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Samenvatting 

De bereikbaarheid van detailhandel is een zeer relevant thema binnen het detailhandelsbeleid van 

de Vlaamse Overheid. In dit beleidsrapport wordt onderzocht wat het lokale belang van verscheiden 

locatiefactoren is op de winkelvloeroppervlakte van voedselwinkels (verder ingedeeld naar kleine 

voedselwinkels en supermarkten). Meer specifiek wordt onderzocht hoe verschillende types buurten 

afhankelijk van hun geografische ligging er in slagen winkelvloeroppervlakte van voedselwinkels aan 

te trekken. Er zijn twee belangrijke onderdelen te onderscheiden bij deze onderzoeksvraag. Namelijk: 

1. Welke locatiefactoren zijn belangrijk bij de vestigingskeuze van de detailhandelaar?, en 2. Hoe 

variëren deze locatiefactoren over de ruimte? 

De locatiefactoren zijn de redenen waarom een detailhandelaar zich al dan niet ergens vestigt. 

Vertaald naar dit onderzoek zijn dit dan de (lokale) variabelen die bepalen hoeveel 

winkelvloeroppervlakte een buurt zal aantrekken. De belangrijkste verklarende variabele is 

bevolking. Zonder een voldoende klantenbestand binnen het servicegebied kan een winkel uiteraard 

nooit succesvol zijn. Ook wordt het belang van tewerkstelling geschat. Een hoge lokale 

werkgelegenheid zorgt immers voor een tijdelijke, maar belangrijke additionele markt in een buurt. 

Verschillende types transportbewegingen, namelijk pendelen en winkeltrips, worden dan 

gecombineerd. Ook werden verscheidene socio-economische variabelen toegevoegd aan de analyse. 

Uit de literatuur blijkt namelijk dat socio-economische buurtkarakteristieken een belangrijk effect 

hebben op de winstgevendheid en locatiekeuze van een detailhandelaar. Deze socio-economische 

variabelen hebben dan een additioneel positief of net negatief effect op de lokale 

winkelvloeroppervlakte. Er werd beslist het mediaan inkomen, etnische diversiteit (het aandeel 

allochtonen) en grijze druk (het aandeel zestigplussers) op te nemen in de analyse. Informatie over 

deze variabelen werd verzameld op statistische sectorenniveau (Vlaams Gewest) en buurtniveau 

(Brussels Hoofdstedelijk Gebied). Omwille van belangrijke autocorrelatie problemen met betrekking 

tot de te verklaren variabele (winkelvloeroppervlakte), i.e. in sommige gebieden is er een te grote 

concentratie van nulwaarden, werd besloten aan elkaar grenzende sectoren samen te voegen op 

basis van de beschikbare winkelvloeroppervlakte. Uiteindelijk werd het aantal sectoren en buurten 

(9109) teruggebracht tot 2273 lokale studiegebieden. Deze indeling is nog gedetailleerd genoeg om 

de lokale verschillen te analyseren en lost tegelijkertijd de problemen met autocorrelatie op. 

In het rapport wordt specifiek gezocht naar het lokale belang van voornoemde locatiefactoren. Er 

wordt dus verondersteld dat het belang van de verscheidene locatiefactoren fluctueert over de 

ruimte van het studiegebied, i.e. er bestaan verschillen afhankelijk van het gebiedstype (bv. stedelijk 

of landelijk gebied) en/of afhankelijk van de regio (bv. het westen of het oosten van het 

studiegebied). Op basis van het rapport “De bereikbaarheid van voedselwinkels in het Vlaamse 

Gewest” (Cant et al, 2014), de literatuur (zie bv. Verhetsel, 2005) en de ongelijkmatige verdeling van 

locatiefactoren over de ruimte, bestaan namelijk ernstige vermoedens dat ruimtelijke verschillen een 

belangrijk effect hebben op de lokaal aanwezige voedselwinkelvloeroppervlakte. Er wordt dan ook 

gekozen voor een ruimtelijke analysemethode (namelijk geographically weighted regression of GWR) 

die toelaat om deze fluctuaties over de ruimte te meten.  

Bij dit alles werd ook nog een onderscheid gemaakt tussen kleine voedselwinkels en supermarkten. 

De vestigingseisen van deze types voedselretailers zijn namelijk sterk verschillend. Kleine 

voedselwinkels dienen, zoals aangehaald in klassieke detailhandelstheorie (zie bv. Christaller (1933)), 
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dicht bij de bevolking gelegen te zijn om te overleven. Supermarkten genieten daarentegen van 

belangrijke schaalvoordelen dewelke vooral in dunbevolkte gebieden, net buiten 

bevolkingsconcentraties, te gelde kunnen worden gemaakt omdat daar minder competitie voor 

ruimte (vastgoed en grond) is. De klant is bereid verder te reizen naar deze grotere winkels omwille 

van de grotere keuzemogelijkheid en lagere prijzen, waardoor supermarkten meer vrijheid hebben 

bij de locatiekeuze.   

Om het lokale belang van de verscheiden vestigingsfactoren te meten wordt gebruik gemaakt van 

een geographically weighted regression (GWR) (Brunsdon et al, 1996, 1998; Fotheringham et al, 

2002). Deze methode wordt verkozen boven andere lokale modelleertechnieken zoals het gebruik 

van dummyvariabelen, multilevel modeling en spatial expansion modeling. Bij deze andere methoden 

dient namelijk op voorhand (voor het eigenlijke modelleren) beslist te worden waar of hoe de lokale 

coëfficiënten fluctueren over de ruimte. Dit is evenwel net wat in dit rapport wordt onderzocht. Bij 

GWR wordt er voor elke buurt op zich een regressie geschat. Vergelijk dit met een OLS-regressie, 

waar er slechts één coëfficiënt per variabele wordt geschat voor het hele studiegebied. In plaats van 

zoals bij OLS een functie van de volgende vorm te schatten: 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 +⋯+ 𝛽𝑛𝑥𝑛 + 휀 

wordt de formule als volgt aangepast (Nakaya et al, 2009): 

𝑦 = 𝛽0𝑖(𝑢, 𝑣) + 𝛽1𝑖(𝑢, 𝑣)𝑥1𝑖 +⋯+ 𝛽𝑛(𝑢, 𝑣)𝑥𝑛𝑖 + 휀𝑖  

Hierbij verwijst (u,v) naar de coördinaten van een buurt. Omdat het onmogelijk is een regressie te 

schatten op basis van slechts één observatie, wordt voor elke buurt (u,v) nog steeds rekening 

gehouden met de onmiddellijke omgeving. Hoeveel buren worden opgenomen in de lokale analyse 

wordt bepaald door de bandbreedte, gedefinieerd als een maximum afstand tussen buurten om 

onderdeel van de lokale regressie te zijn. Niet alle buurten hebben evenveel belang bij de 

uiteindelijke bepaling van de lokale coëfficiënten. Er wordt een ruimtelijk gewicht van 𝑒−𝑑
2 𝑏2⁄  

gebruikt, waarbij d de afstand is tussen de buurt waarvan de coëfficiënt wordt berekend en de 

andere buurt die wordt opgenomen in de lokale regressie, en b de bandbreedte is. De 

karakteristieken van buurten dichtbij tellen dus sterk mee bij het bepalen van de lokale coëfficiënten, 

buurten aan de rand van de bandbreedte veel minder. Door van GWR gebruik te maken wordt dus de 

eerste wet van de geografie gevolgd, waarbij er wordt van uitgegaan dat gebieden die dichter bij 

elkaar liggen meer invloed hebben op elkaar dan gebieden die verder van elkaar verwijderd zijn 

(Tobler, 1970), om alzo de goodness-of-fit van het model te verhogen. Voor elk GWR-model,  één 

met enkel kleine voedselwinkels en één met enkel supermarkten als te verklaren variabele, werd in 

de analyses telkens gebruik gemaakt van een kleine bandbreedte gebaseerd op een realistische 

reisafstand om de lokale verschillen te onderzoeken, en een hogere bandbreedte om de regionale 

verschillen te analyseren.  

Alvorens de GWR-modellen te schatten, worden klassiek OLS-modellen geschat. Dit wordt gedaan 

om na te gaan of het überhaupt nuttig is een GWR-model te schatten, en zo ja, welke verklarende 

variabelen in het uiteindelijke GWR-model opgenomen dienen te worden.  Het blijkt reeds, op basis 

van de Moran’s I (Moran, 1950) van de residuals van de OLS-modellen, dat de resultaten van de OLS-

modellen sterk ruimtelijk non-stationair zijn, i.e. het belang van de verklarende variabelen varieert 

sterk over de ruimte. Dit betekent dat betere resultaten kunnen worden bereikt door het schatten 
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van GWR-modellen. Er wordt beslist alle verklarende variabelen, i.e. bevolking, werkgelegenheid, 

mediaan inkomen, aandeel allochtonen en grijze druk, ook op te nemen in de GWR-modellen daar zij 

allen bijdrage tot het verklaren van de variantie van de te verklaren variabele en zij steeds statistisch 

significant zijn. Ten slotte wordt ook getest voor multicollineariteit, i.e. correlatie tussen de 

verklarende variabelen, aan de hand van de variance inflation factor (VIF; Marquardt, 1970). Het 

blijkt dat er geen problemen met multicollineariteit zijn. Op basis hiervan werd definitief besloten de 

verklarende variabelen ongewijzigd in de GWR-modellen op te nemen. 

Uit de resultaten blijkt dan dat de verklaringskracht van de modellen significant verbetert door het 

schatten van een GWR-model. Dit wordt bevestigd door verbeteringen in zowel de R², de adjusted R² 

als de AICc. Dit geldt zowel voor de GWR-modellen met de winkelvloeroppervlakte van kleine 

voedselwinkels als de winkelvloeroppervlakte van supermarkten, zowel bij een kleine als een grote 

bandbreedte. Dit is dus een verdere bevestiging dat het belang bij de locatiekeuze van de gekozen 

locatiefactoren sterk verschilt over de ruimte.  

De GWR-modellen genereren heel wat informatie. De belangrijkste conclusies met betrekking tot de 

verscheidene variabelen zijn als volgt. Wanneer men focust op de variabele bevolking, merkt men 

dat klassieke detailhandelstheorie nog altijd relevant is voor kleine voedselwinkels. In de klassieke 

centrale plaatsen theorie (Christaller, 1933) wordt bijvoorbeeld gesteld dat voedselwinkels zich dicht 

bij hun klantenbasis dienen te vestigen, om alzo een zekere drempelwaarde te overschrijden en 

succesvol te zijn. Uit de GWR-modellen voor kleine voedselwinkels blijkt dat de variabele bevolking 

altijd en overal de belangrijkste predictor is voor de lokale winkelvloeroppervlakte. Dit is evenwel 

niet meer waar voor supermarkten. Supermarkten genieten van significante schaalvoordelen die 

voornamelijk buiten dichtbevolkte buurten kunnen worden gerealiseerd. Het blijkt dan ook uit de 

resultaten dat in heel wat gebieden een meerderheid van de supermarktwinkelvloeroppervlakte 

buiten de dichtbevolkte gebieden is gelegen. Dit effect speelt vooral in en rond de Vlaamse 

stadsgewesten en steden van regionaal belang (steden gedefinieerd door Luyten & Van Hecke 

(2007)), waar de competitie voor ruimte het grootst is. De enige uitzonderingen die werden 

teruggevonden zijn het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Genk. Alleen deze stedelijke gebieden 

slagen er wel nog in supermarktwinkelvloeroppervlakte in belangrijke mate in hun kernen te 

weerhouden.  

De andere variabelen nuanceren de variabele bevolking, en hebben een additioneel positief of 

negatief effect op de winkelvloeroppervlakte hebben. Werkgelegenheid heeft een significant positief 

effect op de lokale winkelvloeroppervlakte, zowel voor supermarkten als kleine voedselwinkels. Deze 

variabele zorgt namelijk tijdelijk voor een grote additionele klantenbasis doorheen de week. 

Het mediaan inkomen heeft daarentegen in het algemeen een negatieve invloed op de lokale 

winkelvloeroppervlakte. Dit kan verklaard worden door enerzijds de relatief hoge grond- en 

vastgoedprijzen in gebieden met een hoog mediaan inkomen in vergelijking met aangrenzende 

gebieden, terwijl een hoge mobiliteitsgraad toelaat verder in het hinterland te winkelen. Anderzijds 

is er de erfenis van de planningsmodellen uit de jaren zestig waar uitgegaan werd van een hoge 

individuele mobiliteitsgraad, i.e. een focus op automobiliteit, en er weinig ruimte werd voorzien voor 

lokale detailhandelsruimte in woongebied. De negatieve invloed van mediaan inkomen wordt vooral 

duidelijk bij kleine voedselwinkels, waar de invloed overal significant negatief is behalve in Limburg 

(uitgezonderd de Maaskant). Ook voor supermarkten is de invloed van mediaan inkomen 
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overwegend negatief, dit is vooral het geval in het centrum en oosten van het studiegebied. In het 

Brugse is er evenwel een positieve invloed van mediaan inkomen op de 

supermarktwinkelvloeroppervlakte. 

De invloed van het aandeel allochtonen is daarentegen overwegend positief. Meer  allochtonen 

betekent dus meer winkelvloeroppervlakte. De belangrijkste redenen hiervoor zijn enerzijds etnisch 

ondernemerschap en anderzijds het feit dat deze bevolkingsgroep als vanouds in gebieden woont 

waar een belangrijke mix bestaat van wonen en winkelen. Voor kleine voedselwinkels blijkt er vooral 

in het oosten, in de Kempen en Limburg, een positieve correlatie tussen de winkelvloeroppervlakte 

van kleine voedselwinkels en het aandeel allochtonen te bestaan. Ook in stedelijk gebied is er vaak 

substantieel meer winkelvloeroppervlakte van kleine voedselwinkels door de aanwezigheid van meer 

allochtonen. Voor supermarkten heeft de variabele een significant positief effect op de 

winkelvloeroppervlakte, maar werden er geen significante ruimtelijke verschillen vastgesteld.  

Ook voor de laatste verklarende variabele die werd opgenomen in de verscheidene modellen, 

namelijk grijze druk, blijkt er een overwegend positieve invloed te bestaan op de lokale 

winkelvloeroppervlakte. Hoe hoger de grijze druk, hoe meer winkelvloeroppervlakte dus. Dit is te 

wijten aan historische retentie en ruimtelijke inertie. Deze gebieden waren vroeger een zeer 

interessant gebied om in te investeren als detailhandelaar en dit netwerk is (nog) niet verdwenen. 

Daarnaast zijn oudere klanten ook bijzonder loyaal, zij zullen slechts zelden een winkel verder in het 

hinterland bezoeken. Door deze loyaliteit blijven de lokale drempelwaarden toch behouden. Voor 

kleine voedselwinkels merkt men dat in de Vlaamse Ruit het effect relatief klein is, en in stedelijk 

gebied vaak negatief. In het oosten (Kempen en Limburg) en in West-Vlaanderen is er evenwel een 

significante positieve invloed van grijze druk. Ook voor supermarkten heeft de variabele een 

significant positief effect op de winkelvloeroppervlakte, maar ook hier werden geen significante 

ruimtelijke verschillen vastgesteld.  

In het algemeen kan men besluiten dat ruimtelijke non-stationariteit zeer belangrijk is bij het 

schatten van de lokale winkelvloeroppervlakte. Vaak zullen in stad en platteland bijvoorbeeld 

omgekeerde tendensen bestaan of is het effect van een variabele van een andere grootteorde 

afhankelijk van de locatie. Daarnaast bestaan er zeer belangrijke verschillen tussen de regio’s.  Een 

belangrijke conclusie vanuit het opzicht van het beleid is dan dat detailhandelsdynamieken, 

ruimtelijke ordeningstendensen en het voormalige socio-economische detailhandelsbeleid ertoe 

hebben geleid dat de winkelvloeroppervlakte niet overal meer aansluit bij de bewoning. Het zijn 

hierbij voornamelijk de grote supermarktvolumes die zich buiten de leefkernen hebben gevestigd. 

Een aanbodbeleid waarbij grote volumes in of nauw aansluitend bij de kernen worden gereserveerd 

kan hier soelaas brengen. Zo kunnen ook de minder mobiele burgers in de stads- en gemeentekernen 

van de schaalvoordelen gerelateerd aan dit type supermarkten genieten. Een andere belangrijke 

conclusie is dat er significante variaties op lokaal en regionaal niveau bestaan met betrekking tot het 

belang van alle verklarende variabelen. De capaciteit van verscheidene types buurten om 

winkelvloeroppervlakte aan te trekken hangt dus in belangrijke mate af van de geografische locatie 

van de buurt in kwestie. Dit betekent dat een globaal detailhandelsbeleid, i.e. een ruimtelijk 

homogeen beleid voor het gehele Vlaamse Gewest, zal leiden tot verschillende effecten afhankelijk 

van de buurt en regio. Zeker bij het voeren van een aanbodbeleid zal de lokale realiteit een belangrijk 

effect hebben op de resultaten. Om ongewenste resultaten te voorkomen is een ruimtelijk 

genuanceerd beleid noodzakelijk.    
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1. Inleiding 
Uit het rapport “De bereikbaarheid van voedselwinkels in het Vlaamse Gewest” (Cant et al, 2014)) 

bleek dat er in het Vlaamse Gewest belangrijke geografische verschillen bestaan in het aantal 

supermarkten en het aantal kleine voedselwinkels per capita per gemeente. Zo hebben vooral rurale 

streken, maar ook steden, relatief gezien meer voedselwinkels (kleine voedselwinkels en/of 

supermarkten) per capita dan suburbane gemeenten. Er bestaat ook een regionaal verschil: terwijl er 

in rurale gebieden in West-Vlaanderen bijvoorbeeld relatief veel kleine voedselwinkels zijn en in een 

groot aantal gevallen ook relatief veel supermarkten, wordt het winkellandschap in de rurale 

Kempen vooral gedomineerd door supermarkten. Dit wordt weergegeven in Figuur 1 (voor kleine 

voedselwinkels) en Figuur 2 (voor supermarkten). Gemeenten die geel zijn ingekleurd hebben meer 

winkels per inwoner dan het Vlaamse gemiddelde. Donkeroranje en rood ingekleurde gebieden 

scoren lager ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde. Dit alles doet vermoeden dat de 

locatiefactoren of vestigingscriteria voor verscheidene types voedselwinkels, i.e. kleine 

voedselwinkels en supermarkten, verschillen naargelang gebiedstype (bv. stad, voorstad of 

platteland) en regio (bv. Westhoek of Kempen).  

Uit de micromarketing- (zie onder andere Hoch et al, 1995; Montgomery, 1997; Ziliani, 2000; Rigby & 

Vishwanath, 2006) en  geomarketingliteratuur (zie onder andere Campo et al, 2000; Campo & 

Gijsbrechts, 2004; Verhetsel, 2005) blijkt daarenboven het belang van lokale buurtkarakteristieken, 

zoals etniciteit en inkomen. Deze buurtkarakteristieken bepalen mede de winstgevendheid van een 

vestiging. Omwille van opportuniteitskosten kan men aannemen dat deze buurtkarakteristieken ook 

een belangrijke impact zullen hebben op de vestigingskeuze van de detailhandelaar. Deze 

buurtkarakteristieken zijn niet gelijkmatig verdeeld over de ruimte en door lokale interacties van 

deze buurtkarakteristieken onderling en met andere locatiefactoren zoals drempelwaarden 

(minimum aantal inwoners) zullen de ondernemingsopportuniteiten sterk locatieafhankelijk zijn. 

Men kan dan ook verwachten dat het belang van verscheidene locatiefactoren in de vestigingskeuze 

waarschijnlijk zal fluctueren over de ruimte.  

