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van de verschillende winkelgebieden en 
gewenste voorzieningenstructuur voor de 
consument.

Onderzoeksvragen

De volgende onderzoeksvragen worden 
beantwoord:
1. Hoe ziet de huidige vraag- en 

aanbodstructuur (dagelijks, niet-dagelijks 
winkelaanbod) van ’s-Hertogenbosch West 
eruit? Wat zijn de sterke en zwakke punten?

2. Wat zijn relevante ontwikkelingen in vraag 
en aanbod (landelijk, regio, gemeente)?

3. Wat zijn de na te streven ambities en 
uitgangspunten voor de (toekomstige) 
winkelstructuur?

4. Wat is de omvang van het haalbare 
programma aan dagelijkse en niet-
dagelijkse artikelen in West?

5. Wat is de toekomstig haalbare positie van 
de verschillende winkelgebieden? Wat 
betekent dit voor de omvang en 
samenstelling van het aanbod en de 
omvang van de trekkers (met name 
supermarkten)?

1.1 Inleiding

Aanleiding

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil op 
verschillende locaties in West (Helftheuvel, 
Boschmeerplein/Oude Vlijmenseweg, 
Kooikersweg) meewerken aan de uitbreiding  
van het supermarktaanbod. Om een goede 
afweging te kunnen maken met betrekking tot 
de bestaande marktinitiatieven dient het huidige 
detailhandelsbeleid voor ’s-Hertogenbosch 
geactualiseerd  te worden. Hiermee ontstaat 
tevens een actueel kader voor planologische 
procedures.

Behalve supermarktinitiatieven wil ook de CVE 
van het winkelcentrum Helftheuvel komen tot 
een uitbreiding. Daarbij gaat het mogelijk om 
toevoegingen in de dagelijkse en de niet-
dagelijkse sector. Dit vraagt om een actueel 
inzicht in de haalbare en gewenste omvang  
(zowel dagelijks als niet-dagelijks) van dit 
stadsdeelcentrum.

Naar aanleiding van beide aspecten heeft de 
gemeente op korte termijn behoefte aan een 
bijstelling en onderbouwing van het ruimtelijke 
detailhandelsbeleid, gebaseerd op de 
toekomstige behoefte aan winkeloppervlak, 
haalbare positie en kansen (en mogelijkheden) 

Diverse uitbreidingswensen in West, o.a. van Lidl

Jumbo in Helftheuvelpassage is recent uitgebreid 
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1.2 Vraag- en aanbodstructuur

Omvang verzorgingsgebied

Het relevante verzorgingsgebied voor winkels in 
’s-Hertogenbosch West bestaat in de eerste 
plaats uit de wijk West zelf. De wijk wordt door 
spoorlijnen en water gescheiden van de rest 
van de stad, waardoor het een helder 
afgebakend gebied is (ook voor de consument). 

De wijk Engelen (dorpen Engelen, Bokhoven en 
nieuwe wijk De Haverleij) heeft (en krijgt) zelf 
relatief weinig winkelvoorzieningen en kan ook 
tot het verzorgingsgebied van West worden 
gerekend. De afstand tussen beide delen van 
de stad is klein, en er zijn goede (weg-)
verbindingen. Met name stadsdeelcentrum 
Helftheuvelpassage heeft ook een functie voor 
Engelen. 

De wijk ’s-Hertogenbosch West telt in totaal 
circa 20.475 inwoners*. Door woningbouw, met 
name in Paleiskwartier en Willemspoort, zal het 
aantal inwoners in West de komende jaren nog 
flink groeien. Volgens de gemeentelijke 
prognoses telt West in 2025 23.326 inwoners**.

* Gemeente ’s-Hertogenbosch (2016), Kerncijfers 
2015/2016

** Gemeente ’s-Hertogenbosch (2015), 
Bevolkingsprognose ’s-Hertogenbosch 2013-2030
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Spreiding inwoners in ’s-Hertogenbosch West en Engelen
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Het nabijgelegen Engelen is met de 
ontwikkeling van De Haverleij flink gegroeid 
naar circa 5.825 inwoners. De komende jaren 
zal het aantal inwoners in dit deel van de 
gemeente licht afnemen, naar 5.580 in 2025.
 
Omvang winkelaanbod 

In het gebied ’s-Hertogenbosch West (inclusief 
Engelen) is in totaal circa 33.200 m² wvo 
(winkelvloeroppervlak) aanwezig (exclusief  
± 2.600 m² wvo leegstand, met name bepaald 
door een groot pand op bedrijventerrein)*. Het 
dagelijkse aanbod (levensmiddelen, 
persoonlijke verzorging) heeft een omvang van 
circa 9.500 m² wvo. Een groot deel hiervan 
wordt ingenomen door de supermarkten.

Het niet-dagelijkse aanbod in West heeft een 
totale omvang van circa 23.700 m² wvo. Dit 
aanbod betreft zowel ‘regulier’ aanbod (zoals 
kleding en mode, huishoudelijke artikelen, sport 
en spel, media, bruin- en witgoed) als 
volumineus aanbod (bouwmarkt, tuinartikelen, 
woninginrichting).

