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1.1 Inleiding

Aanleiding

Dorpsraad De Stem van Bakel ziet de leven-
digheid en leefbaarheid in Bakel teruglopen. De 
leeg stand van commercieel vastgoed (o.a. 
winkel- en horecapanden) in het centrum is 
toegenomen. 

Akro Consult begeleidt als gebiedsregisseur de 
ontwikkeling van een strategie om weer posi-
tieve beweging in het centrum te krijgen. Een 
pijler bij deze strategie is het centrum van Bakel 
een levendiger ontmoetingsplaats te laten zijn*.

Opdracht

DTNP heeft opdracht gekregen om een analyse 
te maken van de programmatische kansen voor 
het winkel- en overige commercieel publieks-
gericht aanbod in Bakel-Centrum. 

Hiervoor zal worden ingegaan op:
•	 De huidige vraag- en aanbodstructuur van 

Bakel en omgeving;
•	 Relevante trends en ontwikkelingen in vraag 

en aanbod (landelijk, regionaal, lokaal);
•	 Toekomstig haalbare functie van het 

centrum van Bakel.

* De Stem van Bakel (2016) Natuurlijk Bakel, 
integraal dorpsplan

Werkwijze (proces)

Om te komen tot een haalbaar en kansrijk 
programma voor detailhandel en overig 
commercieel centrumprogramma is gebruik 
gemaakt van observatie ter plekke en een 
inventariserende gespreksronde met 
betrokkenen vanuit de dorpsraad en de 
gemeente Gemert-Bakel.

Leeswijzer

In dit hoofdstuk volgt een inventarisatie van de 
feitelijke situatie (o.a. aanwezig aanbod, 
demografische	ontwikkeling	en	kooporiëntaties)	
en wordt ingegaan op de relevante trends in de 
landelijke winkelmarkt, de lokale ontwikkelingen 
en de gevolgen voor Bakel. 

Hoofdstuk 2 vormt de kern van de analyse, 
waarin per branche het toekomstig haalbare 
programma voor het centrum van Bakel wordt 
behandeld. In hoofdstuk 3 worden hiervan de 
conclusies gepresenteerd.

1.2 Uitgangspositie

Inwoners en prognose

Bakel is met 5.800 inwoners** na Gemert de 
tweede woonplaats binnen de gemeente 
Gemert-Bakel (± 30.000 inwoners). De ver-
wachting*** is dat het inwonertal in de gemeente 
als geheel iets zal toenemen, naar circa 31.500 
inwoners in 2040. In deze verkenning wordt 
voor de kern Bakel ook uitgegaan van een lichte 
groei van het inwonertal: circa 6.100 inwoners in 
2027 (+ 300 de komende 10 jaar). Qua 
bevolkingssamenstelling voldoet Gemert-Bakel 
aan het gebruikelijke beeld voor een landelijke 
gemeente. Naar verwachting zal de bevolking in 
de gemeente de komende 20 jaar geleidelijk 
vergrijzen: het aandeel senioren (65+) loopt op 
van 20% van de bevolking nu, naar circa 30% in 
2040.

Winkelaanbod in de regio

Bakel is gelegen tussen drie bovenlokale 
winkel  centra (Gemert, Helmond en Deurne) en 
heeft daardoor relatief weinig niet-dagelijkse 
winkels. Inwoners van Bakel zijn met name 
gericht op Deurne of het grotere centrum van 
Helmond. 

** CBS statline (2017) Bevolking 1 januari 2017
*** CBS statline (2017) Regionale prognose 2017-2040
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Positie van Bakel in de regioGemert heeft met circa 17.400 m² winkel vloer-
oppervlak (wvo) het grootste winkelaanbod 
binnen de gemeente, ge volgd door Bakel met 
± 6.200 m² wvo. De kleinere kerkdorpen binnen 
de gemeente (Mil heeze, De Mortel, Handel, 
Elsendorp en De Rips) hebben minimale eigen 
(winkel)voorzieningen. 

In Bakel komt 30% van de bestedingen in de 
dagelijkse sector van buiten de gemeente, 
waarvan het grootste gedeelte vanuit Helmond 
toevloeit*. Met name inwoners uit de 
Helmondse wijk Dierdonk zijn in sterke mate 
gericht op Bakel voor het doen van de 
boodschappen. Bakel is goed bereikbaar en 
beschikt over discountformule Aldi, een 
moderne Jumbo, een Kruidvat en een aantal 
versspeciaal zaken, terwijl in Dierdonk enkel een 
solitaire service supermarkt aanwezig is. 

Winkelaanbod in Bakel

Het winkelaanbod in Bakel bestaat (in m² wvo) 
voor 45% uit winkels in de dagelijkse sector 
(supermarkt, versspeciaalzaken zoals bakker, 
groenteboer en slager) en voor 55% uit niet-
dagelijkse detail han del. In vergelijking tot 
plaatsen van een soort gelijke omvang (5.000-
6.000 inwoners) is er in Bakel relatief weinig 

* MRE (2017) Koopstromen in de metropoolregio 
Eindhoven
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Sinds 2015 is de Jumbo-supermarkt (1.500 m² 
wvo) verhuisd naar een solitaire locatie buiten 
het dorpscentrum. Aldi is wel gelegen aan de 
Dorpsstraat, zij het enigszins verscholen en 
decentraal ten opzichte van het centrumgebied 
rondom de kerk.