De centrale onderzoeksvraag is dan ook na te gaan hoe de locatiefactoren van voedselwinkels 

variëren over de ruimte in Vlaanderen. Meer specifiek wordt nagegaan hoe verschillende types 

buurten er in slagen winkelvloeroppervlakte te weerhouden en aan te trekken en hoe deze trends 

verschillen over de ruimte in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er wordt hierbij een 

onderscheid gemaakt tussen enerzijds kleine voedselwinkels en anderzijds supermarkten. Men kan 

immers vermoeden dat de locatie-eisen van deze detailhandelaars significant van mekaar verschillen. 

Zo zal men in het algemeen minder ver willen reizen om te winkelen bij kleine voedselwinkels, 

waardoor deze zich dicht bij de bevolking dienen te vestigen. Supermarkten genieten daarentegen 

van belangrijke schaalvoordelen dewelke vooral in dunbevolkte gebieden te gelde kunnen worden 

gemaakt omdat daar minder competitie voor ruimte is. De klant is evenwel bereid verder te reizen 

naar deze grotere winkels omwille van de grotere keuzemogelijkheid, waardoor supermarkten meer 

vrijheid hebben bij de locatiekeuze.   
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Figuur 1: Het aantal inwoners ten opzichte van het aantal kleine voedselwinkels in een gemeente gestandaardiseerd voor het Vlaamse gemiddelde (600 inwoners per kleine 
voedselwinkel)  
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Figuur 2: Het aantal inwoners ten opzichte van het aantal supermarkten in een gemeente gestandaardiseerd voor het Vlaamse gemiddelde (2871 inwoners per supermarkt) 



12 
 

De analyse gebeurt aan de hand van een geographically weighted regression (GWR). Dit is een 

gewogen ruimtelijke regressie, die toelaat lokale coëfficiënten, i.e. coëfficiënten op buurtniveau, te 

schatten in plaats van op globaal niveau, i.e. het gehele studiegebied. Er zullen twee GWR-modellen 

worden geschat: één met de winkelvloeroppervlakte van kleine voedselwinkels en één met de 

winkelvloeroppervlakte van supermarkten. De verklarende variabelen zijn buurtkenmerken, gaande 

van de grootte van de bevolking tot een reeks geselecteerde socio-economische variabelen. 

Ook voor het beleid is een diepgaande kennis van de locatiefactoren en de fluctuaties van deze 

locatiefactoren van voedselwinkels belangrijk. Aan de hand van prognoses van ruimtelijke 

veranderingen en socio-economische evoluties kan men scenario’s opstellen van hoe de 

aantrekkelijkheid van een buurt voor voedselwinkels zal veranderen. Het zal immers blijken dat de 

locatie van bevolkingstoenames of –afnames en de aard van deze evoluties (bv. vergrijzing) een 

belangrijke invloed zullen hebben op de voedselwinkelbeschikbaarheid. Zo kan men desgewenst 

preventief ingrijpen indien de bereikbaarheid van voedselwinkels problematisch dreigt te worden 

door veranderingen in de karakteristieken van de buurt.  

In Sectie 2 wordt eerst verder ingegaan op welke buurtkarakteristieken belangrijke verklarende 

variabelen voor de lokale winkelvloeroppervlakte kunnen zijn, alsook waarom lokale 

analysemethoden aangewezen zijn voor dit soort onderzoek. Sectie 3 bevat een korte bespreking van 

de data (Sectie 3.1), alsook de bespreking van de methodologie. Er wordt besproken waarom GWR-

analyses de beste methode voor dit soort onderzoek zijn (Sectie 3.2), alsook hoe deze methode in de 

praktijk kan worden gebracht voor dit specifieke onderzoek (Sectie 3.3). Sectie 4 is gewijd aan de 

analyse van de resultaten bekomen uit het GWR-model. Dit wordt gevolgd door Sectie 5 waarin de 

algemene conclusies worden geformuleerd en Sectie 6 waar er beleidsreflecties worden voorzien.  

2. Achtergrond, variabelen en hypotheses 
In deze sectie wordt een algemene achtergrond gegeven waarin wordt geargumenteerd waarom het 

waarschijnlijk is dat de vestigingseisen van detailhandelaars fluctueren over de ruimte en waarom 

het belangrijk is dit op te nemen in een analyse over het vestigingsgedrag. Er wordt ook aangehaald 

welke buurtkarakteristieken waarschijnlijk een belangrijke impact hebben op de 

winkelvloeroppervlakte van voedselwinkels in een gebied en waarom dit zo is. De hierbij besproken 

buurtkarakteristieken zullen dan later in het geographically weighted regression (GWR) model 

worden gebruikt als verklarende variabelen. Er wordt steeds een hypothese geformuleerd waarin 

wordt verduidelijkt hoe naar verwachting de variabele de lokale winkelvloeroppervlakte zal 

beïnvloeden.  

De voorbije decennia hebben zich heel wat socio-economische ontwikkelingen voorgedaan, 

ontwikkelingen die zich tot op de dag van vandaag doorzetten. Belangrijk zijn zeker de vergrijzing van 

de bevolking of de transitie naar een multiculturele maatschappij. Op basis van de literatuur zou men 

verwachten dat deze evoluties een impact hebben op de locatie van detailhandel. Afgaande op 

onderzoek inzake micromarketing (zie onder andere Hoch et al, 1995; Montgomery, 1997; Ziliani, 

2000; Rigby & Vishwanath, 2006), waarbij de marketingstrategie wordt bepaald op het niveau van de 

individuele winkel (Montgomery, 1997), blijkt bijvoorbeeld dat niet alleen drempelwaarden of 

bereikbaarheidswaarden een belangrijke invloed hebben op de winstgevendheid, ook de lokale 

buurtkarakteristieken hebben een grote invloed. Men kan dan veronderstellen, op basis van 

opportuniteitskosten en een verschillende overlevingsgraad afhankelijk van de locatie, dat deze ook 
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een belangrijke invloed zullen hebben op de locatiebeslissing van detailhandelaars. In het 

onderzoeksgebied van de geomarketing, waar het marketingbeleid afhankelijk wordt gemaakt van de 

buurt waar de winkel is gelegen, zijn ook analyses verricht naar de winstgevendheid van super-en 

hypermarkten in België. Dit specifieke onderzoek bevestigt eveneens het belang van 

buurtkarakteristieken (Campo et al, 2000; Campo & Gijsbrechts, 2004; Verhetsel, 2005). Interessant 

is ook dat er in dit laatste onderzoek specifiek aandacht wordt besteed aan ruimtelijke verschillen. Er 

wordt immers een dummyvariabele ingevoerd die het verschil tussen stedelijke en niet-stedelijke 

gebieden aangeeft. Het blijkt dat er significante verschillen bestaan voor detailhandelaars tussen 

locaties in het stedelijk weefsel of eerder rurale locaties. Dat gezegd zijnde, wil voorliggend 

onderzoek meer gedetailleerd te werk gaan. Zo wordt er door te werken met dummyvariabelen een 

harde grens gesteld, terwijl de overgang van stad naar platteland uiteraard eerder gradueel verloopt. 

Ook werd er geen verschil gemaakt tussen regio’s, i.e. er wordt verondersteld dat locatiefactoren 

hetzelfde belang hebben in West-Vlaanderen en Limburg, ondanks een heel andere geschiedenis die 

een belangrijke invloed heeft gehad op de lokale ruimtelijke structuur en zelfs op de lokale cultuur 

(bijvoorbeeld verschillen in ondernemingscultuur (Reynaerts, 2013)). Niettegenstaande deze 

opmerkingen tonen deze publicaties reeds het belang aan van diverse socio-economische factoren in 

detailhandelslocatie en wijzen ze tevens naar het belang van locatie. Deze twee factoren, locatie en 

vestigingsfactoren, worden hieronder verder gedetailleerd. 

Omwille van het belang van locatie zal voor een lokale analysemethode, meer specifiek 

geographically weighted regression (GWR), worden gekozen om de invloed van de verklarende 

variabelen op de winkelvloeroppervlakte te meten. Bij het gebruik van globale methoden begaat 

men immers wat Robinson (1950) en Selvin (1958) identificeren als de ecological fallacy (de 

ecologische fout). De ecologische fout geschiedt wanneer ervan wordt uitgegaan dat wat waar is op 

geaggregeerd niveau, ook waar is op niveau van gedesaggregeerde observaties. In een ruimtelijke 

omgeving betekent dit dat voor elk gebied, zij het een binnenstedelijk gebied in het centrum van het 

land, zij het een zeer rurale buurt in het westen van het land, elke variabele eenzelfde belang heeft. 

Er wordt dus geen rekening gehouden met de lokale verschillen tussen steden en rurale streken en 

tussen bijvoorbeeld de Westhoek en de Kempen, terwijl we uit het beleidsrapport “De 

bereikbaarheid van voedselwinkels in het Vlaamse Gewest” (Cant et al, 2014) en uit Campo et al 

(2000), Campo & Gijsbrechts (2004) en Verhetsel (2005) kunnen afleiden dat deze verschillen wel 

degelijk bestaan. Deze fout geschiedt bijvoorbeeld in een standaard regressie, waar één coëfficiënt 

per verklarende variabele wordt geschat voor het hele studiegebied. Dit betekent evenwel niet dat 

elke observatie op zich dient te worden geanalyseerd. Men maakt zich dan immers schuldig aan de 

individualistic fallacy (de individualistische fout) zoals gedefinieerd door Alker (1969). Men haalt de 

observatie dan uit de ruimtelijke context, waardoor men voorbijgaat aan lokale en regionale 

tendensen. Het negeren van deze fouten zal dan ook tot onjuiste conclusies leiden. Een bespreking 

van de verscheidene mogelijke methoden die een antwoord bieden aan deze fouten wordt gegeven 

in de volgende sectie (Sectie 3), alsook wordt uitgeklaard waarom wordt gekozen voor 

geographically weighted regression (GWR). 

 

 Hypothese 1: De vestigingscriteria voor voedselwinkels (meer specifiek 

voedselwinkelvloeroppervlakte) zijn afhankelijk van de kenmerken van de buurt en van de 

regio. 
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De vraag wordt gesteld welke van de vestigingscriteria een belangrijke invloed hebben op de 

locatiekeuze van de detailhandelaar. Deze worden gebaseerd op een literatuuranalyse. Men dient 

hierbij een onderscheid te maken tussen enerzijds ruimtelijke en anderzijds socio-economische 

variabelen. Hierbij zijn ruimtelijke variabelen eerder grondgebonden terwijl socio-economische 

variabelen eerder persoonsgebonden zijn. 

De belangrijkste ruimtelijke variabele is bevolking. Het is algemeen aanvaard dat het aantal mensen 

in de omgeving een cruciale factor is bij de locatiekeuze. Er dient steeds een zekere drempelwaarde 

te worden overschreden om additionele winkelruimte te rechtvaardigen. Dit wordt reeds in de 

klassieke centrale plaatsen theorie gesteld (Christaller, 1933). Men dient evenwel op te merken dat 

door een verhoogde mobiliteit van de bevolking, ook winkels verder in het hinterland meer 

bereikbaar worden. Hoe ver men bereid is te reizen naar een voedselwinkel is vooral onderzocht in 

het Verenigd Koninkrijk. Volgens Bowlby (1979) en Guy (1985) reisde men zo’n 1,5km naar een 

voedselwinkel in het Verenigd Koninkrijk in de late jaren zeventig, vroege jaren tachtig. Volgens 

onderzoek van de SEU (2003) is dit sindsdien gegroeid met zestig à zeventig procent. Dit wordt min 

of meer bevestigd door White et al (2004) in Newcastle en omgeving. Het blijkt dat in deze stedelijke 

omgeving gemiddeld ongeveer 2km wordt gereisd om te voorzien in de dagelijkse boodschappen. Dit 

loopt op naar 3,25km in eerder rurale en suburbane gebieden. Volgens de DfT (2014) bedraagt de 

gemiddelde reisafstand voor winkelen in Engeland nu zo’n 4,3km. Dit is hoogstwaarschijnlijk een 

overschatting van de werkelijke reisafstanden naar voedselwinkels, daar alle types winkelen in de 

berekening worden opgenomen. Data voor Vlaanderen kan worden bekomen via het Onderzoek 

Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG; Meest recente versie: Janssens et al, 2014). Dit is ruwe data, 

maar deze werd in Boussauw et al (2012) omgezet naar gemiddelde afstand per winkeltrip: deze 

bedraagt 3,75km à 6,2km voor respectievelijk stedelijke en landelijke gebieden. Aangezien het weer 

over winkelen in het algemeen gaat is dit hoogstwaarschijnlijk een overschatting, maar men kan wel 

besluiten dat men niet noodzakelijk meer in de eigen buurt winkelt. Naast de verhoging van de 

mobiliteit, bestaan er ook schaalvoordelen langs de aanbodzijde, die door een lagere kost en hogere 

beschikbaarheid van grond en vastgoed het best ten gelde kunnen worden gemaakt in de periferie of 

buiten de kernen (Davies, 1995; Cliquet, 2000; Guy & Bennison, 2002, 2007). De detailhandelaar 

dient dus een afweging te maken tussen enerzijds zich dicht bij de bevolking te vestigen en 

schaalvoordelen ten dele verloren laten gaan, of een locatie verder van de bevolking waar 

schaalvoordelen kunnen worden gemaximaliseerd. Dus alhoewel het belangrijk is voor de retailer 

zich op een bereikbare afstand van de klant te vestigen, zal bevolking in sommige dichtbebouwde 

gebieden waarschijnlijk ook een afstotend effect hebben. Dit afstotende effect zal voornamelijk van 

belang zijn bij supermarktvloeroppervlakte omdat voor een supermarkt een aanzienlijke oppervlakte 

nodig is. 

 

 Hypothese 2: De winkelvloeroppervlakte van kleine voedselwinkels is dicht bij de bevolking 

gelegen.  

 Hypothese 3: De winkelvloeroppervlakte van supermarkten is in belangrijke mate 

gesuburbaniseerd. 
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Bevolking op zich is echter slechts een beperkte invulling van het mogelijke klantenbestand. Lokale 

werkgelegenheid zorgt er bijvoorbeeld voor dat het aantal mogelijke klanten tijdelijk verhoogt tijdens 

de werkdag. De positieve invloed van werkgelegenheid op winkelsucces wordt ook bevestigd in de 

literatuur (Shields & Deller, 1998; White et al, 2004; Verhetsel, 2005). Dit heeft vooral te maken met 

het combineren van trips, in dit geval pendelen en winkelen. Men kan vooral verwachten dat 

werkgelegenheid een invloed zal hebben in gebieden met een relatief hoge kantoordichtheid, waar 

er dus relatief veel werknemers op een kleine oppervlakte zijn geconcentreerd.  Dit is niet waar voor 

eerder industriële gebieden, waar werknemers gespreid worden over een grote oppervlakte. 

Daarenboven zal er in grote industriële gebieden, denk bijvoorbeeld aan de grote zeehavens, weinig 

ruimte beschikbaar zijn voor detailhandel en is de detailhandelaar volledig afhankelijk van de lokale 

werkgelegenheid, terwijl er in de meeste kantoorgebieden net een belangrijke overlap is met 

bevolking.  

 

 Hypothese 4: Werkgelegenheid heeft een significant positief effect op 

winkelvloeroppervlakte. 

 

Buurtkarakteristieken die worden opgenomen zijn de etniciteit van de buurt, de grijze druk en het 

mediaan inkomen. Inkomen is zonder twijfel een belangrijke factor in functie van de vestigingskeuze. 

Ook hier kan het effect twee richtingen uitgaan. Als de Amerikaanse literatuur in rekening wordt 

gebracht zou men vooral een negatief effect verwachten. De Amerikaanse literatuur toont inderdaad 

onomwonden dat buurten met een lager gemiddelde of mediaan inkomen inderdaad 

onaantrekkelijke locaties zijn voor voedselwinkels (zie onder andere Mulhern et al, 1998; Chung & 

Myers, 1999; Morland et al, 2002, 2006; Powell et al, 2007). Uiteraard kan men deze literatuur niet 

zo maar toepassen op Vlaanderen, waar er de maatschappij meer egalitair is (cf. GINI-coëfficiënt 

(OECD, 2012)). Ook in België en Europa bestaat er evenwel bewijs dat inkomen een grote invloed 

heeft op het winkelgedrag (Campo et al, 2000; White et al, 2004; Verhetsel, 2005), waarbij inkomen 

een positief effect heeft op consumptie. Deze bevolkingsgroep heeft evenwel ook een hoge 

mobiliteitsgraad waardoor niet noodzakelijk dicht bij de residentie dient te worden gewinkeld. In de 

betrekkelijk dichtbevolkte suburbane buurten zal ook weinig ruimte voorzien zijn voor detailhandel 

en zullen deze gebieden ook relatief duur zijn voor vastgoed en grond. Hierdoor zullen 

detailhandelaars zich vaak nog verder in het hinterland vestigen. Uit het rapport “De bereikbaarheid 

van voedselwinkels in het Vlaamse Gewest” (Cant et al, 2014) blijkt alleszins dat rijkere gebieden 

minder winkels aantrekken. Het gaat hierbij vooral over suburbane gebieden gepland in de jaren 

zestig uitgaande van een hoge individuele automobiliteit.  

 

 Hypothese 5: Het mediaan inkomen heeft, voornamelijk op regionaal niveau, minder op 

lokaal niveau, een positief effect op winkelvloeroppervlakte. 

 

Ook etniciteit is een belangrijke socio-economische variabele. Wanneer wordt afgegaan op de 

Amerikaanse literatuur, blijkt dat etnisch diverse buurten niet aantrekkelijk zijn voor 
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detailhandelsinvesteringen (Mulhern et al, 1998; Chung & Myers, 2002; Morland et al, 2002, 2006; 

Zenk et al, 2005; Powell et al, 2007; Orhun, 2013). Ook al wijzen White et al (2004) en Verhetsel 

(2005) er op dat allochtonen een minder aantrekkelijke markt zijn dan de autochtone bevolking, is 

het al te eenvoudig om dit onderzoek in een Vlaamse context over te nemen. Baycan-Levent & 

Nijkamp (2009) tonen bijvoorbeeld aan dat er in Europa in het algemeen een hogere 

ondernemersgraad is onder allochtonen dan ander de autochtone bevolking. Het blijkt evenwel dat 

niet alle allochtone gemeenschappen even ondernemingsgezind zijn (Crul & Vermeulen, 2003; 

Volery, 2007; Baycan-Levent & Nijkamp, 2009; Sahin et al, 2011). In Nederland blijkt bijvoorbeeld dat 

het vooral de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen een hoge ondernemingsgraad kennen 

(Baycan-Levent & Nijkamp, 2009; Sahin et al, 2011). Deze gemeenschappen zullen daarom in 

stedelijke gebieden, waar zij voornamelijk geconcentreerd zijn, waarschijnlijk een positieve invloed 

hebben op de winkelvloeroppervlakte. 

 

 Hypothese 6: In stedelijk gebied heeft het aandeel allochtonen (meer specifiek het aandeel 

mensen van Marokkaanse en Turkse origine) een belangrijke positieve invloed op de 

winkelvloeroppervlakte. 

 

Ook de vergrijzing is een interessante variabele om op te nemen als vestigingsfactor. Ouderen 

spenderen gemiddeld minder aan voedsel en zijn tevens minder mobiel (White et al, 2004; Vyt, 

2008). Dit maakt dat ouderen een minder interessante markt vormen. Daarnaast is er de 

veelgehoorde narratief van oudere detailhandelsondernemers in kleinere gemeenten die op 

pensioen gaan zonder opvolger, waardoor er een effectieve verlaging is van de 

winkelvloeroppervlakte in deze kleine gemeenten. Door een variabele grijze druk op te nemen wordt 

nagegaan of deze trend inderdaad reeds een negatief effect heeft gehad op de 

winkelvloeroppervlakte in vergrijzende gebieden, of dat er vooralsnog een voldoende retentiegraad 

bestaat uitgaande van een zekere ruimtelijke inertie. Deze  gebieden waren vroeger immers vaak een 

zeer interessant gebied om te investeren als detailhandelaar.   

