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Ruimtelijk-economische effectstudie gespecialiseerde 

supermarkt Safari in winkelcentrum Bellestein in Ede 

De mogelijkheid doet zich voor om de gespecialiseerde supermarkt Safari te verplaatsen naar het 

leegstaande gezondheidscentrum in wijkwinkelcentrum Bellestein. Safari is nu aan de Molenstraat 198 

gevestigd met een omvang van 300 m2 wvo. In Bellestein kan Safari zich zonder planologische procedure 

vestigen in het gedeelte met de bestemming 'Gemengd 2' waarbinnen detailhandel mogelijk is (circa 278 

m2 bvo). Safari heeft daarbij de wens om een gedeelte van het aangrenzende gebouw met de 

bestemming 'Gemengd 3' te gebruiken voor detailhandel (circa 279 m2 bvo). Voor die 279 m2 bvo moet 

een planologische procedure worden gevolgd. Er treedt namelijk functieverandering op: van 

‘Maatschappelijk, cultureel, horeca’ naar ‘Detailhandel’1.  

 

Figuur 1 Huidige locatie Safari Molenstraat 198 en planlocatie gezondheidscentrum Bellestein  

Bron: Seinpost Adviesbureau en gemeente Ede 

 

De gemeente kan gebruik maken van de binnenplanse afwijkbevoegdheid. In het bestemmingsplan ‘Ede, 

Gezondheidscentrum Bellestein’ van 2020 wordt specifiek ingegaan op de mogelijkheid voor een 

supermarkt dan wel zorg-gerelateerde detailhandel (o.a. opticien en gehoorwinkel). De gemeente heeft 

Seinpost Adviesbureau gevraagd om de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 

 

A. Wordt de aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid van het winkelcentrum en het voorzieningen-

niveau versterkt? 

B. Draagt het bij aan de doelstellingen van de Retailvisie: versterking van de winkelstructuur? 

C. Is er binnen het winkelcentrum Bellestein geen sprake van leegstand van meer dan het oppervlak 

van de uit te breiden detailhandel? 

 

 
1 De locatie van de voormalige apotheek kent de bestemming ‘Gemengd 2’. Hier is detailhandel mogelijk 

voor 365 m2 bvo. Deze plancapaciteit wordt niet geschrapt maar met de voorgenomen herinvulling van 

een tandartsenpraktijk blijven deze vierkante meters onbenut.  
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Er is behoefte aan een onafhankelijk en actueel advies over de mogelijke herinvulling op de locatie van 

het leegstaande gezondheidscentrum. De genoemde vragen worden beantwoord in deze ruimtelijk-

economische effectstudie. Als de antwoorden op deze vragen bekend zijn, kan de gemeente een besluit 

nemen om wel of niet gebruik te maken van de binnenplanse afwijkbevoegdheid. 

 

Achtergrond bij een ruimtelijk-economische effectstudie: behoefte en ruimtelijke effecten  

Bij een planologische ontwikkeling moeten de behoefte en ruimtelijke effecten van een planinitiatief 

worden gemotiveerd. De drie vragen van de gemeente sluiten aan op deze motivatie. Er mogen geen 

onaanvaardbare effecten optreden op de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Bij de behoefte dient het 

aanbod betrokken te worden. Daarbij moet rekening gehouden worden met (de effecten op) 

winkelleegstand. Het plan mag geen zodanige leegstand tot gevolg hebben dat dit kan leiden tot een 

onaanvaardbare situatie uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening. Een goed woon-, leef- en 

ondernemersklimaat staat centraal. Dit geldt niet voor een verslechterde concurrentiepositie van 

individuele bedrijven. Economisch ordenen ter bescherming van ondernemerschap is niet toegestaan. In 

een goede ruimtelijke ordening staan de effecten op de consumentenverzorging op lange termijn 

centraal. De consument moet blijven beschikken over een voldoende voorzieningenniveau op het gebied 

van de eerste levensbehoeften, op een aanvaardbare afstand van de woning.  

 

Geen stedelijke ontwikkeling in de zin van de Ladder voor duurzame verstedelijking 

Er is sprake van een beperkt metrage van extra detailhandelsbestemming voor het plan met de Safari in 

het leegstaande gezondheidscentrum. Daardoor is het geen (nieuwe) stedelijke ontwikkeling in de zin van 

de Ladder voor duurzame verstedelijking. De ladder is geregeld in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

en biedt rechtszekerheid. Het is een instrument voor efficiënt ruimtegebruik en het tegengaan van 

leegstand bij planologische ontwikkelingen. Het plan in Bellestein sluit op beide argumenten aan. 

Tenslotte wordt een leegstaand gebouw hergebruikt.  

 

Een gespecialiseerde supermarkt is reguliere detailhandel 

Beleidsmatig wordt een gespecialiseerde supermarkt tot reguliere detailhandel gerekend. Dat geldt ook 

voor andere buitenlandse en biologische supermarkten. Omdat ze bijzondere producten verkopen zijn 

ze complementair aan de supermarkten in het fullservice- en discountsegment. Fullservice supermarkten 

trekken gemiddeld 10.000 tot 15.000 klanten per week, discount-supermarkten 5.000 tot 10.000 klanten 

per week. Beiden hebben grote ruimtelijke effecten ten aanzien van ruimtebeslag, verkeer en parkeren. 

Gespecialiseerde supermarkten zijn doorgaans kleiner. Zij trekken hooguit enkele duizenden klanten per 

week. De ruimtelijke effecten sluiten aan op de reguliere detailhandel.  

 

Proces met belanghebbenden: gemeente, Safari en Bellestein 

De gemeente hecht groot belang aan afstemming met diverse belanghebbenden. Tussentijds heeft 

Seinpost afgestemd met de gemeente over de input voor deze effectstudie. Seinpost Adviesbureau heeft 

een gesprek gevoerd met de Safari-ondernemer over zijn gespecialiseerde supermarkt. Er is ingegaan op 

de doelgroepen, klantenherkomst en de verplaatsingswens. De gemeente heeft de belanghebbende 

bewoners, ondernemers en eigenaren van Bellestein via haar brief van 21-9-2021 geinformeerd. 

Seinpost heeft met deze afgevaardigden van Bellestein een locatiebezoek gebracht:  

- Namens de bovenbewoners: VVE’s van woningen boven gezondheidscentrum en winkelcentrum;  

- Namens de ondernemers: VVE winkels, Winkeliersvereniging en AJ Real Estate.  
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Seinpost is in gesprek gegaan over het functioneren van Bellestein en hoe het winkelcentrum zich 

ontwikkelt. De herinvulling van het voormalige gezondheidscentrum is besproken. Aanvullend hebben de 

afgevaardigden de eigen plannen voor de toekomst van Bellestein toegelicht. Die zijn onder andere 

verwoord in het rapport ‘Toekomstperspectief winkelcentrum Bellestein Ede’ van 2019 (DTNP). Hun 

intentie is om het complete winkelcentrum te renoveren en toekomstbestendig te maken. Op deze 

plannen wordt in het slothoofdstuk ingegaan. 

 

Op 23-2-2022 zijn de conceptresultaten van deze studie gepresenteerd aan de belanghebbenden van 

Bellestein die geen voorstander bleken van de komst van de Safari-supermarkt. De bevindingen van de 

inspraaknota zijn meegenomen in deze eindversie van de effectstudie. 

 

Stappenplan 

Deze studie is in zeven hoofdstukken verdeeld. De drie vragen van de gemeente worden hierin 

beantwoord:         Pagina 

1. Planhistorie, Safari-locaties en verzorgingsgebied          5 

2. Marktsituatie: draagvlak              8 

3. Beleidskader (met antwoord op vraag B.)           10 

4. Trends in de retail en de gespecialiseerde supermarkten         12 

5. Marktsituatie: aanbod (met antwoord op vraag C.)          17 

6. Functioneren, behoefte en ruimtelijke effecten (met antwoord op vraag A.)        20 

7. Slothoofdstuk met bredere visie op Bellestein           25 

Bijlage: Case Bellestein Retailvisie 2030           26 
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1. Planhistorie, Safari-locaties en verzorgingsgebied  

 

De formule Safari behoort tot de branche gespecialiseerde supermarkten. Het assortiment is van 

oorsprong gericht op de specifieke behoeften van klanten met een niet-westerse achtergrond. Voor die 

doelgroepen gelden richtlijnen voor bepaalde producten en de behandeling daarvan. Van oudsher trekt 

Safari deze klanten, maar het aandeel westerse klanten stijgt. Huishoudens maken vaker gebruik van 

buitenlandse gerechten en dat stimuleert de aanschaf van deze producten. Die zijn vaak alleen bij 

gespecialiseerde supermarkten te koop. Door hun eigen inkoopkanalen kunnen die goedkoper zijn. 

