011. Inwoners uit de Randstad doen bijna 11,9% van hun uitgaven 
van producten aan webwinkels. In de niet-dagelijkse sector tot 21,6% van de bestedingen. Internet is 
het grootste winkelcentrum van Nederland: het realiseert de meeste winkelomzet van alle 
winkelgebieden en heeft meer winkels dan welk centrum dan ook. Een verdere groei is te verwachten. 

 Middelgrote centra zien hun regionale positie verkleinen
Vooral in de niet-dagelijkse sector kiezen consumenten steeds meer voor internet en de grotere 
steden als zij aankopen willen doen. Winkelgebieden die vaker over worden geslagen door 
bovenlokale bezoekers zijn:

- Middelgrote winkelcentra met 10.000 tot 40.000 m2 winkelvloeroppervlakte (wvo)
- Wijk- en stadsdeelcentra groter dan 10.000 m2 wvo.

 Ook stijgers in fysieke winkelgebieden
Consumenten zijn lokaler boodschappen gaan doen, kleinere centra versterkten hun positie. Ondanks 
de toenemende rol van webwinkels werd er meer besteed aan niet-dagelijkse artikelen in de grootste 
centra.
Winkelgebieden die hun positie versterkt hebben zien worden zijn:

- Vier grootste binnensteden met meer dan 100.000 m2 wvo
- Grote stadscentra met 60.000 tot 100.000 m2 wvo
- Dorps- (<10.000 m2 wvo) en wijkcentra (<5.000 m2 wvo)

 Op de wip
Centra van 40.000 tot 60.000 m2 wvo bevinden zich op de wip. Sommige centra in deze groep zullen 
(al dan niet door forse ingrepen) mogelijk stand weten te houden. Anderen zullen naar verwachting tot 
de groep middelgrote winkelcentra toetreden.

Meer informatie is te vinden in bijlage 1 Winkelen in de Randstad. Randstad Koopstromenonderzoek 
2016.

Factsheet consumentenbestedingen detailhandel in Woudenberg
Gegevens uit Koopstromenonderzoek 2016. Afgezet tegen de resultaten in 2011.

Dagelijks sector 
(zoals levensmiddelen en drogisterijartikelen)
Waar komen bestedingen in Woudenberg vandaan? 
Woudenberg (71%), andere gemeenten in de Randstad (incl.1e ring randgemeenten) (28%) en 
toeristische bestedingen 1%. 
In totaal €43,5 miljoen bestedingen in Woudenberg, waarvan 30,8 miljoen vanuit binding, eigen 
gemeente. En 12,7 miljoen vanuit toevloeiing (12,3 miljoen uit andere gemeenten in de 
Randstad (incl. 1e ring randgemeenten) en 0,3 miljoen uit toeristische bestedingen).

Dagelijkse sector 
Waar gaan bestedingen van inwoners uit Woudenberg naartoe? 
Woudenberg (91%), andere gemeenten in de Randstad (incl. 1e ring randgemeenten) (8%) en 
online 1%. 
In totaal €33,7 miljoen bestedingen vanuit Woudenberg, waarvan 30,8 miljoen vanuit binding, 
in de eigen gemeente. En 2,9 miljoen afvloeiing (2,7 miljoen uit andere gemeenten in de 
Randstad (incl. 1e ring randgemeenten) en 0,2 miljoen naar online).



Niet-dagelijkse sector 
Waar komen bestedingen in Woudenberg vandaan? 
Woudenberg (65%), andere gemeenten in de Randstad (incl. 1e ring randgemeenten) (32%) en 
toeristische bestedingen 3%). 
In totaal €17,1 miljoen bestedingen in Woudenberg, waarvan 11,3 miljoen vanuit binding, eigen 
gemeente. En 12,7 miljoen vanuit toevloeiing (12,3 miljoen uit andere gemeenten in de Randstad 
(incl. 1e ring randgemeenten) en 0,3 miljoen uit toeristische bestedingen). 

Niet-dagelijkse sector 
(zoals mode & luxe, vrije tijd en in en om het huis)
Waar gaan bestedingen van inwoners uit Woudenberg naartoe? 
Woudenberg (32%), andere gemeenten in de Randstad (incl. 1e ring randgemeenten) (49%) en 
online 19%. 
In totaal €35,4 miljoen bestedingen in Woudenberg, waarvan 11,3 miljoen vanuit binding, in de eigen 
gemeente. En 24,1 miljoen afvloeiing (17,5 miljoen uit andere gemeenten in de Randstad (incl. 1e 
ring randgemeenten) en 6,6 miljoen naar online).