 

 Hypothese 7: Grijze druk heeft een negatief effect op de winkelvloeroppervlakte. 

 

Informatie over deze variabelen werd verzameld op het niveau van de statische sectoren 

(Vlaanderen) en buurten (Brussel). Dit is het laagste administratieve niveau beschikbaar in deze 

gewesten en laat toe lokale verschillen te onderzoeken.  

3. Methodologie & data 

3.1. Data 

Data wordt steeds verzamelt op het niveau van de statistische sectoren in het Vlaamse Gewest en op 

buurtniveau in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er wordt gekozen om op buurtniveau te werken 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daar data voor etniciteit en grijze druk alleen publiek 
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toegankelijk is voor de statistische sectoren in het Vlaams Gewest enerzijds en buurten in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest anderzijds.  

Het verschil tussen de Vlaamse statistische sectoren en de Brusselse buurten wordt geïllustreerd in 

Tabel1. Het dient opgemerkt te worden dat de Brussels buurten voornamelijk stedelijk zijn, terwijl 

een groot deel van de Vlaamse statistische sectoren in landelijk gebied gelegen zijn. In stedelijk 

gebied verwacht men statistische sectoren met een kleine oppervlakte, in eerder landelijk gebied zou 

men verwachten dat de statistische sectoren relatief groot zijn. Wanneer dan de oppervlaktes van de 

Vlaamse statistische sectoren en Brusselse buurten worden vergeleken, merkt men dat zowel de 

minimum, het eerste kwartiel en de mediaan oppervlakte van de Brusselse buurten groter zijn dan 

die van de Vlaamse statistische sectoren, terwijl men het omgekeerde zou verwachten. Men merkt 

daarnaast ook dat de Brusselse buurten gemiddeld veel meer inwoners hebben. De mediaan van de 

Brusselse buurten is bij het aantal inwoners zelfs groter dan het maximaal aantal inwoners in een 

Vlaamse statistische sector. Door de aggregatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (buurten in 

plaats van statistische sectoren) zal dus minder van de lokale variatie kunnen worden verklaard dan 

in stedelijk gebied in Vlaanderen. 

Indeling: 
Statistische 

Sectoren 
(Vlaanderen) 

Buurten 
(Brussel)  

Indeling: 
Statistische 

Sectoren 
(Vlaanderen) 

Buurten 
(Brussel) 

Aantal sectoren 8964 145     

       Min. Opp. (km²) ≪1 0,05  Min. Inw. 0 0 

1e Kwartiel Opp. (km²) 0,33 0,49  1e Kwartiel Inw. 207 2501 

Med. Opp. (km²) 0,61 0,79  Med. Inw. 694 7427 

3e Kwartiel Opp. (km²) 1,52 1,29  3e Kwartiel Inw. 949 11612 

Max. Opp. (km²) 44,71 17,90  Max. Inw. 7244 21484 

Gem. Opp. (km²) 1,51 1,12  Gem. Inw. 483 7471 
Tabel 1: Vergelijking van de Vlaamse statistische sectoren met de Brusselse buurten 

Voor alle data in verband met winkelvloeroppervlakte, i.e. data met betrekking tot de te verklaren 

variabele, wordt de Locatus-databank gebruikt (Locatus, 2014). De winkelvloeroppervlakte wordt 

gesommeerd per statistische sector (Vlaanderen) en per buurt (Brussel), voor zowel de gehele 

voedselwinkelvloeroppervlakte, de winkelvloeroppervlakte van alleen kleine voedselwinkels 

(voornamelijk bakkers, slagers, groente- en fruitwinkels maar ook bijvoorbeeld minisupers en 

delicatessenzaken (zie Cant et al, 2014)) en uitsluitend de supermarktwinkelvloeroppervlakte.  

Voor de hierboven gedefinieerde verklarende variabelen worden diverse bronnen gebruikt. De data 

voor het mediaan inkomen op statistische sectorenniveau is beschikbaar via STATBEL (FOD 

Economie, 2015). De meest recente data omvat het jaar 2011. De data is beschikbaar voor de laatste 

versie (2011) van de statistische sectoren. Omdat de andere data slechts beschikbaar is op een vorige 

versie (2001) van de statistische sectoren, dient een herberekening van de data te worden 

doorgevoerd. De nieuwe versie van statistische sectoren is meer gedetailleerd, wat in de praktijk 

betekent dat enkele statistische sectoren werden gesplitst in de nieuwe versie. De herberekening 

houdt dus in dat sommige statistische sectoren terug worden samengevoegd. Omdat het over een 

relatief klein aantal sectoren gaat (<1 procent) werd dit handmatig gedaan. Waar statistische 

sectoren worden samengevoegd en er een groot verschil bestaat in aantal inwoners (i.e. een 

statistische sector heeft meer dan twee keer zoveel aangiften als de andere statistische sector) dan 
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wordt het mediaan inkomen van de grootste statistische sector overgenomen. Indien het verschil 

relatief klein is  (i.e. het verschil in aantal aangiften bedraagt minder dan de helft) dan wordt een 

gewogen gemiddelde berekend op basis van het aantal aangiften. In Brussel wordt het mediaan 

inkomen herrekend op buurtniveau. Het gewogen gemiddelde wordt ook hier berekend op basis van 

het aantal aangiften.  

Data voor het aantal inwoners is eveneens afkomstig van STATBEL (FOD Economie, 2015), weer voor 

de laatste versie van statistische sectoren en weer voor het jaar 2011. Aanpassingen voor deze data 

zijn evenwel eenvoudig en omvatten slechts een sommatie van inwonersaantallen waar nodig. 

Recente data over etniciteit en grijze druk zijn beschikbaar via de ruimtemonitor (Ruimtemonitor, 

2015). Deze data omvat het jaar 2010. De etniciteitsdata bevat het aandeel inwoners van vreemde 

nationaliteit per statistische sector. Hier wordt het aandeel West-Aziaten (voornamelijk Turken), 

Noord-Afrikanen (voornamelijk Marokkanen) en mensen uit Sub-Saharisch Afrika geselecteerd. Data 

voor Sub-Saharisch Afrika wordt toegevoegd omwille van de hoge concentraties in het centrum van 

Brussel. De data is evenwel slechts beschikbaar voor de Vlaamse statistische sectoren. Voor Brussel is 

data beschikbaar op buurtniveau via de wijkmonitor (BISA, 2015). Deze data beslaat het jaar 2012. 

Voor de variabele grijze druk is de beste beschikbare data op statistische sectorenniveau het aandeel 

zestigplussers. Ook deze data beslaat voor Vlaanderen het jaar 2010. Via de Brusselse wijkmonitor is 

data voor 2012 aanwezig voor Brussel (BISA, 2015). 

De data in verband met werkgelegenheid, ten slotte, is beschikbaar via de FOD Mobiliteit en Vervoer 

(2008; Federale Diagnostiek Woon-Werkverkeer). Deze databank bevat data over werkgevers met 

meer dan honderd werknemers en stelt puntdata ter beschikking van vestigingen met meer dan 30 

werknemers  (Vanoutrive et al, 2010). De werknemers per vestiging worden dan gesommeerd per 

statistische sector (Vlaanderen) en buurt (Brussel). Daar relatief veel werknemers nodig zijn eer dit 

een invloed zal hebben op winkelvloeroppervlakte, lijkt deze data gedetailleerd genoeg voor deze 

analyse. 

3.2. Theoretische methodologie 

Het doel van het onderzoek is aan te tonen welke locatievariabelen belangrijk zijn bij de 

vestigingskeuze van voedselwinkels, maar ook hoe het belang van deze locatievariabelen fluctueert 

over de ruimte. Zoals gesteld in de vorige sectie (Sectie 2. Achtergrond, variabelen en hypotheses)  is 

het fout ervan uit te gaan dat de invloed van verscheidene locatievariabelen gelijk is over de ruimte. 

Dit is de ecologische fout (Robinson, 1950; Selvin, 1958). Globale modellen, zoals een OLS-model, i.e. 

een klassieke lineaire regressie, slagen er niet in deze ruimtelijke variaties weer te geven, en zijn dus 

van beperkte waarde om realistische schattingen van het belang van de locatiefactoren te bekomen 

(Fotheringham et al, 2000, 2002; Zhang, et al, 2005). Bij een OLS-model wordt het belang van alle 

verklarende variabelen immers slechts één keer geschat voor het gehele onderzoeksgebied. 

Gelijkaardige problemen bestaan met ruimtelijke autoregressie modellen (zie Cliff & Ord, 1981) en 

meer geavanceerde ruimtelijke modelleertechnieken zoals eigenvector ruimtelijke filtering (zie 

Tiefelsdorf & Griffith, 2007). Deze modellen houden expliciet rekening met ruimtelijke clustering en 

autocorrelatie, maar laten niet toe lokale coëfficiënten, i.e. het lokale effect van een variabele, te 

schatten (Zhang et al, 2005). Met andere woorden: men weet dat de locatiefactoren die de 

vestigingskeuze bepalen niet-stationair zijn en dus afhankelijk zijn van hun geografische locatie, maar 

niet wat het belang is van een zekere locatiefactor op een bepaalde locatie.  
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Er zijn verscheidene types modellen die wel in aanmerking komen om deze lokale verschillen weer te 

geven. De meest voorkomende zijn het gebruik maken van dummyvariabelen, multilevel modelling, 

spatial expansion modelling en geographically weighted regression (GWR) (Fotheringham et al, 2000, 

2002; Zhang et al, 2005). Al deze methoden zijn mogelijk om de beoogde doelstellingen te bereiken, 

i.e. het bepalen van de ruimtelijke verschillen van het belang van verscheidene locatiefactoren, maar 

GWR lijkt het meest geschikt, zoals hier onder wordt beargumenteerd.  

Van de weerhouden methodes is werken met dummyvariabelen in een klassieke regressieanalyse 

veruit de grofste methode. Hierbij wordt er voor elke regio en gebiedstype waarvoor men afwijkende 

locatiefactoren verwacht een additionele verklarende variabele toegevoegd die binair van aard is (0 

of 1). Indien men dan slechts twee types gebieden wil onderzoeken bekomt men een vergelijking van 

de vorm 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 +⋯+ 𝛽𝑛𝑥𝑛 + 𝛿0𝐷0 + 휀, waarbij y de te verklaren variabele is 

(winkelvloeroppervlakte), x een verklarende variabele (een locatiefactor), β de coëfficiënt (het belang 

van de verklarende variabele in het verklaren van de te verklaren variabele) en ε een restterm. D is 

hierbij de dummyvariabele die waarden van 0 of 1 bevat en de coëfficiënt δ bepaalt het verschil 

tussen gebied 0 en gebied 1. Indien er een onderscheid dient gemaakt te worden tussen meer dan 

twee gebiedstypes wordt het model echter snel complexer, daar een dummyvariabele dient te 

worden toegevoegd voor elk extra gebiedstype dat wordt onderzocht. Het regressiemodel met 

dummyvariabelen laat trouwens wel toe na te gaan hoe de gebiedstypes verschillen ten opzichte van 

elkaar, het blijft onklaar hoe het belang van de verschillende verklarende variabelen (β) verandert 

over de ruimte. Daarnaast dient men ook op voorhand de verscheidene gebiedstypes en regio’s te 

definiëren. Met andere woorden, men dient vooraf in te schatten waar de waarden van de 

coëfficiënten (β) zullen veranderen. Op basis van het rapport “De bereikbaarheid van voedselwinkels 

in het Vlaamse Gewest” (Cant et al, 2014) is het mogelijk gebieden met gelijkaardige karakteristieken 

min of meer te groeperen. Dit blijft evenwel een zeer ruwe operatie, waardoor slechts algemene 

trends zullen kunnen worden weergegeven. Fluctuaties binnen de deelstudiegebieden blijven ook 

verborgen. Een belangrijk aandeel van de lokale variaties zal dus verloren gaan. Voor dit onderzoek 

worden daarom meer geavanceerde methodes geprefereerd.  

Een volgende mogelijkheid is dan multilevel modelling (zie Goldstein, 1987). Hierbij wordt het 

modelleringproces opgesplitst in verscheidene niveaus. Een klassieke regressie analyse zoals 

hierboven beschreven (abstractie makende van de dummyvariabele) kan worden geschat voor het 

hele gebied. Vooraf kunnen evenwel deelgebieden worden gedefinieerd en multilevel modelling laat 

toe dat de vergelijking geschat wordt voor elk van deze deelgebieden apart zodat het belang van de 

verklarende variabelen voor verschillende gebiedstypes en regio’s kan worden bepaald. Het grote 

nadeel is evenwel weer dat deze deelgebieden a priori gedefinieerd moeten worden, waardoor ook 

hier informatie over de lokale fluctuaties van de  coëfficiënten (β) verloren zal gaan (Fotheringham et 

al, 2000, 2002). Daarom worden ook andere methodes verkozen boven multilevel modelling. 

Een andere modeleringstechniek die toelaat lokale variaties in het belang van verscheidene 

locatiefactoren op de vestigingskeuze  te schatten is spatial expansion modelling (Casetti, 1972, 

1997; Casetti & Jones, 2003). Dit type model wordt bijvoorbeeld gebruikt door Páez et al (2010) in 

gelijkaardig onderzoek naar de locatie en bereikbaarheid van voedselwinkels. Met deze techniek kan 

men het belang van de verklarende variabelen afhankelijk maken van een wiskundige functie om 

deze zo te laten fluctueren over de ruimte. Het probleem met deze methode is dat er slechts trends 

kunnen worden weergegeven die afhankelijk zijn van een vooraf gedefinieerde wiskundige functie. 
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De mogelijkheid om lokale verschillen weer te geven hangt sterk af van de complexiteit van de 

functie. Om de geobserveerde verschillen over de ruimte weer te geven is een zeer complexe functie 

nodig. Omwille van de ongelijke verdeling over de ruimte van verschillende gebiedstypes zullen 

lokale variaties waarschijnlijk nog steeds in grote mate genegeerd worden (Fotheringham & 

Brunsdon, 1999; Fotheringham et al, 2000, 2002).  Deze functie dient ook a priori te worden 

gedefinieerd, waardoor hetzelfde probleem als bij het gebruik van dummyvariabelen en multilevel 

modelling weerkeert (Fotheringham & Brunsdon, 1999; Fotheringham et al, 2000, 2002). Ook deze 

methode is dus niet optimaal voor dit onderzoek 

Deze problemen kunnen grotendeels worden opgevangen door gebruik te maken van geographically 

weighted regression (GWR) (Brunsdon et al, 1996, 1998). Bij deze methode wordt voor elk punt op de 

kaart het belang van de verklarende variabelen (β) geschat aan de hand van een regressieanalyse. Dit 

dient men evenwel te nuanceren. Men dient nog steeds nabijgelegen punten op te nemen bij elke 

analyse. Het is immers technisch onmogelijk een model met slechts één observatie te schatten. 

Daarenboven is dit op zich ook niet wenselijk. Men zou dan een observatie volledig los van zijn 

omgeving analyseren, wat tot verkeerde resultaten zou leiden (Alker, 1969). Het aantal nabijgelegen 

punten dat wordt opgenomen kan worden ingesteld en geoptimaliseerd in functie van de bekomen 

resultaten. In plaats van, zoals bij een klassieke lineaire regressie, de coëfficiënten eenmalig te 

schatten voor het hele gebied dat wordt bestudeerd, worden bij GWR de coëfficiënten geschat voor 

elke statistische sector of buurt op zich waarbij alleen rekening wordt gehouden met de 

gedefinieerde omgeving.  Er wordt hierbij van uitgegaan dat gebieden die dichter bij elkaar liggen 

meer invloed hebben op elkaar dan gebieden die verder van elkaar verwijderd zijn, een bekende 

wetmatigheid in de geografie (Tobler, 1970). 

A. Klassieke regressie B. GWR 

Figuur 3: Grafische voorstelling van het verschil tussen een klassieke regressie en een GWR 

Dit verschil wordt grafisch verduidelijkt in Figuur 3. Figuur 3A toont een klassieke regressieanalyse 

waar één keer een schatting wordt uitgevoerd voor het hele gebied (heel het gebied is zwart 
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gekleurd). Doorheen het gebied hebben de coëfficiënten (β) dezelfde waarde, i.e. het belang van elke 

variabele is constant over het hele studiegebied. In Figuur 3B wordt een GWR-analyse grafisch 

weergegeven. Het gebied wordt opgedeeld in negen deelgebieden. De coëfficiënten (het belang van 

de locatiefactoren) worden nu geschat voor elk deelgebied (zwart) op zich, slechts rekening 

houdende met de buurdeelgebieden (grijs). Het belang van de verscheidene locatiefactoren kan nu 

dus variëren over de ruimte. Bij een klassieke lineaire regressie zijn de coëfficiënten dus globaal en 

bij GWR zijn ze lokaal. Concreet kan men met behulp van GWR dus onderzoeken hoe de 

locatiefactoren van een bepaald type voedselwinkel in een statistische sector van de stad Gent 

verschillen van de locatiefactoren van hetzelfde type voedselwinkel in een statistische sector in 

ruraal Limburg. Aldus is de methode geschikt voor dit onderzoek.  

De wiskundige uitwerking kan dan als volgt worden beschreven. In plaats van een OLS van vorm:  

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 +⋯+ 𝛽𝑛𝑥𝑛 + 휀 

wordt bij GWR dus een model geschat van de vorm (Nakaya et al, 2009): 

𝑦 = 𝛽0𝑖(𝑢, 𝑣) + 𝛽1𝑖(𝑢, 𝑣)𝑥1𝑖 +⋯+ 𝛽𝑛(𝑢, 𝑣)𝑥𝑛𝑖 + 휀𝑖  

waarbij y de te verklarende variabele is, [x,…,xn]de verklarende variabelen zijn en β de coëfficiënten 

(deze duiden dus het belang aan van de verklarende variabelen) (Brunsdon et al, 1996; Fotheringham 

et al, 2000, 2002). (u,v) ten slotte, verwijst naar de geografische coördinaten van de coëfficiënten. 

Het belangrijkste verschil is dus dat de coëfficiënten bij GWR worden geschat voor elke locatie apart 

(lokaal model), in plaats van voor het studiegebied in zijn geheel (globaal model). Behalve deze 

aanpassingen voor geografische locatie worden de coëfficiënten (β) dus nog steeds op een 

gelijkaardige manier geschat als bij een klassieke weighted least squares via volgende functie (Nakaya 

et al, 2009):  

𝛽 = (𝑋𝑡𝑊(𝑢, 𝑣)𝑋)(−1)𝑋𝑡𝑊(𝑢, 𝑣)𝑦 

waarbij β de vector van de coëfficiënten is, y de vector van de geobserveerde waarden, X een matrix 

is met alle waarden van x en een kolom van enen en XtX de covariantiematrix. Dit zijn slechts 

technische kanttekeningen bij hoe de coëfficiënten geschat worden, wat belangrijk is, is de term 

W(u,v). W is een zogenaamde gewichtsmatrix. Deze bepaalt welke gebieden rond locatie (u,v) 

worden opgenomen in het model en in welke mate. Men kan bijvoorbeeld stellen dat de kans dat 

een supermarkt zich in een buurt vestigt, verhoogt indien de nabijgelegen statistische sectoren een 

groot aantal inwoners hebben. Omdat de inwoners van de naburige statistische sectoren echter 

verder zullen moeten reizen, zal de kans kleiner zijn dat zij van de supermarkt gebruik maken. 