Dienstverleners en veel horecazaken

In het centrumgebied zijn enkele zorggerela-
teerde	commerciële	(balie)functies	aanwezig,	
zoals een hoorwinkel en een apotheek. 

Aanbod (aantal ondernemingen) in Bakel 
en kernen van vergelijkbare omvang

0

10

20

30

40

50

60

70

ReferentieBakel

Dagelijks
Niet-dagelijks
Leisure (horeca)

Diensten
Leegstand

Bron: Locatus (2017)



5 van 201887.1117 Verkenning haalbaar programma Bakel-Centrum - 23 februari 2018  

Daarnaast is er een kapsalon. De horeca-
voorzieningen nemen een prominente plek in 
binnen de historische lint bebouwing. In 
verhouding tot het gemiddelde beeld in kernen 
met eenzelfde omvang als Bakel is er in Bakel 
veel	horeca	(zie	grafiek	p.4),	met	vooral	een	
nadruk op de (late) avond (restaurant/café). 
Twee horecazaken (De Zwaan en Midnight) 
staan momenteel te koop (gearceerd op de 
kaart op  p. 4). 

Centrumgebied

De voorzieningenstructuur in het centrum van 
Bakel wordt gevormd door een gebied rond het 
Sint Wilbertsplein, de Dorpsstraat en de Van de 
Poelstraat.	Het	publieksgerichte	commerciële	
programma in het centrum, inclusief Aldi, heeft 
een omvang van circa 7.500 m² winkelvloer-
oppervlak:
•	 3.300 m² detailhandel;  
•	 3.200 m² horeca; 
•	 1.000 m² diensten.

Toenemende leegstand

Aan de Dorpsstraat en de Van de Poelstraat 
staat reeds ± 1.270 m² wvo (5 panden voor 
commerciële	doeleinden)	leeg*,	waarvan	het	
voormalige supermarktpand aan het Sint 
Wilbertsplein de grootste oppervlakte heeft. 

* Locatus (2017), Winkelgebiedenverkenner

Hierbij	zijn	de	commerciële	ruimtes	(winkels	en	
horeca) die momenteel te koop of te huur staan 
nog niet meegenomen, waardoor de leeg stand 
op korte termijn wellicht verder zal toenemen.

Nieuw gemeentelijk detailhandelsbeleid

In 2017 is er voor de gemeente Gemert-Bakel 
een visie op de detailhandelsstructuur op gesteld, 
om richting te geven aan enkele (supermarkt)
ontwikkelingen binnen de ge meente**. 

In het voorgestelde beleid heeft de versterking 
van het hoofdwinkelcentrum van Gemert 
prioriteit. Voor het centrum van Bakel wordt 
gestreefd naar het behoud van de huidige 
verzorgingspositie en een sterkere clustering van 
het aanbod in het centrumgebied. Hierbij wordt 
tevens opgemerkt dat een beperkte verschraling 
van het winkel- en horeca-aanbod niet uit te 
sluiten en moeilijk tegen te houden is. 

Verderop in deze verkenning wordt ingegaan op 
consequenties van deze beleidskeuze.

Supermarktinitiatieven directe omgeving

Concreet zijn er drie actuele ontwikkelplannen 
relevant voor het functioneren van Bakel-
centrum:

** BRO (2017), Gemert-Bakel, Visie op de
 detailhandelsstructuur Enkele lege panden krijgen een woon-werkfunctie

•	 Een ontwikkelaar heeft een verzoek 
ingediend bij de gemeente Gemert-Bakel 
voor de ontwikkeling van een Aldi-vestiging 
aan de Komweg in Gemert, als onderdeel 
van een nieuw te bouwen appartementen-
complex;

•	 De gemeenteraad van Helmond is akkoord 
met de verhuizing van Aldi vanuit het 
centrum naar een nieuwe vestiging aan de 
Deurneseweg (Helmond Brouwhuis). 

•	 Er is een initiatief voor de vestiging van 
twee supermarkten aan de Groeskuilen in 
Gemert. Het betreft een nieuwe supermarkt 
en een verplaatsing van een supermarkt uit 
het centrum van Gemert. 
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1.3 Trends en ontwikkelingen

De detailhandelssector is zeer dynamisch en is 
de afgelopen jaren sterk veranderd door diverse 
ontwikkelingen aan vraag- en aanbodzijde. 
 
Van groei- naar krimpmarkt

•	 Sinds 2008 is de winkelmarkt structureel 
gewijzigd van een groei- in een krimpmarkt. 
Met name in de non-foodsector groeide het 
aanbod eerst nog fors als gevolg van de 
vastgoedbubbel en de drang tot schaal-
vergroting, terwijl de bestedingen sinds 
2008	juist	flink	zijn	gedaald.	

