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1 Inleiding 

Aanleiding 

De gemeente Tubbergen heeft behoefte aan 
een actuele visie op de gemeentelijke 
detailhandelsstructuur, waarin duidelijk 
wordt aangegeven welke mogelijkheden er 
bestaan voor winkelvoorzieningen in de 
verschillende kernen. Hiervoor bestaan twee 
aanleidingen: 
 
1. In 2003 heeft de gemeenteraad het 

Economisch Beleidsprogramma 
gemeente Tubbergen vastgesteld, met 
als een van de speerpunten is de 
detailhandel en het voorzieningenniveau 
per kern; 

2. De detailhandel in de verschillende 
kernen in de gemeente Tubbergen staat 
in toenemende mate onder druk.  

 
Doel en onderzoeksvragen 

Aan Droogh Trommelen Broekhuis is 
gevraagd een heldere uitvoeringsgerichte 
visie op de gewenste ruimtelijke 
detailhandelsstructuur tot 2015 op te stellen. 
Doel is om inzicht te krijgen in de 
economische mogelijkheden van de 
verschillende winkelgebieden.  

Deze detailhandelsstructuurvisie vormt de 
basis voor toekomstig beleid.  
 
Samenvattend gaat het om de volgende 
onderzoeksvragen:  
1. Hoe ziet de detailhandelsstructuur van 

de gemeente Tubbergen eruit? 
2. Welke ontwikkelingen doen zich voor bij 

consument en detailhandel? 
3. Welke vraag- en aanbodontwikkelingen 

spelen in Tubbergen en in de regio? 
4. Hoe ziet de toekomstig gewenste 

detailhandelsstructuur eruit en wat 
betekent dit voor de omvang en functie 
van de verschillende winkelgebieden? 

5. Wat is de gewenste ruimtelijk-
economische structuur per centrum, 
uitgaande van de toekomstig gewenste 
functie? 

6. Welke acties zijn per winkelgebied 
gewenst om in te spelen op aanwezige 
potenties en de gewenste functie?  

 
Procedure 

Tijdens de totstandkoming van dit rapport 
heeft enkele malen terugkoppeling 
plaatsgevonden met een speciaal daarvoor 
ingestelde begeleidingscommissie (zie 
bijlage 1). 
 

De gemeente heeft ervoor gekozen 
ondernemers zoveel mogelijk bij het 
onderzoek te betrekken. Hiertoe is een 
ondernemersenquête gehouden onder alle 
detaillisten en zijn gesprekken gevoerd met 
een vertegenwoordiging van de 
ondernemersverenigingen (zie bijlage 1).  
 
Leeswijzer werkdocument 

Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van 
ontwikkelingen in de detailhandel. De 
analyse van de detailhandelsstructuur in 
Tubbergen is beschreven in hoofdstuk 3. 
Hoofdstuk 4 is geeft de uitkomsten van de 
ondernemersenquête weer.  
 
De detailhandelsstructuurvisie wordt 
gepresenteerd in hoofdstuk 5. Vervolgens 
wordt voor de drie grootste winkelgebieden 
in hoofdstuk 6 een kwalitatieve analyse van 
de ruimtelijk-economische structuur 
gemaakt. In dit hoofdstuk wordt ook 
ingegaan op de gewenste structuur en de 
bijbehorende acties. Het rapport wordt 
afgesloten met een samenvatting in 
hoofdstuk 7.  
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2 Trends en ontwikkelingen 

2.1 Landelijke ontwikkelingen 

Bij winkelbezoek hangt het gedrag van de 
consument vooral samen met het 
bezoekmotief. Globaal kunnen we een 
onderscheid maken tussen boodschappen 
doen, recreatief winkelen en het doen van 
gerichte aankopen. De drie typen kennen 
elk hun ruimtelijk patroon. De 
winkelvoorzieningen in de gemeente 
Tubbergen zijn vooral gericht op de 
dagelijkse boodschappen.  
 
Boodschappen doen 

Bij boodschappen doen staat de aankoop 
van voedings- en genotmiddelen en frequent 
benodigde non-food (o.a. drogist, bloemen) 
centraal. Verkrijgbaarheid (compleet 
assortiment), gemak (reistijd, comfort, 
openingstijden) en bereikbaarheid spelen 
een belangrijke rol. Dit type winkelgedrag 
vindt frequent plaats, overwegend in de 
omgeving van de woning (buurt- en 
dorpscentra). De kwaliteit en omvang van de 
supermarkt (meer dan 70% marktaandeel) 
zijn sterk bepalend voor de trekkracht van 
een boodschappencentrum.  
 

Recreatief winkelen 

Bij recreatief winkelen is de actie zelf 
(rondkijken, ontspannen) vaak belangrijker 
dan de aankoop. De attractiviteit van een 
recreatief winkelgebied wordt primair 
bepaald door het omvangrijke modische 
aanbod en de aanwezigheid van landelijk 
bekende trekkers (V&D, Hema, H&M, etc.). 
De attractiviteit van een recreatief 
winkelgebied wordt verder vergroot door 
kleine speciaalzaken, een aantrekkelijk 
verblijfsklimaat (ambiance, inrichting 
openbare ruimte) en andere voorzieningen, 
zoals (dag)horeca.  
 
Gerichte aankopen 

Bij gerichte aankopen gaat het enerzijds om 
(dure) artikelen waar men gericht naar op 
zoek gaat, zoals meubelen en auto’s. Voor 
dit type aankopen prefereert de consument 
een clustering van meerdere aanbieders 
(bijvoorbeeld woonboulevard).  
 
Anderzijds zijn er de gerichte aankopen die 
niet keuzegevoelig zijn (doe-het-zelf, 
tuinartikelen). Combinatiebezoek met 
andere winkels vindt nauwelijks plaats. 
Belangrijker zijn een goede vindbaarheid, 
zichtbaarheid en bereikbaarheid.  

Dagelijkse boodschappen (Tubbergen) 

Recreatief winkelen (Enschede) 

Gerichte aankopen (woninginrichting Tubbergen) 
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Voorzieningenstructuur 

De Nederlandse voorzieningenstructuur is 
relatief fijnmazig. In beginsel is de 
consument gericht op het meest nabij 
gelegen winkelgebied dat in zijn behoefte 
voorziet. Door de toenemende mobiliteit 
speelt afstand echter steeds minder een rol 
bij de keuze van een winkelcentrum. De 
belangrijkste factor bij de keuze voor een 
centrum is de kwaliteit en kwantiteit van het 
aanbod. In de afweging tussen vergelijkbare 
centra met voldoende aanbod gaan ook 
andere factoren zoals bereikbaarheid, 
parkeren, inrichting van de openbare ruimte 
en sfeer een doorslaggevende rol spelen.  
 
Individualisering 

Door toenemende individualisering kunnen 
we steeds minder spreken van ‘de 
consument’. Een grotere verscheidenheid 
aan culturen, leefstijlen en huishoudentypen 
leidt tot een sterke toename van het aantal 
doelgroepen. Ook binnen een groep of zelfs 
van één consument wordt het gedrag meer 
fragmentarisch. Zo kan één consument een 
grote supermarkt bezoeken voor de 
wekelijkse boodschappen, een kleinere 
supermarkt voor boodschappen tussendoor 
en de discountsupermarkt voor een beperkt 
aantal goedkope artikelen.  