Daarom worden zij voor slechts bijvoorbeeld de helft meegerekend in de analyse. Personen die 

verder weg wonen, kunnen bijvoorbeeld ook nog steeds meegeteld worden, maar tellen slechts voor 

een kwart van hun originele waarde. Dit wordt ook voorgesteld in Figuur 5. Men kan het gewicht zo 

instellen dat het belang van nabijgelegen buurten snel daalt over de afstand (linkse figuur), zoals 

bijvoorbeeld realistisch is bij de aankoop van dagelijkse goederen, of net traag daalt over de afstand 

(rechtse figuur), zoals bijvoorbeeld realistisch is bij periodieke of uitzonderlijke goederen. Als speciaal 

geval kan men het gehele onderzoeksgebied integraal opnemen in de gewichtsmatrix. Men bekomt 

dan een globaal model zoals dat wordt geschat in de klassieke lineaire regressie. 
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Het probleem hierbij is een goede gewichtsmatrix te gebruiken. Is men te inclusief (veel buren 

worden meegerekend), dan zullen lokale verschillen verloren gaan, is men te exclusief (weinig buren 

worden meegerekend), dan kunnen de lokale coëfficiënten verkeerd worden geschat omdat er te 

weinig observaties worden gebruikt bij de regressie. Hoeveel naburige statistische sectoren 

opgenomen worden in de berekening van de lokale coëfficiënten (β) wordt bepaald aan de hand van 

de AICc (corrected Akaike Information Criterion; Hurvich &Tsai, 1989) van het model. AICc is een 

maat van de goodness-of-fit van een model. Hoe lager deze factor, hoe minder informatie verloren 

gaat bij de toepassing van het model. Het model met de laagste AICc wordt dus geprefereerd. Als 

vuistregel wordt door Burnham & Anderson (2002) voorgesteld dat wanneer het verschil tussen twee 

AICc kleiner is dan 2, er geen duidelijk verschil is tussen de twee modellen, wanneer het verschil 

groter is dan 4, dan wordt het waarschijnlijk dat het model met de laagste AICc een significante 

verbetering is, terwijl een verschil van 10 een ontegensprekelijke significante verbetering betekent. 

Deze methode (AICc) wordt verkozen boven andere methodes zoals de AIC (Akaike Information 

Criterion) en BIC (Bayesian Information Criterion), omwille van de betere prestatie in het schatten 

van de goodness-of-fit van een model in de praktijk (Burnham & Anderson, 2002, 2004). 

GWR werd tot hiertoe vooral succesvol toegepast in de ecologie en fysische geografie en de 

medische literatuur, al groeit het gebruik van GWR in de economische geografie snel. Ook met 

betrekking tot de locatie van diensten, zijn er enkele recente studies die tonen dat een GWR-model 

significant betere resultaten levert dan OLS- of andere globale modellen (zie Wheeler et al, 2006; 

Ozuduru &Varol, 2011; Mayers et al, 2012) 

3.3. Praktische methodologie : Problemen met het theoretische GWR- 

model  en creatie van nieuwe ruimtelijke indeling 

De hierboven beschreven theoretische achtergrond is niet linea recta toe te passen op de gebruikte 

data op statistische sectoren en buurtenniveau. Het belangrijkste probleem blijkt hierbij 

autocorrelatie te zijn. Dit betekent dat de waarden voor sommige variabelen lokaal te weinig 

verschillend zijn over de ruimte om een lokale regressies uit te voeren. Concreet bleek het probleem 

zich te bevinden bij de te verklaren variabele, i.e. de voedselwinkelvloeroppervlakte. Er blijken te 

weinig observaties te zijn ten opzichte van het aantal statistische sectoren en buurten. Met andere 

woorden, een groot deel van de statistische sectoren en buurten kreeg een nulwaarde voor 

winkelvloeroppervlakte toegewezen. Dit is op zich geen probleem, zij het dat de statistische sectoren 

met een nulwaarde sterk ruimtelijk gecorreleerd waren en er dus te weinig lokale variatie in 

winkelvloeroppervlakte aanwezig was om een lokale regressie uit te voeren. Twee methodes werden 

aangewend om dit probleem op te lossen. 

In eerste instantie werd getracht de analyse voort te zetten op statistische sectoren en 

buurtenniveau door een ruimtelijk gewicht toe te kennen aan de te verklaren variabele. Met andere 

woorden: de winkelvloeroppervlakte van een bepaalde statistische sector werd (in beperkte mate) 

toegewezen aan nabijgelegen statische sectoren. Op deze manier wordt het aantal statistische 

sectoren met een nulwaarde als y-waarde gereduceerd. Verscheidene gewichten werden hierbij 

toegepast. Eerst werden eenvoudige vaste ruimtelijke gewichten van 1 en 2,5 km gebruikt. Bij deze 

afstanden wordt verondersteld dat er een goede benadering van de lokale markt wordt bekomen. 

Alle winkelvloeroppervlakte binnen een straal van 1 of 2,5 km wordt hierbij toegevoegd aan de 

statistische sector waarop de lokale regressie wordt uitgevoerd. Er werden ook degressieve 

ruimtelijke gewichten toegepast. Zowel een lineair degressief gewicht, waarbij de 
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winkelvloeroppervlakte gedeeld door de afstand tussen winkel en statistische sector wordt 

toegevoegd aan de statische sector in kwestie, en een degressief gewicht gebaseerd op een 

exponentiële curve die naar White et al (2004), Boussauw et al (2012) en DFT (2014) realistische 

reisafstanden weergeeft, werden uitgeprobeerd. Het bleek evenwel dat zelfs na de toepassing van 

deze ruimtelijke gewichten de problemen met autocorrelatie van de te verklaren variabele bleven 

voortbestaan. Daarom werd uiteindelijk een andere methode aangewend. 

Een tweede poging om het probleem met autocorrelatie te overkomen, bestaat erin statistische 

sectoren samen te voegen en zo het aantal statistische sectoren met een nulwaarde voor 

winkelvloeroppervlakte te reduceren tot een minimum. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vrij 

toegankelijke software genaamd AZTool (Martin, 1998, 2003; Martin et al, 2001; Cockings &Martin, 

2005; Cockings et al, 2011). Deze tool gebruikt een algoritme gebaseerd op de automated zoning 

procedure ontwikkeld door Openshaw (1977), Openshaw & Baxter (1977) en Openshaw & Rao (1995) 

en laat toe N gebieden samen te voegen tot M gebieden op basis van een aantal karakteristieken, 

waarbij M kleiner is dan N. Zo kan men bijvoorbeeld een streefdoel voor het aantal inwoners per 

gebied M instellen. In deze hoedanigheid werd de AZTool bijvoorbeeld gebruikt voor de hertekening 

van de Engelse en Welshe statistische sectoren (census tracts; Martin et al, 2001; Cockings et al, 

2011).  

Om het probleem met het grote aantal nulwaarden op te lossen, werd besloten statistische sectoren 

samen te voegen op basis van de winkelvloeroppervlakte. Verscheidene iteraties werden getest, 

waarbij initieel een streefdoel van 500m², 1000m² of 1500m² winkelvloeroppervlakte (zowel kleine 

voedselwinkels als supermarkten) per sector M wordt opgegeven. Hierbij wordt een hoge tolerantie 

voor afwijkingen toegelaten om al te grote sectoren in dunbevolkte regio’s en het onnodig 

combineren van stedelijke statistische sectoren te vermijden. De beste iteratie wordt gekozen op 

basis van tests met het GWR-model waarbij alle geïdentificeerde variabelen worden opgenomen. 

Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de ideale bandbreedte, i.e. de bandbreedte die de 

hoogste AICc oplevert. Bandbreedte betekent hier de afstand waarbinnen buurten worden 

opgenomen in de lokale regressie. Er wordt getracht deze bandbreedte zo laag mogelijk te houden 

en aldus autocorrelatie te minimaliseren, maar ook het combineren van statistische sectoren te 

minimaliseren waardoor lokale verschillen nog maximaal kunnen worden bestudeerd.  

Uit de eerste tests blijkt dat voor alle iteraties, onafhankelijk van de voornoemde streefdoelen, het 

probleem van autocorrelatie grotendeels wordt opgelost. Dit betekent dus dat het grote aantal 

nulwaarden succesvol en voldoende werd gereduceerd en dat het GWR-model nu kan worden 

geschat. De iteratie waarbij een winkelvloeroppervlakte van 1500m² per sector werd vooropgesteld, 

leidt tot de grootste ideale bandbreedte (7219m; bepaald op basis van de kleinste AICc). Dit is 

significant groter dan de ideale bandbreedte die wordt bekomen wanneer een streefdoel van 500m² 

(6188m) en 1000m² (5361m) winkelvloeroppervlakte wordt ingesteld in de AZTool. Door een 

streefdoel van 1500m² winkelvloeroppervlakte voorop te stellen, worden te veel statistische 

sectoren samengevoegd, waardoor lokale variaties grotendeels verloren gaan. Daarom wordt 

voortgewerkt met de andere twee iteraties. Op basis van een vergelijking van de bandbreedtes, zou 

men kunnen veronderstellen dat een vooropgesteld streefdoel van 1000m² winkelvloeroppervlakte 

ideaal is. Het samenvoegen van statistische sectoren op basis van een streefdoel van 1000m² leidt 

immers tot een meer gedetailleerde analyse van lokale verschillen in vestigingsfactoren dan wanneer 

een streefdoel van 500m² wordt gehanteerd. Dit lijkt contra intuïtief maar kan verklaard worden 
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doordat er bij een streefdoel van 500m² meer nulwaarden voor winkelvloeroppervlakte worden 

behouden, waardoor er nog steeds een grote mate van autocorrelatie aanwezig is. 

Omdat de ideale bandbreedtes van deze twee iteraties evenwel dicht bij elkaar liggen, wordt nog een 

vierde clustering met een streefdoel van 750m² winkelvloeroppervlakte getest. Het blijkt dat bij dit 

streefdoel de ideale bandbreedte inderdaad afneemt tot 3458m. Dit sluit aan bij de minimale 

winkelafstand uit het OVG (Boussauw et al, 2012). Daar dagelijkse winkeluitstappen de kortste zijn, 

lijkt dit een zeer realistische afstand. Er wordt dus met deze laatste nieuwe ruimtelijke indeling 

verder gewerkt. Het verschil tussen de oorspronkelijke indeling (statistische sectoren en Brusselse 

buurten) en de nieuwe indeling wordt weergegeven in Figuur 4.  
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Figuur 4: Vergelijking Vlaamse statistische sectoren en Brusselse Buurten en nieuwe indeling berekend met behulp van AZTool (streefdoel winkelvloeroppervlakte 750m²)



26 
 

Het aantal lokale studiegebieden in deze nieuwe indeling neemt af van 9109 (de 8964 Vlaamse 

statistische sectoren zonder Voeren en Baarle-Hertog en 145 Brusselse buurten) tot 2273. Dit en een 

verdere vergelijking van de Vlaamse statistische sectoren en Brusselse buurten met de nieuwe 

indeling op basis van oppervlakte en inwoners wordt weergegeven in Tabel 2. Hierbij merkt men dat 

de gemiddelde oppervlakte in de nieuwe indeling significant hoger is wanneer wordt vergeleken met 

zowel de Vlaamse statistische sectoren als de Brusselse buurten. Dit is een logisch gevolg van de 

besproken aggregatie die heeft geleid tot de nieuwe indeling. Wanneer dan naar de bevolking wordt 

gekeken, merkt men ook dat het gemiddelde aantal inwoners in de nieuwe indeling significant hoger 

is dan in de Vlaamse statistische sectoren. Dit is weer een logisch gevolg van de besproken 

aggregatie. Men merkt wel dat het gemiddelde aantal inwoners in de Brusselse buurten nog veruit 

het hoogst is. Ook dit kan makkelijk verklaard worden daar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

voornamelijk uit grootstedelijk gebied bestaat. Een interessant neveneffect van de gebruikte 

aggregatiestrategie is dat de nieuwe lokale studiegebieden in Brussel onder de nieuwe indeling nu 

wel sterk gelijken op deze in ander grootstedelijk gebied zoals Antwerpen en Gent. Door te werken 

met de nieuwe indeling wordt het verschil in het aggregatieniveau tussen de Vlaamse statistische 

sectoren en de Brusselse buurten dus geminimaliseerd. 

Indeling: 
Statistische 

Sectoren 
(Vlaanderen) 

Buurten 
(Brussel) 

Nieuwe 
Indeling  

Indeling: 
Statistische 

Sectoren 
(Vlaanderen) 

Buurten 
(Brussel) 

Nieuwe 
indeling 

Aantal sectoren 8964 145 2273      

         
Min. Opp. (km²) ≪1 0.05 0.02  Min. Inw. 0 0 0 

1e kwartiel Opp. (km²) 0.33 0.49 0.85  1e kwartiel Inw. 207 2501 1406 

Med. Opp. (km²) 0.61 0.79 2.98  Med. Inw. 694 7427 3212 

3e kwartiel Opp. (km²) 1.52 1.29 7.81  3e kwartiel Inw. 949 11612 4085 

Max. Opp. (km²) 44.71 17.90 77.42  Max. Inw. 7244 21484 21484 

Gem. Opp. (km²) 1.51 1.12 6.03  Gem. Inw. 483 7471 3211 
Tabel 2: Vergelijking van de Vlaamse statistische sectoren en Brusselse Buurten met de nieuwe indeling 

Met een nieuwe indeling dient men uiteraard ook de variabelen te herrekenen. De bevolking, het 

aantal werkplaatsen en de winkelvloeroppervlakte van de nieuwe buurten zijn het resultaat van een 

sommatie op basis van de onderliggende oorspronkelijke statistische sectoren en buurten. Voor de 

socio-economische variabelen, mediaan inkomen, percentage allochtonen en grijze druk werd het 

gewogen gemiddelde berekend op basis van het aantal inwoners van de onderliggende 

oorspronkelijke statistische sectoren. De winkelvloeroppervlakte per gebied voor de nieuwe indeling 

bevindt zich in de range tussen 0 en 22000m², wat gelijkaardig is aan de situatie voor de bewerking. 

Er zijn nog steeds nulwaarden aanwezig omdat bij de berekening van de buurten een hoge tolerantie 

voor afwijkingen werd toegelaten. Het aantal buurten met een nulwaarde voor 

winkelvloeroppervlakte is evenwel gedaald van 5557 tot 129. Het aantal lege statistische sectoren 

bedroeg oorspronkelijk dus 61 procent van het totaal. Bij de nieuwe indeling is slechts een kleine 6 

procent van de buurten leeg. Bij alle resultaten die volgen in Hoofdstuk 4 zal de hier gedefinieerde 

buurtindeling worden gebruikt. 

4. Resultaten modellen 
Alvorens de definitieve GWR-modellen te schatten, worden OLS-modellen geschat. In totaal zullen 

drie van deze OLS-modellen worden geschat, een eerste heeft de totale 
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voedselwinkelvloeroppervlakte (kleine voedselwinkels en supermarkten incluis) als te verklaren 

variabele, terwijl de andere twee modellen respectievelijk de winkelvloeroppervlakte van kleine 

voedselwinkels en de winkelvloeroppervlakte van supermarkten als te verklaren variabele hebben. Er 

wordt gecontroleerd welke van de verklarende variabelen dienen te worden weerhouden in de 

GWR-modellen. Indien de variabelen niet statistisch significant zijn in de OLS-analyse of niet 

bijdragen tot de verklaring van de variantie van de te verklaren variabele worden ze niet weerhouden 

voor de GWR-modellen. Ook wordt de multicollineariteit, i.e. de correlatie tussen de verklarende 

variabelen, berekend. Indien de correlatie tussen de verscheiden variabelen te hoog is, zal worden 

besloten om variabelen uit het GWR-model te laten of om ze te combineren. Ten slotte wordt ook 

steeds getest voor ruimtelijke non-stationariteit met behulp van de Moran’s I (Moran, 1950). Indien 

deze factor statistisch significant is, wordt het zeer interessant een GWR-model te schatten daar 

ruimtelijke non-stationariteit dan expliciet in de analyse wordt opgenomen wat tot een verbetering 

van de resultaten zal leiden.    

4.1. OLS-modellen: Selectie van de variabelen en statistische tests 

Waarom de gebruikte variabelen, i.e. bevolking, werkgelegenheid, aandeel allochtonen, mediaan 

inkomen en grijze druk, relevant kunnen zijn voor de locatie van detailhandel werd reeds behandeld 

in Sectie 2 (Achtergrond, variabelen en hypotheses). In deze sectie komt aan bod waarom de 

gekozen variabelen in het eigenlijke model worden opgenomen. Er worden OLS-modellen geschat 

waar stap voor stap de variabelen worden toegevoegd. Het model met de grootste verklaringskracht 

volgens de adjusted (adj.) R² wordt geselecteerd en de significante variabelen van dit model worden 

ook aan het GWR-model toegevoegd.  

Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan multicollineariteit. Lokale multicollineariteit, wat 

geschiedt indien de verklarende variabelen lokaal sterk gecorreleerd zijn, is mogelijk een belangrijk 

probleem bij de GWR-modellen (Wheeler & Tiefelsdorf, 2005; Wheeler, 2007). Grote lokale 

multicollineariteit zal leiden tot een onstabiel GWR-model met een grote kans op de misschatting 

van lokale coëfficiënten. Daarom wordt ook voor globale multicollineariteit, i.e. de correlatie van de 

verklarende variabelen voor het gehele studiegebied, getest in het OLS-model. Globale 

multicollineariteit zal immers per definitie een grote invloed hebben op lokale multicollineariteit, 

daar globale multicollineariteit een bijzonder geval van lokale multicollineariteit is, waarbij alle 

buurten in het studiegebied worden opgenomen. Indien de globale multicollineariteit dus groot is, 

zal dat voor de lokale multicollineariteit ook het geval zijn. Variabelen die sterk met mekaar 

gecorreleerd zijn, zullen ofwel worden geweerd, ofwel worden gecombineerd alvorens opgenomen 

te worden in het GWR- model. Er wordt gebruik gemaakt van de  variance inflation factor (VIF; 

Marquardt, 1970), een vaak gebruikte maat om multicollineariteit in OLS-modellen te meten. De VIF 

meet hierbij hoeveel van de variantie van de geschatte regressiecoëfficiënten wordt verklaard door 

collineariteit van de verklarende variabelen.  

Ten slotte zal ook steeds de Moran’s I van de residuals van de OLS-modellen worden berekend. De 

residuals zijn het verschil tussen de echte y-waarde en de geschatte y-waarde in het OLS model. De 

Moran’s I is een maat van ruimtelijke autocorrelatie. Wanneer deze statistisch significant is, en de 

residuals dus sterk ruimtelijk gecorreleerd zijn, bestaat er ruimtelijke non-stationariteit. In dit geval 

wordt het zeer interessant om een GWR-model toe te passen, wat de goodness-of-fit van de 

modellen dan sterk zal verbeteren. 
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Er worden drie OLS-modellen geschat. Bij een eerste is de te verklaren variabele de totale 

winkelvloeroppervlakte, zowel kleine winkels en supermarkten, een tweede model gebruikt slechts 

de vloeroppervlakte van kleine voedselwinkels als te verklaren variabele, en het laatste model neemt 

slechts supermarktvloeroppervlakte in rekening. De verklarende variabelen zijn de grijze druk, 

mediaan inkomen, bevolkingsgrootte, werkgelegenheid en het aandeel allochtonen. Met andere 

woorden, er wordt nagegaan in welke mate bepaalde buurtkarakteristieken winkelvloeroppervlakte 

aantrekken (positieve coëfficiënt) of net afstoten (negatieve coëfficiënt). Van de variabelen 

winkelvloeroppervlakte, bevolking, werkgelegenheid en het aandeel allochtonen wordt het 

natuurlijke logaritme berekend. Alvorens het natuurlijk logaritme van het aandeel allochtonen te 

nemen, wordt de variabele nog vermenigvuldigd met 10000 om te voorkomen dat er negatieve 

waarden worden bekomen na de transformatie met het natuurlijk logaritme. Dit zou immers leiden 

tot verkeerde resultaten. De verhoudingen tussen de verscheidene buurten met betrekking tot de 

variabele aandeel allochtonen blijven zo wel behouden. Waar de variabele een nulwaarde aanneemt, 

wat het geval is in sommige buurten voor de variabelen winkelvloeroppervlakte, werkgelegenheid en 

het aandeel allochtonen, wordt deze behouden. Door het logaritme te berekenen worden deze 

variabelen genormaliseerd, wat de goodness-of-fit van het OLS- model sterk verbeterd. Het natuurlijk 

logaritme wordt geprefereerd over het logaritme met grondtal 10 omwille van een makkelijkere 

interpretatie van de geschatte coëfficiënten (Gelman & Hill, 2006, p. 60-61). Dit heeft op zich 

evenwel geen effect op de resultaten. Hieronder worden de drie modellen apart besproken.  