Fullservice- en discountsupermarkten spelen ook in op deze behoeften met aanvullingen in het 

assortiment. In de praktijk vullen fullservice-, discount- en gespecialiseerde supermarkten elkaar aan.  

 

Safari voert een bijzondere assortiment en heeft een uitgebreide persoonlijke 

service. Als het nodig is worden (oudere) klanten thuisgebracht of opgehaald, 

of worden boodschappen nabezorgd. Naast food verkoopt Safari daaraan 

gelieerde non-food zoals luxe huishoudelijke producten. Enkele keren per jaar 

wordt een reclamefolder huis aan huis verspreid in de regio. Ook is Safari via 

Facebook actief om de winkel te promoten. Naast de wijk Veldhuizen trekt 

Safari klanten uit overig Ede en andere kernen, tot Barneveld, Veenendaal en 

Wageningen aan toe. 

 

Vertrek uit de Lindenhorst, Bellestein nog geen optie 

De gespecialiseerde supermarkt Safari is vanaf 1990 tot 2016 gevestigd geweest in de Lindenhorst. Dat 

voormalige buurtwinkelcentrum lag op 500 meter afstand van Bellestein in dezelfde wijk Veldhuizen.  

 

Figuur 2 Voormalig winkelcentrum de Lindenhorst in Veldhuizen 

 

Bron: Google maps 2009  

 

Safari had in de Lindenhorst een omvang van 255 m2 wvo (bron: Locatus). Dat centrum werd gesaneerd 

met de komst van winkelcentrum Parkweide (voorheen Het Nieuwe Landgoed) in nieuwbouwwijk 

Kernhem. Lidl was in zowel Lindenhorst als Bellestein gevestigd en heeft gekozen om zich volledig op 

Bellestein te richten. Tien andere verkoopruimtes in de Lindenhorst zijn gesaneerd waarvan enkele 

ondernemers in Bellestein zijn gaan exploiteren. De wens was verplaatsing naar Parkweide. In 

‘Detailhandel in Ede, aanbevelingsnotitie’ van 2004 werd aangegeven dat de huurniveaus aanmerkelijk 
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zouden verschillen tussen de Lindenhorst en Parkweide. Ervaringen in het land leren dat dit soort 

supermarkten bijna nooit in nieuwe winkelcentra gevestigd zijn. Ze kunnen de markthuur niet opbrengen.  

 

De ondernemer van Safari had medio 2010 contact met de vastgoedeigenaren van Bellestein om de 

vestigingsmogelijkheden te verkennen. Destijds zou de Lindenhorst al gesloopt worden. De start met de 

planvorming met het gezondheidscentrum naast winkelcentrum Bellestein dateerde van daarvoor, vanaf 

medio 2007. De realisatie van het gezondheidscentrum heeft veel langer geduurd. Verhuizing van de 

Lindenhorst naar Bellestein was in die periode niet haalbaar. 

 

Molenstraat 

Omdat planrealisatie in Bellestein uitbleef en Lindenhorst later werd gesloopt dan gedacht is Safari in 

2016 verhuisd. Aan de Molenstraat 198 in Ede-West trekt Safari veel klanten uit haar voormalige wijk 

Veldhuizen. De Molenstraat ligt op de route tussen Veldhuizen en Ede-centrum. Voor Safari blijkt de 

Molenstraat geen ideale locatie. De verkeersafhandeling op de kruising Molenstraat / Van Heemskerck-

straat / IJssel de Schepperlaan laat te wensen over. De Molenstraat is een drukke verkeersroute. De 

klanten van Safari kunnen niet goed parkeren en het ontbreekt aan een volwaardige expeditie-oplossing. 

De supermarkt is inmiddels te klein. Tot de jaren ’90 had daar al een kleine supermarkt gezeten, een 

Basismarkt. Volgens het Bestemmingsplan Molenstraat 2010 is de bestemming Gemengd -2 van 

toepassing: voor dienstverlenende bedrijven en instellingen. Bij de actualisatie van het bestemmingsplan 

Molenstraat 2010 was de detailhandelsbestemming komen te vervallen omdat er dienstverlening 

gevestigd was. Normaliter komen vigerende rechten dan niet te vervallen. Om die reden kon Safari zich 

daar alsnog vestigen met een vergunning. Mocht Safari verplaatsen dan is het vanuit de Retailvisie 

gewenst dat zich aan de Molenstraat 198 geen detailhandel meer vestigt. Er kunnen afspraken gemaakt 

worden met de eigenaar-verhuurder over een gewenste invulling die planologisch beter past.  

 

Naar het pand van het leegstaande gezondheidscentrum in Bellestein 

Vestiging in Bellestein zal een locatieverbetering betekenen. Safari gaat onderdeel uitmaken van een 

wijkwinkelcentrum met diverse andere winkels. Dit ligt in het verzorgingsgebied Veldhuizen waar Safari 

lange tijd gevestigd is geweest. Na verplaatsing wordt er een dagelijkse subtrekker aan het wijkwinkel-

centrum toegevoegd. Safari trekt gemiddeld circa 3.000 klanten per week.  

 

Figuur 3 Nieuw en voormalig gezondheidscentrum en opknappen openbare ruimte en bebouwing  

Bron: Transformatie Bellestein, definitief ontwerp, 1 sept. 2021, bewerking door Seinpost 

 

De gehele noordzijde van winkelcentrum Bellestein wordt aangepakt en ondergaat een kwaliteitsimpuls. 

Het middendeel van het voormalige gezondheidscentrum wordt gesloopt voor een doorsteek naar het 

nieuwe gezondheidscentrum. Zowel het winkelcentrum als het gezondheidscentrum gaat van de 
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onderlinge bezoekersstromen profiteren. De openbare ruimte die een verbinding vormt tussen het 

winkelcentrum en gezondheidscentrum wordt aantrekkelijk ingericht. Panden die blijven staan worden 

opgeknapt. Dat geldt ook voor de commerciële ruimte die voor Safari-supermarkt is gereserveerd. 

Figuur 4 Verzorgingsgebied Veldhuizen met relevante winkelgebieden en Safari in Ede-West 

 

Bron: Seinpost Adviesbureau: Veldhuizen valt samen met de postcodes 6714 en 6715. 

  

 

  

Conclusies planhistorie, Safari-locaties en verzorgingsgebied 

De gespecialiseerde supermarkt Safari is lange tijd gevestigd geweest in de wijk Veldhuizen. Zij moest 

verplaatsen vanuit het gesaneerde winkelcentrum de Lindenhorst. Zo is Safari (tijdelijk) aan de 

Molenstraat 198 terecht gekomen in Ede-West. Er doet zich de mogelijkheid voor om te verplaatsen 

naar het pand van het leegstaande gezondheidscentrum van Bellestein. Het maakt deel uit van de 

totale aanpak van dit plandeel gelegen tussen het winkelcentrum en het nieuwe gezondheids-

centrum. Safari kan zich hiermee weer vestigen in haar verzorgingsgebied en haar klanten uit 

Veldhuizen beter bedienen. Safari trekt ook veel klanten van buiten de wijk.  
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2. Marktsituatie: draagvlak 

 

Draagvlakgroei in de wijk 

Door de sanering van de Lindenhorst werd Bellestein het enige winkelcentrum van de wijk Veldhuizen. 

Voor de Safari-supermarkt is Veldhuizen nog steeds het belangrijkste verzorgingsgebied. Aanvullend trekt 

Safari als gespecialiseerde supermarkt klanten van een grotere afstand. Dat geldt ook voor Bellestein. 

Bijna alle ontsluitingsroutes van Veldhuizen komen samen op Slotlaan en Kasteellaan: Bellestein ligt aan 

de kruising van deze wegen. Bellestein is ook goed bereikbaar vanuit de omliggende woonwijken.  