Schaalvergroting 

Voor kleinschalige voorzieningen is het 
steeds moeilijker om aan de toenemende 
eisen van de consument te voldoen. Die 
verwacht een compleet aanbod en keuze, of 
het nu gaat om levensmiddelen, mode of 
meubelen. De noodzakelijke massa (aantal 
m² vvo) voor een winkelgebied neemt dan 
ook toe. Zo vindt geleidelijk schaalvergroting 
plaats in de voorzieningenstructuur. Het 
gevolg is dat buurtcentra en winkels in 
kleine kernen verdwijnen en binnensteden 
en grote wijk- en themacentra opkomen.  
 
Ook op het niveau van de winkel vindt dit 
proces plaats: enkele jaren geleden was een 
supermarkt van 600 à 800 m² voldoende 
groot, tegenwoordig heeft een volwaardige 
supermarkt al gauw het dubbele oppervlak 
nodig. Voor de komende jaren wordt een 
verdere afname verwacht van kleinschalige 
servicesupermarkten (< 900 m² vvo). Het 
aantal servicesupermarkten groter dan 900 
m² vvo zal naar verwachting groeien. Per 
saldo neemt het aantal supermarkten af. 
 
Voor kleine kernen betekent dit dat het 
aanbod op termijn kwantitatief en kwalitatief 
onvoldoende is om aan de eisen van de 
consument te kunnen voldoen.  

Ontwikkeling van het aantal 
servicesupermarkten naar omvang 

Distrifood '02, bewerking Droogh Trommelen Broekhuis  
 
Grotere verzorgingsgebieden 

De kwaliteit en omvang van de supermarkt 
(meer dan 70% marktaandeel) zijn sterk 
bepalend voor de trekkracht van een 
boodschappencentrum. Een eigentijdse 
servicesupermarkt heeft een omvang van 
minimaal ± 1.000 m² vvo. Zo'n supermarkt 
heeft een jaaromzet nodig van ± € 8 miljoen 
(± 8.000,- per m² ). De bestedingen per 
hoofd van de bevolking in supermarkten zijn 
± € 1.600. Bij een op dorpsniveau denkbare 
binding van ± 75% heeft een supermarkt 
minstens een marktgebied van ± 6.500 
inwoners nodig. Dit verklaart het verdwijnen 
van winkels in kleine kernen.  
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Verdringingsmarkt 

De schaalvergroting van supermarkten en 
het afnemende aantal vestigingen leidt ertoe 
dat er sprake is van verdringing. In deze 
verdringingsmarkt is sinds eind 2003 een 
'prijzenoorlog' gestart. Onder invloed van 
discountformules als Aldi en Lidl en nieuwe 
formules als Jumbo, zijn gevestigde 
supermarktorganisaties gedwongen hun 
prijzen substantieel te verlagen. Met 
overwegend gelijkblijvende kosten als 
voorheen resulteert dit in beduidend lagere 
bedrijfsresultaten. Niet alleen individuele 
supermarkten, maar ook hele organisaties 
staan hierdoor onder druk. 
 
De laatste jaren zien we in de 
supermarktwereld dat winkels sluiten zonder 
dat hiervoor nieuwe winkels terugkomen. Dit 
is lange tijd ondenkbaar geweest. In veel 
gevallen hielden organisaties uit 
strategische overwegingen ook matig 
draaiende vestigingen open terwijl men 
relatief snel bereid was een nieuwe 
vestiging in een klein marktgebied te 
openen. Het opheffen van een vestiging 
werd niet zelden pas gedaan nadat met de 
gemeente of andere supermarktorganisaties 
uitbreiding of een nieuwe vestiging op een 
andere locatie was uitonderhandeld.  

Onze verwachting is dat de komende jaren 
veel (vooral kleinere) supermarktvestigingen 
zullen sluiten. In een aantal vooral stedelijke 
vernieuwingsgebieden in de grote steden 
vindt dit proces nu al plaats. In landelijke 
gebieden zal dit proces, mogelijk met enige 
vertraging, ook plaatsvinden.  
 
Speciaalzaken 

Met het jaarlijks toenemende marktaandeel 
van supermarkten, neemt de rol van de 
dagelijkse speciaalzaken af. Zo heeft de 
groentewinkel nog slechts een marktaandeel 
van ± 15% terwijl bakkers en slagers rond 
de 30% scoren. Schaalvergroting en meer 
aandacht voor vers (relatief hoge marges) 
bij supermarkten leidt naar verwachting tot 
verdere sanering van (vers)speciaalzaken. 
 
Meer succesvol is de drogisterijbranche. De 
toenemende welvaart en vergrijzing leiden 
tot een sterke groei van deze branche. Het 
aantal winkels en de gemiddelde omvang 
groeit snel, waarbij winkels van 500 m² vvo 
of meer geen uitzondering meer zijn. 
 

Supermarktoorlog, mede door nieuwe formules 

Boodschappen doen: bij voorkeur dicht bij huis 

Marktaandeel speciaalzaken neemt af 
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Winkelvoorziening in kleine kern 

NS-station: voorbeeld winkel op trafficlocatie  

Bezorgservice supermarkt  

Voorzieningen in kleine kernen 

Overal in Nederland staan commerciële 
voorzieningen in kleine kernen onder druk. 
Tegenwoordig beschikken de meeste 
huishoudens over een auto en ook ouderen 
blijven steeds langer mobiel. Voor veel 
huishoudens is het wonen in een kleine kern 
een bewuste keuze, waarbij het kleine 
voorzieningenaanbod wordt meegewogen. 
In veel gevallen wordt een groter aanbod in 
een verderop gelegen centrum geprefereerd 
boven de kleine lokale dorpssupermarkt. 
Niettemin zijn voorzieningen een belangrijk 
onderdeel van het woonmilieu in kleine 
kernen, vooral voor bepaalde groepen 
(zoals ouderen). Deze groep is echter vaak 
onvoldoende groot om een compleet 
aanbod in stand te kunnen houden.  
 
Sommige supermarktorganisaties richten 
zich met formules als Spar, Meermarkt en 
Troefmarkt op kleine kernen. De formules 
zijn aangepast aan kleine winkels en 
marktgebieden. Daarnaast wordt er op 
verschillende plaatsen in het land 
geëxperimenteerd met de bouw van 
voordelige prefab winkels (lage bouwkosten) 
op door de gemeente voordelig geleverde 
grond. Hierdoor kan in een kleine kern soms 
toch een winkel gestart worden. Ook wordt 

soms geprobeerd voorzieningen en diensten 
te clusteren om zo de laatste winkel 
exploitabel te houden. 
 
Trafficlocaties 

Bestaande aanbieders krijgen te maken met 
nieuwe concurrenten buiten de traditionele 
winkelcentra. Een ontwikkeling is de 
opkomst van winkels op trafficlocaties 
(benzinestations, NS-stations). De winkels 
zijn in de regel klein en bieden een beperkt 
aanbod gemaksartikelen (voedings- en 
genotmiddelen, lectuur, etc.). De invloed op 
de winkelstructuur als geheel is beperkt. 
 