4.1.1. OLS-model 1: totale winkelvloeroppervlakte 

Een eerste OLS-model dat wordt geschat, neemt de totale vloeroppervlakte in rekening, kleine 

winkels en supermarkten incluis. De resultaten van dit model worden weergegeven in Tabel 3. Na 

alle verklarende variabelen één voor één te hebben toegevoegd, blijkt dat het OLS-model met alle 

variabelen tot de hoogste adj. R² leidt en dat alle variabelen statistisch relevant zijn op 0,01 

significantieniveau. Op basis hiervan kan men reeds beslissen om alle variabelen op te nemen in het 

GWR-model. 

Te verklaren variabele: Winkelvloeroppervlakte (ln) 

Verklarende Variabelen Coëfficiënt VIF 

Intercept 2.570624* N/A 

Grijze Druk 3.294925* 1.03 

Mediaan Inkomen -0.000079* 1.19 

Bevolking (ln) 0.405524* 1.26 

Werkgelegenheid (ln) 0.115072* 1.32 

Allochtonen (ln) 0.131008* 1.38 

*p<0.01 
 AICc = 8728 

R² = 0.24 
Adj. R² = 0.24 
Moran’s I = 0.03*  

 
 

Tabel 3: OLS-model totale winkelvloeroppervlakte (kleine voedselwinkel en supermarkten) 

Uit de resultaten blijkt multicollineariteit van weinig belang te zijn. De maximum VIF is 1,38, voor de 

variabele “aandeel allochtonen”. Deze variabele is dus het meest gecorreleerd met de andere 

verklarende variabelen. Als vuistregel wordt, afhankelijk van de bron, gesteld dat een VIF groter dan 

4, 5 of 10 een indicatie is van problematische collineariteit (O’brien, 2007). Men dient uiteraard 
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steeds op te passen met de toepassing van vuistregels (zie O’brien, 2007), maar de VIF waarden zijn 

laag genoeg om te veronderstellen dat multicollineariteit waarschijnlijk geen probleem zal zijn bij het 

schatten van het GWR-model. Alle variabelen blijven daarom ook in hun huidige vorm behouden.  

Uit de coëfficiënten blijkt dat bevolking, zoals verwacht, een belangrijk positief effect heeft op de 

aanwezige vloeroppervlakte. Meer inwoners in een buurt, betekent dus meer 

winkelvloeroppervlakte. Indien er daarbovenop heel wat werkgelegenheid is in deze buurt, zal ook 

dat een positief effect hebben op de winkelvloeroppervlakte.  

Hetzelfde geldt voor de socio-economische factor aandeel allochtonen. Met andere woorden, 

gebieden met een procentueel grotere niet-Europese allochtone bevolking hebben een relatief grote 

winkelvloeroppervlakte, ook wanneer wordt gecontroleerd voor bevolking in het algemeen. Dit kan 

als een suggestie worden gezien van etnisch ondernemerschap. Daarenboven is deze 

bevolkingsgroep vaak gevestigd in wijken waar er vanouds een mix is van winkelen en wonen. 

Ook het aandeel ouderen heeft een positief effect op de beschikbare winkelvloeroppervlakte. Men 

dient evenwel op te passen met de interpretatie van de coëfficiënt, daar er geen natuurlijk logaritme 

werd genomen van de variabele grijze druk en er dus geen rechtlijnige interpretatie mogelijk is. De 

correcte interpretatie is als volgt: bij een stijging van het aantal zestigplussers met één percent 

(0,01), dient de winkelvloeroppervlakte te worden vermenigvuldigd met e3,294925 (=1,033498 ≈ 

1,03294925). Een stijging van het aantal zestig plussers met één procent leidt dus tot een stijging van 

de winkelvloeroppervlakte met ongeveer drie procent. Dit is het tegenovergestelde van wat men 

verwacht: ouderen zijn immers minder interessante klanten. De verklaring is waarschijnlijk 

ruimtelijke inertie: deze gebieden waren zeer interessant om in te ondernemen in het verleden en dit 

detailhandelsnetwerk is (nog) niet verdwenen.  Daarnaast vormt de oudere bevolking ook een 

trouwe klantenbasis die zeer regelmatig boodschappen doet (Janssens et al, 2014) maar ook een lage 

mobiliteitsgraad heeft, i.e. er wordt zeer regelmatig gewinkeld bij nabijgelegen winkels en er wordt 

minder vaak vreemd gegaan bij verder gelegen winkels. Zo worden lokale drempelwaarden in de 

buurt toch in stand gehouden. 

Het mediaan inkomen is de enige variabele met een negatieve impact op de winkelvloeroppervlakte. 

Ook hier dient opgemerkt te worden dat er geen logaritme werd genomen van deze variabele, zodat 

de coëfficiënt niet absoluut mag worden geïnterpreteerd. Om het effect te kennen dient men dus 

weer y-variabele te vermenigvuldigen met e-0,000079 (=0,999921 = 1-0,000079). Het negatieve teken 

van de coëfficiënt lijkt op het eerste zicht vreemd: een welvarendere markt is normalerwijze een 

interessantere markt voor een ondernemer. Uit vorig onderzoek voor het steunpunt bleek echter 

reeds dat in de rijkere suburbane gemeenten rond Antwerpen en Brussel minder detailhandelaars 

gelokaliseerd zijn. Het negatieve teken voor mediaan inkomen is dus niet helemaal verrassend. 

Mogelijke verklaringen zijn de relatief hoge grondprijzen binnen de woonwijken alsook een gebrek 

aan ruimte voorzien voor detailhandel waardoor de winkelvloeroppervlakte verschuift naar gebieden 

net buiten de kernen. Anderzijds hebben de inwoners ook een hoge mobiliteitsgraad. Hierdoor 

kunnen supermarkten zich dus verder in het goedkopere hinterland van deze buurten vestigen. Dit 

komt overeen met de planningsmodellen uit de jaren zestig waar men uitging van een hoge 

individuele mobiliteit (automobiliteit) en dus winkellocaties vrij ver van de woongebieden werden 

ingepland. 
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Zowel de R² en de adj. R² zijn gelijk aan 0,24. Slechts 24 procent van de variantie in 

winkelvloeroppervlakte wordt dus verklaard door de gekozen variabelen. Een andere goodness-of-fit 

statistiek die wordt gerapporteerd, de AICc, zegt op zich weinig, maar zal later worden gebruikt om 

het OLS- en GWR-model met mekaar te vergelijken. Waarom de R² relatief laag is kan meerdere 

oorzaken hebben. Zo kunnen er ontbrekende variabelen zijn. Grond- en huurprijzen lijken een goede 

kandidaat. Hoge grond- en/of huurprijzen romen immers de schaalvoordelen van de detailhandelaars 

af. Er bestaat evenwel onvoldoende publiek beschikbare informatie over grondprijzen om deze op te 

nemen in de analyse. Er dient dus steeds rekening gehouden te worden met variabelen die onbekend 

zijn of die bekend zijn maar die niet accuraat gekwantificeerd kunnen worden. Een andere 

mogelijkheid, die wel verder kan worden onderzocht, is de aanwezigheid van ruimtelijke non-

stationariteit. Dit zou betekenen dat gebieden die dicht bij mekaar gelegen zijn gelijkaardige 

coëfficiënten hebben, terwijl de coëfficiënten voor gebieden die verder van mekaar gelegen zijn sterk 

verschillen. Indien dit het geval is, zou het zeer nuttig zijn een GWR-model toe te passen, daar 

ruimtelijke non-stationariteit dan expliciet wordt opgenomen. Dit zou dan een positieve impact 

hebben op de R² en andere goodness-of-fit statistieken. 

Ten slotte wordt daarom ook nog nagegaan of er een ruimtelijke autocorrelatie bestaat van de 

residuals van het OLS-model. Sterke ruimtelijke autocorrelatie van de residuals is namelijk een goede 

indicator van ruimtelijke non-stationariteit. De meest frequent gebruikte maat van autocorrelatie is 

de Moran’s I. Een Moran’s I van 0 betekent dat de residuals volledig random zijn georganiseerd, i.e. 

er is geen ruimtelijk patroon aanwezig, terwijl een waarde van 1 wijst op een perfecte clustering en 

een waarde van -1 wijst op een perfecte scheiding van gelijkaardige gebieden. De Moran’s I index van 

de residuals van de OLS-regressie is gelijk aan 0,03. Dit lijkt op het eerste zicht relatief laag, maar is 

statistisch significant op 0,01 niveau. Men kan daarom besluiten dat er weldegelijk ruimtelijke 

autocorrelatie aanwezig is, waardoor het nuttig wordt het GWR-model toe te passen. Door een 

lokale regressie kan de verklaringskracht en de fit van het model waarschijnlijk significant worden 

verbeterd. 

4.1.2. OLS-model 2: kleine voedselwinkels 

In dit model wordt de winkelvloeroppervlakte van kleine voedselwinkels als te verklaren variabele 

gebruikt, ook hier na een transformatie via het natuurlijk logaritme. Dezelfde verklarende variabelen 

worden weer aan het model gevoed. De resultaten worden weergegeven in Tabel 4. Alle verklarende 

variabelen zijn ook hier relevant en statistisch significant op 0,01 niveau en hebben hetzelfde teken 

als in het eerste model. De coëfficiënten veranderen daarentegen wel in absolute waarde.  

Een eerste verschil is dat het negatieve effect van het mediaan inkomen toeneemt. Zeer rijke 

buurten hebben dus weinig kleine voedselwinkeloppervlakte. Dit is in overeenstemming met het 

beleidsrapport “De bereikbaarheid van voedselwinkels in het Vlaamse Gewest” (Cant et al, 2014). 

Daarin wordt getoond dat vooral de rijke suburbane gemeenten weinig kleine voedselwinkels 

aantrekken of weerhouden hebben.  

Een ander belangrijk verschil is dat de coëfficiënt voor bevolking significant groter wordt, terwijl het 

belang van andere coëfficiënten afneemt. Deze stijging kan vooral worden verklaard doordat kleine 

voedselwinkels zeer centraal moeten gelegen zijn en zich inpassen in het stedelijk weefsel, i.e. in de 

bebouwing, terwijl supermarkten meer vrijheidsgraden genieten in termen van hun locatiegedrag, 

i.e. men is bereid verder te reizen voor een supermarkt dan voor een kleine voedselwinkel. Bevolking 
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heeft dus een dominante invloed op het vestigingsgedrag van kleine voedselwinkels. Dit verklaard 

ook de stijging van de R² en adj. R², daar een groot deel van de variantie wordt verklaard door 

verschillen in de variabele bevolking. Relatief veel van de variantie van de winkelvloeroppervlakte 

van kleine voedselwinkels wordt dus reeds verklaard in het OLS-model. Ook de goodness-of-fit van 

het model, gemeten door de AICc, is veel beter voor dit model, dan voor het vorige. Dit kan men 

afleiden uit de daling van de AICc met meer dan 500 eenheden. 

Te verklaren variabele: Winkelvloeroppervlakte Klein (ln) 

Verklarende Variabelen Coëfficiënt VIF 

Intercept -1.227146* N/A 

Grijze Druk 2.428478* 1.03 

Mediaan Inkomen -0.000162* 1.19 

Bevolking (ln) 1.072290* 1.26 

Werkgelegenheid (ln) 0.047961* 1.32 

Allochtonen (ln) 0.037818* 1.38 

*p<0.01 
 AICc = 8205 

R² = 0.43 
Adj. R² = 0.43 
Moran’s I = 0.02*  

 
 

Tabel 4: OLS-model winkelvloeroppervlakte kleine voedselwinkels 

De Moran’s I ten slotte is gelijk aan 0,02. Dit betekent dat er nog steeds een significante globale 

ruimtelijke clustering is op het 0,01 niveau, maar ook dat er een daling is ten opzichte van het eerste 

model. Met andere woorden, het is nog steeds waarschijnlijk dat het GWR-model door de expliciete 

incorporatie van ruimtelijke non-stationariteit een verbetering zal zijn van dit OLS-model, maar dat 

de verbetering minder belangrijk zal zijn dan bij het eerste OLS-model. 

4.1.3. OLS-model3: supermarkten 

In het laatste OLS model ten slotte, wordt het natuurlijke logaritme van de winkelvloeroppervlakte 

van supermarkten de te verklaren variabele. De resultaten van dit OLS-model worden weergegeven 

in Tabel 5.  

Te verklaren variabele: Winkelvloeroppervlakte Super (ln) 

Verklarende Variabelen Coëfficiënt VIF 

Intercept 4.381781* N/A 

Grijze Druk 3.637542* 1.03 

Mediaan Inkomen -0.000070* 1.19 

Bevolking (ln) -0.128104** 1.26 

Werkgelegenheid (ln) 0.157364* 1.32 

Allochtonen (ln) 0.208914* 1.38 

*p<0.01; **p<0.1 
 AICc = 11363 

R² = 0.09 
Adj. R² = 0.09 
Moran’s I = 0.03*  

 
 

Tabel 5: OLS-model winkelvloeroppervlakte supermarkten 
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Het teken blijft voor de meeste coëfficiënten gelijk, alleen voor de variabele bevolking is dit niet het 

geval. Dit lijkt op het eerste zicht vreemd, i.e. gebieden met minder inwoners trekken meer 

winkelvloeroppervlakte aan. Dit kan echter verklaard worden door de suburbanisatie van de 

supermarktvloeroppervlakte. Supermarkten genieten namelijk van schaalvoordelen die makkelijker 

kunnen worden benut buiten dichtbevolkte gebieden. Men dient dit evenwel met enige 

voorzichtigheid te benaderen, daar de variabele slechts statistisch significant is op 0,1 niveau. Dit 

wijst waarschijnlijk op grote ruimtelijke verschillen, bijvoorbeeld tussen stad en platteland. Alle 

andere coëfficiënten zijn significant op 0,01 niveau. Bevolking buiten beschouwing gelaten, groeit, in 

absolute waarde, de coëfficiënt van de andere variabelen, met uitzondering van inkomen, waarvan 

de coëfficiënt licht daalt in waarde. Dit zijn logischerwijs de omgekeerde tendensen als bij de analyse 

van de winkelvloeroppervlakte van kleine voedselwinkels. 

De grote lokale varianties in de supermarktwinkelvloeroppervlakte leiden er ook toe dat de R² en adj. 

R² met 0,09 veruit het laagst zijn van de drie OLS-modellen. Relatief weinig van de variantie wordt 

dus reeds verklaard in het OLS-model. Ook de AICc is veel hoger dan bij de andere modellen, wat ook 

weer aantoont dat de goodness-of-fit van dit model veruit het laagst is. 

De Moran’s I is van dezelfde grootteorde als die van het eerste OLS-model en ook statistisch 

significant op het 0,01 niveau. Dit betekent dus ook dat er waarschijnlijk significante verbeteringen 

kunnen worden bereikt door toepassing van een GWR-model. 

4.1.4. Conclusie OLS-modellen 

In deze sectie kwamen drie OLS-modellen aan bod. Deze werden gebruikt om na te gaan of het nuttig 

is een GWR-model op te stellen en welke van de geselecteerde variabelen in de GWR-modellen 

dienen opgenomen te worden. Op basis van een analyse van de ruimtelijke autocorrelatie via de 

Moran’s I, blijkt dat de residuals van alle OLS-modellen statistisch significant geclusterd zijn. Dit 

maakt het interessant om GWR-modellen op te stellen, daar de goodness-of-fit dan zeer 

waarschijnlijk significant verbeterd. 

Er wordt beslist alle geselecteerde variabelen op te nemen in de GWR modellen. Alle verklarende 

variabelen leiden namelijk tot een hogere adj. R² en zijn statistisch significant op 0,01 niveau voor 

alle OLS-modellen. De enige uitzondering is de variabele bevolking in het derde OLS-model, dat 

supermarktwinkelvloeroppervlakte als te verklaren variabele heeft. De coëfficiënt is daar slechts 

statistisch significant op 0,1 niveau. Er wordt evenwel vermoed dat de beperkte statistische 

significantie van de variabele bevolking in het derde OLS-model kan worden verklaard door grote 

lokale en regionale verschillen, voornamelijk door de verschillen in stad en platteland. Daarom is het 

zinnig deze variabele ook nog op te nemen in het overeenkomstige GWR-model. 

De VIF werd gebruikt als maat van globale multicollineariteit. Het blijkt dat er slechts in zeer beperkte 

mate multicollineariteit aanwezig is tussen de verscheidene verklarende variabelen. Lokale 

multicollineariteit kan een ernstig probleem zijn bij GWR-modellen, maar door de zeer lage graad van 

globale multicollineariteit worden geen grote problemen verwacht. Er is dus geen reden om 

variabelen uit het GWR-model te laten of samen te voegen omwille van multicollineariteit. 

Uit de resultaten blijkt dat het OLS-model reeds veel van de variantie van de winkelvloeroppervlakte 

van kleine winkels verklaart, al wordt wel verwacht dat statistisch significante verbeteringen mogelijk 

zijn door toepassing van een GWR-model. Ongeveer een kwart van de variantie wordt verklaard 
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wanneer de totale vloeroppervlakte van voedselwinkels als te verklaren variabele wordt gebruikt, 

terwijl dit verder daalt tot negen procent wanneer slechts supermarktvloeroppervlakte wordt 

gebruikt. Er wordt verwacht dat een groot deel van de onverklaarde variantie kan worden verklaard 

door ruimtelijk non-stationariteit, wat in rekening wordt gebracht in het GWR-model. 

Met de uitzondering van bevolking, behouden de coëfficiënten in elk van de drie OLS-modellen hun 

teken. Grijze druk, werkgelegenheid en het aandeel allochtonen hebben steeds een significante 

positieve invloed op de winkelvloeroppervlakte. Gebieden met een grote werkgelegenheid trekken 

dus extra winkels aan, net zoals buurten met een hoog aandeel allochtonen. Dit laatste kan 

toegewezen worden aan het ondernemerschap van deze bevolkingsgroep alsook doordat deze 

bevolkingsgroep vaak gevestigd is in wijken waar er vanouds een mix is van winkelen en wonen. 

Waarom grijze druk een positieve invloed op winkelvloeroppervlakte heeft is moeilijker te verklaren. 

Waarschijnlijk is er een zekere retentie van winkelvloeroppervlakte in deze buurten waar het vroeger 

interessant investeren was als ondernemer. Daarnaast vormt de oudere bevolking ook een trouwe 

klantenbasis die zeer regelmatig boodschappen doet (Janssens et al, 2014) maar ook een lage 

mobiliteitsgraad heeft, i.e. er wordt zeer regelmatig gewinkeld bij nabijgelegen winkels en er wordt 

minder vaak vreemd gegaan bij verder gelegen winkels. Zo worden lokale drempelwaarden in de 

buurt in stand gehouden. Men kan reeds besluiten dat er geen negatieve invloed is van vergrijzing op 

de winkelvloeroppervlakte. Inkomen heeft steeds een negatieve invloed op winkelvloeroppervlakte. 