 

De wijk Veldhuizen kent 14.000 inwoners. In het verleden waren dat er meer. Oorzaken zijn de gestage 

gezinsverdunning en sloop van honderden woningen in de jaren´90. De gemeente verwacht dat het 

inwonertal substantieel gaat groeien naar 14.690 inwoners in 2030 (bron: Ede in cijfers). Woningbouw op 

de locatie van het kantoor van Nationale Nederlanden is verantwoordelijk voor die prognose. Daar zijn 

329 woningen voorzien (Woonstede.nl - Loevestein, Ede). De oplevering is vanaf eind 2022. Een klein 

project is Goudenstein, het CPO-project ‘Vredehorst’ met circa 37 grondgebonden woningen. 

 

Bevolkingssamenstelling 

In figuur 5 over de bevolkingsontwikkeling is ook het aantal inwoners met een niet-westerse migratie-

achtergrond opgenomen. Samen met Ede-Zuid is dit de wijk met de meeste van deze inwoners, zie figuur 

6: rond de 2.750 inwoners. Dit aandeel is in Veldhuizen redelijk stabiel: het zijn alleen eerste en tweede 

generatie migranten die zelf of een van de ouders in het buitenland geboren zijn. De volgende generaties 

zitten niet meer in die cijfers. De figuur laat zien dat Ede-West, waar Safari nu gevestigd is, de helft minder 

inwoners met zo’n achtergrond kent. De bevolkingssamenstelling van Veldhuizen is heel divers en sluit 

beter aan op de gespecialiseerde supermarkt.  

 

In figuur 7 is Veldhuizen afgezet tegen de gemeente Ede en totaal Nederland. De wijk kent een relatief 

jonge leeftijdsopbouw. Het inkomensniveau blijft 12% achter, het aandeel inwoners met een niet-

westerse migratie-achtergrond is dubbel zo hoog als in de gemeente Ede. De gemiddelde gezinsomvang 

is vergelijkbaar met de gemeente, de gezinssamenstelling met alleenstaanden en gezinnen met kinderen 

wijkt niet veel af. Het autobezit is iets lager dan gemiddeld.  

 

De bevolkingssamenstelling is vaak gerelateerd aan kenmerken van de woningvoorraad. Het percentage 

sociale huurwoningen ligt hoger dan in de rest van de gemeente, vandaar het lagere inkomensniveau. 

Het aandeel meergezinswoningen is hoger. Dat geldt met name voor Veldhuizen A, de oostelijke helft van 

de wijk (de Burgen, de Horsten, de Steinen). Hierdoor ligt de gemiddelde WOZ-waarde in de totale wijk 

lager dan landelijk. De gemeente Ede scoort hoger dan landelijk op de WOZ-waarde.  

 

Conclusies draagvlak  

Veldhuizen kent een ruim draagvlak van 14.000 inwoners. Richting 2030 gaat dat draagvlak weer 

groeien. De wijk kent een grote diversiteit in de bevolkingssamenstelling  bij een gemiddeld lager 

inkomensniveau. Dit beeld sluit aan op de woningvoorraad met gemiddeld lagere WOZ-waarden en 

veel meergezinswoningen.  

https://www.woonstede.nl/loevestein
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Figuur 5 Bevolkingsontwikkeling wijk Veldhuizen 1995-2021 en aantal niet-westerse migranten  

 

Figuur 6 Eerste en tweede generatie niet-westerse migranten in de woonwijken van Ede-Stad 

Figuur 7 Bevolkingssamenstelling en woningvoorraad van Veldhuizen, Ede en Nederland  

Bron figuren 5, 6 en 7: CBS en gemeente Ede.   
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3. Beleidskader 

 

Het beleidskader voor de detailhandel in de gemeente Ede staat verwoord in de Retailvisie 2030. 

Vanwege het overschot aan meters is aandacht nodig voor sanering. Het is echter niet wenselijk om de 

markt op slot te zetten. Ieder winkelgebied kent haar opgave, zo staat verwoord.  

 

Beleidskader voor boodschappencentra 

Bij boodschappencentra als Bellestein gaat het idealiter om complete winkelcentra gericht op de 

frequente aankopen in het dagelijks aanbod. Letterlijk: ‘De belangrijkste opgave voor de wijk- en buurtcentra 

van Ede-stad is het versterken van een eigen profiel waarbij de dagelijkse behoefte van de wijkbewoner centraal 

staat. Hiertoe is het ook zaak om de branchering in de dagelijkse sector te completeren. Ook het verblijfsklimaat 

kan in veel wijk- en buurtcentra van Ede-stad versterkt worden. Tot slot is de ruimtelijke structuur en uitstraling 

van enkele wijkwinkelcentra in Ede-Stad verouderd en minder passend bij de behoefte van de ondernemer en 

consument, bijvoorbeeld Bellestein en Stadspoort. In Bellestein worden plannen uitgewerkt om het 

gezondheidscentrum een betere plaats te geven in het centrum (voor meer informatie over de case Bellestein 

verwijzen wij u naar bijlage 8). Deze ontwikkeling biedt kansen om de hele ruimtelijk economische structuur op 

te waarderen. Inzetten op haar sterke troef, het dagelijks aanbod’.  

 

De ‘Case Bellestein Retailvisie 2030’ is als bijlage bij deze onderbouwing gevoegd. De bijlage is met name 

gericht op de opgave van Bellestein zelf. Er wordt gesproken over een incompleet dagelijks aanbod, 

missende basisbranches en een beperkte toevoeging van nieuwe meters voor ‘bewegingsruimte’. Deze 

ruimte komt ten goede aan schuif- of transformatiebewegingen. Het uitvoeringsprogramma voor 

Bellestein luidt als volgt: 

 

Figuur 8 Uitvoeringprogramma Bellestein in Retailvisie 2030  

 
 

Ten tijde van dit beleidskader voor winkelcentrum Bellestein was een mogelijke verplaatsing van Safari 

supermarkt niet in beeld. Voor een deel zou het wel zo geïnterpreteerd kunnen worden. Safari zal het 

dagelijks aanbod namelijk versterken doordat zij lang in de wijk Veldhuizen gevestigd is geweest. Een 

volwaardige gespecialiseerde supermarkt levert een bijdrage aan het onderscheidend profiel van 

Bellestein. Geen enkel wijkwinkelcentrum in Ede beschikt hierover. Safari weet in te spelen op de 

behoeften van de primaire doelgroep, de wijkbewoners. Zo kan ze een bijdrage leveren aan het hart van 

de wijk voor de diverse doelgroepen.  

 

De beperkte toevoeging van nieuwe meters voor ‘bewegingsruimte’ dankzij schuif- en 

transformatiebewegingen kan niet zo gelezen worden dat dit alleen kan gelden voor bestaande 

ondernemers van Bellestein. Er is altijd sprake van marktwerking waarbij ondernemers stoppen of er 
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nieuw bijkomen, net als bij de branchemutaties in de afgelopen jaren. Voor Safari is vestiging in Bellestein 

goed verdedigbaar vanwege haar locatieverleden en klantenkring in Veldhuizen.  

 

Beleid voor solitaire vestigingen 

Bij de solitaire vestigingen in de Retailvisie staat verwoord dat deze kwetsbaar kunnen zijn omdat de 

trekkracht onvoldoende aanwezig is en combinatiebezoek voor de consument niet mogelijk is: ‘Waar 

mogelijk kan verplaatsing van deze solitaire ondernemers naar de in deze retailvisie aangewezen retailgebieden 

gestimuleerd worden. Bij relocatie wordt waar ruimtelijk wenselijk de achterblijvende locatie onttrokken aan het 

winkelbestand. De kleinere clusters van retail zoals Veenderweg en Molenstraat vormen geen onderdeel van de 

hoofdretailstructuur. Deze gebieden worden geconsolideerd. Ook hier kan de ondernemer verleid worden zich te 

verplaatsen naar winkelgebieden binnen de hoofdretailstructuur’.  

 

In het beleidskader wordt niet specifiek ingegaan op de huisvestingsproblematiek van de voormalige 

gespecialiseerde supermarkt in de Lindenhorst. Als de visie op Bellestein en de visie op de solitaire 

vestigingen gecombineerd worden dan sluit het initiatief van Safari aan op de doelstellingen van de 

Retailvisie 2030. Het wijkwinkelcentrum krijgt er een subtrekker in het dagelijks aanbod bij door een 

solitaire gespecialiseerde supermarkt te verplaatsen. Met de verhuizing neemt het oppervlak van 300 m2 

wvo iets af voor zover gebleven wordt binnen de bestaande bestemming 'Gemengd 2', maar kan met de 

afwijkvergunning worden vergroot tot een totale omvang van 557 m2 bvo. Dat is circa 450 m2 wvo. 