•	 Door de opkomst van internet (ten koste van 
fysieke winkels) en de vergrijzing (ouderen 
besteden minder aan producten) staat het 
functioneren van steeds meer winkels onder 
druk. Sinds 2012 zijn al meer dan 50 
landelijke winkelketens failliet gegaan, de 
leegstand neemt toe. 

•	 De afgelopen jaren neemt het niet-
dagelijkse winkelaanbod voor het eerst in 
de historie af. Vooral door de verdere groei 
van internet is de verwachting dat het 
winkelaanbod, met name in de niet-
dagelijkse sector, de komende jaren nog 
verder zal afnemen. 

•	 Internet leidt tot een structureel ander 
ruimtelijk aankoopgedrag. Steeds meer 

producten worden via internet aange-
schaft. Dit betekent dat de noodzaak voor 
een bezoek aan een winkelgebied deels 
wegvalt. Met name winkels in de niet-
dagelijkse sector worden in toenemende 
mate pas bezocht als ze een onder-
scheidend vermogen ten opzichte van 
internet hebben. 

•	 Fysieke winkellocaties houden meerwaar-
de als het gaat om het doen van dagelijk-
se, frequente aankopen (boodschappen) in 
de directe woon-/leefomgeving of voor een 

dagje naar de stad (uniek, groot aanbod en 
aantrekkelijke sfeer en beleving).

•	 Echte ouderen (75+) kopen maar beperkt 
op internet en zijn trouwe klanten voor 
lokale ondernemers. Wel zien we dat deze 
groep minder uitgeeft in vergelijking tot 
gezinnen in de opbouwfase van hun leven. 
Bovendien zijn toekomstige ouderen vaak 
langer vitaal en gewend om zaken via 
internet te regelen/kopen, waardoor 
ondernemers hun best moeten blijven doen 
deze groeiende groep aan de winkel te 
blijven binden.
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Ontwikkeling supermarktensector

•	 Het onderscheid tussen service- en 
discountformules wordt kleiner en vervaagt. 
Ook servicesupermarkten hebben discount-
merken of -producten, en het assortiment 
en de service bij de (van origine) discount- 
formules	worden	groter	(o.a.	bake-off).

•	 Supermarkten worden gemiddeld steeds 
groter. Echt kleine supermarkten worden 
overgeslagen door de mobielere consu-
ment, die behoefte heeft aan een groter 
assortiment	(ruime	keuze	en	specifieke	
voorkeuren). Hierdoor groeit de gewenste 
maat voor supermarkten en verdwijnen 
kleine(re) supermarkten met incom plete 
assortimenten uit het straatbeeld.

•	 De gemiddeld grotere supermarkten 
hebben een grotere claim qua verzorgings-
gebied; schaalvergroting heeft gevolgen 
voor de ruimtelijke structuur. Gemiddeld 
hebben supermarkten per vestiging een 
verzorgings gebied van 5.000 à 6.000 
inwoners nodig voor een gezonde 
exploitatie.

•	 Bij consumenten is er een toenemende 
belangstelling voor het product (duurzaam-
heid, herkomst, gezond, biologisch). Dit is 
onder meer terug te zien in biologische en 
duurzame winkels (o.a. Marqt of Ekoplaza) 
en versmarkten (o.a. Jumbo Foodmarkt of 

DekaMarkt World). Dit zijn (of worden) in 
feite supermarkten met een bijzonder 
assortiment, die een groot verzorgings-
gebied nodig hebben (grotere stad of 
dorpen met veel inwoners met een hoog 
inkomen.

Gevolgen voor kleine dorpscentra

•	 Kleine centra hebben een goede uit gangs-
positie als laagdrempelige bood schap pen-
locatie. Het belang van het dage lijkse 
winkelaanbod neemt toe, mede door het 
zwakker functioneren van het niet-dagelijk-
se aanbod. 

•	 Boodschappenwinkels, en dan met name 
supermarkten, waren in kleine dorpscentra 
altijd al veruit de meest bezochte winkels, 
waarvan	andere	winkels	konden	profiteren.	
Die ‘trekkers’-functie wordt alleen nog maar 
groter. 

•	 Bestaande winkelketens hebben hun 
vestigings strategie gewijzigd: er worden niet 
of	nauwelijks	nog	nieuwe	filialen	geopend,	
of	er	worden	zelfs	filialen	gesloten.	Daar-
door is in kleine centra steeds vaker een 
incompleet niet-dagelijks winkelaanbod te 
vinden en is de aanwezigheid van voorzie-
ningen steeds meer afhankelijk van lokaal 
ondernemerschap.

•	 Kansen voor behoud van niet-dagelijks 
aanbod in kleinere centra liggen er vooral 
als de winkels meerwaarde weten te bieden 
ten opzichte van internet, bijvoorbeeld door 
een hoog serviceniveau of een sterke lokale 
klantenbinding, en als het dagelijkse winkel-
aanbod sterk is.

Aandacht en service voor de klant maken het verschil
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Trekkersrol supermarkten

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

Een eigentijdse supermarkt van 1.200 à 1.500 
m² wvo trekt wekelijks circa 10.000 klanten. 
Mits goed gelegen kunnen overige winkels 
profiteren	van	de	grote	bezoekersaantallen	van	

deze publiekstrekkers. Onderlinge afstand en 
zichtrelatie zijn daarbij bepalende factoren.