Dit kan waarschijnlijk worden verklaard door de hoge grond- en vastgoedprijzen in deze hoge 

inkomens gebieden terwijl een hoge mobiliteitsgraad toelaat verder in het hinterland te winkelen. 

Daarbovenop is er de erfenis van de planningsmodellen uit de jaren zestig waarin weinig lokale 

detailhandelsruimte werd voorzien. Bevolking, ten slotte, heeft een positief teken voor 

winkelvloeroppervlakte in het algemeen en de winkelvloeroppervlakte van kleine voedselwinkels. 

Voor kleine voedselwinkels is bevolking ook duidelijk de dominante verklarende variabele. Kleine 

voedselwinkels dienen zich dan ook dicht bij de klant te vestigen om succesvol te zijn (zie centrale 

plaatsen theorie (Christaller, 1933)). Dit stemt overeen met klassieke detailhandelstheorie. Voor 

supermarktwinkelvloeroppervlakte krijgt bevolking een negatief teken. Dit lijkt vreemd maar kan 

worden verklaard door de suburbanisatie van supermarkten en de inplanting van supermarkten op 

baanlocaties. Er is dus een verschuiving van supermarktoppervlakte naar gebieden waar 

schaalvoordelen makkelijker te gelde kunnen worden gemaakt. Men dient wel op te merken dat er 

heel wat ruimtelijke variatie bestaat op de relatie tussen bevolking en supermarktvloeroppervlakte, 

waardoor de variabele slechts statistisch significant is op 0,1 niveau. De GWR modellen kunnen hier 

beter inzicht in verschaffen. 

4.2. GWR-modellen 

In deze sectie worden de resultaten van de GWR-modellen voorgesteld. Origineel werden drie 

basismodellen geschat. Eén met alle voedselwinkeloppervlakte als te verklaren variabele, één met de 

winkeloppervlakte van kleine voedselwinkels en een laatste met de winkelvloeroppervlakte van 

supermarkten. Zoals reeds uit de OLS-modellen bleek, en in de GWR-modellen werd bevestigd, zijn 

er zeer significante verschillen tussen de resultaten van de analyses  voor enerzijds supermarkten en 

anderzijds kleine voedselwinkels. Er wordt daarom beslist de analyse met de totale 

winkelvloeroppervlakte van voedselwinkels niet op te nemen in dit rapport daar dit tot een foute 

interpretatie van het belang van de verscheidene parameters zou leiden. Er wordt dus verdergegaan 

met twee basis GWR-modellen, één op basis van de winkelvloeroppervlakte van kleine 

voedselwinkels en één op basis van supermarktwinkelvloeroppervlakte als te verklaren variabele.  
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Van deze twee weerhouden basismodellen worden dan twee deelmodellen geschat, één met een 

kleine bandbreedte op basis van realistische reisafstanden voor winkeltrips om lokale verschillen te 

bespreken (bv. stad tegenover rand) en één met grote bandbreedte om regionale verschillen na te 

gaan (bv. West-Vlaanderen tegenover Limburg). Alle geïdentificeerde verklarende variabelen, i.e. 

bevolking, werkgelegenheid, grijze druk, mediaan inkomen en aandeel allochtonen, worden aan de 

verscheidene modellen toegevoegd in dezelfde vorm zoals werd bepaald in Sectie 4.1 (OLS-

modellen). De geografische opdeling berekend in Sectie 3.3 (Praktische methodologie) wordt in alle 

modellen gebruikt. De modellen worden berekend in de gespecialiseerde, gratis toegankelijke 

software GWR4.0 (Nakaya et al, 2009). Bij elke run van het model wordt toegelaten sommige 

parameters niet te laten fluctueren over de ruimte, maar vast te zetten op globaal niveau. Voor 

sommige variabelen wordt dus een coëfficiënt geschat voor het gehele studiegebied (globaal), terwijl 

voor andere variabelen een coëfficiënt voor elke buurt wordt geschat (lokaal). De beslissing een 

variabele op lokaal dan wel globaal niveau op te nemen in het finale model is dan afhankelijk van de 

goodness-of-fit indicator AICc, i.e. het model met de laagste AICc zal worden geselecteerd. Alleen als 

dit de goodness-of-fit van het model significant verbeterd, wordt besloten een variabele te laten 

variëren over de ruimte. Bij de lokaal fluctuerende variabelen wordt steeds rekening gehouden met 

een ruimtelijk gewicht van 𝑒
−𝑑2

𝑏2
⁄

, waarbij d de afstand voorstelt tot de buurt waarvan de 

coëfficiënt wordt berekend en b de bandbreedte is. De afstand is hierbij steeds de euclidische 

afstand tussen de centroïdes (geografisch middelpunt) van de buurten. Buurten die aan de rand van 

de bandbreedte liggen hebben dus minder invloed op de lokale analyse. Het effect van het ruimtelijk 

gewicht op het belang van de omliggende buurten wordt weergegeven in Figuur 5. Men merkt op dat 

indien de bandbreedte verhoogt (figuur rechts), de lijn minder stijl wordt. Een buurt gelegen op 5km 

zal met haar karakteristieken dus meer meespelen in een GWR-model met grotere bandbreedte. 

Hieronder zullen de geschatte GWR-modellen worden besproken. Er wordt gestart met de GWR-

modellen met de winkelvloeroppervlakte van kleine voedselwinkels als te verklaren variabele, om 

dan over te gaan naar de modellen met supermarktwinkelvloeroppervlakte als te verklaren variabele. 

Er wordt steeds eerst een model met kleine bandbreedte geschat om lokale verschillen te 

benadrukken en vervolgens wordt een model met grootte bandbreedte geschat om de regionale 

verschillen te verduidelijken. 

4.2.1. GWR-model 1: winkelvloeroppervlakte kleine voedselwinkels 

4.2.1.1. GWR-model1.1: bandbreedte 5000m 

In deze sectie wordt een GWR-model geschat met kleine bandbreedte en de winkelvloeroppervlakte 

van kleine voedselwinkels als te verklaren variabele. Meer specifiek wordt de bandbreedte 

vastgelegd op 5000m. In welke mate omliggende buurten worden opgenomen in de analyse wordt 

dus voorgesteld in de linkse grafiek van Figuur 5. Deze afstand werd gekozen omdat het een relatief 

realistische reisafstand is voor winkeltrips. Hierbij dient evenwel opgemerkt te worden dat voor 

kleine voedselwinkels de geprefereerde reisafstanden waarschijnlijk nog een stuk kleiner zijn, zoals 

wordt aangehaald in White et al (2004) en Boussauw et al (2012). Uit een sensitiviteitsanalyse blijkt 

evenwel dat de AICc stijgt bij een verdere daling van de bandbreedte, daarom houden we ons aan 

5000m. Bij een bandbreedte van 5000m is de AICc (zie Tabel 6) vier eenheden lager dan bij het 

overeenkomstige OLS-model (OLS-model 2). Naar Burnham & Anderson (2002) is dit de 

minimumgrens die dient te worden gehanteerd om te spreken van een significante verbetering van 

de goodness-of-fit van het model.   
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Figuur 5: Vergelijking van het effect van het ruimtelijk gewicht bij een bandbreedte van 5000m en een bandbreedte van 10000m 
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Verder kan uit Tabel 6 worden afgeleid dat de R² stijgt tot 0,51, vergeleken met een R² van 0,43 in 

OLS-model 2. De adj. R² stijgt ook van 0,43 in OLS-model 2, tot 0,46 in het GWR-model. Het dient wel 

opgemerkt te worden dat de adj. R² in GWR-modellen steeds wordt onderschat. Men kan dus 

besluiten dat door een GWR-model te schatten de verklaringskracht significant is verbeterd. 

 

Tabel 6: GWR-model winkelvloeroppervlakte kleine voedselwinkels, met bandbreedte 5000m 

 

Bij een bandbreedte van 5000m blijken dan alleen de variabelen grijze druk en het aandeel 

allochtonen te fluctueren over de ruimte (zie Tabel 6). De andere verklarende variabelen zijn 

allemaal statistisch significant op 0,01 niveau. De coëfficiënten van de globale variabelen komen 

sterk overeen met deze van OLS-model 2. Tussen bevolking en de winkelvloeroppervlakte van kleine 

voedselwinkels bestaat weer een zeer sterke positieve correlatie (1 additionele inwoner leidt tot 1 

additionele vierkante meter winkelvloeroppervlakte). Bevolking bepaalt dus in grote mate de 

beschikbare winkelvloeroppervlakte van kleine voedselwinkels . Het is ook opvallend dat de variabele 

bij deze bandbreedte niet fluctueert over de ruimte. Verschillende aan elkaar grenzende types 

gebieden slagen er dus in gelijke mate in winkelvloeroppervlakte aan te trekken. Werkgelegenheid 

zorgt ook in dit model voor een relatief klein, maar niettemin significant positief effect op de 

winkelvloeroppervlakte. Voor de variabele inkomen blijkt er weer een significante negatieve 

correlatie te bestaan, i.e. er is een afstotend effect vanwege inkomen. 

Vervolgens worden de over de ruimte fluctuerende verklarende variabelen, i.e. aandeel allochtonen 

en grijze druk, besproken aan de hand van respectievelijk Figuur 6 en Figuur 7, terwijl in Tabel 6 de 

mediaan en kwartielen van de lokale schattingen van de coëfficiënten worden gegeven. Elke figuur 

omvat telkens twee kaarten. De bovenste kaart toont steeds de lokale schattingen van de coëfficiënt. 

Deze variëren in grote mate rond de coëfficiënt geschat in de OLS-analyse. De onderste kaart toont 

de lokale significantie op basis van pseudo t-waarden. Indien een negatieve lokale coëfficiënt 

statistisch significant is op 0,05 niveau, wordt deze wit ingekleurd op de onderste kaart. Buurten die 

zwart ingekleurd zijn, hebben dan een positieve lokale coëfficiënt die statistisch significant is op 0,05 

niveau. Zowel wit als zwart stellen dus lokale statistisch significante effecten voor. In grijze  gebieden 

Te verklaren variabele: Winkelvloeroppervlakte  (ln); Bandbreedte: 5000m 

Verklarende variabelen: vast   Coëfficiënt 

Intercept  -2.548670* 

Mediaan Inkomen  -0.000123* 

Bevolking (ln)   1.060515* 

Werkgelegenheid (ln)    0.044293* 

Verklarende variabelen: variabel 1e Kwartiel Mediaan 2e Kwartiel 

Grijze Druk -0.451215 2.790330 5.495308 

Allochtonen (ln) 0.016083 0.094882 0.172394 

*p<0.01 

AICc = 8201 

R² = 0.51 

Adj. R² = 0.46 
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is de coëfficiënt niet statistisch significant. In deze buurten kan dan de coëfficiënt geschat in het OLS-

model worden gebruikt. Om de oriëntatie makkelijker te maken, worden de grenzen van de Vlaamse 

en Brusselse stadgewesten (inclusief de banlieues, exclusief de forenzenwoonzones) en de Vlaamse 

steden van regionaal belang zonder stadsgewest zoals gedefinieerd door Luyten & Van Hecke (2007), 

en de provinciegrenzen weergegeven. 
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Figuur 6: Fluctuaties van de coëfficiënten en lokale significantie van allochtonen in het GWR-model voor de winkelvloervloeroppervlakte van kleine voedselwinkels met bandbreedte 
5000m 

GWR-model: Y = Winkelvloeroppervlakte Kleine Voedselwinkels; B = 5000m (1/2)  
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Figuur 7: Fluctuaties van de coëfficiënten en lokale significantie van grijze druk in het GWR-model voor de winkelvloervloeroppervlakte van kleine voedselwinkels met bandbreedte 5000m 

GWR-model: Y = Winkelvloeroppervlakte Kleine Voedselwinkels; B = 5000m (2/2)  
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Figuur 6 toont dan de fluctuaties van de lokale coëfficiënten (bovenste kaart) en de lokale statistische 

significantie (onderste kaart) van de variabele aandeel allochtonen. Sectoren waar er een positieve 

statistisch significante invloed kan worden waargenomen, dus waar de winkeloppervlakte voor kleine 

winkels groter is dan verwacht en kan worden toegeschreven aan de aanwezigheid van allochtonen, 

zijn vooral terug te vinden in buurten die oranje of rood zijn ingekleurd op de bovenste kaart. Een 

meerderheid van deze sectoren zijn terug te vinden in en net buiten de stadsgewesten. Dit is het 

geval in Brussel, Antwerpen, Gent, Leuven, Oostende, Genk, Aalst en Ieper. In Brugge en Hasselt kan 

er in enkele buurten ook een significant positieve invloed worden teruggevonden, maar deze rijkt 

niet tot in het centrum van het stadsgewest. Buiten de belangrijkste stedelijke gebieden, vindt men 

nog een statistisch significante invloed terug in de Westhoek,  op de as tussen Gent en Brussel, in 

delen van de Zuiderkempen en het zuiden van de provincie Limburg.  

Figuur 7 toont de fluctuaties van de coëfficiënt (bovenste kaart) en lokale statistische significantie 

(onderste kaart) van de variabele grijze druk. Uit beide kaarten blijkt dat de invloed van grijze druk 

overwegend een positieve invloed heeft op de winkelvloeroppervlakte van kleine voedselwinkels 

buiten de grootstedelijke gebieden van Brussel, Antwerpen en Gent. In Brugge, Mechelen, Hasselt, 

Kortrijk en Roeselare wordt wel een verhoging van kleine winkelvloeroppervlakte door de 

aanwezigheid van meer ouderen vastgesteld. Een mogelijke verklaring is dat in grootstedelijk gebied 

er genoeg grotere winkels in de buurt zijn en ouderen daarom de kleinere winkels links laten liggen 

waardoor deze kleine winkels niet meer kunnen overleven. In sommige regionale steden, en vooral in 

meer landelijk gebied, zal daarentegen de afstand tot grote winkels vaak te groot worden waardoor 

de oudere generatie mee de kleine winkels in leven houden.  

4.2.1.2. GWR-model1.2: bandbreedte AICc (12353m) 

Bij dit GWR-model wordt ook de winkelvloeroppervlakte van kleine voedselwinkels als te verklaren 

variabele gebruikt, maar er  wordt gekozen voor een hogere bandbreedte. Deze hogere bandbreedte 

wordt gekozen om toe te laten regionale verschillen te bestuderen. Uiteindelijk wordt de 

bandbreedte ingesteld op 12353m, daar bij deze afstand de AICc wordt geminimaliseerd. De waarde 

van de AICc bedraagt nu 8103 (Tabel 7), vergeleken met 8201 in GWR-model 1.1 en 8205 voor OLS-

model 1. Indien wordt gekozen voor een hogere bandbreedte, bijvoorbeeld 15 of 20km, veranderd er 

weinig aan de uiteindelijke resultaten, i.e. dezelfde trends worden bevestigd. 

Te verklaren variabele: Winkelvloeroppervlakte Klein  (ln); Bandbreedte: AICc (12353m) 

Verklarende variabelen: vast   Coëfficiënt 

Werkgelegenheid (ln)   0.051347* 

Verklarende variabelen: variabel 1e Kwartiel Mediaan 2e Kwartiel 

Intercept -3.536800 -0.589511 0.999522 

Grijze Druk -1.370836 0.301275 4.744742 

Mediaan Inkomen -0.000179 -0.000144 -0.000111 

Bevolking (ln) 0.931513 1.031916 1.134551 

Allochtonen (ln) 0.021296 0.039888 0.072666 

*p<0.01 

AICc = 8103 

R² = 0.49 

Adj. R² = 0.46 
Tabel 7: GWR-model winkelvloeroppervlakte kleine voedselwinkels, met bandbreedte gebaseerd op AICc (12353m) 
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Men merkt uit de resultaten weergegeven in Tabel 7 ook dat alhoewel er een significante verbetering 

is met betrekking tot de AICc, de R² daalt ten opzichte van GWR-model 1.1 (0,51) tot0,49, terwijl de 

adj. R² gelijk blijft aan 0,46. Er wordt dus minder van de variantie van de te verklaren variabele 

verklaard dan in het eerste GWR-model. 

Ook deze keer wordt weer gekozen om variabelen ofwel vast te zetten op globaal niveau, ofwel te 

laten fluctueren over de ruimte. De keuze wordt gemaakt op basis van de AICc. Bij deze bandbreedte 

wordt slechts de variabele werkgelegenheid op globaal niveau behouden. De coëfficiënt stemt in 

grote mate overeen met de coëfficiënt in OLS-model 2. Het effect van werkgelegenheid op de 

winkelvloeroppervlakte van kleine voedselwinkels is positief en statistisch significant op 0,01 niveau.  

De coëfficiënten (bovenste kaart) en statistische significantie (onderste kaart) van de over de ruimte 

fluctuerende variabelen worden weergegeven in Figuren 8 tot 11. De mediaan en de kwartielen van 

de verscheidene lokale coëfficiënten worden weergegeven in Tabel 7. 

In Figuur 8 worden dan de lokale fluctuaties van de coëfficiënt en de lokale statistische significantie 

voor bevolking weergegeven. Men dient op te merken dat alle waarden positief zijn, en dat deze 

positieve coëfficiënten ook overal statistisch significant zijn. Dit toont weer het belang aan van 

bevolking als predictor van de lokale winkelvloeroppervlakte van kleine voedselwinkels. Er bestaan 

evenwel regionale afwijkingen in de magnitude van de coëfficiënt. Vooral in de Vlaamse Ruit merkt 

men dat de coëfficiënten relatief laag zijn. Dit betekent dus relatief weinig kleine 

winkelvloeroppervlakte per inwoner. Ook in en rond Brugge zijn de coëfficiënten over het algemeen 

lager, net als in het noordwesten van Limburg. Vooral in de Vlaamse Ardennen, de Antwerpse 

Kempen, het Hageland en Zuid-Limburg vindt men zeer hoge coëfficiënten, dus relatief gesproken 

zeer veel kleine winkelvloeroppervlakte per inwoner terug. In deze landelijke gebieden spelen de 

kleine winkels werkelijk nog een rol, ook op regionaal vlak. 

De kaarten van Figuur 9 tonen de lokale coëfficiënten en lokale statistische significantie van de 

variabele aandeel allochtonen. Het blijkt dat de lokale coëfficiënt bijna overal positief is. De variabele 

is positief statistisch significant in Limburg, de Kempen de Westhoek en aan de Oostkust, in deze 

gebieden zorgt de aanwezigheid van meer allochtonen voor meer kleine voedselwinkeloppervlakte.  

In de volgende figuur (Figuur 10) worden dan de lokale coëfficiënten en statistische significantie van 

grijze druk behandeld. Wat meteen opvalt zijn de negatieve coëfficiënten in de Vlaamse Ruit, die ook 

statistisch significant zijn op de as Gent-Brussel. Dit betekent dat in die regio gebieden met meer 

ouderen dus significant minder winkelvloeroppervlakte aantrekken. Positieve statistisch significante 

effecten kunnen worden teruggevonden in de Kempen en Limburg, en in het zuiden van West-

Vlaanderen. In deze regio’s heeft de aanwezigheid van ouderen wel een positieve weerslag op de 

aanwezigheid van kleine winkels.  