Spreiding winkelaanbod

De meeste winkels in ’s-Hertogenbosch West 
zijn gevestigd in de overdekte Helftheuvel-

* Locatus (2016), Verkooppuntenbestand 
’s-Hertogenbosch, oktober 2016

Spreiding winkelaanbod in ’s-Hertogenbosch West (inclusief Engelen) in m² wvo
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passage. In totaal telt dit stadsdeelcentrum 
circa 65 winkels, met een totale omvang van 
ruim 12.000 m² wvo. Het aanbod betreft zowel 
dagelijkse als niet-dagelijkse branches. 

Daarnaast zijn er de kleinere winkelclusters 
Boschmeerplein, Boschmeersingel en 
Boschveld en is er enige verspreide bewinkeling 
(o.a. versmarkt/EMTÉ Paleiskwartier en 
supermarkt Engelen, winkels in volumineuze 
artikelen op bedrijventerrein Rietvelden) (zie 
kaart op p.5). 

EMTÉ in Paleiskwartier
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Supermarktinitiatieven in West

Een van de aanleidingen voor deze visie is het 
feit dat er diverse marktpartijen plannen of 
wensen hebben voor uitbreiding of vestiging 
van een supermarkt in West. Op dit moment 
zijn de volgende wensen/initiatieven bij de 
gemeente bekend:

• uitbreiding Lidl van 760 naar circa 1.300 m² 
wvo (+ 540 m² wvo), hierbij wordt de 
supermarkt verplaatst van het 
Boschmeerplein naar een locatie aan de 
Oude Vlijmenseweg (binnen het 
winkelcentrum)

• vestiging van een supermarkt van 1.200 m² 
wvo) aan de Kooikersweg, hier is 
momenteel geen supermarkt gevestigd. 
Conform reeds gemaakte afspraken in het 
kader van vigerend beleid betreft dit een 
nieuwe supermarktformule (Hoogvliet).

• uitbreiding Albert Heijn in Helftheuvel-
passage van 1.470 naar circa 2.000 (+ 530 
m² wvo)

• uitbreiding Jumbo in Helftheuvelpassage 
van 1.700 naar circa 2.000 (+ 300 m² wvo)

In totaal komt dit neer op een uitbreidingswens 
van supermarkten van circa 2.570 m² wvo.
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Spreiding winkelaanbod inclusief supermarkten in ’s-Hertogenbosch West en Engelen



2 Landelijke trends en gevolgen voor ’s-Hertogenbosch West
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2.1 Trends en ontwikkelingen

De detailhandelssector is zeer dynamisch en is 
de afgelopen jaren sterk veranderd door diverse 
ontwikkelingen aan vraag- en aanbodzijde.
 
Detailhandel onder druk: de getallen

Sinds 2008 is de winkelmarkt structureel 
gewijzigd van een groei- in een krimpmarkt. Met 
name in de non-foodsector groeide het aanbod 
fors als gevolg van de vastgoedbubbel en de 
drang tot schaalvergroting. De bestedingen 

groeiden niet in dezelfde mate mee. Sterker 
nog, sinds 2008 zijn de bestedingen in non-food 
flink gedaald. De economische crisis was 
hiervoor niet de enige oorzaak. Door de 
opkomst van internet verschuiven bestedingen 
steeds meer van fysieke winkels naar webshops 
(markt-aandeel inmiddels 20% in niet-dagelijkse 
sector). Daarnaast heeft de vergrijzing een 
drukkend effect op winkelbestedingen (ouderen 
besteden minder aan producten). Gevolg van 
deze ontwikkelingen is een structureel 
overaanbod. Sinds 2012 zijn al meer dan 50 

Faillissements-
golf  

Vastgoed-
bubbel  

Schaalvergroting

Economische
crisis

Vergrijzing
bevolking

Opkomst
internetwinkelen

2% 15%

20152005

65-

65+ -30%

mode-uitgaven 

marktaandeel webshops

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

150

140

130

120

110

100

90
index bestedingen

index aanbod (m² wvo)

Scheefgroei vraag en aanbod winkels in non-food 

Toename leegstand (m² wvo) Dalend huurprijsniveau 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4 mln

3 mln

2 mln

1 mln
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

€200

€175

€150

€125

€100

Voor het eerst in geschiedenis
afname winkeloppervlak

Lichte opleving bestedingen 
in fysieke winkels

Groei gestopt door transformatie
naar andere functies

Bron: LocatusBron: CBS, Locatus, thuiswinkel.org Bron: NVM

landelijke winkelketens failliet gegaan. In 2015 
nam het aanbod in de non-foodsector voor het 
eerst in de historie af. De leegstand van 
winkelpanden is inmiddels opgelopen tot ruim 
3,5 mln m² wvo. Door het toenemende aantal 
beschikbare winkelpanden laat ook het 
huurprijsniveau sinds 2010 een dalende trend 
zien. De exponentiële toename van leegstand 
lijkt gestopt door transformatie van leegstaande 
winkelpanden naar andere functies. 