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

Het onderzoek toont aan dat het aandeel 
supermarktbezoekers dat ook andere winkels 
bezoekt, toeneemt naarmate meer winkels dicht 
bij de supermarkt liggen. Als de eerste (vijf) 
winkels niet binnen 80 meter van de supermarkt 
liggen neemt het combinatiebezoek snel af. 
Daarnaast blijkt dat het combinatiebezoek 
toeneemt naarmate er meer winkels in het zicht 
van de ingang van de supermarkt liggen. 

Afstand tot eerste 5 winkels
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1.4 Gevolgen voor Bakel in beeld

Betekenis trends voor Bakel-Centrum

Bakel-Centrum is te typeren als een klein en 
lokaal verzorgend centrumgebied. Als dagelijks 
boodschappen centrum hebben kleinere kernen 
gezien de trends in de winkelmarkt een goede 
uitgangspositie. Een trouw en frequent 
bezoekend lokaal boodschappenpubliek biedt 
een goede basis voor de toekomst, waarop ook 
een aanvullend centrumaanbod kan blijven 
functioneren. Met de verplaatsing van Jumbo 
naar een locatie aan de rand van het dorp 
verloor Bakel echter een cruciale publieks-
trekker in het centrum en staat de basisfunctie 
als lokaal boodschappencentrum onder druk. 
Hier wordt in paragraaf 2.1 nader op ingegaan. 

Het lokaal wegvallen van economisch per-
spectief (voldoende omzet) voor veel niet-
dagelijks winkelaanbod in een kleinere dorps-
kern zoals Bakel is direct te verklaren op basis 
van de verschuivingen in het consumen ten-
gedrag (voorkeur voor grotere stad en internet). 
Fysieke vormen van publieksgerichte dienst-
verlening worden daarnaast tegenwoordig 
vervangen	door	online	diensten.	De	opheffing	
van	de	service	balie	van	het	lokale	bankfiliaal	is	
hier	een	treffend	voorbeeld	van.

Observatie

Tijdens onze observatie (op zaterdag 23 
december 2017) zagen we een duidelijk verschil 
tussen de Dorpsstraat, waar het rustig was, en 
het parkeer terrein van Jumbo aan de Auer-
schoot seweg, dat behoorlijk vol stond. Ook bij 
Aldi werd volop geparkeerd, maar doordat de 
ingang van de winkel ver van de straat gelegen 
is (er is weinig overig winkelaanbod zichtbaar) 
liepen er geen bezoekers vanaf hier door naar 
het centrum. 

De verspreide ligging van de winkelvoor-
zieningen langs de Van de Poelstraat en de 

Straatbeeld Dorpsstraat (zaterdag 23 december 2017, 15:30)

Dorpsstraat draagt ook niet bij aan een langer 
verblijf van de consument in het centrum. Uit 
onze observatie blijkt dat veel bezoekers dan 
ook	gebruik	maken	van	de	fiets	om	de	ver-
schillende versspeciaal zaken (bakker, slager, 
groenteboer) te be zoeken. Het overige winkel-
aanbod in het centrum wordt veelal 
laagfrequent bezocht.  
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Weinig bezoekers in het centrum.. ..maar een volle parkeerplaats bij Jumbo

Enkele mensen maken een ommetje.. ..of doen een boodschap op de fiets.. ..terwijl anderen het dorp voorbij rijden



2 Haalbaar programma
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2.1 Dagelijkse sector: marktruimte

Bakel staat voor de vraag hoe het centrum van 
het dorp een levendige ontmoetingsplaats kan 
worden en blijven. Over het algemeen geldt 
voor kleinere centra (zoals dat van Bakel) dat 
het belang van het dagelijkse winkelaanbod 
toeneemt. Zo kan een supermarkt fungeren als 
publiekstrekker in het centrum. 

Gemert-Bakel: geen uitbreidingsruimte

Op het niveau van de gemeente Gemert-Bakel 
is door de slechts lichte toename in het aantal 
inwoners op langere termijn de markt naar 
verwachting in evenwicht: evenveel vraag als 
aanwezig dagelijks winkelaanbod. In deze 
periode zal het supermarktenaanbod in Gemert 
echter substantieel toenemen. Dit heeft een 
drukkend	effect	op	de	gemiddeld	haalbare	
omzet per m² (vloerproductiviteit) in de totale 
dagelijkse sector. Deze lagere vloerproducti-
viteit betekent dat dagelijks aanbod in de 
gemeente ondergemiddeld gaat functioneren, 
met	(op	termijn)	een	reëel	risico	op	sluiting	van	
dagelijkse winkels.

Gevolgen van de (supermarkt)ontwikkelingen

Doordat de positie van Gemert(-Centrum) 
beleidsmatig wordt versterkt en hier uitbreiding 
van het supermarktaanbod wordt nagestreefd, 

zal de positie van Bakel lokaler worden. Ook door 
de verplaatsing van de Aldi in Helmond zal de 
toevloeiing van dagelijkse bestedingen vanuit 
Helmond naar Bakel afnemen. Het functioneren 
van het dagelijkse aanbod komt door de (nog) 
lokalere positie economisch onder toenemende 
druk te staan.

