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ADVIES

Meer weten?

gevallen biedt de Helpdesk deskun-
dige hulp. Van Alphen: “Gemeente-
bestuurders hebben gelukkig veel 
belangstelling voor projecten op het 
gebied van leefbaarheid. Winkels ne-
men daar een speciale rol in, omdat 
ondernemerschap en maatschappij 
bij elkaar komen. De advieswerk-
zaamheden van de Helpdesk zijn 
een samenspel tussen wensen en 
mogelijkheden vanuit de markt en 
de mogelijkheden die de overheid 
kan bieden.”

Hulp aan detaillisten in dorpen bij winkelconcentraties
De bezem door de dorpsstraat 

Oplossingen om de leef-
baarheid te verbeteren

1 Kan ik in de toekomst in mijn dorp mijn dagelijkse boodschappen 
doen? Een vraag die de inwoners van kleine dorpen zich regelmatig 

stellen. Zij zien met lede ogen toe hoe in hun dorpen de winkeliers 
geleidelijk hun deuren sluiten. Voor veel boodschappen worden de 
bewoners dan gedwongen om naar de dichtsbijzijnde grotere plaats te 
gaan. Met het sluiten van de winkels verdwijnt vaak ook een deel van 
de levendigheid uit het dorp. Het behoud van winkels heeft alles te 
maken met behoud van de leefbaarheid.

2 Hoe kan het perspectief van winkels in een kleinere kern verbeterd 
worden? Er zijn wel degelijk praktische oplossingen voor een ver-

beterprogramma voor de winkels in een dorp. De Helpdesk kan samen 
met de winkelier(s) een verbeterprogramma opstellen:  
• Inventarisatie verbeterwensen van de winkeliers (schaalvergroting, 
    verplaatsing, winkelclustering) 
• Draagvlak bij de gemeente (bestuurlijk) 
• Draagvlak bij de bevolking (Dorpsraad) 
• Winkelprogramma: speciale aandacht voor locatie(keuze), vorm en  
   omvang winkels, herken- en zichtbaarheid, auto- en fietsparkeren etc.

Vervolgens kunnen de plannen gezamenlijk opgesteld en uitgewerkt 
worden.

belang van de gemeente niet te ver-
geten. Hierdoor komt er vaak schot 
in langlopende processen. Voor-
beelden zijn de centrumplannen in 
Dreumel en Ochten, die inmiddels in 
de uitvoeringsfase verkeren.”

Medewerking Zonder mede-
werking van de gemeente is een 
winkelplan niet te realiseren. Dat 
geldt zowel voor een nieuw dorps-
winkelcentrum als voor uitbreiding 
van een individuele winkel. In beide 

d �Winkels in dorpen hebben moeite om overeind te blijven 
door schaalvergroting en gebrek aan opvolging.

d �De Helpdesk Winkelvoorzieningen Kleine Kernen streeft 
ernaar de leefbaarheid en werkgelegenheid in dorpen te 
behouden.

kinderen automatisch het bedrijf van 
hun ouders overnemen. Het bedrijf 
verkopen blijkt in een dorp ook niet 
eenvoudig.”

Helpdesk Om de winkel-
voorzieningen in kleine kernen 
– en daarmee de leefbaarheid en 
werkgelegenheid – te behouden, 
hebben de KvK Midden-Nederland 
en MKB Midden zes jaar geleden in 
Rivierenland de zogeheten Helpdesk 
Winkelvoorzieningen Kleine Kernen 
opgericht. Hiervoor is een externe 
adviseur ingehuurd, Steven Kardol, 
bij wie ondernemers, gemeenten, 
woningbouwcorporaties, beleg-
gers en winkelorganisaties terecht 
kunnen voor informatie, advies en 
begeleiding bij de verbeteringen van 
de winkelvoorzieningen. Het kan 
gaan om advies over assortiment of 
parkeergelegenheid tot een com-
pleet nieuwe winkelconcentratie.

Aantrekkingskracht Vooral 
bij de laatste is de inbreng van de 
Helpdesk zeer gewenst, zegt Van 
Alphen. “In veel dorpen liggen de 
winkels verspreid over het dorp. Om 
de aantrekkingskracht te vergroten, 
is concentratie van winkels nodig. 
Dit zijn vaak ingewikkelde processen 
met meerdere belanghebbenden.” 

Juist in de beginfase heeft de Help-
desk een belangrijke rol. “Het is voor 
ondernemers prettig als iemand met 
hen meedenkt over de toekomst-
mogelijkheden van hun winkel. Dit 
gebeurt nu bijvoorbeeld in Lienden, 
waar winkeliers aan het bekijken 
zijn óf en waar het samenbrengen 
van winkels gewenst en het meest 
haalbaar is. De adviseur van de 
Helpdesk zorgt voor evenwicht door 
de kant van de consument en de 
detaillist te belichten, maar ook het 

De Spar supermarkt van André 
van de Pol in Kesteren beslaat 520 
vierkante meter. Voor een dorp met 
ruim 5.000 inwoners zijn ruim 1.000 
vierkante meter nodig, zegt Van de 
Pol. Maar uitbreiding van zijn zaak 
zit er voorlopig niet in.