Internet 

Veel internetwinkels hebben de 
stormachtige beginfase niet overleefd. Wel 
succesvolle aanbieders zijn vaak bestaande 
winkel- en postorderbedrijven die hun 
activiteiten uitbreiden via Internet. In de 
supermarktbranche wordt reeds een aantal 
jaren geëxperimenteerd met kopen via 
Internet. Het blijkt nog altijd moeilijk het 
brede assortiment van een supermarkt, 
waaronder verse en gekoelde producten, 
heelhuids, op tijd en tegen concurrerende 
prijzen thuis te bezorgen. Ahold (albert.nl) is 
de enige substantiële aanbieder, maar heeft 
nog altijd geen landelijke dekking.  
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Andere internetsupermarkten werken sterk 
lokaal vanuit bestaande vestigingen. De 
fijnmazige winkelstructuur in Nederland 
draagt er toe bij dat het aankopen via 
Internet waarschijnlijk minder belangrijk zal 
blijven dan bijvoorbeeld in de Verenigde 
Staten. Vooralsnog gaan marktpartijen er 
vanuit dat het aandeel van Internet als 
aankoopkanaal beperkt blijft. Er zijn (nog) 
geen aanwijzingen voor beïnvloeding van de 
winkelstructuur als geheel.  
 
2.2 Rijksbeleid 

In de Nota Ruimte zijn het locatiebeleid uit 
de Vierde Nota ('ABC-locatiebeleid') en het 
locatiebeleid voor perifere en grootschalige 
detailhandelvestigingen (PDV/GDV-beleid) 
vervangen door één integraal locatiebeleid 
voor bedrijven en voorzieningen. Het doel 
van het nieuwe locatiebeleid is ieder bedrijf 
een goede plaats te bieden zodat een 
optimale bijdrage wordt geleverd aan de 
kracht van steden en dorpen. De invulling 
van het locatiebeleid is gedecentraliseerd 
naar provincies en WGR-plusregio's1.  

                                                      
1 Het betreft de 'kaderwetgebieden': de regionale 
samenwerkingsverbanden rond Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem/Nijmegen, 
Eindhoven/Helmond en Hengelo/Enschede 

Dit betekent dat het rijk geen algemene 
regels meer hanteert over de locatie van 
verschillende vormen van detailhandel. De 
provincies dienen dit te doen in hun eigen 
ruimtelijke, verkeers- en vervoerbeleid. Zij 
dienen hierbij te reguleren dat bedrijven en 
voorzieningen die vanwege veiligheid, 
hinder en verkeersaantrekkende werking 
niet inpasbaar zijn in woonbebouwing, 
ruimte wordt geboden op daarvoor te 
bestemmen (bedrijven)terreinen. Ook 
dienen bedrijven en voorzieningen met 
omvangrijke goederenstromen en/of een 
omvangrijke verkeersaantrekkende werking 
ruimte te worden geboden op locaties met 
een goede aansluiting op (bij voorkeur 
verschillende vormen) verkeers- en 
vervoersverbindingen. 
 
Opgemerkt moet worden dat de werking van 
het PDV/GDV-beleid hiermee niet ineens is 
opgeheven. Het maakt immers onderdeel uit 
van het nog vigerende ruimtelijke beleid op 
gemeentelijk en provinciaal niveau. Vanaf 
het in werking treden van de Nota Ruimte 
kunnen provincies bij het vaststellen van 
nieuw beleid er voor kiezen hun ruimtelijke 
detailhandelsbeleid te wijzigen.  

PDV-beleid: voorkomen van weidewinkels 

Tuincentrum: PDV-branche 

Volumineuze artikelen 
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Vigerend provinciaal beleid 

Ruimtelijke ontwikkelingsvisie centrum Tubbergen 
(2000) 

2.3 Provinciaal beleid 

Het ruimtelijke detailhandelsbeleid op 
provinciaal niveau is weergegeven in het 
Streekplan Overijssel 2000+.2  
 
Uitbreiding van de functies wonen en 
werken vindt hoofdzakelijk bij de grote 
kernen plaats. De kern Tubbergen mag 
beperkt bouwen voor de eigen behoefte. De 
overige kernen worden aangeduid als ‘kleine 
kern’. De lokale huisvestingsfunctie dient 
hier in eerste instantie in de bestaande 
woningvoorraad te worden opgelost. 
Volgens het Streekplan mag de gemeente 
Tubbergen in de periode 2004-2009 circa 40 
woningen per jaar bouwen. 3 
 
Voor detailhandel geeft het Streekplan aan 
dat de omvang gerelateerd dient te worden 
aan de functie van de kern in de regio. 
Gemeenten zijn primair verantwoordelijk 
voor haar eigen vitaliteit en leefbaarheid. De 
kernen in de gemeente Tubbergen hebben 
een lokaal verzorgende functie.  

                                                      
2 Provincie Overijssel (2001), Streekplan Overijssel 
2000+ 
3 Gemeente Tubbergen (2004), Wonen in Tubbergen 

2.4 Gemeentelijk beleid  

De ambitie van de gemeente is om blijvend 
te kunnen beschikken over een sterk 
aantrekkelijk centrumgebied met eigen 
identiteit met behoud en versterking van de 
nog aanwezige karakteristieken.4 Een van 
de projecten in het Economisch 
Beleidsprogramma 2003-2005 is het 
opstellen van deze gemeentelijke 
detailhandelsstructuurvisie. Voor het 
centrum van Tubbergen wordt ingezet op 
verdere concentratie van het winkelaanbod.5  
 
In de gemeente Tubbergen zijn diverse 
onderzoeken uitgevoerd naar (het 
verbeteren of behouden van) de 
leefbaarheid in de kleine kernen. Zo wordt 
gekeken naar de mogelijkheid van het 
opzetten van een Kulturhus of 
Servicewinkel. Ook uitbreiding van het 
(agro)toerisme en het clusteren van 
gezondheids- en zorginstellingen zijn ideeën 
om de leefbaarheid in kleine kernen te 
waarborgen.6  

                                                      
4 Gemeente Tubbergen (2002), Economische visie 
5 Gemeente Tubbergen (2000), Ruimtelijke 
ontwikkelingsvisie centrum 
6 Saxion Hogeschool (2004), Maatregelen en 
Toekomstvisie Leefbaarheid Tubbergen 
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3 Huidige situatie 

3.1 Ligging 

De gemeente Tubbergen ligt in Noordoost 
Twente, provincie Overijssel, tegen de grens 
met Duitsland. De gemeente telt in totaal 
circa 20.300 inwoners (1-1-2004), verdeeld 
over negen kernen en drie buurtschappen 
(zie bijlage 2). De kern Tubbergen is met ± 
5.300 inwoners de grootste kern. De meeste 
kernen worden ontsloten door de provinciale 
wegen N343, N349 en N746. 
 
De landelijke omgeving trekt veel toeristen 
naar Noordoost Twente. Vooral in het 
zomerseizoen profiteren de voorzieningen in 
de gemeente Tubbergen van de 
bestedingen van (verblijfs)toeristen. 
Verspreid over de gemeente zijn diverse 
campings, hotels en vakantiewoningen. Het 
totaal aantal overnachtingen in 2002 in de 
gemeente Tubbergen bedroeg 167.0007. 
Omgerekend komt dit neer op circa 460 
standaardconsumenten (167.000 
overnachtingen/365 dagen).  