Dagelijkse sector onder druk in Bakel

Uit de marktruimteberekening blijkt dat het 
aanbod dagelijkse winkels in Bakel (waaronder 
supermarkten) op dit moment al onder druk staat. 
Er is sprake van een overmaat aan winkelvloer-
oppervlak in relatie tot de lokale vraag. Deze 
overmaat zal de komende tien jaar verder 
oplopen. Het in stand houden van de huidige 
situatie (twee super markten en diverse 
versspeciaal zaken) is dus al een behoorlijke 
opgave.

Zelfs wanneer er tegen de ontwikkelingen in, op 
een zeer optimistische wijze wordt gerekend met 
een toename van de lokale klantenbinding 
(service) en het behoud van de huidige toe vloeiing 
vanuit omliggende kernen (bereik baarheid) is het 
huidige aanbod het maximaal haalbare in Bakel. 
Gezien de ontwikkelingen in de directe omgeving 
en de langzaam maar zekere toename van 
internet als aankoopkanaal voor boodschappen, is 
dit echter een onrealistisch scenario.
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2.2 Dagelijkse sector: positionering

Het functioneren van het dagelijkse winkel-
aanbod in Bakel staat op dit moment dus al 
zeer onder druk. Voor het toekomstig functio-
neren van het centrum is de aanwezigheid en 
positionering van de supermarkten van belang. 

Geen supermarkt als publiekstrekker in centrum

Door de ligging van Jumbo aan de rand van het 
dorp en de verscholen ligging van Aldi aan de 
Dorpsstraat functioneren beide super markt en 
niet of nauwelijks als publieks trekker voor het 
centrum. In de afgelopen jaren is gebleken dat 
het ideaalbeeld van een moderne servicesuper-
markt in het centrum van Bakel moeilijk te 
realiseren is. Het voormalige super marktpand 
aan het Sint Wilbertsplein is in de huidige vorm 
onge schikt qua oppervlakte en indeling. Daar-
naast is het bijbehorende parkeer programma, 
zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke 
kwaliteit, lastig in te passen rondom de 
Willibrorduskerk. 

Zonder Aldi neemt de lokale oriëntatie af

Gelet op de supermarktontwikkelingen rondom 
Bakel is sluiting van de Aldi-vestiging in Bakel 
een	zeer	reëel	risico.	Het	beleidsmatig	
‘opplussen’ van Gemert-centrum (en de hierop 
inspringende initiatiefnemer die er een winkel 

voor Aldi wil ontwikkelen) maakt dat een vertrek 
van Aldi uit Bakel een scenario is waar rekening 
mee gehouden moet worden.

Ondanks dat het aantal combinatiebezoeken 
door Aldi-bezoekers met winkels in het centrum-
gebied naar verwachting beperkt is, zou het 
sluiten van de Aldi-vestiging een aderlating zijn 
voor het lokale voorzieningenniveau:
•	 Inwoners van Bakel beschikken over 

substantieel minder boodschappenaanbod 
(van twee naar één supermarkt);

•	 De	lokale	oriëntatie	(vanzelfsprekendheid)	
voor het in Bakel doen van de overige bood-
schappen neemt af (minder ‘top of mind’). 

•	 Indien inwoners van Bakel voor hun 
discountboodschappen Bakel verlaten, zal dit 
in zekere regelmaat gecombineerd worden 
met het doen van overige aankopen in dat 
centrum (wegvloeien bestedingen).

•	 Ook	de	oriëntatie	vanuit	Dierdonk	op	Bakel	
zal verminderen, wat ook met een algehele 
afname	van	de	kooporiëntatie	op	Bakel	als	
boodschappenlocatie gepaard zal gaan.

Van bedreiging naar uitdaging versondernemers

Het ontbreken van een sterke supermarkt in het 
centrum (of zelfs een afname van het super-
markt aanbod) is een serieuze bedreiging voor 
een versspeciaalzaak. Consumenten doen in Versspecialisten zullen zich (samen) moeten profileren

Behoud Aldi belangrijk voor behoud lokale oriëntatie

toenemende mate in één keer (één stop) de 
boodschappen, met de supermarkt als basis/
start. De versspecialist die niet op dat moment 
in combinatie met de supermarkt kan worden 
bezocht, wordt vaker overgeslagen.

De afwezigheid van een supermarkt centraal in 
het centrumgebied kan anderzijds ook gunstig 
uitpakken voor de dagversspecialisten in het 
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centrum (benaderen als uitdaging). Wanneer de 
(oudere) inwoner een sterke binding heeft met 
de ‘eigen’ bakker, slager of groente boer (waar 
een duidelijke meerwaarde wordt geboden qua 
versheid of service), dan kunnen deze specialis-
ten hun positie in het centrum behouden. Een 
uit breiding van dit aanbod is echter onwaar-
schijnlijk. 