“We willen in Kesteren toe naar een 
winkelconcentratie in de Hoofdstraat. 
Momenteel wordt gewerkt aan een 
pakket van eisen waar de nieuwe 
winkelomgeving aan moet voldoen. 
Volgens de burgemeester moet dit 
rond de zomer duidelijk worden, maar 
dit hele proces duurt al zo lang dat ik 
er een hard hoofd in heb.”

De supermarkt van Van de Pol kan 
niet concurreren met de ‘grote jon-
gens’, zoals de C1000 in Opheusden 
en Lienden, waar inmiddels meer 
dan de helft van de inwoners van 
Kesteren haar boodschappen haalt. 
Niet alleen Van de Pol heeft haast 
met de plannen voor een winkelcon-
centratie, ook collega-ondernemers 
uit Kesteren hebben dat. “Als er een 
goede supermarkt is, profiteren 
andere ondernemers daar ook van. 
Mensen die hun boodschappen bij 

Het is een bekend probleem. Win-
kels in dorpen hebben moeite om 
overeind te blijven. “De winkelvoor-
zieningen in kleine kernen van rond 
de 5.000 inwoners komen steeds 
meer onder druk te staan”, vertelt 
Marian van Alphen, accountmanager 
bij KvK Midden-Nederland.
Deze problematiek is het gevolg 
van een aantal ontwikkelingen. Van 
Alphen noemt als eerste schaal-
vergroting van de detailhandel. 
“Kleinere kernen krijgen steeds meer 
concurrentie van grotere winkelcon-
centraties in de omgeving. Vooral 

speciaalzaken in de dagelijkse sector 
hebben het moeilijk om met de 
grote supermarkten te concurreren. 
De moderne consument kiest voor 
gemak en doet alle boodschappen 
op één plek. Het is lastig om deze 
klanten voor het dorp te behouden. 
De omzet daalt, waardoor het bedrijf 
uiteindelijk de deuren moet sluiten.” 
Een ander probleem volgens Van 
Alphen is de opvolging. “Het is al 
lang niet meer gebruikelijk dat 

ons halen, lopen ook nog even langs 
bij de slager en de bloemist.” In het 
beste geval komt de winkelconcentra-
tie er en heeft Van de Pol straks een 
Plus supermarkt van tenminste 1.000 
vierkante meter en 100 parkeer-
plaatsen. “Dan kan ik het assortiment 
uitbreiden en concurrerende prijzen 
bieden.” In het slechtste geval breidt 

Van de Pol uit op de bestaande 
locatie naar een winkel van 900 vier-
kante meter en 35 parkeerplaatsen. 
Een zeer onaantrekkelijk idee, want 
er zullen minstens twintig jaar nodig 
zijn om deze investering terug te 
verdienen. “Ook voor het dorp is dit 
een slechte zaak. De middenstand zal 
langzaamaan doodbloeden.”

Andre van de Pol: ‘Als er een goede supermarkt is, profiteren andere ondernemers 
daar ook van.’

Steven Kardol, adviseur Helpdesk Winkelvoorzieningen

André van de Pol, eigenaar van de Spar in Kesteren

‘Uitbreiding is noodzakelijk om de
concurrentie het hoofd te bieden’
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Dorpseconomie

malphen@middennederland. kvk.nl

De Helpdesk Winkelvoorzieningen 
Kleine Kernen is een project van KvK 
Midden-Nederland. Neem contact 
op met Marian van Alphen.

Winkelconcentraties In de 
periode 2005 – 2009 is de Help-
desk in 37 dorpskernen in alle 
gemeenten van Rivierenland ac-
tief geweest. Vooraf was bepaald 
dat in tenminste vijf dorpskernen 
een winkelconcentratie tot stand 
moest komen. De voorbereidin-
gen hiervoor lopen in Dreumel, 
Ochten, Kesteren, Waardenburg 
en Asperen. Sinds eind 2008 zijn 
daar Lienden en Maurik bijgeko-
men. De projecten in Dreumel en 
Ochten zijn in de uitvoeringsfase 
terecht gekomen. In totaal zijn 
hierbij circa zestig ondernemers 
betrokken.

Individueel advies De 
Helpdesk heeft tot nu toe 35 
individuele winkeliers bijgestaan. 
De vragen liepen uiteen van win-
keluitbreiding tot aanpassing van 
het assortiment en de mogelijk-
heden om een winkel te starten.

Resultaten Helpdesk
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‘Het bedrijf verko-
pen in een dorp is 
niet eenvoudig’