 

 

  

Conclusie beleidskader 

 

B. Draagt het bij aan de doelstellingen van de Retailvisie: versterking van de winkelstructuur? 

 

Het antwoord hierop is ja. De verplaatsing van de gespecialiseerde supermarkt draagt bij aan 

versterking van de winkelstructuur. Verspreid gevestigd aanbod wordt geconcentreerd in een 

wijkwinkelcentrum.  

 

Of wijkwinkelcentrum Bellestein hiermee versterkt wordt, wordt beantwoord via vraag A. (hoofdstuk 6). 
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4. Trends in de retail en de gespecialiseerde supermarkten  

 

De dynamiek in het Nederlandse winkellandschap is groot. De afgelopen jaren is het winkellandschap 

snel en structureel veranderd. Sinds 2019 neemt het leegstandpercentage landelijk weer toe. Ook in de 

gemeente Ede vraagt de leegstand om aandacht. Bekend is dat die in haar centrumgebied hoog ligt. 

 

Landelijk is de leegstand in de centrumgebieden ook het hoogst, hoger dan in de ondersteunende 

winkelgebieden in de wijken en buurten. De overige winkelgebieden zijn de perifere locaties zoals 

woonboulevards en speciale winkelgebieden (outlet centers e.d.): ook daar is de leegstand lager. De 

leegstand is het laagste in de verspreide bewinkeling: als daar leegstand ontstaat vindt er makkelijker 

transformatie plaats naar een andere functie.  

 

Figuur 9 Leegstandpercentrage in verkooppunten naar soorten winkelgebieden 

 

Bron: Locatus Retail Facts 2010-2021 

 

De landelijke en lokale leegstand hebben te maken met de ontwikkelingen in de detailhandel. Het 

consumentengedrag verandert en daarmee staan de bestedingen in fysieke winkels onder druk. Dit geldt 

met name voor non-food winkels. In de bijgaande figuren is inzichtelijk gemaakt dat er relatief grote 

verschillen zijn in de omzetontwikkeling tussen branches. Ten opzichte van 2010 is er een groei in Food 

en Persoonlijke verzorging en bij de perifere branches (Doe-het-zelf, Woninginrichting e.d.), terwijl 

recreatieve non-food branches onder druk staan. De branches die van oudsher dragers zijn van 

recreatieve centrumgebieden, zoals Kleding/schoenen en Vrije tijd (sport, media, speelgoed) groeien 

nauwelijks. Die kennen ook nog een sterke terugval in 2020 vanwege de pandemie. In deze branches 

waarbij de omzetten onder druk staan groeit de online omzet het snelst.  

 

De grootste effecten van deze omzetontwikkelingen slaan neer op de centrumgebieden: de branches 

waarin de omzet onder druk staat zijn met name daar gevestigd. Dat geldt veel minder voor de 

ondersteunende (boodschappen) winkelgebieden.  

 

Effect online boodschappen 

Veel supermarkten bieden online boodschappen via pick-up points en thuisbezorging. Dat zijn met name 

full-service supermarkten (multichanneling, aangevuld met webshops zonder winkels (Picnic).  
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Figuur 10 Omzet branches 2010-2020 in centra, ondersteunende en overige winkelgebieden 

 

Figuur 11 Landelijke omzetontwikkeling 2006-2020 in de food, non-food en webwinkels (CBS) 

 

Figuur 12 Groei supermarktomzet totaal en online 2015-2020  

Bronnen figuren 10, 11 en 12: Locatus Retail Facts sinds 2008 (aanbod) en CBS (omzet).  
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Figuur 13 Marktaandeel online supermarktomzet 2015-2021 (excl. zakelijke markt) van de totale 

supermarktomzet   

 
Bron: Supermarkt en ruimte januari 2022 (tweejaarlijkse online meting). 

 

Recent komen er flitsbezorgers bij in de grote steden (Crisp, Gorilla’s en Getir). Het marktaandeel van 

online supermarkten is door de pandemie gegroeid tot 5,5% in 2021 (GfK en Strabo, januari 2022). 

 

Een online-omzet van circa € 2 miljard per jaar wordt bevestigd door een persbericht van 14-10-2021 

over de Twinkle100. Bij de online marktleiders Albert Heijn en Jumbo is dat 7% tot 10% van de omzet in 

2020. Andere supermarktformules blijven daarbij achter. Picnic staat op plaats 3. 

 

De online groei blijft achter bij de absolute omzetgroei in het fysieke kanaal. Ze zal procentueel wel blijven 

stijgen. Met investeringen in Hub’s, online distributiecentra en een bezorgnetwerk wordt de consolidatie 

in het supermarktkanaal versneld. Regionale ketens kunnen deze investeringen niet aan en worden 

overgenomen, met recent Deen en COOP. Om de concurrentiestrijd tussen fysiek en online aan te gaan 

moeten supermarkten, zowel fysiek als online, ruimte krijgen om te moderniseren en te groeien. Vandaar 

de blijvende strijd om goede locaties omdat online-activiteiten nauwelijks winst genereren. Online 

boodschappen bezorgen en afhalen is een verlieslatende business. Dat komt omdat de consument 

weinig betaalt voor het bestellen, verzamelen en bezorgen. De supermarktorganisaties doen niet voor 

elkaar onder als het om de bestel- en bezorgkosten gaat en bieden het als extra service aan. De vraag is 

hoe dit zich verder zal ontwikkelen. Supermarkten die niet (kunnen) investeren in het omnichannel-kanaal 

krijgen het moeilijker omdat de klant aan online went. Die bezoekt eerder een fysieke winkel van een 

formule die ook online actief is. 

 

Opkomst gespecialiseerde supermarkten 

In de food is de trend waarneembaar van de opkomst van gespecialiseerde supermarkten. Er zijn diverse 

soorten als Zuid- en Oost-Europese supermarkten, Aziatische en Biologische supermarkten en 

gespecialiseerde concepten met partijenhandel, diepvries e.d. Deze specialisten starten vaak als een 

soort versmarkt en zijn zich aan het professionaliseren. Er is een trend waarneembaar met 

schaalvergroting en filialisering. Landelijk zijn er diverse formules actief zoals bij de buitenlandse 

supermarkten Medina, Tanger, Sahan, Polski Slep, Polo Smak, Food Plus, Biedronka, Amazing Oriëntal en 

Sang Lee. Biologische supermarkten zijn Ekoplaza en Marqt. Budget Food is een vorm van partijenhandel. 

Een gespecialiseerde supermarkt kan gecombineerd zijn met een eethuis / of (afhaal)restaurant. 
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Sommige vestigingen zijn al 500 tot 1.000 m2 wvo, en soms groter. De grootste landelijke formules zijn 

Tanger, Amazing Oriëntal en Sahan met gemiddeld 700 – 800 m2 wvo. Ze komen met name voor in de 

grotere steden maar ze verspreiden zich geleidelijk naar de kleinere steden. Een voorbeeld is de nieuwe 

Sahan in Waalwijk en Atlas in Culemborg.  

 

Figuur 14 Nieuwe buitenlandse supermarkten in Nederland  

 

Referenties: Arnhem Mert Markt Presikhaaf. Culemborg Atlas Supermarkt met Eethuis Chopinplein. 

Eindhoven: Amazing Oriental met horeca aan de Langdonkenstraat, en Öztürk P. Canisiuslaan.  

 

Gespecialiseerde supermarkten starten vaak op een solitaire locatie, in een winkelstraat of in een 

buurtcentrum. Ze zoeken de locaties op waar hun doelgroepen woonachtig zijn, en waar voldoende 

ruimte aanwezig is tegen lagere huisvestingslasten. De laatste 10 jaar vestigen ze zich steeds vaker in de 

grotere boodschappengebieden omdat deze branche zich professionaliseert. Hun doelgroep verbreedt 

en gespecialiseerde supermarkten blijken complementair aan de reguliere fullservice- en discount-

supermarkten. Die blijven daar ook gevestigd.  