Ondanks de licht oplevende bestedingen in de 
non-food sinds 2015 (zie grafiek) is de 
verwachting dat het winkelaanbod de komende 
jaren nog verder zal afnemen als gevolg van de 
verdere groei van webshops (forse toename 
marktaandeel) en de voortgaande vergrijzing 
van de bevolking.
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Wijzigend aankoopgedrag

De opkomst van internetwinkelen heeft niet 
alleen effecten op bestedingen in fysieke 
winkels, maar leidt ook tot een structureel ander 
ruimtelijk aankoopgedrag. Voor de digitale 
revolutie werd alles in een winkel(centrum) 
gekocht en was de aankooplocatie vooral 
afhankelijk van het type product dat werd 
aangeschaft. Hoe unieker het product, hoe 
groter de reisafstand die men bereid was af te 
leggen. 

Inmiddels is het internet een volwaardig en 
sterk alternatief aankoopkanaal. Het markt-
aandeel van webshops groeit razendsnel en 
steeds meer soorten producten, zelfs 

keuzegevoelige producten zoals schoenen, 
worden massaal via internet aangeschaft. 
Bezorging en retourneren zijn vaak gratis en 
veel producten worden al binnen 24 uur 
geleverd. Dit betekent dat de noodzaak voor 
een bezoek aan een winkelgebied voor een 
groot deel is weggevallen. Met name winkels in 
de niet-dagelijkse sector worden in toenemende 
mate pas bezocht als sprake is van een onder-
scheidend vermogen ten opzichte van internet. 

Meerwaarde fysieke winkellocaties

Fysieke winkellocaties houden meerwaarde als 
het gaat om het doen van dagelijkse aankopen 
die vaak nodig zijn (boodschappen) in de 
directe woon-/leefomgeving. Dit geldt ook voor  

een bezoek aan de grote centrumgebieden, 
waar een unieke verzameling van aanbod en 
een aantrekkelijke sfeer en beleving te vinden 
zijn, en waarvoor men bereidheid is een lange 
afstand af te leggen (dagje naar de stad). 
Perifere winkelconcepten in non-food zijn 
kwetsbaar, omdat ze mikken op koopmotieven 
‘prijs’ en ‘run’, aspecten waarin internet 
aantoonbaar sterker is.  
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Ruimtelijke polarisatie

Gevolg van dit gewijzigde consumentengedrag 
is dat vooral de middelgrote centra in Nederland 
kampen met afnemende bezoekersaantallen. 
Deze centra (zowel hoofdwinkelcentra als 
grotere wijk- en stadsdeelcentra) hebben relatief 
veel (winkel)aanbod in het middensegment 
(doorsneeketens) en de filialiseringsgraad is 
hoog. Juist dat middensegment is (te) weinig 

onderscheidend ten opzichte van internet. Daar 
zijn dan ook de afgelopen jaren veel landelijk 
bekende ketens failliet gegaan. 

Bestaande winkelketens hebben hun 
vestigingsstrategie gewijzigd: er worden niet of 
nauwelijks nog nieuwe filialen geopend, op 
sommige locaties worden zelfs filialen gesloten. 
Gevolg is dat de leegstand in middelgrote 

centra de afgelopen jaren het hardst is gegroeid 
en op het hoogste niveau (circa 12% van het 
aantal winkelpanden) van alle centra uitkomt.  

Kleine (dorps)centra en wijkwinkelcentra zijn 
vooral aantrekkelijk voor makkelijk en snel 
boodschappen doen, en de allergrootste centra 
(binnensteden) zijn vooral door de keuze, sfeer 
en beleving aantrekkelijk. 
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Belang supermarkten voor overige winkels groot

Voor kleine en middelgrote centrumgebieden 
zijn supermarkten van groot belang. Met ± 80% 
marktaandeel in de dagelijkse sector zijn 
supermarkten de basis bij het boodschappen 
doen. Ze zijn voor de consument bepalend bij 
de keuze van een winkelgebied. 

Een doorsnee supermarkt van 1.200 m² wvo 
trekt wekelijks circa 10.000 bezoekers. Overige 
winkels kunnen profiteren van de grote 
bezoekersaantallen van deze publiekstrekkers. 

Onderlinge afstand en zichtrelatie zijn daarbij 
bepalende factoren.

Uit recent onderzoek onder circa 3.000 
respondenten in 20 dorps- en wijkcentra blijkt 
dat de gemiddelde supermarktbezoeker een 
frequente en overwegend lokale bezoeker is. 
Bovendien blijkt dat circa 44% van deze 
consumenten het supermarktbezoek 
combineert met een of meer andere winkels in 
hetzelfde winkelgebied. 

Het onderzoek toont aan dat het aandeel 
supermarktbezoekers dat ook andere winkels 
bezoekt, toeneemt naarmate de winkels dichter 
bij de supermarkt liggen. Na 80 meter neemt 
het combinatiebezoek snel af. 
Daarnaast blijkt dat het combinatiebezoek 
toeneemt als er meer winkels in het zicht van de 
ingang van de supermarkt liggen. 
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Ontwikkeling supermarktensector

• Supermarkten worden gemiddeld steeds 
groter. Dit komt doordat kleinschalige 
aanbieders uit de structuur verdwijnen. 