In Figuur 11, ten slotte, worden de lokale coëfficiënten en statistische significantie voor de variabele 

mediaan inkomen weergegeven. Uit de onderste kaart wordt meteen duidelijk dat er alleen een 

statistisch significant negatief effect kan worden waargenomen. Dit betekent dat er minder kleine 

winkels zijn in gebieden met hogere mediaan inkomens. Dit effect speelt bijna over het gehele 

grondoppervlak van het studiegebied, alleen in de provincie Limburg, zonder de Maaskant, is de 

variabele niet significant. 
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Figuur 8: Fluctuaties van de coëfficiënten en lokale significantie van bevolking in het GWR-model voor de winkelvloervloeroppervlakte van kleine voedselwinkels met bandbreedte op 
basis van AICc (12353m) 

GWR-model: Y = Winkelvloeroppervlakte Kleine Voedselwinkels; B = AICc (12353m) (1/4)  
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Figuur 9: Fluctuaties van de coëfficiënten en lokale significantie van allochtonen in het GWR-model voor de winkelvloervloeroppervlakte van kleine voedselwinkels met bandbreedte op 
basis van AICc (12353m) 

GWR-model: Y = Winkelvloeroppervlakte Kleine Voedselwinkels; B = AICc (12353m) (2/4)  
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Figuur 10: Fluctuaties van de coëfficiënten en lokale significantie van grijze druk in het GWR-model voor de winkelvloervloeroppervlakte van kleine voedselwinkels met bandbreedte op 
basis van AICc (12353m) 

GWR-model: Y = Winkelvloeroppervlakte Kleine Voedselwinkels; B = AICc (12353m) (3/4)  
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Figuur 11: Fluctuaties van de coëfficiënten en lokale significantie van inkomen in het GWR-model voor de winkelvloervloeroppervlakte van kleine voedselwinkels met bandbreedte op 
basis van AICc (12353m) 

GWR-model: Y = Winkelvloeroppervlakte Kleine Voedselwinkels; B = AICc (12353m) (4/4)  
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4.2.1.3. Conclusies GWR-modellen voor de winkelvloeroppervlakte van kleine 

voedselwinkels 

Een eerste belangrijke conclusie die men kan trekken uit de GWR-analyses met de 

winkelvloeroppervlakte van kleine voedselwinkels als te verklaren variabele is het belang van 

bevolking. In klassieke detailhandelstheorie (zie Christaller, 1933) wordt gesteld dat voedselwinkels 

zich steeds dicht bij de klant dienen te vestigen om succesvol te zijn. Dit blijkt nog steeds het geval te 

zijn voor kleine voedselwinkels. De bevolking blijkt steeds de belangrijkste predictor van het aantal 

vierkante meters kleine voedselwinkels te zijn. Er zijn wel belangrijke regionale fluctuaties over het 

grondgebied, maar overal is de variabele bevolking de dominante verklarende variabele. 

Met bevolking als de dominante verklarende variabele, kunnen de andere variabelen aanzien worden 

als lokale afwijkingen. Deze variabelen zorgen voor een surplus of net een verlies aan 

winkelvloeroppervlakte boven of onder wat men zou verwachten op basis van de analyse van de 

variabele bevolking. Het aandeel allochtonen zorgt dan voornamelijk voor een additionele 

hoeveelheid winkelvloeroppervlakte. Er bestaan evenwel belangrijke regionale verschillen. Vooral in 

de Kempen en Limburg vindt men een positieve invloed. Ook zijn er heel wat lokale afwijkingen. In en 

rond de meeste stadsgewesten zorgt het aandeel allochtonen voor een lokaal surplus. Ook grijze 

druk heeft voornamelijk een additionele positieve invloed op de winkelvloeroppervlakte van kleine 

voedselwinkels. Een regionaal significant negatief effect vindt men voornamelijk in, rond en tussen 

Gent en Brussel. Een zeer significante positieve invloed vindt men voornamelijk in het zuiden van 

West-Vlaanderen en in het oosten in de Kempen en Limburg. Op lokaal niveau merkt men dan nog 

steeds dat de variabele vooral belangrijk is in West-Vlaanderen. Het mediaan inkomen heeft bijna 

overal in Vlaanderen een significante negatieve invloed op de winkelvloeroppervlakte van kleine 

voedselwinkels. Er zijn wel heel wat fluctuaties over de ruimte, maar de variabele wordt alleen niet 

significant in het grootste deel van de provincie Limburg. De laatste verklarende variabele, 

werkgelegenheid, fluctueert niet over de ruimte, maar is wel positief en statistisch significant op  

globaal niveau. 

4.2.2. GWR-model 2: winkelvloeroppervlakte supermarkten 

4.2.2.1. GWR-model 2.1: bandbreedte 3500m 

In dit GWR-model met supermarktwinkelvloeroppervlakte als te verklaren variabele, wordt de 

bandbreedte initieel op 3500m ingesteld. Dit is naar White et al (2004), Boussauw et al (2012) en DfT 

(2014) een realistische reisafstand. 3500m is hierbij de geschatte ondergrens voor winkeltrips. 

Aangezien reizen naar dagelijkse goederen vaak het kortst zullen zijn van alle winkeltrips lijkt dit 

gerechtvaardigd.  

De resultaten van deze GWR-analyse worden weergegeven in Tabel 8. De AICc is nu gelijk aan 11297, 

wat significant beter is (Burnham & Anderson, 2002) dan de AICc van het overeenkomstige OLS-

model (OLS-model 3; AICc = 11363). De R² en adj. R² stijgen ook tot 0,37 en 0,21, ten opzichte van 

0,09 voor beide in het oorspronkelijke OLS-model. Er wordt dus significant meer van de variantie van 

de lokale winkelvloeroppervlakte van supermarkten verklaard dan in het OLS-model.  
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Figuur 12: Fluctuaties van de coëfficiënten en lokale significantie van bevolking in het GWR-model voor de winkelvloervloeroppervlakte van supermarkten met bandbreedte 3500m

GWR-model: Y = Winkelvloeroppervlakte Supermarkten; B = 3500m (1/1)  
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Men merkt tevens uit Tabel 8 dat alle variabelen, behalve bevolking, worden vastgezet op globaal 

niveau. Voor de variabele bevolking worden weer de mediaan en de kwartielen van de lokale 

coëfficiënten weergegeven die weer variëren rond de waarde geschat in het OLS-model. Vergeleken 

met OLS-model 3 blijkt ook dat de coëfficiënten van grijze druk, werkgelegenheid en aandeel 

allochtonen nog steeds in dezelfde lijn liggen en nog steeds statistisch significant zijn 0,01 niveau. Dit 

geldt niet meer voor de variabele mediaan inkomen, die niet meer statistisch significant is in dit 

GWR-model.  

Te verklaren variabele: Winkelvloeroppervlakte  (ln); Bandbreedte: 3500m 

Verklarende variabelen: vast   Coëfficiënt 

Grijze Druk   4.640507* 

Mediaan Inkomen  -0.000040 

Werkgelegenheid (ln)    0.089320* 

Allochtonen (ln)     0.174561* 

Verklarende variabelen: variabel 1e Kwartiel Mediaan 2e Kwartiel 

Intercept -0.762951 6.491445 11.601506 

Bevolking (ln) -1.077815 -0.430398 0.473341 

*p<0.01 

AICc = 11297 

R² = 0.37 

Adj. R² = 0.21 
Tabel 8: GWR-model winkelvloeroppervlakte supermarkten, met bandbreedte 3500m 

De enige variabele die dan nog fluctueert over de ruimte is bevolking. De fluctuaties van de 

coëfficiënt (bovenste kaart) alsook de lokale statistische significantie (onderste kaart) worden 

voorgesteld in Figuur 12. Blauw of geel ingekleurde buurten hebben een negatieve coëfficiënt. Hoe 

minder inwoners in een buurt, hoe meer winkelvloeroppervlakte dus. De omschrijving suburbanisatie 

van supermarktwinkelvloeroppervlakte wordt evenwel geprefereerd. Dit verwijst naar de 

aantrekkingskracht van locaties buiten de stads- en gemeentekernen op grote 

winkelvloeroppervlaktes . Gebieden waar deze negatieve coëfficiënt statistisch significant is, zijn 

vooral terug te vinden in de Vlaamse ruit, echter zonder Brussel, en in en rond de stadsgewesten in 

West-Vlaanderen. In het oosten is er een duidelijke negatieve trend in Turnhout en het centrum van 

Hasselt. In de noordelijke helft van het Brusselse stadsgewest (inclusief de noordelijke helft van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest), is er net een significant positief effect vanwege bevolking. Alleen in 

Genk kan ook in het centrum van een Vlaams stadsgewest een significant positief effect van 

bevolking worden teruggevonden.  

4.2.2.2. GWR-model 2.2: bandbreedte AICc (10520m) 

In dit laatste GWR-model wordt opnieuw de winkelvloeroppervlakte van supermarkten als te 

verklaren variabele geanalyseerd. Dit keer wordt weer een hogere bandbreedte gebruikt om de 

regionale verschillen te analyseren. De bandbreedte wordt ingesteld op 10520m daar bij deze 

afstand de minimum AICc wordt bereikt. Er werden ook hier sensitiviteitstests uitgevoerd met 

hogere bandbreedtes, dezelfde trends bleven evenwel steeds weerhouden.  

Zoals in Tabel 9 kan worden gelezen is de AICc gelijk aan 11216, een verbetering ten opzichte van 

GWR-model 2.1 (11297) en OLS-model 3 (11363). Anderzijds daalt de R² en adj. R² wel significant van 

respectievelijk 0,37 en 0,21 in GWR-model 2.1 tot respectievelijk 0,21 en 0,16 in dit model. Dit is nog 
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wel een hogere verklaringskracht dan bij het overeenkomstige OLS-model waar beide waarden gelijk 

zijn aan 0,09. Minder van de variantie van de te verklaren variabele wordt dus verklaard in het model 

met hogere bandbreedte vergeleken met het model met lagere bandbreedte. 

Te verklaren variabele: Winkelvloeroppervlakte Supermarkten  (ln); Bandbreedte: AICc (10520m) 

Verklarende variabelen: vast   Coëfficiënt 

Grijze Druk  4.028814* 

Allochtonen (ln)   0.182306* 

Verklarende variabelen: variabel 1e Kwartiel Mediaan 2e Kwartiel 

Intercept 1.914064 5.295487 8.697920 

Mediaan Inkomen -0.000111 -0.000077 -0.000017 

Bevolking (ln) -0.627288 -0.320504 0.228024 

Werkgelegenheid (ln) 0.030470 0.121025 0.217251 

*p<0.01 

AICc = 11216 

R² = 0.21 

Adj. R² = 0.16 
Tabel 9: GWR-model winkelvloeroppervlakte supermarkten, met bandbreedte gebaseerd op AICc (10520m) 

Uit tabel 9 blijkt dat twee variabelen worden behouden op globaal niveau, dit zijn het aandeel 

allochtonen en de grijze druk. Beide variabelen zijn statistisch significant op 0,01 niveau en hebben 

een positieve coëfficiënt in grote mate gelijk aan de coëfficiënt bekomen in het overeenkomstige 

OLS-model (OLS-model 3). Het belang van de andere drie variabelen, i.e. bevolking, inkomen en 

werkgelegenheid, op de supermarktwinkelvloeroppervlakte fluctueert over de ruimte. De mediaan 

en kwartielen van deze variabelen worden weergegeven in Tabel 9 en de lokale coëfficiënten en 

statistische significantie worden grafisch voorgesteld in Figuren 13 tot 15.  

Figuur 13 toont dan de lokale fluctuaties van de coëfficiënt (bovenste kaart) en de lokale statistische 

significantie (onderste kaart) van de variabele bevolking. Wanneer dan de onderste kaart in 

beschouwing wordt genomen valt op dat er twee grote gebieden zijn waar de 

supermarktvloeroppervlakte een negatieve statistische significantie heeft. Een eerste gebied bevat 

bijna de gehele provincie West-Vlaanderen, met uitzondering van de Westhoek. Hier vindt men dus 

voornamelijk supermarktwinkelvloeroppervlakte buiten de woonkernen. Dit is ook het geval voor het 

hele gebied tussen Gent en Antwerpen en Gent en Brussel. Daarbij komt nog Antwerpen en de 

Antwerpse Kempen. De omgekeerde tendens, i.e. gebieden waar bevolking net wel tot statistisch 

significant meer supermarktwinkelvloeroppervlakte leidt, vindt men in het Brusselse en in Limburg.  

In Figuur 14 wordt dan een gelijkaardige analyse gemaakt voor de variabele mediaan inkomen. Wat 

meteen opvalt is dat er alleen een statistische significante positieve relatie bestaat in het Brugse en 

aan de Oostkust. Statistisch significante negatieve effecten vindt men vooral terug in de 

Zuiderkempen, het Hageland en Zuid-Limburg, en in het Waasland en Klein Brabant.  

Ten slotte worden in Figuur 15 de lokale fluctuaties van de coëfficiënt en de statistische significantie 

van de variabele werkgelegenheid weergegeven. Er zijn heel wat buurten waar de positieve 

coëfficiënt van werkgelegenheid statistisch significant is. Dit is bijvoorbeeld het geval in de gehele 

kuststreek, in het zuiden van Oost-Vlaanderen, het Brusselse en Limburg, en aan de Maaskant.  
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Figuur 13: Fluctuaties van de coëfficiënten en lokale significantie van bevolking in het GWR-model voor de winkelvloervloeroppervlakte van supermarkten met bandbreedte op basis van 
AICc (10520m) 

GWR-model: Y = Winkelvloeroppervlakte Supermarkten; B = AICc (10520m) (1/3)  
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Figuur 14: Fluctuaties van de coëfficiënten en lokale significantie van inkomen in het GWR-model voor de winkelvloervloeroppervlakte van supermarkten met bandbreedte op basis van 
AICc (10520m) 

GWR-model: Y = Winkelvloeroppervlakte Supermarkten; B = AICc (10520m) (2/3)  
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Figuur 15: Fluctuaties van de coëfficiënten en lokale significantie van werkgelegenheid in het GWR-model voor de winkelvloervloeroppervlakte van supermarkten met bandbreedte op 
basis van AICc (10520m)

GWR-model: Y = Winkelvloeroppervlakte Supermarkten; B = AICc (10520m) (3/3)  
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4.2.2.3. Conclusies GWR-modellen voor de winkelvloeroppervlakte van supermarkten 

De belangrijkste conclusie bij deze reeks GWR-modellen is dat bevolking een groot deel van zijn 

belang heeft verloren bij het aantrekken van supermarktwinkelvloeroppervlakte. In een groot deel 

van het studiegebied merkt men dat de winkelvloeroppervlakte juist niet aansluit bij de bevolking. 

Dit speelt zeker in de stadsgewesten waar de competitie voor ruimte (vastgoed en grond) het grootst 

is en grotere oppervlaktes dus vooral in de stadsrand terug te vinden zijn. Er zijn wel belangrijke 

uitzonderingen,  vooral in het Brusselse en Genk is er een significant positieve invloed van bevolking.  

Het mediaan inkomen heeft dan vaak een additioneel negatief effect op de winkelvloeroppervlakte 

van supermarkten. Het effect is evenwel minder duidelijk dan bij kleine voedselwinkels. Op lokaal 

niveau is er bijvoorbeeld geen statistisch significant effect vast te stellen. Wel zijn er regionale 

verschillen. De coëfficiënt is op regionaal niveau nog steeds  voornamelijk negatief, maar dit 

negatieve effect is slechts statistisch significant in het grensgebied tussen Limburg, Antwerpen en 

Vlaams-Brabant. In de streek rond Brugge kan ook een statistisch significant positief effect 

waargenomen worden. Werkgelegenheid is wel nog positief statistisch significant op lokaal niveau, al 

wordt de variabele daar als globaal vast opgenomen. Op regionaal niveau varieert de variabele wel 

over het landschap, waar deze positief speelt in de Kuststreek, Vlaams-Brabant en Brussel, het zuiden 

van Oost-Vlaanderen en de Maaskant. Ten slotte zijn er de variabelen aandeel allochtonen en grijze 

druk. Deze variabelen hebben beide steeds een significant positief effect op de 

winkelvloeroppervlakte van supermarkten. De invloed van beide variabelen blijkt evenwel 

onvoldoende over de ruimte te variëren, waardoor ze dus steeds op globaal niveau worden 

opgenomen.  

5. Algemene conclusies 
De belangrijkste onderzoeksvraag die in dit rapport werd gesteld, was hoe verschillende types 

buurten afhankelijk van hun geografische ligging er in slagen winkelvloeroppervlakte van 

voedselwinkels aan te trekken. Met andere woorden, er wordt onderzocht welke locatiefactoren 

waar belangrijk zijn. Men dient op te merken dat er twee belangrijk te onderscheiden delen aan de 

onderzoeksvraag zijn: 1. Welke locatiefactoren zijn belangrijk?, en 2. Hoe variëren deze over de 

ruimte? Uit de literatuur kan men opmaken dat buurtkarakteristieken waarschijnlijk zeer belangrijk 

zijn bij de locatiekeuze van detailhandelaars. Er wordt echter vaak verondersteld dat dit een 

ruimtelijk stationair proces is. Met andere woorden, dat er dus geen lokale verschillen (bv. stad 

tegenover platteland) of regionale verschillen (bv. Vlaams-Brabant tegenover Limburg) bestaan. Uit 

Verhetsel (2005) en Cant et al (2014) kan men evenwel vaststellen dat dit proces net ruimtelijk non-

stationair is. Daarom wordt gekozen voor een methode (geographically weighted regression, GWR) 

die ruimtelijke non-stationariteit expliciet opneemt, zodat niet slechts onderzocht wordt welke 

locatiefactoren belangrijk zijn voor het aantrekken van winkelvloeroppervlakte, maar ook hoe het 

belang van deze factoren fluctueert over de ruimte. Bij dit alles wordt ook nog een onderscheid 

gemaakt tussen kleine voedselwinkels en supermarkten. De vestigingseisen van deze types 

voedselretailers zijn namelijk sterk verschillend. Kleine voedselwinkels dienen, zoals aangehaald in 

klassieke detailhandelstheorie (zie bv. Christaller (1933)), steeds dicht bij de bevolking gelegen te zijn 

om succesvol te zijn. Supermarkten genieten daarentegen van belangrijke schaalvoordelen welke 

vooral in dunbevolkte gebieden kunnen worden gerealiseerd omdat daar minder competitie voor 

ruimte is. De klant is evenwel bereid verder te reizen naar deze grotere winkels omwille van de 
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grotere keuzemogelijkheid en lagere prijzen, waardoor supermarkten meer vrijheid hebben bij de 

locatiekeuze.   

Rekening houdende met deze ruimtelijke non-stationariteit en het belang van buurtkarakteristieken 

bij de locatiekeuze, werd beslist de onderzoeksvraag op te delen in de volgende zeven hypotheses: 

•Hypothese 1: De vestigingscriteria voor voedselwinkels (meer specifiek 

voedselwinkelvloeroppervlakte) zijn afhankelijk van de kenmerken van de buurt en van de regio. 

•Hypothese 2: De winkelvloeroppervlakte van kleine voedselwinkels is dicht bij de bevolking gelegen. 

•Hypothese 3: De winkelvloeroppervlakte van supermarkten is in belangrijke mate 

gesuburbaniseerd. 

•Hypothese 4: Werkgelegenheid heeft een significant positief effect op winkelvloeroppervlakte. 

•Hypothese 5: Het mediaan inkomen heeft, voornamelijk op regionaal niveau, minder op lokaal 

niveau, een positief effect op winkelvloeroppervlakte. 

•Hypothese 6: In stedelijk gebied heeft het aandeel allochtonen (meer specifiek het aandeel mensen 

van Marokkaanse en Turkse origine) een belangrijke positieve invloed op de winkelvloeroppervlakte.  

•Hypothese 7: Grijze druk heeft een negatief effect op de winkelvloeroppervlakte. 

Op basis van de informatie en data voorhanden wordt besloten dat geographically weighted 

regression (GWR) een goede methode is om lokale variaties van locatiefactoren te analyseren. De 

analyse werd uitgevoerd in de gespecialiseerde, gratis toegankelijke software GWR4.0 (Nakaya et al, 

2009). De methode wordt verkozen boven andere lokale modelleertechnieken zoals het gebruik van 

dummyvariabelen, multilevel modeling en spatial expansion modeling. Bij deze andere methoden 

dient namelijk op voorhand (voor het eigenlijke modelleren) beslist te worden waar of hoe de lokale 

coëfficiënten fluctueren over de ruimte. In onze analyse gaan we net op zoek naar deze informatie.   