Actueel: wijkwinkelcentra, pandemie en opkomst gespecialiseerde supermarkten  

Bellestein is een wijkwinkelcentrum. Uit recent onderzoek blijkt dat wijkwinkelcentra beter zijn gaan 

functioneren sinds de pandemie2. Dat komt door de nadruk op de dagelijkse boodschappen. De 

leegstand neemt af, en het aantal bezorg- en afhaalpunten neemt toe. Daar profiteerden ook de 

delicatessenzaken en minisupers zoals etnische supermarkten van, die namen beiden in aantal toe. Het 

aantal dienstverlenende functies als bankfilialen, uitzendbureaus en reisbureaus neemt sterk af, en het 

aantal reparatiezaken voor electronica neemt toe. 

 

 
2 Colliers | Wijkwinkelcentra doen het beter dan vóór de coronacrisis  

https://www.colliers.com/nl-nl/research/coronacrisis-vergroot-succes-wijkwinkelcentra
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De verplaatsing en beperkte opschaling van Safari in winkelcentrum Bellestein speelt goed in op de 

markttrends. 

  

Conclusie markttrends 

De markttrends laten een grote dynamiek zien in de dagelijkse sector. Dat geldt met name voor de 

supermarktbranche. De (negatieve) invloed van online boodschappen is nog steeds beperkt, de 

bestedingen in de fysieke supermarkten groeien gestaag door.  

 

Ook de markt van gespecialiseerde supermarkten is zich aan het professionaliseren.  Ook hier is 

schaalvergroting zichtbaar. Vestiging in wijkwinkelcentra is een trend die landelijk wordt 

waargenomen. Dit soort boodschappencentra in de wijken blijft het goed doen ten opzichte van de 

centrumgebieden. 
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5. Marktsituatie: aanbod  

 

Om het aanbod van winkelcentrum Bellestein in beeld te brengen wordt een vergelijking gemaakt met 

het jaar 2009. De verkooppunten zijn inclusief Leisure (horeca / ontspanning) en Diensten. De vierkante 

meters aan Leisure en Diensten (rechter figuur) waren in 2009 niet bekend en zijn buiten beschouwing 

gelaten. Het centrum heeft zich als volgt ontwikkeld: 

Figuur 15 Bellestein, verkooppunten naar sector en m2 detailhandel 2009-2021 

 

Bron: Locatus (in 2009 werden de metrages aan horeca en diensten nog niet gemeten) 

 

Leegstand gering 

Winkelcentrum Bellestein kent weinig leegstand; om precies te zijn één pand van 90 m2 wvo. Ten tijde 

van het Koopstromenonderzoek (2018) en van het DTNP-rapport (2019) was er geen leegstand. 

Leegstand is altijd een momentopname. In de tussenliggende periode is de leegstand groter geweest.  

 

Minder winkels, schaalvergroting in dagelijks, krimp in niet-dagelijks, groei in horeca en diensten  

Een aantal branches is in de loop der tijd verdwenen. In de dagelijkse sector zijn dat een groentezaak, de 

tweede bakker en een delicatessenzaak. Het niet-dagelijks aanbod is afgenomen met twee modezaken 

(kleding en schoenen), opticien, huishoudelijke artikelenwinkel, boek-kantoorwinkel en verf-behangzaak. 

Ervoor terug kwamen een textielsuper, woningtextiel en uitbreidingen van de drogist en de drie 

supermarkten: de gespecialiseerde minisuper Marhaba van 70 naar 220 m2 wvo, Lidl naar 1.000 m2 wvo 

en Jumbo naar 1.260 m2 wvo (bron: Jumbo). In de horeca zijn mutaties geweest, het aanbod aan 

bezorgen en afhalen is gegroeid. Fitness is verdwenen. In Diensten is het aantal kapsalons van twee naar 

vier gegaan, het postkantoor en reisbureau hebben plaatsgemaakt. Nieuw zijn winkels in elektro- en 

fietsreparatie. Het ondernemerschap is divers, aanvullend op de Nederlandse formules (Italiaans, 

Aziatisch, Mediterraans e.d.). Dat verandert mee met de bevolkingssamenstelling en de veranderende 

behoeften van de klanten van Bellestein. Dit geldt voor zowel detailhandel, horeca als diensten.  

 

Aan de daling van het aantal verkooppunten is te zien dat er schaalvergroting optreedt. Het totale 

metrage is niet toegenomen terwijl het aantal winkels is gedaald van 23 naar 14.  
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Sinds enkele jaren houdt Locatus de metrages aan Leisure en Diensten bij. De verdeling van het metrage 

per sector ziet er nu als volgt uit: 

 

Figuur 16 Verdeling m2 wvo naar sector inclusief Horeca en Diensten 2021   

 

Bron: Locatus november 2021  

 

De figuur laat zien dat het metrage wordt gedomineerd door de dagelijkse sector. Het detailhandels-

aanbod is eenzijdiger geworden, het totale aanbod is gevarieerder geworden dankzij Horeca en Diensten. 

 

Aanbod in de omringende wijken en waarderingsaspecten 

In hoofdstuk twee is ingegaan op de winkelgebieden in de omringende wijken van Veldhuizen (zie figuur 

4). Bellestein ondervindt concurrentie van met name de winkelcentra Keesomstraat, Parkweide en 

Rozenplein. Ook in die centra ligt de nadruk op de boodschappenfunctie. De Keesomstraat is 

onderscheidend vanwege de Albert Heijn XL supermarkt en enkele grootschalige vestigingen in Mode en 

Huishoudelijk. Ook Parkweide kent een modern aanbod met twee volwaardige supermarkten, Albert 

Heijn en Aldi. Het Rozenplein kent een middelgrote Albert Heijn. In de genoemde winkelgebieden is 

nauwelijks leegstand aanwezig: om precies te zijn één pand van 25 m2 wvo aan het Rozenplein.  

 

Vanuit het koopstromenonderzoek is informatie beschikbaar over de waarderingsaspecten van de 

belangrijkste winkelgebieden in de kern Ede (zie figuur 17). Ook de inwoners van de wijk Veldhuizen zijn 

ondervraagd over hun winkelgedrag en hun waardering van winkelgebieden. Kijkend naar de 

waarderingsaspecten van de dagelijkse winkelvoorzieningen (bron: KSO2018, zie tabel) dan scoren 

bereikbaarheid en parkeren voor de auto het hoogst: Bellestein heeft als rapportcijfers 8,2 en 8,0. Die 

hoge scores zijn te danken aan haar goede bereikbaarheid via Slotlaan en Kasteellaan, en haar grote 

parkeerplaats aan de oostzijde. Ede-centrum scoort lager op deze beide aspecten. Aan de kleuraccenten 

is te zien dat Bellestein minder goed scoort dan haar belangrijkste concurrenten Keesomstraat en 

Parkweide: beide scoren aanmerkelijk ‘groener’ op de diverse aspecten. Het zijn diverse aandachtspunten 

om het winkelcentrum te renoveren en moderniseren. Het bevestigt het beeld in de Retailvisie dat de 

ruimtelijke structuur en uitstraling van Bellestein verouderd zijn. Op winkelaanbod scoort Bellestein 
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ondergemiddeld. Hier liggen kansen om het aanbod te versterken. Een moderne gespecialiseerde 

supermarkt zou daarin kunnen voorzien.  