Samen sterker?

Het samenbrengen van de klein schalige vers-
zaken tot een versmarkt (al dan niet aangevuld 
met overige streek producten) zou de positie en 
de invloed van de winkels binnen het dorp 
kun nen versterken. Een dergelijke actieve 
clustering vraagt om investeringen en brengt 
echter ook veel onzekerheid met zich mee voor 
de betrokken ondernemers. Voor de lange 
termijn is de continuïteit een risico, zeker 
wanneer opvolging van de huidige ondernemers 
onzeker is.

2.3 Niet-dagelijks winkelaanbod

Geen kansen voor niet-dagelijkse formules

Doordat er in Bakel nu en op termijn circa 6.000 
inwoners zijn en het dorp geen bovenlokale 
verzorgingsfunctie heeft, is Bakel niet aantrek-
kelijk voor formules in niet-dagelijkse frequente 
aankopen. Bovendien zijn passantenaantallen 

overal in het centrumgebied te laag (ontoe-
reikend vestigingsklimaat). Met de concur ren tie 
van Gemert, Deurne en Helmond en de op-
komst van het internetwinkelen zijn er geen 
kansen voor nieuw niet-dagelijks winkelaanbod 
in Bakel. 

Action overweegt bijoorbeeld pas een vestiging 
indien vanaf die locatie een logisch verzorgings-
gebied van circa 25.000 inwoners kan worden 
bediend*. In Gemert zit al een Action. Andere 
formules zoals Hema of Blokker zijn niet op 
zoek naar nieuwe vestigingen en zeker niet in 
kleinere verzorgingsgebieden. Een gemaks-
winkel met lectuur, tabak en/of kantoorbenodigd-
heden, zoals Primera of Readshop, zijn op de 
maat van Bakel mogelijk kansrijk, ware het niet 
dat ook een dergelijke winkel een toplocatie eist 
(lees: naast de supermarkt).

Lokale specialisten niet zonder meer te binden

Enige uitzondering zijn de lokale specialisten 
(zoals Ruitersport Verhoeven), die in principe 
‘footloose’ opereren binnen de regio. Deze 
winkels worden doelbewust bezocht en zijn 
minder afhankelijk van de locatie in relatie tot 
omliggend winkelprogramma en passanten-
aantallen. 

* DTNP Formulebank (2017) Bijzonder aanbod vraagt om een regionaal bereik

Het aantrekken of behouden van dergelijke 
ondernemers die zelfstandig hun publiek 
kunnen trekken is wel onzeker en zal hooguit 
een bestemming kunnen geven aan een enkel 
winkelpand in het centrum. Tevens moeten zij 
zien om te gaan met het toenemende internet-
winkelen door een duidelijke meerwaarde te 
bieden (qua advies en service) of door zelf de 
online verkoop als aanvulling op de fysieke 
winkel te gebruiken (multi-channel).

2.4 Dienstensector

In het huidige voorzieningenaanbod zijn diverse 
dienstverleners (apotheek, kapper, opticien en 
audicien) te vinden. Met de nabijheid van 
diverse zorgfuncties in/rondom het voormalig 
bankgebouw hebben deze zaken, nu en in de 
toekomst, een prima positie. Hoewel Bakel ten 
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Horeca is aan vernieuwing toe

opzichte van plaatsen met een vergelijkbaar 
inwonertal relatief weinig dienstverleners kent 
(zie hoofdstuk 1), valt een (grote) groei van dit 
programma echter niet te verwachten. De 
concurrentie van omliggende kernen is hiervoor 
te groot.

Geen extra baliefuncties

Gesteld zou kunnen worden dat de algemeen 
geldende saneringsslag voor publieksgericht 
dienstenaanbod in kleinere verzorgings-
gebieden in Bakel reeds voltrokken is. 
Baliefuncties van een bank of reisbureau zullen 
niet (opnieuw) in Bakel-Centrum openen. 
Internet heeft het ‘contact’ met de consument 
overgenomen.

Mogelijk kansen voor een ‘beauty-ambacht’

Dienstverlening (ambacht) gericht op de 
persoonlijke verzorging/gezondheid kan veelal 
niet door internet vervangen worden. Kappers, 
nagelstudio’s, etc. zijn nu en op termijn nog 
steeds onderdeel van lokaal centrumaanbod. 
Mogelijk dat een schoonheidsspecialist in het 
centrumaanbod ge(her)introduceerd kan 
worden. Ook elders in Bakel gevestigde (thuis-)
kappers of pedicures zijn mogelijk te verleiden 
om in het centrum te vestigen, mits de 
huurlasten passend zijn.

2.5  Horecavoorzieningen

Qua horecavoorzieningen valt er geen groei te 
verwachten in het centrum van Bakel. Op dit 
moment staan verschillende horeca gelegen-
heden (de Zwaan, café Midnight) langs de 
Dorpsstraat te koop. 