• Met name het aantal supermarkten van 
1.200 à 1.600 m² wvo groeit. Deze maat 
sluit goed aan op consumentenbehoeften 
(ruime opzet en assortiment) en kan 
rekenen op een gezonde exploitatie.

• Het onderscheid tussen service- en 
discountformules wordt steeds kleiner.

• Bij consumenten is een toenemende 
belangstelling voor duurzaamheid, 
authenticiteit en biologische producten waar 
te nemen. Dit is onder meer terug te zien in 
een opmars van biologische en duurzame 
winkels (o.a. Marqt, Ekoplaza, Estafette) en 
versmarkten (o.a. Jumbo Foodmarkt). Dit 
zijn (of worden) in feite supermarkten met 
een bijzonder assortiment.

2.2 Gevolgen voor     
 ’s-Hertogenbosch West

Helftheuvelpassage

De Helftheuvelpassage is te typeren als klein 
stadsdeelcentrum of groot wijkwinkelcentrum. 
Het aanbod is overwegend gericht op dagelijkse 
of frequente boodschappen. Ook een groot deel 
van het niet-dagelijkse winkelaanbod is gericht 

op gemak. Opvallend is het relatief grote 
aandeel zelfstandige ondernemers. Door de 
combinatie van een compleet boodschappen-
aanbod in een efficiënte entourage (overdekt, 
heldere opzet, gratis parkeren rondom het 
winkelcentrum) én een onderscheidend aanbod 
met diverse lokale/regionale aanbieders heeft 
de Helftheuvelpassage een goede uitgangs-
positie. 

Tegelijk geven voornoemde trends aan dat deze 
situatie niet vanzelfsprekend is. Met name de 
iets grotere (overdekte) centra hebben het 
moeilijk. Juist dit type centra, met een relatief 
groot niet-dagelijks winkelaanbod in het 
middensegment, ondervindt steeds meer 
concurrentie van internet (gemak, prijs, volop 
keuze) en van grotere (historische) centra (meer 
aanbod, uniciteit, sfeer). 

Landelijke winkelformules zijn niet meer 
expansief en sluiten juist in middelgrote centra 
met te weinig onderscheidend vermogen hun 
filialen. Voor de Helftheuvelpassage is het dan 
ook van belang in te blijven zetten op de 
frequente aankoopfunctie, met een sterk en 
gevarieerd supermarktaanbod als basis. 

 

Overige winkellocaties

De overige winkellocaties in West zijn 
overwegend kleinschalig. Om in de buurten  
(op korte afstand van de consument) een zo 
compleet mogelijk winkel-/voorzieningenaanbod 
te behouden, is de aanwezigheid van een 
eigentijdse supermarkt als publiekstrekker 
cruciaal. 

De diverse initiatieven voor uitbreiding of 
vestiging van een supermarkt in West sluiten 
hier op aan. Gelet op het draagvlak (aantal 
inwoners) is het naar verwachting niet haalbaar 
alle winkellocaties duurzaam te versterken. In 
het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de 
keuzes om te komen tot een toekomst-
bestendige winkelstructuur in West.



3 Visie op de winkelstructuur ’s-Hertogenbosch West
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3.1 Ambities en uitgangspunten

Gemeentelijk detailhandelsbeleid

Het vigerende gemeentelijk beleid voor 
detailhandel is vastgelegd in de Nota 
Detailhandel ’s-Hertogenbosch 2011. Hierin 
wordt voor de wijken het uitgangspunt 
gehanteerd dat de fijnmazige, hiërarchische 
winkelstructuur voor de dagelijkse 
boodschappen in stand moet blijven. 

Geconstateerd wordt dat “in woonwijken een 
spanningsveld bestaat uit aan de ene kant
stadsdeel- en wijkwinkelcentra die willen 
uitbreiden en aan de andere kant buurtwinkel-
centra en vooral buurtsteunpunten, voor wie het 
door die uitbreidingen steeds moeilijker wordt 
voldoende klanten te trekken. Hoewel de 
perspectieven van de kleine centra niet overal 
even florissant zijn, willen wij ze zoveel mogelijk 
overeind houden, ter  bevordering van de 
leefbaarheid in wijken en buurten. Daarmee 
blijft de Bossche winkelstructuur voor het 
boodschappen doen ongewijzigd.” (p. 12 Nota 
Detailhandel).

Uitgangspunten actualisatie voor West 

Door een aantal ontwikkelingen in West 
(verzoeken schaalvergroting en vestiging 
supermarkten, realisatie groter aanbod 

Paleiskwartier (Van Heinde/EMTÉ), onhaal-
baarheid versterking Boschveld met 
volwaardige supermarkt) en ontwikkelingen in 
de sector (onder meer druk op niet-dagelijkse 
sector door internet) is actualisatie van het 
beleid voor dit deel van de stad gewenst. Op 
basis van een actueel en integraal beleidskader 
kunnen de marktinitiatieven voor supermarkten 
en voor uitbreiding Helftheuvel-passage worden 
getoetst.  