Alvorens de eigenlijk GWR-modellen te schatten, werden eerst OLS-modellen geschat. Het 

belangrijkste doel van deze analyses is na te gaan of het überhaupt nuttig is een GWR-model te 

schatten en welke variabelen dan in deze GWR-modellen kunnen worden opgenomen. Na het 

schatten van de OLS-modellen (één met de totale voedselwinkeloppervlakte als te verklaren 

variabele, één met de winkelvloeroppervlakte van kleine voedselwinkels en één met 

supermarktwinkelvloeroppervlakte) bleek dat de residuals van elk model steeds statistisch significant 

geclusterd zijn. Dit betekent dat de resultaten van de OLS-modellen ruimtelijk non-stationair zijn, i.e. 

het belang van de verklarende variabelen varieert over de ruimte. Dit betekent reeds dat Hypothese 

1 grotendeels kan worden bevestigd en dat het nuttig is een GWR-model te schatten daar dit de 

goodness-of fit van het model waarschijnlijk sterk zal verbeteren. Er wordt beslist alle verklarende 

variabelen, i.e. bevolking, werkgelegenheid, mediaan inkomen, aandeel allochtonen en grijze druk op 

te nemen in de GWR-modellen. 

Er werden vervolgens GWR-modellen geschat met de winkelvloeroppervlakte van kleine 

voedselwinkels en supermarktwinkelvloeroppervlakte als te verklaren variabelen. De GWR-modellen 

met de voedselwinkelvloeroppervlakte in het geheel werden niet weerhouden in het rapport. De 

verschillen tussen de locatiekeuze van kleine voedselwinkels en supermarkten zijn immers zeer 
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groot. Het opnemen van de GWR-modellen met de voedselwinkelvloeroppervlakte in het geheel zou 

dan kunnen leiden tot een verkeerde interpretatie van niet bestaande gemiddelden. Er worden dan 

telkens twee GWR-modellen (één met kleine bandbreedte voor het meten van lokale variaties, één 

met grote bandbreedte voor regionale variaties) geschat voor zowel kleine voedselwinkels als 

supermarkten.  

In het algemeen kan men stellen dat de geschatte GWR-modellen een significante verbetering zijn 

over de overeenkomstige OLS-modellen, zowel in termen van AICc, R² en adj. R². Uit alle modellen 

blijkt dat er belangrijke regionale en lokale verschillen bestaan in het belang van de verscheidene 

verklarende variabelen. Deze ruimtelijke non-stationariteit op zowel lokaal als regionaal niveau is een 

bijkomende bevestiging van Hypothese 1, waar wordt gesteld dat de vestigingscriteria van 

voedselwinkels afhankelijk zijn van het type gebied (stad/voorstad/platteland) en van de regio. 

Met betrekking tot de variabele bevolking kan men besluiten dat deze variabele nog steeds cruciaal is 

voor kleine voedselwinkels. Uit de modellen blijkt immers dat, ondanks belangrijke regionale 

verschillen, voor kleine voedselwinkels de coëfficiënt van bevolking overal de dominante variabele is 

bij de verklaring van de ligging van winkelvloeroppervlakte. Dit stemt overeen met klassieke 

detailhandelstheorie (zie bijvoorbeeld Christaller (1933)), waar wordt gesteld dat om de nodige 

drempelwaarden te bereiken men zich dicht bij de bevolking dient te plaatsen. Men kan dan ook 

Hypothese 2, i.e. de winkelvloeroppervlakte van kleine voedselwinkels is dichtbij de 

bevolkingskernen gelegen, bevestigen.  

Voor supermarkten zijn evenwel net de omgekeerde tendensen aanwezig. Men merkt dat in een 

groot deel van het studiegebied supermarktwinkelvloeroppervlakte net niet meer aansluit bij de 

bevolking. Supermarkten zijn gericht op het realiseren van schaalvoordelen, bijvoorbeeld op het vlak 

van beleverings- en personeelskosten. In dichtbewoonde buurten is de ruimte (vastgoed en grond) 

voor deze grote oppervlaktes vaak ontbrekend of te duur. Hierdoor zijn supermarkten genoodzaakt 

te zoeken naar ruimte buiten de woonkernen. Ook voor de klanten zijn grote oppervlaktes 

interessant. Zij genieten van lagere prijzen omwille van voornoemde schaalvoordelen en ook van een 

groter assortiment. Omwille van deze redenen zijn zij bereid verder te reizen om te winkelen en 

wordt een locatie buiten de kernen ook realistisch. De grote individuele automobiliteit laat dit 

gemakkelijk toe. Dit effect speelt voornamelijk in de stadswesten, waar de competitie voor ruimte 

(vastgoed en grond) het grootst is en waar grote oppervlaktes vooral in de stadsrand terug te vinden 

zijn. De enige uitzonderingen zijn het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Genk, die er wel in slagen 

supermarktwinkelvloeroppervlakte nabij hun bevolking te weerhouden. Men kan evenwel besluiten 

dat Hypothese 3, waar wordt gesteld dat er een belangrijke suburbanisatie van de 

supermarktwinkelvloeroppervlakte in stedelijke gebieden bestaat, kan worden bevestigd. Maar ook 

in minder stedelijke gebieden, stellen we vast dat supermarkten weg van de bevolkingskernen zijn 

gevestigd. 

Men kan stellen dat bevolking een cruciale variabele is in detailhandelstheorie. Drempelwaarden 

dienen nog steeds gerealiseerd worden, ook al is door een hogere mobiliteitsgraad het servicegebied 

van supermarkten sterk uitgebreid.  Andere variabelen die worden toegevoegd zorgen voor nuances: 

zij zorgen voor meer of minder winkelvloeroppervlakte in een buurt. In Hypothese 4 wordt gesteld 

dat gebieden met veel werkgelegenheid een surplus aan winkelvloeroppervlakte aantrekken. Dit 

blijkt ook uit de resultaten, voor zowel supermarkten als kleine voedselwinkels. In deze buurten 
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ontstaat er namelijk een additionele markt voor de detailhandelaar die complementair is aan de 

residentiële markt.  

In Hypothese 5 wordt dan gesteld dat het mediaan inkomen van een buurt een positieve invloed 

heeft op de winkelvloeroppervlakte, vooral op regionaal vlak. Deze hypothese dient verworpen te 

worden. Voor kleine voedselwinkels is er bijna overal een significant negatief effect, behalve in 

Limburg (zonder de Maaskant). Met andere woorden, een hoger mediaan inkomen betekent dus 

minder vloeroppervlakte voor kleine voedselwinkels. Dit kan verklaard worden door enerzijds de 

relatief hoge grond- en vastgoedprijzen in gebieden met een hoog mediaan inkomen terwijl een hoge 

mobiliteitsgraad toelaat verder te gaan winkelen. Anderzijds is er de erfenis van de 

planningsmodellen uit de jaren zestig waar uitgegaan werd van een hoge individuele 

mobiliteitsgraad, i.e. een focus op automobiliteit, en er weinig ruimte werd voorzien voor lokale 

detailhandelsruimte in of nabij de verspreide verkavelingen. Ook voor supermarktvloeroppervlakte is 

de coëfficiënt van mediaan inkomen overwegend negatief, maar niet meer over het hele 

studiegebied. De belangrijkste negatieve effecten blijven nu beperkt tot het centrum van het 

studiegebied en het grensgebied tussen Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. In het Brugse is er 

wel een significant positief effect vanwege mediaan inkomen waar te nemen.  

Hypothese 6, waar wordt gesteld dat het aandeel allochtonen in een buurt een positieve invloed 

heeft op de lokale winkelvloeroppervlakte, kan wel grotendeels worden bevestigd. Er blijkt 

inderdaad in het algemeen een positieve invloed te bestaan vanwege het aandeel allochtonen. Deze 

positieve invloed kan enerzijds gewijd worden het feit dat deze bevolkingsgroep vaak in gebieden 

woont waar er vanouds een goede mix is tussen winkelen en wonen en anderzijds aan etnisch 

ondernemerschap. Voor kleine voedselwinkels blijkt er op regionaal niveau voornamelijk een positief 

effect te bestaan in de Kempen en Limburg. Daarenboven blijkt ook in de meeste stadsgewesten er 

een duidelijk surplus aan winkelvloeroppervlakte van kleine voedselwinkels te bestaan door de 

aanwezigheid van allochtonen. Voor supermarkten varieert de variabele niet over de ruimte, maar is 

er wel een significante positieve invloed op de winkelvloeroppervlakte op globaal niveau. 

Ten slotte stelt Hypothese 7 dat grijze druk een significante negatieve invloed zou hebben op de 

winkelvloeroppervlakte. Deze hypothese dient evenwel verworpen te worden. De positieve invloed 

van grijze druk is waarschijnlijk te wijten aan historische retentie en ruimtelijke inertie. Deze 

gebieden waren vroeger een zeer interessant gebied om in te investeren als detailhandelaar en dit 

netwerk is (nog) niet verdwenen. Daarnaast zijn oudere klanten ook bijzonder loyaal, zij zullen slechts 

zelden een winkel verder in het hinterland bezoeken, bovendien zijn ze ook niet zo mobiel en hebben 

ze tijd om te voet in hun buurt te gaan winkelen. Door deze loyaliteit blijven de lokale 

drempelwaarden toch behouden. Voor kleine voedselwinkels is er dan voornamelijk een positief 

effect in West-Vlaanderen en in de Kempen en Limburg. In de Vlaamse Ruit is het effect minder 

duidelijk. Er is zelfs een duidelijk significant negatief effect in, rond en tussen Gent en Brussel. Voor 

supermarkten varieert de variabele niet over de ruimte, maar is er wel een significante positieve 

invloed op de winkelvloeroppervlakte. 

Men kan in het algemeen besluiten dat er heel wat ruimtelijke non-stationariteit bestaat bij de 

locatie van winkelvloeroppervlakte in Vlaanderen. Dit heeft grote effecten op de lokale coëfficiënten. 

Vaak zullen er in stad en platteland bijvoorbeeld omgekeerde tendensen bestaan. In stedelijk gebied 

betekent meer inwoners bijvoorbeeld winkelvloeroppervlaktesuburbanisatie van supermarkten, wat 
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minder speelt in rurale gebieden. Ook voor de grijze druk en het aandeel allochtonen merkt men 

tegenovergestelde tendensen tussen stad en platteland. Er bestaan echter niet alleen verschillen in 

het type gebied, maar ook verschillen tussen regio’s, met de invloed van allochtonen bijvoorbeeld 

voornamelijk belangrijk als nuance van de winkelvloeroppervlakte van kleine voedselwinkels in het 

oosten van het studiegebied en veel minder in het westen en grijze druk veel minder belangrijk in de 

Vlaamse ruit dan in de rest van het studiegebied. 

6. Beleidsreflecties 
In deze laatste sectie wordt ten slotte gereflecteerd over beleidsrelevante conclusies. We vertrekken 

hierbij van de vier hoofddoelstellingen in het integraal Handelsvestigingsbeleid. Deze zijn: 

1. Het creëren van een aanbod dat ruimtelijk duurzaam wordt ontwikkeld. 

2. Het waarborgen van een toegankelijk aanbod voor consumenten. 

3. Het waarborgen en versterken van de leefbaarheid in het stedelijk milieu, met inbegrip van 

het versterken van kernwinkelgebieden en het vermijden van handelslinten. 

4. Het bewerkstelligen van duurzame mobiliteit. 

Het rapport biedt relevante reflecties op al deze doelstellingen, maar er wordt voornamelijk gefocust 

op het begrip bereikbaarheid,  de tweede doelstelling vermeld in het integraal handelsbeleid. 

Zoals correct wordt aangehaald in het Integraal Handelsvestigingsbeleid wordt binnen de Europese 

Dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG of Bolkesteinrichtlijn) de mogelijkheid opengelaten om op 

basis van bereikbaarheid een ruimtelijk restrictief detailhandelsbeleid te organiseren. Verder wordt 

er in het Integraal Handelsvestigingsbeleid gesteld dat iedereen in Vlaanderen, inclusief de minst 

mobiele burgers, dient gebruik te kunnen maken van een aanvaardbaar lokaal voorzieningenniveau. 

In de wetenschappelijke literatuur wordt er gewezen op minstens drie aspecten van bereikbaarheid: 

mensen, locatie en transport (Moseley, 1979; Geurs & van Wee, 2004; Farrington, 2007). Mensen 

duidt hier op de individuele mobiliteitsgraad, die beperkt kan zijn door bijvoorbeeld socio-

economische, fysieke en/of medische redenen. Locatie verwijst naar plaatsen die een individu 

moet/wil kunnen bereiken. Dagelijkse goederen, en dan vooral voedsel en drank, zijn zeker en vast 

bij de locaties die absoluut makkelijk bereikt moeten kunnen worden daar zij uiteraard absoluut 

noodzakelijk zijn en zeer frequent dienen aangekocht te worden. Transport, ten slotte, bepaalt hoe 

het individu zich tussen de verscheidene locaties kan verplaatsen.  

Dit rapport toont dan waar er zich een belangrijke ontkoppeling heeft voorgedaan tussen wonen 

enerzijds, en supermarktwinkelvloeroppervlakte anderzijds. Hierdoor dient vaak meer transport te 

worden ondernomen om de gewenste locatie te bereiken. Dit betekent dat de kans op problemen 

met de bereikbaarheid van deze locaties significant toeneemt, vooral met betrekking tot de minst 

mobiele burgers. Op basis hiervan lijken kernversterkende maatregelen te verantwoorden. De 

ruimtelijke wanverhouding tussen wonen en winkelen wordt nog wel verzacht door kleine 

voedselwinkels, die zich wel nog dicht bij de bevolking vestigen. Een nuance is dat kleine 

voedselwinkels wel een kleiner aanbod hebben en in het algemeen duurder zijn. Verder dient ook 

opgemerkt te worden dat gebieden met bevolkingsgroepen die vaak minder mobiel zijn dan de 

gemiddelde burger, namelijk ouderen, allochtonen en lage inkomens gebieden, in het algemeen wel 

meer supermarktwinkelvloeroppervlakte hebben, al zijn er wel belangrijke lokale afwijkingen. 
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Dit rapport dient met betrekking tot bereikbaarheid ook te worden bekeken in het licht van 

beleidsrapport STORE-B-13-015, “De bereikbaarheid van voedselwinkels in het Vlaamse Gewest” 

(Cant et al, 2014). Uit dat beleidsrapport bleek dat de bereikbaarheid van voedselwinkels in de stads- 

en dorpskernen in het algemeen aanvaardbaar is. De noodzakelijke bediening is in de stedelijke 

kernen dus voldoende. Dit wil nog niet zeggen dat de lokale voorzieningen aanlokkelijk zijn 

vergeleken met het winkelaanbod buiten de stedelijke kernen, waar, naar dit rapport, de grotere 

winkelvloeroppervlaktes zich bevinden. Minder mobiele groepen betalen dus meer voor hun 

goederen, wat binnen de bereikbaarheidsdoelstelling van het Integraal Handelsvestigingsbeleid 

vragen doet rijzen. 

Er zijn ook raakvlakken met de andere doelstellingen in het Integraal Handelsbeleid. De huidige 

organisatie van het winkellandschap is duidelijk niet ruimtelijk duurzaam. Zoals reeds gesteld: grote 

oppervlaktes domineren het detailhandelslandschap en bevinden zich buiten de kernen waardoor er 

dus een ontkoppeling van wonen en winkelen is ontstaan. Dit speelt voornamelijk in en rond de 

grote steden een grote rol. Het traditionele winkellandschap, met minstens het merendeel van de 

dagelijkse goederenwinkels in het hart van de wijk, buurt of gemeente, lijkt in grote delen van 

Vlaanderen verleden tijd. Duurzame mobiliteit is binnen deze context ook geen sinecure. Men dient 

ver te reizen tot de gewenste locatie, wat wandelen en fietsen vaak onaantrekkelijk maakt. De 

fysieke inrichting van de omgeving buiten het stedelijke weefsel, vooral met betrekking tot de 

weginfrastructuur, zal ook vaak een ontradend effect hebben op fietsers en wandelaars. 

Daarenboven is openbaar vervoer moeilijk efficiënt te organiseren in een door spreiding 

gekenmerkte ruimte, zal het slechts zelden een door-to-door alternatief zijn (voor- en natransport 

zijn nodig) en is het een onaantrekkelijk vervoersmiddel om te gaan winkelen (Whelan et al, 2002; 

Clifton, 2004, Coveney & O’Dwyer, 2009). 

Mogelijke oplossingen voor deze verzuchtingen liggen volgens de auteurs bij een aanbodbeleid zoals 

reeds beschreven in de startnota Winkelen in Vlaanderen en volgende beleidsteksten. Dit is een 

uitermate krachtige tool om de ruimtelijke uiteenlegging van het detailhandelslandschap en alle 

daaraan gerelateerde negatieve effecten (aangehaald in het Integraal Handelsvestigingsbeleid) te 

beteugelen en de aansturende rol van de overheid te bevestigen. Met betrekking tot voedselwinkels 

is uit dit rapport gebleken dat de grote supermarktvolumes het landschap domineren en dat deze 

vaak buiten de kernen zijn gevestigd. Vooral in en rond de stedelijke kernen blijkt dit het geval te zijn. 

Deze grote volumes spelen evenwel een belangrijke rol omwille van de belangrijke schaalvoordelen, 

wat leidt tot lage kosten voor de detailhandelaar en (relatief) lage prijzen en een groot aanbod voor 

de consument. De minst-mobiele burgers, die oververtegenwoordigd zijn in de stedelijke bevolking, 

kunnen niet van deze voordelen profiteren. Het is evenwel problematisch voor de detailhandelaars 

deze grote volumes binnen of aansluitend bij de kernen kwijt te kunnen omwille van een gebrek aan 

beschikbare en betaalbare ruimte. Dat er wel enige interesse bestaat vanuit de aanbodzijde om ook 

in grote concepten te investeren in stedelijk gebied werd bijvoorbeeld recent aangetoond met de 

opening van de tweede grootste Albert Heijn in België binnen de contouren van de Antwerpse Ring. 

Het lijkt dus voornamelijk een kwestie om in grote ruimtes te voorzien in en nauw aansluitend (retail 

parks) bij stedelijk gebied, zodat ook deze supermarktconcepten een alternatief voor de baanlocaties 

krijgen. 

Men kan ten slotte nog aanhalen dat een ruimtelijk genuanceerd beleid dient te worden gevoerd. 

Hypermarkten hebben grensoverschrijdende effecten en hiervoor lijkt een hoger niveau dan de 
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gemeente, zoals de provincie, een geschikte partner. Ook in het integraal handelsbeleid wordt reeds 

naar het belang van de provincie verwezen, voornamelijk met betrekking het kleinhandelsreglement. 

Ook de adviserende rol van het Agentschap Ondernemen en nabijgelegen gemeenten wordt als 

positief gegeven gezien. Daarnaast heeft een ruimtelijk genuanceerd beleid ook zijn implicaties op 

buurtniveau. Afhankelijk van het type buurt, bv een multiculturele buurt, zijn er duidelijk andere 

detailhandelstendensen. Sommige buurten slagen er in veel winkelvloeroppervlakte aan te trekken, 

waardoor het vrijmaken van additionele ruimte ontwrichtende effecten kan hebben op de bestaande 

voorzieningen, terwijl andere buurten net nood hebben aan een proactief aanbodbeleid. De socio-

economische evolutie van een buurt zal ook een belangrijke impact hebben op de lokale 

voorzieningen. Een ruimtelijk genuanceerd beleid betekent dus dat met deze verschillende 

tendensen  op gemeente-overschrijdend en op buurtniveau rekening gehouden dient te worden en 

dat deze tendensen kunnen verschillen afhankelijk van de regio.    
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