                                                      
7 Gemeente Tubbergen (2003) 

Kaart 1  Tubbergen in de regio 

Vasse 

Enschede 

Hengelo 

Oldenzaal 

Borne 

Vriezenveen 

Almelo 

Tubbergen 

Albergen 

Harbrinkhoek- 
Maria Parochie

Geesteren 

Langeveen 

Manderveen 

Reutum 

Neuenhaus 
Uelsen

Ootmarsum 

Fleringen 

N343 

N746 

N349 
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Grotere kernen in de omgeving van 
Tubbergen zijn Almelo (± 72.000 inwoners) 
en Oldenzaal (± 31.400 inwoners). De 
centra van deze kernen zijn belangrijke 
aankoopplaatsen voor inwoners uit 
Tubbergen, voornamelijk voor recreatieve 
branches (zie ook paragraaf 3.4).  
 
Enkele kilometers ten westen van de 
gemeente Tubbergen ligt de kern 
Vriezenveen (± 13.400 inwoners). Het 
uitgebreide winkelaanbod in het centrum, 
met maar liefst vijf supermarkten en een 
kleine vestiging van Hema, trekt inwoners uit 
de kernen van Tubbergen (vooral 
Geesteren). Voor dagelijkse artikelen komt 
in Vriezenveen 5 tot 10% van het totale 
draagvlak uit Tubbergen (dat zijn circa 900 
tot 1.750 standaardconsumenten).8  
 
Ten oosten van Tubbergen ligt Ootmarsum 
(± 4.500 inwoners), met een modern, 
compleet boodschappencentrum (onder 
andere Albert Heijn en Lidl). De 
aanwezigheid van een discountsupermarkt 
zal zorgen voor enige aantrekkingskracht 
vanuit (het oostelijk deel van) de gemeente 
Tubbergen.  
                                                      
8 I&O Research (2000), Koopstromenonderzoek 
Vriezenveen 
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Vriezenveen: onder andere Hema Winkelcentrum Ootmarsum met Albert Heijn en Lidl

Bron: Locatus, juni 2004 en Locatusverkenner 2004, bewerking Droogh Trommelen Broekhuis 

Figuur 1 Winkelaanbod in de kern Tubbergen en in centra in de regio  
(in m² vvo) 
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3.2 Aanbod gemeente Tubbergen 

In de hele gemeente Tubbergen bevindt zich 
ruim 34.500 m² verkoopvloeroppervlak (vvo) 
(zie figuur 2). Het totale winkeloppervlak is 
verdeeld over circa 145 verkooppunten. 
Ruim de helft van het totale winkeloppervlak 
wordt gevormd door enkele grote winkels in 
gericht bezochte branches (woninginrichting, 
doe-het-zelf, tuincentra).  
 
De kern Tubbergen is de hoofdkern van de 
gemeente. Bijna tweederde van het 
winkelaanbod is hier gevestigd. De kernen 
Geesteren en Albergen hebben een relatief 
uitgebreid winkelaanbod (> 4.000 m² vvo). In 
de overige kleine kernen is het 
winkelaanbod beperkt tot enkele solitair 
functionerende winkels.  
 
Verspreid over de gemeente (in de kernen 
en in het buitengebied) zijn diverse 
horecagelegenheden gevestigd. Veel 
uitspanningen zijn gevestigd langs de 
grotere doorgaande wegen.  
 
In bijlage 3 en 4 zijn een toelichting en een 
overzicht per branche opgenomen. 

Bron: Locatus, juni 2004, bewerking Droogh Trommelen Broekhuis 

Figuur 2 Winkelaanbod in de gemeente Tubbergen per kern (in m² vvo) 

Groot aandeel gericht bezochte branches Tweederde van winkelaanbod ligt in kern Tubbergen 
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3.3 Aanbod per kern 

Tubbergen 

In de kern Tubbergen bevindt zich circa 
22.000 m² vvo detailhandel, verspreid over 
ongeveer 65 verkooppunten. Het aanbod is 
in alle hoofdbranches aanzienlijk groter dan 
in kernen van gelijke omvang (± 7.100 m² 
vvo)en in referentiekernen (zie figuur 3).  
 
Het aanbod voor dagelijkse artikelen is 
uitgebreid en compleet, met onder andere 
twee supermarkten Plus en Edah, 
versspeciaalzaken, drogisterijen en een 
Marskramer. Opvallend zijn de twee winkels 
voor huishoudelijke artikelen in het hogere 
marktsegment: La Cuisine en Iittala Shop. 
Vrijwel alle winkels voor dagelijkse artikelen 
zijn gevestigd in het centrum van de kern 
(Grotestraat, Eendracht, Almeloseweg, 
Waldeckstraat) (zie ook figuur 4). Een aantal 
winkels is aan de kleine kant.  
 
In de (modisch) recreatieve branches is de 
grote modezaak Derksen in de Grotestraat 
een opvallende trekker. De branche sport en 
spel is slecht vertegenwoordigd (alleen 
speelgoedafdeling in Marskramer). Het 
recreatieve winkelaanbod is geconcentreerd 
in het centrum van de kern.  

0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000

Kernen van gelijke omvang

Hellendoorn

Ootmarsum

Den Ham

Tubbergen

Voedings- en genotmiddelen Frequent benodigde non-food 
Modisch recreatief Overig recreatief 
Gerichte non-food Overige detailhandel

Bron: Locatus, juni 2004 en Locatusverkenner 2004, bewerking Droogh Trommelen Broekhuis 

Figuur 3 Winkelaanbod in Tubbergen en in vergelijkbare kernen (in m² vvo) 

Diverse winkels voor dagelijkse boodschappen Relatief uitgebreid (modisch) recreatief aanbod 
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Het omvangrijke aanbod gerichte non-food 
wordt vooral bepaald door enkele grote 
winkels: Schrameijer, Bekhuis, Praxis, 
Europatuin. Vrijwel alle winkels voor 
doelgerichte aankopen zijn gevestigd buiten 
het centrum van Tubbergen (op het 
bedrijventerrein).  
 
Verspreid over de kern zijn verschillende 
dienstverlenende instanties (banken, 
reisbureaus) en horecagelegenheden 
gevestigd. Het aantal horecavoorzieningen 
in het centrum is beperkt.  
 
 
 

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

verspreide bew inkeling

centrum Tubbergen

Voedings- en genotmiddelen Frequent benodigde non-food
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Gerichte non-food Overige detailhandel

Bron: Locatus, juni 2004, bewerking Droogh Trommelen Broekhuis 

Figuur 4 Winkelaanbod in de kern Tubbergen (in m² vvo) 

Meeste winkels gevestigd in het centrum  Winkels voor volumineuze artikelen buiten centrum 
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Geesteren 

Het winkelaanbod in de kern Geesteren is in 
totaal ruim 5.400m² vvo groot, verspreid 
over bijna 40 verkooppunten. Evenals in 
Tubbergen is het grote aantal leegstaande 
panden in het centrum opvallend  
(± 600 m² vvo in het nieuwbouwproject De 
Veldstegge).  
 
De omvang van het dagelijkse winkelaanbod 
in Geesteren is iets kleiner vergeleken met 
het aanbod in kernen van gelijke omvang en 
in referentiekernen (zie figuur 5).  
 