Bij deze actualisatie voor West zijn door de 
gemeente de volgende uitgangspunten bepaald:
• zoveel mogelijk aansluiten op bestaande 

(beleidsmatig nagestreefde) winkelstructuur
• aansluiten bij toekomstige behoefte 

(marktruimte) en trends (schaalvergroting)
• rekening houden met gemaakte afspraken
• behoud sterk hoofdwinkelcentrum
• behoud diverse buurtvoorzieningen op korte 

afstand van consument (spreiding in West)

Kooikersweg

Churchilllaan
Helftheuvelpassage

Boschveld

Paleiskwartier/
Willemspoort

Binnenstad

Orthenpoort /Werfpad

Buitenpepersdreef

Mgr Van Roosmalenplein

Zuiderpassage

Pettelaarsepoort

Molenhoekpassage

Rosmalen centrum

Bossche woonboulevard

Goulmy en Baarplein

WC Maaspoort

Het Wielsum (Hambaken)

Ploossche Hof

Rompertpassage

De Groote Wielen
(toekomstig)

Boschmeersingel

Boschmeerplein/
Oude Vlijmenseweg

Kap. Koopmansplein

Rivierenplein

Pastoor Van Thiellaan (Hintham)

winkelstructuur 's-Hertogenbosch 

 Engelen

Gewestelijk verzorgend centrum

Bijzondere concentratie

Stadsdeelcentrum

Wijkwinkelcentrum

Buurtwinkelcentrum

Buurtsteunpunten

Functieverandering

Stadsdeelgrens

Verklaring

(exclusief solitaire winkels) 

 Empel

Winkelstructuur ’s-Hertogenbosch (Nota Detailhandel 2011)
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3.2 Haalbaar winkelprogramma

Distributieve analyse dagelijks winkelaanbod

Een kwantitatieve analyse van de marktruimte 
geeft inzicht in de toekomstige behoefte aan 
marktruimte voor winkels. Voor de dagelijkse 
sector (supermarkten, overige winkels in 
levensmiddelen en winkels in persoonlijke 
verzorging) zijn betrouwbare (landelijke) 
kengetallen beschikbaar, en is een dergelijke 
distributieve analyse dan ook goed te maken. 
We maken deze analyse voor het gebied 
’s-Hertogenbosch West (inclusief Engelen) in 
2025. In bijlage 1 is een uitgebreide uitleg over 
de gebruikte variabelen en wijze van berekenen 
opgenomen. Op basis van de distributieve 
analyse kan een (toekomstige) uitbreidings-
ruimte voor de dagelijkse sector in West worden 
berekend van 1.800 à 2.500 m² wvo. 

Uitgaande van een marktaandeel van 
supermarkten in de dagelijkse sector van circa 
80%, is 1.400 à 2.000 m² wvo beschikbaar voor 
uitbreiding van het supermarktaanbod. Het 
meewerken aan alle nu bekende initiatieven 
voor uitbreiding en vestiging van supermarkten 
zal leiden tot een toename van het supermarkt-
oppervlak in West met ± 2.600 m² wvo. Dit is 
groter dan de berekende uitbreidingsruimte. 

Kwalitatieve overwegingen

Belangrijker dan de kwantitatieve marktruimte of 
behoefte zijn de kwalitatieve overwegingen. 
Waar kan de berekende marktruimte het beste 
worden ingezet, rekening houdend met beleid, 
eventuele leegstand en de voorzieningen-
structuur voor de consument?

Haalbaar programma niet-dagelijks aanbod

De niet-dagelijkse sector is zeer divers (van 
mode en luxe-artikelen tot woninginrichting en 
doe-het-zelfartikelen). Het is daarom lastig op 
basis van algemene kengetallen een 
betrouwbare berekening te maken van het 
haalbare aanbod. Het programma voor niet-
dagelijks winkelaanbod wordt veel meer bepaald 
door de kwaliteit van de locatie, en de omvang 
en kwaliteit van de trekkers in een winkelgebied. 

Het niet-dagelijkse winkelaanbod (met 
uitzondering van volumineuze branches) in West 
is vrijwel geheel gevestigd in de stadsdeel-
centrum Helftheuvelpassage. Gelet op de trends 
(zie hoofdstuk 2) is substantiële uitbreiding van 
het niet-dagelijkse aanbod hier zeer risicovol. 
Voor dit type aanbod is de consument in 
toenemende mate gericht op internet, danwel op 
de grotere binnensteden. Enige schaalvergroting 
van bestaande aanbieders kan gewenst zijn voor 
een gezonde exploitatie. 

