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OVERAANBOD OVERAANBOD 

“De supermarkt is 
Delhaize, Albert Heijn en Carrefour openen samen honderden 
nieuwe winkels in België, Nederlandse keten Jumbo komt ook

“De supermarkt is 
nu het verlengde 
van onze koelkast”van onz
Delhaize wil in de komende drie à 
vier jaar driehonderd nieuwe win-
kels openen in België. Albert 
Heijn opent de komende jaren 
dertig tot vijftig nieuwe filialen in
ons land. Carrefour doet er elk 
jaar dertig winkels bij. En nu wil 
ook de Nederlandse supermarkt-
keten Jumbo zijn eerste vestigin-
gen in Vlaanderen openen. Waar 
moet dat eindigen? “In veel Kem-
pense gemeenten is er nu al een 
overaanbod”, zegt Ben Op de 
Beeck, retailspecialist van de pro-
vincie Antwerpen. In vier Kem-
pense gemeenten is er zelfs een 
verbod op nieuwe supermarkten. 
In de Bussestraat in Rumst is er 
wel nog plaats voor een Jumbo. 

De mens is een lui beestje. Dat is
een van de redenen waarom het
aantal supermarkten in België de
voorbije jaren is gegroeid, en de
komende jaren nog veel steviger
zal groeien. “De supermarkt is
steeds meer het verlengde van de
koelkast van de consument”, zegt
Roel Dekelver, woordvoerder van
Delhaize. “Veel consumenten wil-
len de dag zelf beslissen wat ze
gaan eten, of gaan op zondag nog
iets halen dat ze eerder die week
zijn vergeten in de supermarkt.
Daarvoor willen ze niet ver gaan.
De supermarkt moet ook dichtbij
zijn omdat het leven van veel men-
sen steeds drukker wordt. Er zijn
veel tweeverdieners met kinderen,
die na hun werkuren bijvoorbeeld
nog snel iets moeten gaan halen
dat de kinderen kunnen meene-
men naar school. Er is dan geen

tijd om in een grote supermarkt
rond te lopen of veel om te rijden.”

Het aantal buurtwinkels stijgt
ook omdat er meer alleenstaanden
zijn. “Die mensen beslissen vaak
de dag zelf wat ze gaan eten en
stappen dan nog snel een buurt-
winkel binnen”, zegt Gino Van Os-
sel, retailexpert van de Vlerick Bu-
siness School. “Zij moeten bijvoor-
beeld geen rekening houden met
wat de kinderen de volgende week
moeten meenemen naar school.
Gezinnen met kinderen gaan va-
ker wekelijks winkelen, bijvoor-
beeld in de Colruyt.”
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om Delhaize honderden nieuwe
winkels opent. “De bevolking
groeit”, zegt Dekelver. “Er zijn ge-
bieden waar tien jaar geleden nie-

mand woonde en waar vandaag
nieuwe appartementsblokken of
woonwijken zijn gezet. Kijk
maar naar het Eilandje in Ant-
werpen. We hebben daar vo-
rig jaar een nieuwe Delhaize
geopend omdat de bevolking
in die buurt in de afgelopen
jaren sterk is toegeno-
men.”

Niet alleen Del-
haize is flink aan
het uitbreiden.
Ook de Neder-
landse keten Al-
bert Heijn opent der-
tig tot vijftig nieuwe vestigingen in
Vlaanderen. “Er komen dit jaar
nieuwe winkels in het nieuwe
stadsdeel Turnova in Turnhout en
aan de Herentalsebaan in Deur-
ne”, zegt Sally Herygers, woord-
voerder van Albert Heijn. “Er zijn
nog veel meer plaatsen waar we
winkels kunnen openen, bijvoor-
beeld omdat mensen op sociale
media ons dat vragen. We krijgen
die vraag onder meer in Mechelen,
maar het is nog niet beslist waar
en wanneer we daar een vestiging
openen.”
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ten in de provincie Antwerpen nu
al onder de concurrentie. “Het
aanbod aan supermarkten neemt
in de hele provincie sneller toe dan
de vraag naar extra winkels”, zegt
Ben Op de Beeck, coach detailhan-
del van de provincie Antwerpen.
“Vooral in de Kempen is er een
overaanbod aan supermarkten. Er

is daar
meer 
plaats en
de bevol-
king is er
meer bereid
om zich verder te verplaat-
sen om te gaan winkelen. Zo is dat
overaanbod ontstaan.”

Op advies van de provincie Ant-
werpen hebben de gemeenten
Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse
en Vosselaar zelfs beslist om geen
nieuwe supermarkten meer toe te
laten. De nieuwe Albert Heijn zal
voorlopig dus de laatste super-
markt zijn die er in Turnhout bij-
komt.