Niet meer, maar beter

Het huidige horeca-aanbod is relatief ruim en 
enigszins gedateerd van karakter. Uit een 
eerste gespreksronde door de gebiedsregis-
seurs van Akro Consult blijkt ook dat er geen 
vraag is naar nieuwe horeca, maar wel naar 
een vervanging (verjonging) of verplaatsing 
(concentratie) van de huidige horecabedrijven. 
Zo zou er meer ruimte gemaakt kunnen worden 
voor (gunstig gelegen) terrassen.

Met een goed gekozen concept dat zich (ook) 
richt op bezoekers overdag kunnen zowel 
bewoners als toeristisch-recreatieve bezoekers 
aangesproken worden. Door deze combinatie 
van bezoekers wordt een horecazaak minder 
kwetsbaar.

Kansen voor persoonlijke verzorging/gezondheid



3 Conclusie
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Beperkte speelruimte

Ten opzichte van het huidige voorzieningen-
niveau is er in het centrum van Bakel weinig tot 
geen ruimte voor uitbreiding van publieks gerichte 
commerciële	functies.	In	theorie	zou	de	her-
plaats ing van (een van de) supermarkten een 
stimulans kunnen geven aan het centrum, maar 
dit zal in de praktijk lastig te realiseren zijn. 
Aan gezien het huidige pro gramma het maximaal 
haalbare is, moet verbetering komen van een 
opwaardering of herpositionering van de huidige 
ondernemingen. 

Bundeling en verbetering

Met name de horecasector is momenteel 
kwetsbaar (diverse zaken staan te koop), maar 
wel kansrijk. Bakel heeft potentie om zich te 
profileren	als	recreatieve	bestemming,	waarbij	
vernieuwende horecaconcepten het dorps-
centrum beter op de (regionale recreatie-)kaart 
kunnen zetten. Gecombineerd met een opwaar-
dering van het verblijfsklimaat op het Sint 
Wilberts  plein en een versterking van het winkel-
klimaat in de Van de Poelstraat maakt dit het 
centrum (iets) minder afhankelijk van ontwikke-
lingen in de supermarktbranche.

Ruimtelijke kwaliteit én bezoekgemak

De kwaliteitsslag die nodig is om van het centrum 
een prettige ontmoetingsplek te maken, moet dus 

grotendeels gezocht worden in ruimtelijke 
transformaties, zoals het ver kleinen van de 
afstand tussen soortgelijke (elkaar versterkende) 
ondernemingen (vers straat, horecaplein) en het 
beter benutten van de cultuur-historische 
kwaliteiten en tussenliggende openbare ruimte. 
Parkeer- en bezoekgemak zijn hierbij essentieel.

Samenwerking

Dergelijke veranderingen kunnen niet zonder de 
betrokken ondernemers, de vastgoedeigenaren 
en de gemeente worden uitgevoerd. Alleen vanuit 
een gezamenlijk en intensief proces kan in Bakel 
een sterker centrum en een betere ruimtelijke 
kwaliteit behaald worden.

Door een prettig verblijfsklimaat kan Bakel zijn kansen vergroten als ontmoetingsplek én recreatieve bestemming
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Marktruimteberekening

Om de kansen voor Bakel als dagelijks voor-
zieningencentrum te kunnen duiden, wordt hier 
de marktruimteberekening uit de (concept)visie 
op de detailhandelsstructuur Gemert-Bakel* 
nogmaals uitgevoerd met de meest recente 
kengetallen. Vraag en aanbod worden hierbij 
tegenover elkaar gezet voor de hele gemeente 
Gemert-Bakel en voor de kern Bakel.

Vraagzijde

De vraagzijde wordt bepaald door:
•	 De omvang van het verzorgingsgebied: in 

dit geval de gemeente Gemert-Bakel, met 
circa 30.030 inwoners, en Bakel met circa 
5.850 inwoners. De verwachting is dat het 
aantal inwoners van beide licht zal stijgen.

•	 De winkelomzet per hoofd: in Nederland is 
de gemiddelde winkelomzet in dagelijkse 
winkels per hoofd van de bevolking € 2.464 
(excl. btw)**. Omdat het gemiddeld inkomen 
in Gemert-Bakel circa 8% lager ligt dan 
gemiddeld in Nederland (5% in Bakel), 
wordt er met een lagere winkelomzet 
gerekend, namelijk € 2.417 (excl. btw)*** 

* BRO (2017), Gemert-Bakel, Visie op de
 detailhandelsstructuur
** INretail/Panteia/DTNP e.a. (2017), ‘Omzetkengetal-

len 2016’
*** Het is voor de dagelijkse sector gebruikelijk te 

rekenen met een inkomenselasticiteit van 0,25

voor de gemeente en € 2.435 (excl. btw) 
voor Bakel.

•	 De mate waarin het omzetpotentieel van 
inwoners van Gemert-Bakel terechtkomt in 
winkels in de gemeente (koopkrachtbinding): 
uit regionaal koopstromenonderzoek blijkt 
een koopkrachtbinding van 85%. Dit houdt 
in dat van elke euro die inwoners uitgeven 
aan dagelijkse artikelen € 0,85 terechtkomt 
bij winkels in Gemert-Bakel. De vergrijzing 
biedt een kans de lokale binding hoog te 
houden (trouwe lokale kopers), mits het 
aanbod aantrekkelijk blijft en ondernemers 
voldoende service bieden.