Cijfers Woudenberg 2016 ten opzichte van 2011 
• De koopkrachtbinding is in totaal 2% afgenomen, voor zowel dagelijkse artikelen met 2% als voor 

niet-dagelijkse artikelen met 2%. De koopkrachtbinding is behoorlijk beter dan bij 
benchmarkgemeenten (gemeenten 10.000-20.000 inwoners), namelijk 91% t.o.v. 75% bij 
benchmarkgemeenten.

• De afvloeiing naar andere gemeenten voor dagelijkse artikelen is in offline 1% en ook in online 1% 
gestegen. Voor online een vergelijkbaar totaalpercentage met de benchmark gemeenten. Voor 
offline ligt het % voor Woudenberg een stuk lager, namelijk 8% afvloeiing naar offline in 2016, 
daar waar bij de benchmarkgemeenten dit 23% is. 

• De afvloeiing naar andere gemeenten voor niet-dagelijkse artikelen is in offline 10% gedaald en 
naar online 11% gestegen. Ook hier ligt het % bij de benchmarkgemeenten een stuk hoger, 
namelijk 56% en voor online ongeveer vergelijkbaar (22% t.o.v. de voor Woudenberg 19%) 

• De omzet voor alle winkeliers samen is gedaald, namelijk € 60,8 miljoen. Dit was € 70 miljoen. 

Cijfers over winkelaanbod Woudenberg 2016 ten opzichte van 2011 
• De winkelleegstand is gestegen van 5 naar 8 verkooppunten, maar het aandeel 

leegstaande 'winkel m2' is gedaald met 202 m2 naar 782 m2. 
• Het aantal winkels is gestegen met 2, maar met 691 m2 oppervlakte minder. 
• Er is één winkel met dagelijkse artikelen bij gekomen en één voor de niet- dagelijkse 

artikelen.
• De verdeling van winkels naar branche is als volgt: 27% dagelijkse artikelen, 23% mode & luxe, 

5% vrije tijd, 38% in en om het huis, 5% overig.
• De verdeling van m2 naar branche is als volgt: 27% dagelijkse artikelen, 15% mode & luxe, 1% 

vrije tijd, 52% in en om het huis, 5% overig.
• Het aantal winkels per 1000 inwoners is voor dagelijkse artikelen gelijk gebleven en niet dagelijks 

0,1 gedaald. Met 5,8 ligt dit boven de benchmarkgemeenten, waar het 5 is.
• Het aantal winkelmeters per 1000 inwoners is voor dagelijkse artikelen met 19 m2 gedaald. Voor 

de niet dagelijkse  een daling van 113 m2. Beide beter dan bij de benchmarkgemeenten. 

Vervoermiddel
42% van de inwoners bezoekt het centrum met de auto, 45% met de fiets en 14% lopend.
Van de overige bezoekers komt 89% met de auto en 11% met de fiets. 

Rapportcijfers winkelvoorziening
Er is een totaaloordeel gevraagd en op diverse zaken als winkelaanbod, parkeermogelijkheden en 
veiligheid.



In totaal krijgt Woudeberg een 7,6. De benchmark is 7.7. Van eigen inwoners krijgt Woudenberg een 
7.5 en van overige bezoekers een 7,7; iets hoger dus.
Opvallende cijfers: horeca aanbod en evenementen worden door overige bezoekers een stukje lager 
beoordeelt dan door eigen inwoners. Waar juist door overige bezoekers wel weer positiever naar 
gekeken wordt dan door eigen inwoners is de parkeermogelijkheden.
Hoge waardering van de inwoners voor de parkeertarieven.
Geen grote uitschieters of afwijkingen. Bereikbaarheid OV, veiligheid en evenementen zijn de grootste 
afwijkers van de benchmark met 0,5. 

Koopstromen verbeterpunten voor de winkelvoorzieningen in Woudenberg
In de enquête, die ruim 100.000 consumenten hebben ingevuld, is ook gevraagd naar de 
verbeterpunten voor bezochte aankooplocaties. Deze kunnen gezien worden als aanknopingspunten 
of waardevolle informatie in de verdere versterking van het winkelgebied. Er zijn 250 reacties 
gegeven voor verbeterpunten.

De meest genoemde aandachtspunten zijn:
 Verkeersveiligheid (n=71) veiliger voor fietsers en auto’s en autoluwer wordt vooral genoemd. 
 Goede parkeergelegenheid (n=42) 

• voor auto's 
• voor fiets 

 Gezelliger (n=24); heeft te maken met uitstraling en wens voor meer horeca/terrassen.
 Horeca draagt bij aan gezelligheid wordt apart door meerdere mensen genoemd (n=18)
 Ruimer/ diverser winkelaanbod (n=12); o.a. gemis schoenenzaak, meer kledingzaken.