 

Figuur 17 Scores op waarderingsaspecten bij bezoekmotief dagelijks 

 

Bron: KSO2018  

 

Aanbod gespecialiseerde supermarkten in Ede  

Voor de Safari-supermarkt is het van belang om het aanbod gespecialiseerde supermarkten in de kern 

Ede te beschrijven. De vestigingen in dit relevante deel van Ede zijn:  

 

Tabel 1 Gespecialiseerde supermarkten in de kern Ede 

Winkelgebied / locatie Naam  Omvang in m2 wvo  Wijk en verzorgingsfunctie 

Wijkwinkelcentrum Parkweg Lale Market  230 Ede-Zuid  

Ede-centrum (aanloopstraat Maanderweg)  Odin  200  Hele kern en regio 

Veenderweg (Schaapsweg) Derya Market 150 Ede-West 

Wijkwinkelcentrum Bellestein Marhaba 220 Veldhuizen 

 

De kern Ede kent alleen kleinere vestigingen van gespecialiseerde supermarkten. De landelijke trend met 

schaalvergroting naar een grotere vestiging is in Ede nog niet opgetreden. In Bellestein is een kleine 

gespecialiseerde supermarkt gevestigd. Die zat er al toen Safari in de Lindenhorst gevestigd was. Beide 

vestigingen zijn sinds 2009 beperkt uitgebreid. 

winkelgebied kern Ede Bellestein Centrum Ede Parkweg Parkweide Rozenplein Stadspoort Keesomstraat

Totaalscore motief dagelijks 7,4 7,6 7,5 8,1 7,6 7,8 8,3

winkelaanbod 7,2 7,4 7,2 7,7 7,1 7,0 8,3

Sfeer en uitstraling 6,7 7,2 6,5 7,7 6,8 7,3 7,8

Veiligheid 7,1 7,8 6,7 7,9 7,3 7,7 8,4

Netheid 7,2 7,6 6,8 8,0 7,5 7,9 8,4

Parkeermogelijkheden auto 8,0 7,2 7,6 8,6 7,8 7,7 9,1

Stallingsmogelijkheden fiets 7,2 7,1 7,6 7,7 7,4 7,5 7,6

Bereikbaarheid per auto 8,2 7,2 7,5 8,5 8,0 8,1 8,8

Bereikbaarheid per OV 6,5 7,8 6,9 6,6 6,1 7,8 6,8

Aanbod van horeca 6,3 7,4 6,4 6,1 5,8 7,0 4,5

Evenementen 5,7 6,8 5,8 5,5 5,8 6,1 4,4

Faciliteiten 5,5 6,7 6,5 6,4 5,5 6,1 6,8

Conclusies aanbod 

De laatste 10 jaar is de branchering van Bellestein veranderd. Het accent ligt sterker op de 

boodschappen, horeca en diensten. Het centrum is al lange tijd niet meer uitgebreid. De leegstand is 

gering. Hiermee kan vraag C. van de gemeente beantwoord worden: 

C. Is er binnen winkelcentrum Bellestein geen sprake van leegstand van meer dan het 

oppervlak van de uit te breiden detailhandel? 

 

Het antwoord daarop is ontkennend. Een Safari-supermarkt is niet inpasbaar in de bestaande 

leegstand van het winkelcentrum. Het leegstaande gezondheidscentrum is een goede optie. Het 

detailhandelsmetrage hoeft maar beperkt uitgebreid te worden.  
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6. Functioneren, behoefte en ruimtelijke effecten 

 

Hoe winkelcentrum Bellestein functioneert is af te leiden uit het Koopstromenonderzoek Randstad van 

2018. In 2018 werd haar dagelijkse omzet ingeschat op € 31,6 miljoen incl. 10% BTW:  

 

Tabel 2 Omzet per m2 wvo in de dagelijkse sector anno 2018 in diverse centra en gebieden 

Plaats Omzet per m2 wvo dagelijkse sector incl. BTW 

Bellestein € 10.000 

Keesomstraat € 9.589 

Stadspoort € 9.700 

Ede-centrum € 5.154 

Gemeente Ede € 7.255 

Regio FoodValley € 7.665 

Landelijke norm (+10% BTW in 2018) € 8.345 

Bron: www.KSO2018.nl   

 

Deze dagelijkse omzet per m2 wvo ligt 38% hoger dan in de totale gemeente Ede, en 20% boven de 

landelijke norm in dat jaar (bron: Omzetkengetallen ruimtelijk-economisch onderzoek 2019). Bellestein 

functioneert vergelijkbaar met andere boodschappenlocaties zoals Keesomstraat en Stadspoort. Ede-

centrum scoort lager. Dat is gebruikelijk, centrumgebieden kennen een hoger aandeel speciaalzaken. Die 

hebben gemiddeld een lagere omzet per m2 wvo dan de supermarktbranche.  

 

Of Bellestein anno 2021 nog steeds goed functioneert zou veranderd kunnen zijn. De verwachting is 

echter van wel. Tenslotte is er sinds 2018 weinig structureels veranderd in de concurrentiepositie. 

Bellestein kent nog steeds weinig leegstand. Het aanbod kan op diverse plekken gemoderniseerd zijn, 

met name supermarkten vernieuwen met regelmaat hun complete winkelinrichting. Ook Jumbo 

Bellestein heeft dat nog niet zo lang geleden gedaan.  

 

Koopkrachtbinding en toevloeiing wijken af van ‘Toekomstperspectief Bellestein’  

Het koopstromenonderzoek levert informatie over de omzetherkomst van Bellestein. Dat geldt ook over 

de koopkrachtoriëntatie van Veldhuizen. Die cijfers wijken af van het DTNP-rapport die daarover 

verwachtingen had uitgesproken. Er zou een dagelijkse koopkrachtbinding van Veldhuizen haalbaar zijn 

van 65-70%, bij 15% toevloeiing. Het bestemmingsplan ‘Ede, Gezondheidscentrum Bellestein’ heeft de 

verwachting overgenomen dat Bellestein primair een functie heeft voor de inwoners van de wijk 

Veldhuizen, met weinig toevloeiing van elders.  

 

Volgens de gedetailleerde koopstroomcijfers blijken deze verwachtingen niet te kloppen. De 

koopstromen zijn als volgt:  

  

http://www.kso2018.nl/
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Tabel 3 Dagelijkse koopkrachtbinding, -afvloeiing en toevloeiing in Veldhuizen 

Koopkrachtoriëntatie van de wijk Veldhuizen  Indicatief % 

Bellestein 45% 

Parkweide 22% 

Keesomstraat 12% 

Rozenplein 5% 

Ede-centrum 5% 

Overig zoals Ede-West 7% 

Online (gemeenteniveau met Picnic in Ede, en multichanneling door Albert Heijn, Jumbo etc.) 4% 

Totaal 100% 

Binding Bellestein correctie online 47% 

Koopkrachttoevloeiing van buiten Veldhuizen naar Bellestein 44% 

 

De koopkrachtbinding ligt lager, niet 65-70% maar 45%. Er is koopkrachtafvloeiing naar Parkweide met 

22%, en ook Keesomstraat pakt een substantieel marktaandeel in Veldhuizen (12%). De koopkracht-

toevloeiing is juist veel hoger: geen 15% maar 44%: de dagelijkse sector van Bellestein dankt ongeveer 

30% van haar omzet aan klanten uit Ede-West, Kernhem en Ede-Zuid. Blijkbaar creëert het 

winkelcentrum voldoende aanleiding om vanuit omringende wijken hier de boodschappen te komen 

doen. De combinatie Jumbo / Lidl en het overige ondernemerschap zal daarvoor verantwoordelijk zijn, 

waar in de omringende wijken alleen maar Albert Heijns gevestigd zijn aangevuld met Aldi. De diverse 

boodschappenlocaties in Veldhuizen en omgeving hebben veel meer invloed op elkaar. Veldhuizen blijkt 

geen geïsoleerd gelegen wijk. Er is veel meer koopkrachtuitwisseling dan gedacht. De consument heeft 

iets te kiezen, en een aanmerkelijk deel van de inwoners van Veldhuizen gaat niet naar Bellestein. De 

waarderingsaspecten bevestigen dat beeld. De omringende winkelcentra Parkweide en Keesomstraat 

worden door de Edenaren positiever gewaardeerd. 