Het dagelijks aanbod wordt gevormd door 
een supermarkt (Plus) en enkele 
speciaalzaken (bakker, slager, drogist, 
huishoudelijke artikelen). Het aanbod is 
vrijwel compleet, maar ligt enigszins 
verspreid over de kern (vooral Dorpsstraat).  
 
Het aanbod in recreatieve branches is 
relatief groot voor een kern van deze 
omvang. Opvallende winkel is Ten Cate 
Tweka Fabriekswinkel (textiel in het lage 
marktsegment).  
 
Voor gerichte aankopen is er een 
tuincentrum en enkele winkels voor doe-het-
zelf en woninginrichting (o.a. Veldhuis).  Bron: Locatus, juni 2004 en Locatusverkenner 2004, bewerking Droogh Trommelen Broekhuis 

Figuur 5 Winkelaanbod in Geesteren en in vergelijkbare kernen (in m² vvo) 

Dagelijkse boodschappen: o.a. Plus supermarkt Ten Cate Tweka Fabriekswinkel  
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Albergen 

Het winkelaanbod de kern Albergen 
bedraagt circa 4.300 m² vvo, verspreid over 
20 verkooppunten. Het totale aanbod is 
groter dan gemiddeld in kernen van gelijke 
omvang (zie figuur 6). Dit wordt echter 
grotendeels bepaald door het aanbod 
doelgerichte aankopen (woninginrichting, 
tuincentrum).  
 
Het dagelijks aanbod is incompleet en van 
beperkte omvang. Er is een supermarkt 
(Super de Boer) en enig aanvullend aanbod 
(bakker, groentewinkel, drogist, bloemen). 
De winkels liggen verspreid over de kern 
(Zenderseweg, Hoofdstraat,  
P. Robbenstraat).  
 
Recreatief winkelaanbod is vrijwel niet 
aanwezig in Albergen.  
 
Aan de Ootmarsumseweg zijn enkele 
horecagelegenheden gevestigd.  
 

0 1.000 2.000 3.000 4.000
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Bron: Locatus, juni 2004 en Locatusverkenner 2004, bewerking Droogh Trommelen Broekhuis 

Figuur 6 Winkelaanbod in Albergen en in kernen van gelijke omvang (in m² vvo)

Dagelijkse aanbod vooral bepaald door Super de Boer Horecagelegenheid aan Ootmarsumseweg  
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E-markt aan de rand van Harbrinkhoek 

In Vasse is een kleine supermarkt gevestigd 

Bakker in Reutum 

Overige kernen 

Het winkelaanbod in de overige kernen is 
beperkt (totaal ± 3.000 m² vvo) en bestaat 
uit enkele solitaire winkels in diverse 
branches.  
 
De kernen Harbrinkhoek en Mariaparochie 
(± 1.750 inwoners) zijn aan elkaar gegroeid 
en grenzen bovendien vrijwel aan de 
bebouwde kom van Almelo. Inwoners van 
deze kernen zullen dan ook grotendeels 
geörienteerd zijn op (het centrum van) 
Almelo. De kern Tubbergen ligt op slechts 5 
kilometer afstand. Ondanks de korte afstand 
tot Almelo is aan de rand van Harbrinkhoek 
nog een kleine supermarkt (E-markt) 
gevestigd. 
 
Langeveen heeft ruim 1.300 inwoners en ligt 
in het uiterste noordwesten van de 
gemeente. In Langeveen is een winkel voor 
voedings- en genotmiddelen gevestigd. 
Geesteren en Vriezenveen liggen op slechts 
enkele kilometers afstand.  
 
De kern Reutum heeft ruim 1.100 inwoners 
en ligt ten zuidoosten van Tubbergen, vlakbij 
de N349 richting Ootmarsum. Behalve een 
bakker aan de Kerkstraat zijn hier geen 
winkels voor dagelijkse artikelen meer 

gevestigd. Wel zijn er nog twee winkels voor 
woninginrichting aanwezig (met een 
beperkte omvang voor deze branche).  
 
Fleringen (± 900 inwoners) ligt aan de 
kruising van de N343 (Tubbergen-Weerselo) 
en de N349 (Almelo-Ootmarsum). In 
Fleringen zijn vrijwel geen winkels meer 
gevestigd. Inwoners van Fleringen zullen 
grotendeels gericht zijn op het nabij gelegen 
centrum van Tubbergen.  
 
Vasse (± 850 inwoners) ligt enkele 
kilometers ten noorden van Tubbergen. 
Ondanks het beperkte aantal inwoners is 
hier nog een kleine supermarkt (Plus) met 
een slager en slijter en een bakker 
gevestigd. De winkels kunnen in het 
zomerseizoen profiteren van de bestedingen 
van toeristen. Bovendien liggen rondom 
Vasse enkele buurtschappen (onder andere 
Mander, Hezingen).  
 
Manderveen (± 650) is een kleine kern ten 
noorden van Tubbergen, tussen Vasse en 
Langeveen. Ook hier zijn vrijwel geen 
winkels meer gevestigd.  
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3.4 Koopstromen 

Verzorgingsfunctie 

Het koopstromenonderzoek uit 20009 geeft 
inzicht in het draagvlak van de winkels in de 
gemeente Tubbergen (vooral voor de kern 
Tubbergen). Op basis van een telefonische 
enquête zijn koopkrachtbinding en –
toevloeiing voor de kernen Tubbergen en 
Geesteren vastgesteld.  
 
Uit het koopstromenonderzoek blijkt dat het 
winkelaanbod in de kern Tubbergen een 
verzorgende functie heeft voor inwoners uit 
de hele gemeente Tubbergen. De binding 
aan het eigen winkelapparaat is voor 
dagelijkse artikelen gemiddeld (88%). Voor 
niet-dagelijkse artikelen is de binding relatief 
hoog (62%). Zowel voor dagelijkse als voor 
niet dagelijkse artikelen is de toevloeiing 
hoog (respectievelijk 46 en 68%). Deze 
toevloeiing is vooral afkomstig van inwoners 
uit omliggende kernen binnen de gemeente. 
 
In 2000 waren inwoners van Tubbergen 
voor recreatief winkelen behalve op de 
eigen kern vooral gericht op Almelo en in 
mindere mate op Oldenzaal en Hengelo.  

                                                      
9 I&O Research (2000), Koopstromenonderzoek 

Sinds 2000 hebben zich in de plaatsen in de 
omgeving van Tubbergen diverse 
ontwikkelingen voorgedaan. Zo is begin 
2004 het nieuwe boodschappencentrum aan 
de rand van het centrum van Ootmarsum 
geopend. Hier is een compleet aanbod voor 
dagelijkse boodschappen, onder andere met 
Albert Heijn en Lidl.  
 
De binnenstad van Enschede is enorm 
versterkt met de ontwikkeling van het Van 
Heekplein (Bijenkorf, De Klanderij, 
Twentec). De regiopositie van Enschede is 
hiermee nog verder versterkt. Ook het 
centrum van Oldenzaal heeft een 
aantrekkelijke binnenstad met onder andere 
winkelcentrum De Driehoek. 
 