In Turnhout en Oud-Turnhout is
er voor winkels die dagelijkse goe-
deren zoals voeding verkopen al
meer dan 500 vierkante meter
winkeloppervlakte per duizend in-
woners. Daarmee scoren de ge-
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meenten bij de hoogste van de pro-
vincie. In Beerse en Vosselaar zijn
er minder supermarkten, maar die
gemeenten voeren ook een stop in
omdat supermarkten zich anders
aan de grens met Turnhout en
Oud-Turnhout zouden kunnen
vestigen, om het verbod te omzei-
len.

Lier en Borsbeek hebben de
meeste winkeloppervlakte per
duizend inwoners. Dat komt voor-
al omdat daar een Carrefour Hy-
permarkt aanwezig is.
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Als er al
heel veel supermarkten

zijn, tonen de ketens met hun uit-
breidingsplannen dan tekenen van
overmoed? “Neen”, zegt Van Os-
sel.“Delhaize denkt bijvoorbeeld
dat het met die nieuwe winkels
marktaandeel kan terugwinnen
van andere winkelketens. Dat kan
in bepaalde regio’s ten koste gaan
van een Carrefour Express, maar
zeker ook van de hypermarkten.
Het aantal heel grote winkels is
stevig gedaald. In 2010 had Carre-
four 54 hypermarkten. Nu zijn dat
er nog maar 35.”
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Jumbo:
top of flop?

De Neder-
landse winkelke-

ten Jumbo, die bekend is
voor zijn lage prijzen, heeft ook

bevestigd dat ze winkels in Vlaan-
deren wil openen. “Maar dat zul-
len vooral ‘food markets’ zijn,
waarbij klanten bijvoorbeeld kun-
nen aanschuiven aan standjes met
Indonesische en Italiaanse gerech-
ten. Het zal wellicht iets nieuws
zijn voor de Belgische markt. Voor
vernieuwing is er altijd plaats”,
zegt Van Ossel.

Jumbo zegt nog niet waar die
nieuwe winkels zullen komen.
Maar RetailSonar, een studiebu-
reau dat de winkels helpt met de
keuze van de ideale locatie, heeft
berekend dat de Bussestraat in CHRISTOF WILLOCX

Rumst een ideale plaats zou zijn.
“We hebben dat in enkele dagen
tijd berekend op basis van tiental-
len parameters, zoals het aantal
supermarkten dat er in een wijk al
is, het aantal inwoners, het inko-
men van die inwoners, enzovoort”,
zegt Pieter-Jan De Smet, marke-
tingverantwoordelijke van Retail-
Sonar. “We houden er ook reke-
ning mee dat klanten niet langer
dan vijf minuten willen rijden om
naar een supermarkt te gaan.”

Volgens RetailSonar zou Jumbo
in de Bussestraat in Rumst een
jaaromzet van 21,8 miljoen euro
kunnen halen, op voorwaarde dat
Jumbo evengoed scoort in Rumst
als op de huidige locaties in Neder-
land. Vooral de Colruyt-vestigin-
gen op de Liersesteenweg in Me-
chelen en de Ooststatiestraat in
Kontich zouden door de komst van
Jumbo veel klanten verliezen.

 onze koelk
Ben Op de Beeck
Coach Detailhandel
provincie Antwerpen

“In de 
Kempen is er meer 
plaats en de 
bevolking is er 
meer bereid om 
zich verder te 
verplaatsen om te 
gaan winkelen. Zo 
is dat overaanbod 
aan supermarkten 
ontstaan.”

FOTO BART VAN DEN 
LANGENBERGH

Zwijndrecht
Beveren

Kruibeke

Temse

-Niklaas

Sint-Gillis-
Waas

Stabroek Kapellen

Essen

Kalmthout

Wuustwezel

Brasschaat

Schoten

Wijnegem

Wommelgem

Borsbeek

Mortsel

HoveEdegem

Hemiksem Aartselaar

Schelle

Niel

Kontich Lint

Boechout

Lier

Ranst

Schilde

Antwerpen

100m² - 200m²

200m² - 300m²

300m² - 400m²

400m² - 500m²

500m²- 600m²

> 600m²

Aantal vierkante meter winkeloppervlakte levensmiddelen,
per duizend inwoners

Hoogstraten

Rijkevorsel

Merksplas

Baarle-Hertog

Brecht

Zoersel

Malle

Zandhoven

Nijlen

Berlaar

Herenthout

Grobbendonk

Vorselaar

Lille

Beerse
Vosselaar

Kasterlee

Herentals
Olen

Westerlo

Geel

Meerhout

Balen

Mol

Dessel

Retie

Arendonk

Oud-
Turnhout

Turnhout

Ravels