 

Distributieve mogelijkheden 

Worden op basis van de gedetailleerde cijfers de distributieve mogelijkheden in kaart gebracht, dan 

luiden die anno 2021 en 2030 als volgt. Het gaat om de dagelijkse sector van Bellestein: 

- Aantal inwoners in Veldhuizen: anno 2021 en prognose 2030 (bron gemeente); 

- Winkelomzet per hoofd: de adviesbureaus hebben afgesproken de laatste cijfers van de 

Omzetkengetallen over het jaar 2019 te gebruiken;  

- Inkomensindex 88: bij een elasticiteit van 0,4 gaat de winkelomzet per hoofd met 5% omlaag;  

- Inwoners vermenigvuldigd met de winkelomzet per hoofd levert de bestedingspotentie;  

- Koopkrachtbinding en toevloeiing naar Bellestein: zie KSO2018. Anno 2030 wordt rekening 

gehouden met verplaatsing van Safari. Die neemt haar klanten van Veldhuizen en elders mee van 

de Molenstraat naar Bellestein. Binding en toevloeiing stijgen ieder met 1%. Hierbij is nog geen 

rekening gehouden met de effecten van een renovatie en modernisering van Bellestein: mogelijk 

dat de binding en de toevloeiing nog kunnen stijgen (zie het slothoofdstuk);  

- Bestedingspotentie gecorrigeerd met de binding en toevloeiing levert de omzetpotentie;  

- Gedeeld door het metrage dagelijks aanbod in Bellestein in 2021 en 2030 (in 2030 incl. Safari van 

450 m2 wvo), levert dat de ingeschatte omzet per m2 wvo; 
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- Vergeleken met de landelijke norm van de Omzetkengetallen levert dat het haalbare dagelijkse 

aanbod. Onderstaan staat de distributieve ruimte in m2 wvo: 

 

Tabel 4 Distributieve analyse dagelijkse sector voor Bellestein 2021 en 2030  

Distributieve analyses dagelijkse sector (ex. BTW) 2021 2030 

Aantal inwoners Veldhuizen 14.000 14.690 

Winkelomzet per hoofd 2019 € 2.587 € 2.587 

Winkelomzet met inkomensindex 88 € 2.458 € 2.458 

Bestedingspotentie over 2020 € 34.407.100 € 36.102.879 

Koopkrachtbinding Veldhuizen (KSO2018), 2030 met Safari 47% 48% 

Toevloeiing van buiten de wijk (KSO2018), 2030 met Safari 44% 45% 

Omzetpotentie vanuit koopstromen € 28.877.388 € 31.507.967 

Aanbod in m2 wvo (2030 incl. Safari 450 m2 wvo) 3.160 3.610 

Ingeschatte omzet per m2 wvo excl. BTW € 9.138 € 8.728 

Normatieve omzet per m2 wvo excl. BTW € 7.577 € 7.577 

Haalbaar aanbod in m2 wvo 3.811 4.158 

Distributieve ruimte in m2 wvo na komst Safari 650 550 

 

De uitkomst van € 29 miljoen excl. BTW sluit veel beter aan dan de gemiddeld € 25 miljoen excl. BTW die 

DTNP becijferd heeft. Tenslotte had het koopstromenonderzoek de dagelijkse omzet van Bellestein in 

2018 ingeschat op € 31,6 miljoen incl. BTW, dat is € 29 miljoen excl. BTW. Richting de toekomst groeit de 

omzetpotentie naar € 31,5 miljoen excl. BTW. Ongeveer € 1,5 miljoen is daarvan te danken aan de 

verplaatste omzet van Safari. Daar bovenop komt extra omzet dankzij de bevolkingsgroei van Veldhuizen.  

 

De distributieve ruimte laat zien dat er voldoende mogelijkheden zijn om het dagelijks aanbod van 

Bellestein uit te breiden, ook na de verplaatsing van Safari.  

 

Kwalitatieve behoefte  

De vergroting van Safari blijft relatief beperkt van omvang. De behoefte is met name gebaseerd op 

kwalitatieve gronden om haar klanten meer service en gemak te bieden. Een ruimere winkel biedt wellicht 

mogelijkheden voor uitbreiding van het assortiment. De gangpaden worden verbreed en beter 

toegankelijk voor mindervaliden. Er komt meer ruime voor verspresentatie en rondom de kassa’s.  

In Ede is daar zeker behoefte aan. Het aanbod gespecialiseerde supermarkten blijft achter omdat de 

vestigingen relatief klein zijn. Veldhuizen is een geschikt marktgebied voor zo’n modernere vestiging.  

 

Ruimtelijke effecten aanvaardbaar 

Met de verplaatsing van Safari zullen geen ontwrichtende gevolgen optreden in de detailhandelstructuur 

of in het dagelijks aanbod. Er zal geen onaanvaardbare situatie ontstaan uit oogpunt van een goede 

ruimtelijke ordening. In het geval een kleinere gespecialiseerde supermarkt de deur zou moeten sluiten 

dan kunnen de inwoners nog steeds op aanvaardbare afstand van hun woning in hun eerste 

levensbehoeften voorzien.  
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Dat er geen sprake hoeft te zijn van sluiting van een bestaande gespecialiseerde supermarkt laat een 

benchmark in Schiedam zien: 

Als twee gespecialiseerde supermarkten nabij elkaar gevestigd zijn zullen ze blijven ontwikkelen. Het zal 

het ondernemerschap stimuleren. Praktijkervaringen leren dat oplevering van een nieuwe supermarkt 

niet direct leidt tot structurele verschuivingen van klantenstromen. Klanten passen hun koopgedrag niet 

zo maar aan en zijn gehecht aan de supermarkt waar zij de vaste boodschappen doen. Supermarkten 

kunnen zich specialiseren op deelassortimenten en onderscheiden op kwaliteit, service en gemak. Met 

name in versproducten, verse maaltijden (ontbijt, lunch e.d.) en op prijsniveau liggen kansen. Online kan 

ook het verschil gemaakt worden met bezorgen en afhalen. Personeel en ondernemerschap blijven altijd 

belangrijke factoren waarom een klant voor een bepaalde winkel kiest.  

 

 

Winkelcentrum Nolenslaan Schiedam 

In de wijk Nieuwland ligt een wijkwinkelcentrum aan de Mgr. Nolenslaan. Het centrum is niet zo 

lang geleden opgeknapt (op kaartje de langgerekte gele strip).  

 

PLUS en Lidl zijn de reguliere supermarkten. Naast Lidl is de kleine gespecialiseerde 

supermarkt S.A.N gevestigd. Tussen Lidl en PLUS zit een kleine Target Mart. S.A.N kwam in de 

plaats van Arslan in het naastgelegen pand. Arslan moest uitwijken voor de uitbreiding van Lidl. 

Direct achter supermarkt Polski Sklep op 50 meter afstand ligt supermarkt Sahan (880 m2 wvo, 

het andere gele blokje). Dat was vroeger een reguliere supermarkt (Edah) en is 15 jaar geleden 

de gespecialiseerde supermarkt Sahan geworden. Sinds de komst van Sahan zijn de twee 

kleinere gespecialiseerde supermarkten gevestigd gebleven aan de Nolenslaan. Het 

winkelcentrum heeft in totaal zes supermarkten: service-supermarkt PLUS, discount-

supermarkt Lidl, de gespecialiseerde supermarkt Sahan en drie kleinere supermarkten: S.A.N, 

Target Mart en Polski Sklep. Deze zes supermarkten functioneren naast elkaar. (via Google 

Street View kan winkelcentrum Nolenslaan bekeken worden over de periode 2009-2021).  
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Leegstand is nauwelijks aan de orde in Bellestein en in de omringende winkelcentra. De leegstand van 

het oude gezondheidscentrum wordt met Safari ingevuld. De leegstand die Safari aan de Molenstraat 

achterlaat is verspreide bewinkeling. Beleidsmatig is detailhandel hier niet meer gewenst.  

De verplaatsing van Safari levert een bijdrage aan het woon-, leef- en ondernemersklimaat in en rond 

Bellestein. De boodschappenfunctie van Bellestein wordt ermee versterkt en haar voorzieningenniveau 

wordt verbreed. Omdat de doelgroepen van Safari in Veldhuizen goed vertegenwoordigd zijn kan Safari 

een bijdrage leveren aan het Hart voor de wijk en de primaire doelgroep beter binden. Net als Bellestein 

is Safari goed in staat om klanten te trekken uit de omringende wijken van Veldhuizen, Safari trekt zelfs 

klanten uit omliggende woonplaatsen. Die kunnen een bezoek aan Safari gaan combineren met een 

bezoek aan de andere (winkel)functies van Bellestein. De entree van Safari ligt tenslotte tegenover de 

bestaande ondernemers van Bellestein. Onderzoek toont aan dat het combinatiebezoek daardoor 

gestimuleerd wordt3. Hierdoor wordt de totale trekkracht van Bellestein vergroot. Safari is een 

subtrekker, aanvullend op de grootste trekkers, de fullservice- en de discountsupermarkt.   

 

 

 

  

 
3 Toekomstperspectief winkelcentrum Bellestein Ede’ verwoordt DTNP dat combinatiebezoek toeneemt 

naarmate supermarkten en overige winkels dichter bij elkaar liggen en wanneer er sprake is van een 

goede zichtrelatie. 