Supermarkten cruciaal voor winkelstructuur

Geen substantiële uitbreiding niet-dagelijks aanbod
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3.3 Ruimtelijke visie     
 winkelstructuur

Behoud fijnmazige winkelstructuur

De gemeente ’s-Hertogenbosch kiest voor behoud 
van de huidige fijnmazige winkelstructuur in West, 
mede vanwege de sociaal-economische en 
demografische opbouw van de wijk. Dit betekent 
dat naast het complete stadsdeelcentrum 
Helftheuvelpassage ingezet wordt op een aantal 
kleinere buurtvoorzieningen verspreid over West. 
Hierdoor kunnen inwoners uit West op korte 
afstand van de woning blijven beschikken over 
dagelijkse voorziening(en). De bestaande situatie 
(aanwezig aanbod) en eerder gemaakte afspraken 
(op basis van vigerend beleid) vormen hierbij het 
uitgangspunt. 

De Helftheuvelpassage functioneert op dit moment 
goed. Er is weinig leegstand en er wordt 
geïnvesteerd door marktpartijen (onder meer 
recente uitbreiding Jumbo). Deze goede positie is 
echter niet vanzelfsprekend, gelet op de trends en 
de gevolgen hiervan voor middelgrote (stadsdeel)
centra (zie hoofdstuk 2). 

Voor een toekomstig goed functioneren is behoud 
(en versterking) van de frequente aankoopfunctie 
van belang. Voor veel bezoekers is en blijft 
boodschappen doen een belangrijk bezoekmotief 

voor dit type centra. Behoud en uitbreiding van 
de twee bestaande supermarkten is gewenst. 
Met twee grote supermarkten (grootste in 
stadsdeel West) is er een stevig fundament voor 
behoud van een gevarieerd overig 
voorzieningenaanbod (zowel dagelijks als 
niet-dagelijks winkelaanbod, ondersteunende 
horeca en diensten). 

Hoofdlijn gewenste detailhandelsstructuur

Rekening houdend met de huidige vraag- en 
aanbodsituatie, ontwikkelingen op de 
winkelmarkt, berekende marktruimte, en 
gemeentelijke ambities en uitgangspunten ziet 
de toekomstige detailhandelsstructuur voor 
’s-Hertogenbosch West er in hoofdlijnen als 
volgt uit (te behouden/versterken locaties):

• Stadsdeelcentrum Helftheuvelpassage: het 
centrum van West waar inwoners uit West 
en directe omgeving hun dagelijkse 
aankopen kunnen doen, terecht kunnen 
voor frequent benodigde aankopen en 
eenvoudige mode, iets kunnen drinken en 
kunnen lunchen.

• Buurtsteunpunt Boschmeerplein/Oude 

Vlijmenseweg: een efficiënt winkelcentrum 
waar consumenten uit de omliggende 
buurten worden voorzien in een basispakket 

Supermarkten Helftheuvel mogen uitbreiden

Supermarkt Boschmeerplein vergroten
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aan dagelijkse winkels (waaronder een 
supermarkt van eigentijdse omvang).

• Buurtsteunpunt Kooikersweg: een efficiënt 
winkelcentrum waar consumenten uit de 
omliggende buurt worden voorzien in een 
basispakket aan dagelijkse winkels (waaronder 
een supermarkt van eigentijdse omvang)

• Buurtsteunpunt Boschveld: een buurtsteunpunt 
waar consumenten uit de omliggende buurt 
worden voorzien in een pakket aan 
(specialistische) dagelijkse winkels.

• Buurtsteunpunt Paleiskwartier/Hofvijver: een 
basisvoorziening voor de dagelijkse 
boodschappen voor inwoners uit de 
omliggende buurt.

• Buurtsteunpunt Engelen: een basisvoorziening 
voor de dagelijkse boodschappen (supermarkt) 
voor inwoners van Engelen.

Voor de Churchilllaan wordt (conform vigerend 
beleid) functieverbreding voorgesteld, waarbij de 
winkelfunctie op termijn verder afneemt. Voor de 
Boschmeersingel geldt dat niet (meer) actief wordt 
ingezet op versterking van de winkelfunctie. 
Bestaande winkels kunnen gewoon blijven 
bestaan, maar er wordt geen medewerking 
verleend aan uitbreiding van het winkelaanbod 
(waaronder de (mini)supermarkten). Ook hier wordt 
zo nodig ruimte geboden aan functieverbreding.
 

Toekomstig gewenste detailhandelsstructuur in ’s-Hertogenbosch West en Engelen

Boschveld

Helftheuvelpassage

Paleiskwartier

Engelen

Boschmeerplein

Kooikersweg

Stadsdeelcentrum

Buurtsteunpunt

Supermarkt

250 m0

Ondergrond: © OpenStreetMap 
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Omvang supermarkten

De distributieve marktruimte voor dagelijks 
aanbod wordt in dit scenario ingezet voor 
schaalvergroting van de supermarkt in 
winkelcentrum Boschmeerplein, voor 
schaalvergroting van de twee supermarkten in 
stadsdeelcentrum Helftheuvelpassage en voor 
vestiging van een supermarkt in buurtsteunpunt 
Kooikersweg. Uitgaande van de gewenste 
fijnmazige structuur, maar rekening houdend 
met de noodzakelijke schaalvergroting van 
supermarkten, wordt de maximale omvang van 
supermarkten in de buurtsteunpunten bijgesteld 
van 1.200 (vigerend beleid) naar 1.300 m² wvo.