Het centrum van Almelo lijkt in vergelijking 
met Enschede en Oldenzaal aan 
aantrekkingskracht te hebben ingeboet. Dit 
wordt onder meer veroorzaakt door de 
matige bereikbaarheid en parkeersituatie. 
Ook het feit dat een deel van het centrum 
(Havenpassage) leegstaat, draagt niet bij 
aan de kwaliteit van het centrum.  
 

Bijenkorf op Van Heekplein, Enschede 

De Driehoek in centrum van Oldenzaal 

Almelo centrum 
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Economisch functioneren 

Met de cijfers uit het koopstromenonderzoek 
uit 2000 kan een indicatie van het huidig 
economisch functioneren van de 
winkelgebieden in Tubbergen worden 
berekend (effectieve vloerproductiviteit). Op 
dergelijk kleine schaal is het echter moeilijk 
om betrouwbare gedetailleerde uitspraken te 
doen. Wel kan uit het onderzoek een aantal 
globale conclusies worden getrokken.  
 
De effectieve vloerproductiviteit van het 
winkelaanbod voor voedings- en 
genotmiddelen in de kern Tubbergen kan 
worden ingeschat op circa € 8.300 per m² 
vvo (boven het landelijk gemiddelde van  
€ 7.700 per m² vvo). De effectieve 
vloerproductiviteit geeft een indicatie van het 
economisch functioneren van de winkels in 
deze sector. Op basis van deze indicatieve 
berekening lijkt het winkelaanbod voedings- 
en genotmiddelen in de kern Tubbergen dus 
goed te functioneren.  
 
De uitkomsten geven een indicatie van de 
huidige situatie. In hoofdstuk 5 worden op 
basis van te verwachten bindings- en 
toevloeiingscijfers de mogelijkheden voor de 
toekomst geschetst.  
 

Samenvatting 
► Totaal winkeloppervlak in de 

gemeente Tubbergen bedraagt 
circa 34.500 m² vvo 

► Bijna tweederde van het totale 
aanbod ligt in de kern Tubbergen 

► Compleet dagelijks en uitgebreid 
recreatief en doelgericht aanbod in 
de kern Tubbergen ( ± 22.000 m² 
vvo) 

► Aanbod in kern Tubbergen is in alle 
hoofdbranches groter dan in kernen 
van gelijke omvang en heeft 
bovenlokaal verzorgende functie 

► Effectieve vloerproductiviteit voor 
voedings- en genotmiddelen in de 
kern Tubbergen is hoog 

► Winkelaanbod in Geesteren met 
5.400 m² vvo iets kleiner dan in 
kernen van gelijke omvang 

► Compleet dagelijks aanbod in 
Geesteren met vooral lokaal 
verzorgende functie 

► Aanbod in Albergen is met ± 4.300 
m² vvo relatief groot; dagelijks 
aanbod is incompleet en van 
beperkte omvang 

► In overige kernen is het aanbod 
beperkt, slechts enkele solitair 
functionerende winkels 
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4 Ondernemersenquête 

Inleiding 

Om een goed beeld te krijgen van de 
wensen en ambities van de ondernemers in 
Tubbergen is een ondernemersenquête 
gehouden onder alle winkeliers (128). De 
respons in de hele gemeente is hoog (65%). 
In de grootste kernen Tubbergen en 
Geesteren is de respons het hoogst 
(respectievelijk 65 en 87%). De resultaten 
zijn weergegeven in dit hoofdstuk. De 
uitkomsten van Tubbergen en Geesteren 
worden per kern genoemd. Voor de overige 
kernen zijn de uitkomsten opgeteld. De 
vragenlijst is opgenomen in bijlage 5.  
 
Eigendomssituatie en bedrijfsvorm 

Uit de enquête blijkt dat de meeste 
respondenten zelfstandig ondernemer is. 
Slechts enkelen zijn franchisenemer of 
filiaalbedrijf.  
 
Daarnaast blijkt dat het grootste deel van de 
winkeliers in een eigen pand is gevestigd. In 
Tubbergen is de helft van de respondenten 
gevestigd in een huurpand (figuur 8).  
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Figuur 7 Respons enquête 

Figuur 8 Eigendomssituatie 
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Kwalitatieve aspecten kernen 

Gevraagd is naar een beoordeling van een 
aantal kwalitatieve aspecten. De waardering 
is in figuur 9 weergegeven in aantallen 
antwoorden (verschilt per kern).  
 
Ondernemers in Tubbergen zijn over het 
algemeen tevreden over de diverse 
aspecten. De bereikbaarheid en 
brancheverdeling worden door veel 
ondernemers als goed beoordeeld. De 
kwaliteit van de openbare ruimte wordt het 
minst positief beoordeeld.  
 
In Geesteren zijn de meningen over alle 
kwalitatieve aspecten nogal verdeeld. 
Positief is men over het horeca-aanbod, de 
bereikbaarheid en het parkeren. De 
spreiding en brancheverdeling van het 
aanbod wordt door veel ondernemers 
onvoldoende bevonden.  
 
De ondernemers in de overige kernen zijn 
vooral ontevreden over de brancheverdeling 
en over de spreiding van het aanbod. Ook 
hier scoren bereikbaarheid, parkeren en 
horeca goed.  
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Figuur 9 Beoordeling kwalitatieve aspecten winkelgebieden 
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Sterke en zwakke punten 

In een open vraag is de ondernemers 
gevraagd sterke en zwakke punten van hun 
centrum te noemen (figuur 10).  
 
Parkeren, diversiteit van het aanbod en 
service zijn volgens de ondernemers in 
Tubbergen de belangrijkste sterke punten. 
Opvallend is dat diversiteit van het aanbod 
ook vaak genoemd wordt als zwak punt. 
Andere zwakke punten volgens 
ondernemers zijn uitstraling, verschillende 
openingstijden en leegstand. 
 
In Geesteren worden de service en de 
bereikbaarheid als sterke punten gezien. 
Ook diversiteit en parkeren worden enkele 
malen genoemd. De meeste ondernemers 
noemen de diversiteit echter als zwak punt. 
Daarnaast worden ook spreiding van het 
aanbod, leegstand en de drukke 
verkeersfunctie genoemd als zwak punt.  
 
Slechts enkele ondernemers in de overige 
kernen hebben deze vraag beantwoord. Hier 
komen parkeren en bereikbaarheid naar 
voren als sterke punten. Diversiteit van het 
aanbod wordt genoemd als zwak punt, 
evenals de spreiding en de beperkte 
omvang van het aanbod.  

Figuur 10 Sterke en zwakke punten per winkelgebied 
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Economisch functioneren 

In Tubbergen beoordeelt bijna 80% van de 
winkeliers de omzet als voldoende of goed. 
In totaal 13% van de respondenten geeft 
aan dat men de omzet krap of onvoldoende 
vindt. Enkele ondernemers hebben deze 
vraag niet beantwoord. 
 
Het aandeel ondernemers in Geesteren dat 
de eigen omzet als voldoende of goed 
beoordeelt, ligt een stuk lager (49%). Maar 
liefst 44% van de respondenten in deze kern 
vindt de eigen omzet krap, onvoldoende of 
zelfs slecht. Dit duidt op een matig 
economisch functioneren.  
 