Conclusies functioneren, behoefte en ruimtelijke effecten 

Dit hoofdstuk laat zien dat Bellestein goed functioneert. Er is voldoende distributieve ruimte om het 

dagelijks aanbod te versterken. Safari neemt zijn eigen omzet en klanten mee en versterkt het 

aanwezige dagelijks aanbod. Beiden hebben een wijkoverstijgende aantrekkingskracht. De 

ruimtelijke effecten zullen positief zijn omdat de uitbreiding van Safari beperkt van omvang is en met 

name in de kwalitatieve behoefte voorziet: met meer gemak, service en ruimte voor de klant.  

 

A. Wordt de aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid van het winkelcentrum en het 

voorzieningenniveau versterkt? 

Deze vraag wordt positief beantwoord.  
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7. Slothoofdstuk met bredere visie op Bellestein 

Een bredere aanpak van Bellestein  

De ontwikkeling van het nieuwe gezondheidscentrum - en de aanpak van het voormalige pand daarop 

volgend - komt erop neer dat het plangebied ten noorden van het wijkwinkelcentrum een impuls krijgt. 

Wanneer het bestaande winkelcentrum wordt aangepakt is nog niet bekend. Daarvoor is nog geen 

vergunningsaanvraag ingediend. De aanpak van het winkelcentrum kent een geschiedenis. Volgens het 

beleid ‘Detailhandel in Ede, aanbevelingsnotitie’ van 2004 was de algehele opwaardering van het 

winkelcentrum destijds in voorbereiding. Inmiddels zijn de plannen ver gevorderd. Dat bleek tijdens het 

overleg van Seinpost met de afgevaardigden van de VVE’s. Het rapport ‘Toekomstperspectief 

winkelcentrum Bellestein Ede’ van 2019 vormt hiervoor de basis. Namens de VVE’s heeft architect JDWA 

een visie ontwikkeld met alternatieve schetsen.  

 

De plannen met het winkelcentrum moeten nog samengebracht gaan worden met de aanpak van het 

noordelijke plangebied. Zo’n breder plan vraagt om inzicht in de ruimtelijk-stedenbouwkundige, financiële 

en planologische mogelijkheden. Het huidige bestemmingsplan gaat namelijk uit van herinvulling van een 

deel van het voormalige gezondheidscentrum. De diverse belanghebbenden moeten het nog eens gaan 

worden over een totaaloplossing voor enkele knelpunten en voor invulling van de wensen die spelen in 

dit gebied van de eigenaren en de gebruikers / huurders.  

 

Het gaat dan bijvoorbeeld om de verbetering van de onderdoorgang en het uitbreiden van de 

bestaande supermarkt. Dit moet een ruimtelijk-financieel en planologisch haalbaar plan opleveren 

dat aansluit op de vernieuwing van het noordelijke plangebied: het nieuwe gezondheidscentrum, 

de herinvulling van het oude gezondheidscentrum, sloop of transformatie van overige bebouwing 

en de aanpak van de openbare ruimte.  

 

De renovatie en modernisering van Bellestein zal een grote impuls geven aan de versterking van het 

winkelcentrum en de detailhandelstructuur. Het centrum zal haar functie als hart van de wijk beter gaan 

waarmaken. Na de eerdere branchemutaties in het centrum wil Lidl gaan uitbreiden. Die vergroting zal 

relatief beperkt blijven met een aanbouw aan de achterzijde van enkele honderden meters. In aansluiting 

hierop heeft Jumbo wensen geuit. Zij zouden de supermarkt met circa 500-600 m2 bvo willen uitbreiden. 

Netto komt er 300 m2 wvo bij. Bij beide supermarkten ligt de nadruk op extra service en gemak voor de 

klant, en dus niet om een schaalsprong te realiseren in de omvang van de supermarkt. Ruimtelijk-

economisch is er voldoende distributieve ruimte om naast Safari ook Jumbo en Lidl extra vierkante 

meters toe te kennen. De uitbreidingen sluiten aan op het ‘Toekomstperspectief winkelcentrum 

Bellestein’ van 2019. Deze visie legt sterk de nadruk op het toekomstbestendig maken van beide 

supermarkten. De effecten op de detailhandelstructuur in de kern Ede zullen beperkt blijven.  

Dit alternatief vraagt om een verdere uitwerking ten opzichte van de voorziene verbouw van het 

leegstaande gezondheidscentrum. In het totaalplan kunnen de waarderingsaspecten worden 

meegenomen. Dan gaat de consument Bellestein nog hoger waarderen.   

 

Seinpost Adviesbureau, April 20224 

 
4 Versie 3, met eerdere versies van november 2021 en januari 2022. 
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Bijlage Case Bellestein Retailvisie 2030  
 

Gezondheidscentrum Bellestein en de retailvisie 

Bellestein ligt zeer centraal binnen de wijk Veldhuizen en neemt, als enige centrum in die wijk, een sterke 

positie in. Het biedt als ‘wat groter type’ wijkwinkelcentrum, een mix van dagelijks en niet-dagelijks 

aanbod, aangevuld met diensten en horeca. Daarnaast bevindt er zich ook een gezondheidscentrum dat 

verouderd is en waar al verschillende jaren de wens leeft, en plannen worden ontwikkeld, om dit te 

vernieuwen. Waar in het verleden ook werd gesproken over een mogelijk vertrek uit het centrum, is er de 

afgelopen jaren gewerkt aan een plan om aan de noordelijke zijde van het centrum het nieuwe 

gezondheidscentrum te realiseren. De afgelopen periode is er parallel aan het opstellen van de retailvisie 

gesproken met ondernemers, vastgoedeigenaren en de initiatiefnemers over de ruimtelijk economische 

versterking van het centrum. 

Gezondheidscentrum belangrijk voor het economisch functioneren van Bellestein 

Het niet-dagelijkse aanbod is kwetsbaar onder invloed van landelijke trends en ontwikkelingen waarbij 

steeds grotere verzorgingsgebieden nodig zijn. Daardoor zijn er verschillende vergelijkbare centra in Ede, 

die vroeger prima naast elkaar konden bestaan, maar steeds meer in elkaars invloedssfeer opereren. De 

ontwikkelingsmogelijkheden voor Bellestein worden dan ook beperkt door het nabij gelegen Parkweide, 

maar ook de Albert Heijn XL en het aanbod in Ede-centrum. Bellestein zou naar de toekomst vooral 

moeten inzetten op haar sterke troef, zijnde het dagelijkse aanbod, maar dit is in de huidige situatie 

incompleet en met missende basisbranches. Belangrijk is om daarbij ook de ruimtelijk functionele 

structuur te versterken. De units zijn relatief klein, het aanbod is verspreid/er is geen synergie door 

clustering. Versterking ligt in de maatvoering van units, clustering van functies en een logische en 

‘beloopbare’ routing. Daarnaast kan Bellestein de primaire doelgroep meer en beter binden door 

functieversterking en –verbreding, zodanig dat het zich ontwikkelt tot ‘hart van de wijk’.  Een 

aantrekkelijker centraal plein met goede daghoreca zou hieraan bijdragen. Een gezondheidscentrum past 

in de verbreding van het aanbod. Hierdoor worden nieuwe bezoekmotieven toegevoegd.  

Gezondheidscentrum kan als katalysator dienen voor de versterking van Bellestein 

Met de toevoeging van het gezondheidscentrum als katalysator ligt er een uitgelezen kans om tot een 

gehele vernieuwing van het centrum te komen. Een betere structuur, grotere units, clustering van 

branches, en een up-to-date uitstraling zijn gewenst. Een beperkte toevoeging van nieuwe winkelmeters 

(‘bewegingsruimte’) op de goede plekken kan daarbij helpen, mits deze ten goede komen aan schuif- of 

transformatiebewegingen. Een herverkaveling, met andere woorden, is nodig om de samenhang binnen 

het centrum te versterken.  

 

Retailvisie als ambitiedocument verbreedt het gesprek 

De casus Bellestein laat zien dat de Retail in Ede volop in beweging is. De visie moet recht doen aan 

initiatieven, plannen en afspraken uit het verleden. Anderzijds moet de visie ook helpen om deze plannen 

zo verder te brengen dat zij bijdragen aan de ambities vanuit de visie. De casus Bellestein maakt duidelijk 

dat de retailvisie daarmee ook een belangrijke communicatieve functie heeft.  

 