3.4 Uitwerking per winkelgebied

Stadsdeelcentrum Helftheuvelpassage

De huidige (goede) positie van de 
Helftheuvelpassage wordt versterkt door 
schaalvergroting van de twee aanwezige 
supermarkten. De supermarkten in het 
hoofdcentrum van West zijn bij voorkeur de 
grootste binnen het stadsdeel. Om voldoende 
distributieve ruimte te behouden voor een 
overig aanbod in de buurtsteunpunten wordt de 
omvang van de supermarkten in de 
Helftheuvelpassage gemaximeerd op circa 
2.000 m² wvo per supermarkt. 

Met een sterk supermarktaanbod is er 
voldoende basis om het overige dagelijkse en 
niet-dagelijkse winkelaanbod op peil te houden. 
Ruimte voor uitbreiding van niet-dagelijks 
winkelaanbod is beperkt, gelet op de trends 
(onder meer invloed internet, gewijzigde 
vestigingsstrategie winkelformules). Beleid en 
acties voor de Helftheuvelpassage zijn meer 
gericht op behoud en verbetering van de 
bestaande positie, onder meer door 
optimalisatie van de parkeergelegenheid, en 
behoud van een verzorgde uitstraling en divers 
aanbod (winkels, horeca, etc.).

Buurtsteunpunt Boschmeerplein/Oude 

Vlijmenseweg

Dit buurtsteunpunt wordt versterkt door 
uitbreiding van de supermarkt (circa 1.300 m² 
wvo). Aanvullend aan de moderne supermarkt 
wordt in dit buurtsteunpunt gestreefd naar een 
divers aanbod voor frequente aankopen 
(verszaken, drogist, bloemen, buurtgerichte 
horeca en diensten). 

Buurtsteunpunt Kooikersweg

Conform het vigerende beleid (en in het 
verlengde daarvan reeds gemaakte afspraken) 
wordt buurtsteunpunt Kooikersweg versterkt 
door toevoeging van een supermarkt (circa 
1.300 m² wvo). Versterking van dit 

buurtsteunpunt is gewenst omwille van de 
leefbaarheid in deze wijk (relatief veel ouderen). 
Hier wordt niet (meer) gestreefd naar doorgroei 
naar buurtwinkelcentrum.

Buurtsteunpunt Boschveld 

Winkelcentrum Boschveld wordt gezien als 
buurtsteunpunt. Hier wordt niet (meer) gestreefd 
naar toevoeging van een volwaardige 
supermarkt. Het (specialistische) aanbod voor 
overwegend frequente aankopen wordt 
gekoesterd binnen de bestaande structuur. 

Buurtsteunpunt Hofvijver/Paleiskwartier 

De bestaande voorzieningen in het Paleis-
kwartier (Hofvijver) worden geconsolideerd 
conform het vigerende bestemmingsplan. 
Uitbreiding van winkelaanbod danwel wijziging 
van de toegestane branchering is niet gewenst 
om de fijnmazige structuur in dit deel van West 
te behouden. 

Buurtsteunpunt Engelen

De huidige supermarkt in Engelen kan de 
functie voor inwoners uit het dorp behouden. 
Indien gewenste mag ook deze supermarkt 
uitbreiden naar maximaal 1.300 m² wvo. Het 
draagvlak in Engelen is te klein om hier een 
volwaardig winkelcentrum na te streven.  



Bijlage: Berekening marktruimte dagelijkse sector
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Inleiding

De vraagzijde wordt bepaald door de omzet per hoofd, de omvang van het 
verzorgingsgebied (aantal inwoners), de mate waarin het omzetpotentieel uit 
dit verzorgingsgebied terechtkomt in winkels in West (koopkracht-binding) en 
de mate waarin omzet van elders toevloeit (koopkrachttoevloeiing). Aan de 
aanbodzijde spelen de omvang (m² winkelvloeroppervlak) en benodigde 
omzet per m² wvo (vloerproductiviteit) een rol. 

Omvang relevant verzorgingsgebied

In paragraaf 1.2 is reeds aangegeven dat het primaire verzorgingsgebied 
voor supermarkten in ’s-Hertogenbosch West wordt gevormd door inwoners 
van dit gebied zelf (inclusief Engelen). Voor 2025 gaan we uit van een totaal 
aantal inwoners in dit gebied van circa 28.900*. 

Omzet per hoofd

In distributieve berekeningen als deze wordt uitgegaan van de landelijk 
gemiddelde omzet per hoofd van de bevolking per jaar. Bij deze gemiddelde 
omzet per hoofd van de bevolking zijn niet alleen bestedingen van 
consumenten meegenomen, maar ook bestedingen van bedrijven in winkels. 
In Nederland is de gemiddelde omzet per hoofd van de bevolking in de 
dagelijkse sector per jaar € 2.763**.