In de overige kernen wordt de eigen omzet 
door ruim tweederde van de respondenten 
als voldoende of goed beoordeeld. De 
overige ondernemers geven aan de omzet 
krap of onvoldoende te vinden.  
 
De verwachting van ondernemers is dat de 
omzet de komende jaren weer enigszins 
gaat groeien, na een periode van min of 
meer gelijkblijvende omzet de afgelopen 
jaren.  
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Herkomst omzet 

De omzet komt volgens de ondernemers uit 
de kern Tubbergen voor 45% uit de eigen 
kern. Nog eens 25% komt uit andere kernen 
binnen de gemeente. De overige omzet 
komt van buiten de gemeente (onder andere 
Duitsland) en uit toerisme.  
 
Het beeld dat ± 55% van de omzet van 
buiten de kern Tubbergen komt, komt 
overeen met de resultaten uit het 
koopstromenonderzoek uit 2000 (zie 
paragraaf 3.4) en is relatief hoog (o.a. 
referentiecijfers Bolt, 2003: 30à 35%). 
 
In Geesteren wordt aangegeven dat het 
aandeel omzet uit de eigen kern iets hoger 
ligt, namelijk 54%. Ruim een kwart van de 
omzet komt uit andere kernen van de 
gemeente Tubbergen. De overige omzet is 
afkomstig van consumenten van buiten de 
gemeente en toeristen. De bovenlokale 
functie is met 46% groot.  
 
Gemiddeld komt de omzet in de overige 
kernen voor 45% uit de eigen kern. In de 
kleine kernen is het aandeel omzet uit 
toerisme iets hoger dan in Tubbergen en 
Geesteren. 
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Investeringen en toekomstplannen 

De meeste respondenten in de gemeente 
Tubbergen geven aan de afgelopen vijf jaar 
geïnvesteerd te hebben in de winkel. Vooral 
aanpassingen aan het interieur (onder 
andere inrichting winkel) en exterieur (zoals 
onderhoud gevel) worden vaak genoemd. 
Daarnaast is er een aantal ondernemers dat 
heeft uitgebreid, vooral in Geesteren.  
 
Op de vraag of men de komende 5 jaar 
plannen heeft, geeft een groot deel aan 
geen concrete toekomstplannen te hebben 
(figuur 14). Daarnaast heeft een aantal 
respondenten deze vraag niet ingevuld. Van 
de ondernemers met plannen gaat het 
grootste deel renoveren of uitbreiden op de 
huidige locatie. Enkele ondernemers gaan 
verplaatsen of een nieuwe vestiging openen. 
Zeven ondernemers gaan het bedrijf binnen 
vijf jaar beëindigen of verkopen.  
 
 

Figuur 14 Toekomstplannen 
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5 Detailhandelsstructuurvisie 

5.1 Randvoorwaarden 

Het winkelaanbod in de gemeente 
Tubbergen heeft hoofdzakelijk een functie 
voor de dagelijkse boodschappen. De 
winkels bedienen vooral de eigen kern. 
Tubbergen heeft daarnaast een bovenlokaal 
verzorgende functie (voor inwoners uit de 
hele gemeente). Door de noodzaak tot 
schaalvergroting is in veel kernen de 
marktruimte te klein geworden om een 
compleet pakket dagelijkse artikelen in 
stand te kunnen houden. Door de 
toegenomen mobiliteit en de toenemende 
wens om snel en efficiënt boodschappen te 
kunnen doen, komt het voorzieningenniveau 
in de kleinere kernen steeds meer onder 
druk te staan.  
 
Rekening houdend met ontwikkelingen in 
het consumentengedrag en in de regio 
(concurrerend aanbod) is een kwalitatief 
goed winkelaanbod noodzakelijk om 
voldoende koopkracht te kunnen binden. 
Hierbij is het van belang aanbod te clusteren 
in een beperkt aantal centrumgebieden. In 
deze centra kan dan voldoende kritische 
massa worden gegenereerd die nodig is om 

consumenten een eigentijds en volledig 
aanbod (keuze) te bieden.  
 
Alleen door te kiezen voor een beperkt 
aantal centra kan ingespeeld worden op 
ontwikkelingen als schaalvergroting en 
modernisering en ontstaat een gezonde 
basis voor een duurzame winkelstructuur 
met voldoende middelen voor investeringen 
en innovatie.  
 
Aan een eigentijds winkelgebied voor de 
dagelijkse boodschappen kunnen minimaal 
de volgende voorwaarden worden gesteld: 
 
• een servicesupermarkt van voldoende 

omvang (± 1.000 m² vvo) als trekker; 
• bij voorkeur een tweede supermarkt, die 

qua marktsegment complementair is; 
• een compleet overig dagelijks aanbod 

(versspeciaalzaken, drogist, bloemen, 
huishoudelijke artikelen); 

• minimale loopafstanden en barrières 
tussen winkels onderling, vooral tussen 
de supermarkten en de speciaalzaken; 

• overzichtelijke opzet, met overzicht over 
het totale aanbod; 

• voortdurend voldoende 
parkeergelegenheid voor klanten; 

• minimale loopafstanden en barrières 
tussen winkels en parkeren; 

• verzorgde en eigentijdse uitstraling van 
winkelgebied en winkels; 

• goede en veilige bereikbaarheid per auto, 
fiets en te voet. 

 
Uitgangspunt voor het dagelijkse aanbod is 
een winkelstructuur die enerzijds voorziet in 
een compleet en eigentijds aanbod zo dicht 
mogelijk in de woonomgeving en anderzijds 
voorziet in voldoende potenties voor een 
gezonde bedrijfsvoering en investeringen.  
 
Om een compleet en eigentijds dagelijks 
voorzieningenpakket te kunnen dragen, is 
een primair verzorgingsgebied nodig van 
minimaal ± 5.000 inwoners. In kernen met 
een kleiner inwonertal is het veelal mogelijk 
een beperkt winkelaanbod te behouden 
(bijvoorbeeld een supermarkt en een 
beperkt aantal speciaalzaken).  
 
Vanuit de optiek van levendigheid en 
leefbaarheid zijn winkels in kleine kernen  
(< 3.000 inwoners) aantrekkelijk. 
Beleidsmatig kan men daarom winkels in 
deze kleine kernen proberen te stimuleren.  
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Tubbergen: supermarkten vergroten 

Voldoende parkeergelegenheid randvoorwaarde 

Compleet dagelijks winkelaanbod gewenst 

Een dergelijke keuze gaat echter in tegen de 
praktijk van het consumentengedrag en het 
hieruit voortvloeiende streven naar 
volwaardige winkelconcentraties. Behoud 
van kleinschalig aanbod door het tegengaan 
van verbetering van de grotere centra, leidt 
per saldo tot een verouderd en minder 
aantrekkelijk aanbod voor de consument.  
 
5.2 Tubbergen 

De kern Tubbergen is met circa 5.300 
inwoners de grootste kern in de gemeente. 
Het winkelaanbod in het centrum is 
ruimschoots groter dan gemiddeld in kernen 
van deze omvang. De winkels bedienen 
behalve de inwoners uit de eigen kern ook 
inwoners uit overige kernen in de gemeente 
Tubbergen. De aanzienlijke toevloeiing zorgt 
ervoor dat een compleet en gevarieerd 
winkelaanbod in het centrum mogelijk is.  
 