•	 Het aandeel van de winkelomzet van buiten 
de gemeente, bijvoorbeeld Helmond, 
Laarbeek, Boekel, forenzen en toerisme 
(koopkrachttoevloei ing): in de DSV wordt 
gerekend met 20% voor de gemeente en 
30% voor Bakel in 2017. Verwacht wordt dat 
de toevloeiing naar Bakel zal afnemen bij 
toevoeging van (discount)supermarkt-
aanbod in de omgeving. DTNP beschouwt 
dit	als	reële	inschatting	van	de	toevloeiing.

Aanbodzijde

De aanbodzijde wordt bepaald door:
•	 De omvang van het dagelijks winkelaanbod 

in m² wvo: in de gemeente Gemert-Bakel is 

Tabel 1: Indicatieve berekening van marktruimte voor dagelijks winkelaanbod in Gemert-Bakel

2017 2027
Winkelomzet per hoofd (excl. btw en internet) € 2.417  € 2.417
Aantal inwoners gemeente Gemert-Bakel ca. 30.030 ca. 31.500
Koopkrachtbinding 85% 85%
Winkelomzet uit verzorgingsgebied € 61,7 mln € 64,7 mln
Aandeel vreemde koopkracht/koopkrachttoevloeiing 20% 20%
Totale winkelomzet (excl. btw) € 77,1 mln € 80,8 mln
Gemiddelde winkelomzet NL (excl. btw) per m² wvo € 7.668 € 7.668
Potentieel winkelaanbod (in m² wvo) ca. 10.060 m² wvo ca. 10.550 m² wvo
Aanwezig winkelaanbod (in m² wvo) ca. 10.610 m² wvo ca. 10.610 m² wvo
Indicatie uitbreidingsruimte (in m² wvo) -550 m² wvo -60 m² wvo

Voor een uitgebreide toelichting op de wijze waarop deze berekening werkt, zie: INretail/Panteia/DTNP e.a. (2017), 
‘Omzetkengetallen 2016’
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het  aanbod dagelijkse winkels op dit 
moment bijna 10.610 m² wvo groot*. In 
Bakel is dit ca. 2.840 m² wvo. 

•	 Benodigde winkelomzet per m² wvo 
(vloerproductiviteit): in Nederland ligt de 
gemiddelde winkelomzet per m² wvo bij 
dagelijks winkelaanbod op € 7.668 (excl. 
BTW). Landelijk staat de vloerproductiviteit 
als gevolg van onder andere schaalver-
groting van supermarkten onder druk. 

•	 In Bakel moet deze landelijk gemiddelde 
vloerproductiviteit als ondergrens worden 

* Locatus (2017), Winkelgebiedenverkenner

Tabel 2: Indicatieve berekening van marktruimte voor dagelijks winkelaanbod in de kern Bakel

2017 2027
Realistisch (DSV) Optimistisch

Winkelomzet per hoofd (excl. BTW en internet) € 2.435  € 2.435  € 2.435
Aantal inwoners Bakel ca. 5.850 ca. 6.100 ca. 6.100
Koopkrachtbinding 85% 80% 90%
Winkelomzet uit verzorgingsgebied € 12,1 mln € 11,9 mln € 13,4 mln
Aandeel vreemde koopkracht/koopkrachttoevloeiing 30% 25% 30%
Totale winkelomzet (excl. BTW) € 17,3 mln € 15,8 mln € 19,1 mln
Gemiddelde winkelomzet NL (excl. BTW) per m² wvo € 7.668 € 7.668 € 7.668
Potentieel winkelaanbod (in m² wvo) ca. 2.260 m² wvo ca. 2.070 m² wvo ca. 2.490 m² wvo
Aanwezig winkelaanbod (in m² wvo) ca. 2.840 m² wvo ca. 2.840 m² wvo ca. 2.840 m² wvo
Indicatie uitbreidingsruimte (in m² wvo) -580 m² wvo -770 m² wvo -350 m² wvo

beschouwd om consumenten een kwalitatief 
goed aanbod en serviceniveau te kunnen 
bieden.

Indicatie marktruimte

Op basis van de genoemde uitgangspunten 
wordt duidelijk dat er in de gemeente Gemert-
Bakel op dit moment een overschot aan 
dagelijks winkelaanbod is van ca. 550 m² wvo 
(zie tabel 1). Met de verwachte bevolkingsgroei 
in de gemeente is dit overschot in 2027 weg-
gewerkt. In Bakel loopt naar verwachting het 

overschot van dagelijks winkelaanbod in de 
toekomst echter op tot circa 770 m² wvo (zie 
tabel 2).  

Maximaal scenario

Ter indicatie is er voor Bakel een berekening 
toegevoegd die voor 2027 uitgaat van een 
toename van de koopkrachtbinding en een 
behoud van de huidige toevloeiing. Deze 
(onrealistische) uitgangspunten laten zien dat 
de marktruimte voor dagelijks winkelaanbod in 
Bakel zelfs in het meest optimistische scenario 
onder druk staat.
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