Het is gangbaar dit landelijk gemiddelde omzetcijfer aan te passen indien het 
gemiddeld besteedbaar inkomen in het verzorgingsgebied afwijkt van het 
Nederlands gemiddelde. Voor supermarkten is het gebruikelijk het 
omzetcijfer per hoofd te corrigeren met ¼ van het percentage dat het 
inkomen lager of hoger is dan het Nederlands gemiddelde. 

* Gemeente ’s-Hertogenbosch (2015), Bevolkingsprognose ’s-Hertogenbosch 2013-
2030

** I&O Research/DTNP (februari 2017), KSO Randstad 2016

Het gemiddeld besteedbaar inkomen in West ligt 6% onder het landelijk 
gemiddelde, in Engelen 35% boven dit landelijk gemiddelde***. Rekening 
houdend met de bevolkingsomvang van beide gebieden kan een gemiddelde 
afwijking van het landelijk gemiddelde worden berekend van +3%. In dit 
geval gaan we dus uit van een omzet per hoofd in de dagelijkse sector van  
€ 2.784 (€ 2.763 + (¼ x 3% x € 2.763)).

Koopkrachtbinding

Het aandeel van de totale bestedingen van inwoners van West dat 
terechtkomt in de eigen winkels noemen we koopkrachtbinding. De meest 
recente (betrouwbare) gegevens hierover op wijkniveau in de gemeente 
’s-Hertogenbosch dateren uit 2008****. 

Destijds is voor West/Engelen in de dagelijkse sector een koopkrachtbinding 
gemeten van 92%. Rekening houdend met trends in de (supermarkt)sector 
(toenemend belang internet enerzijds, groeiend marktaandeel supermarkten 
anderzijds) gaan we voor de berekening van de distributieve mogelijkheden 
voor 2025 uit van een maximaal haalbare binding van 95%, uitgaande van 
versterking van het supermarktaanbod in West (deels al gerealiseerd met 
uitbreiding Jumbo en vestiging versmarkt/EMTÉ, deels nog in plannen). 

Koopkrachttoevloeiing

Het aandeel binnen de totale omzet dat besteed wordt door consumenten 
van buiten het primaire verzorgingsgebied noemen we de koopkracht-
toevloeiing. Hierover zijn geen gemeten cijfers beschikbaar en moet dus een 
zo goed mogelijke inschatting worden gemaakt. 

***  CBS (2017), StatLine databank
**** Gemeente ’s-Hertogenbosch (2008), Binnenstadsmonitor
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Toevloeiing van koopkracht naar West (en dan met name naar de 
Helftheuvelpassage) zal vooral afkomstig zijn uit Vlijmen. In Vlijmen zijn vier 
supermarkten gevestigd (EMTÉ, Coop, Jumbo, Aldi). Het overige 
winkelaanbod is echter van beperkte omvang, waardoor inwoners uit Vlijmen 
naar verwachting regelmatig naar (onder meer) de op korte afstand gelegen 
Helftheuvelpassage zullen gaan. Tijdens deze bezoeken zullen zij naar 
verwachting ook (vaak) aankopen in de dagelijkse sector doen. 

De bijzondere formule van EMTÉ in het Paleiskwartier trekt mogelijk ook 
bezoekers vanuit overige delen van ’s-Hertogenbosch en Vught. 

Al met al schatten wij in dat een toevloeiing in de dagelijkse sector van 15 tot 
maximaal 20% haalbaar is. 

Vloerproductiviteit

In Nederland bedraagt de gemiddelde omzet per m² (uit de verkoop aan 
consumenten en bedrijven) in de dagelijkse sector € 7.952,- (excl. BTW) 
(I&O Research/DTNP, 2017). De landelijk gemiddelde vloerproductiviteit is 
de resultante van vraag (omzet) en aanbod (m²). Omzetten staan landelijk 
gemiddeld onder druk (overaanbod). 

Ook in West moet deze landelijk gemiddelde vloerproductiviteit daarom als 
ondergrens voor winkels worden beschouwd om consumenten een 
kwalitatief goed aanbod en serviceniveau te kunnen bieden.

Indicatieve berekening behoefte (marktruimte) in dagelijkse sector in 2025 

’s-Hertogenbosch West (inclusief Engelen)

Inwoners primair verzorgingsgebied 28.900
Omzet per inwoner (excl. BTW) € 2.784
Koopkrachtbinding 95%
Gebonden omzet West € 76,4 miljoen

Koopkrachttoevloeiing (als aandeel van totale 
potentiële omzet)

15 - 20%

Koopkrachttoevloeiing (absoluut) € 13,5 - 19,1 miljoen

Totale potentiële omzet  West (excl. BTW) € 89,9 - 95,5 miljoen
Gemiddelde omzet per m2 NL (excl. BTW) € 7.952
Potentieel dagelijks aanbod West 11.310 - 12.020 m² wvo
Aanwezig dagelijks aanbod West 9.520 m² wvo
Uitbreidingsruimte dagelijks aanbod West 1.790 - 2.500 m² wvo