Het hoge aandeel vreemde koopkracht blijft 
noodzakelijk om ook in de toekomst een 
kwalitatief goed en compleet winkelaanbod 
in Tubbergen te kunnen behouden. 
Enerzijds moet daarom het dagelijks aanbod 
in het centrum van Tubbergen voldoende 
aantrekkelijk zijn (compleet, eigentijds), 
anderzijds is het gewenst het winkelaanbod 

in de overige (kleinere) kernen niet veel 
verder uit te breiden.  
 
Uit de indicatieve berekening blijkt dat er 
enige distributieve uitbreidingsruimte is voor 
winkels in voedings- en genotmiddelen in 
Tubbergen (± 800 m² vvo, zie bijlage 6). 
Deze uitbreidingsruimte wordt bij voorkeur 
ingezet voor versterking van het 
supermarktaanbod. Hiervoor zijn twee 
scenario’s denkbaar. Binnen de berekende 
distributieve ruimte is het mogelijk de twee 
bestaande supermarkten uit te breiden naar 
een moderne omvang (± 1.000 m² vvo). 
Resultaat is dan een eigentijds aanbod met 
twee elkaar aanvullende supermarkten.  
 
Om een nog meer gevarieerd aanbod te 
realiseren kan echter ook gekozen worden 
een derde supermarkt in het laagste 
marktsegment (discounter) toe te voegen (in 
combinatie met uitbreiding van de 
bestaande supermarkten). De distributieve 
ruimte is hiervoor aan de krappe kant. 
Toevoeging van een discounter leidt echter 
wel tot een betere concurrentiepositie ten 
opzichte van omliggende kernen 
(Vriezenveen, Ootmarsum), zodat de 
afvloeiing waarschijnlijk iets kleiner zal 
worden. 
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In het centrum van Tubbergen is een relatief 
uitgebreid aanbod in recreatieve branches te 
vinden. Vooral het modische aanbod is 
groot. Er is een aantal winkels van goede 
kwaliteit, die klanten vanuit een groter 
gebied naar het centrum van Tubbergen 
trekken (o.a. La Cuisine, Derksen mode). 
Door de nabijheid van grotere steden zijn de 
kansen voor substantiële uitbreiding van 
recreatief aanbod beperkt. Niettemin zijn in 
beperkte mate kansen aanwezig om met 
gerichte marketing specifieke branches te 
stimuleren. 
 
Tubbergen kan in de toekomst een functie 
vervullen als klein streekcentrum (met een 
uitgebreid dagelijks aanbod en aanvullend 
recreatief aanbod). Voorwaarde is dat de 
trekkers (supermarkten) van voldoende 
omvang en kwaliteit zijn, zodat voldoende 
koopkracht uit omliggende kernen wordt 
gebonden. Andere randvoorwaarden zijn 
behoud van de compacte opzet, verbetering 
van het verblijfsklimaat en voldoende 
parkeergelegenheid dicht bij de winkels. 
 
 

5.3 Geesteren 

Geesteren kan in de toekomst een functie 
vervullen als centrum voor de dagelijkse 
boodschappen voor de eigen kern. Het 
primaire verzorgingsgebied (± 4.200 
inwoners) is te klein voor een compleet 
dagelijks aanbod met twee supermarkten, 
maar voldoende voor een goede 
dorpsvoorziening in de vorm van een 
eigentijdse supermarkt en enkele overige 
dagelijkse winkels (indicatie: 800 à 900 m² 
vvo voor winkels in voedings- en 
genotmiddelen, zie bijlage 6).  
 
Clustering van de speciaalzaken (bakker, 
slager, groenteman, drogist) rond de 
supermarkt heeft de voorkeur. Met de 
ontwikkeling van het project De Veldstegge 
zijn hiervoor voldoende mogelijkheden 
gecreëerd. Voor bestaande zelfstandige 
ondernemers in Geesteren zijn de 
investeringen die moeten worden gedaan 
om te verplaatsen naar De Veldstegge 
echter veelal te hoog. Voor eventuele 
nieuwvestigers is voldoende winkelruimte 
beschikbaar in het centrumgebied.  
 
 
 

Het aanbod in recreatieve branches zal ook 
in de toekomst uit enkele winkels bestaan, 
die doelgericht worden bezocht (mode, 
rijwielen, bruin- en witgoed).  
 
Randvoorwaarden voor behoud van het 
winkelaanbod zijn een goede 
bereikbaarheid, voldoende parkeren en een 
verzorgde uitstraling. 



 

Droogh Trommelen Broekhuis 27 

Albergen: Tubbergen en Almelo dichtbij 

Clustering rondom supermarkt Geesteren 

Buiten winkelstructuur geen grote uitbreidingen 

5.4 Albergen 

Het bevolkingsdraagvlak van Albergen  
(± 3.500 inwoners) is in beginsel 
onvoldoende voor een compleet eigentijds 
dagelijks voorzieningenaanbod. Bovendien 
ligt Albergen op slechts enkele kilometers 
van Tubbergen en Almelo, zodat veel 
koopkracht zal afvloeien richting deze 
grotere centra.  
 
De aanwezigheid van een supermarkt van 
redelijke omvang (± 600 m² vvo) is positief 
voor Albergen. Hierdoor wordt nog relatief 
veel koopkracht gebonden aan de eigen 
kern. De winkelvoorzieningen in Albergen 
kunnen in de toekomst een beperkte 
verzorgende functie behouden voor de 
eigen kern. Naar verwachting zal het 
aanbod op den duur vooral bestaan uit de 
supermarkt. Enige schaalvergroting van 
deze winkel is dan wel gewenst. Voor 
substantiële uitbreiding van het 
winkeloppervlak ontbreekt distributieve 
ruimte.  
 

5.5 Overige kernen 

In de overige kernen van de gemeente 
Tubbergen zijn nog diverse winkels 
aanwezig. Zo is in Vasse, Harbrinkhoek en 
Langeveen een kleine supermarkt 
gevestigd.  
 
In de toekomst zijn er onvoldoende 
economische mogelijkheden voor complete 
(dagelijkse) winkelvoorzieningen in de kleine 
kernen. Dit betekent niet dat er buiten de 
aangegeven winkelstructuur geen winkels 
meer mogelijk zijn: vaak zullen bestaande 
winkels nog jarenlang functioneren. Vooral 
Vasse kan profiteren van bestedingen door 
verblijfstoeristen in de omgeving.  
 
Wij bevelen aan buiten de aangegeven 
gewenste winkelstructuur (centra van 
Tubbergen, Geesteren en Albergen) niet 
substantieel meer te investeren in de 
winkelfunctie en deze daar ook niet 
substantieel uit te breiden. Enerzijds 
ontbreekt op termijn het draagvlak voor een 
economisch gezond en eigentijds 
winkelaanbod, anderzijds gaat het ten koste 
van de gewenste winkelstructuur.  
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5.6 Volumineuze detailhandel 

In verschillende kernen in de gemeente 
Tubbergen zijn buiten de bovengenoemde 
centra voor dagelijkse boodschappen nog 
enkele winkels voor gerichte aankopen 
gevestigd. Het betreft enkele (grootschalige) 
aanbieders in volumineuze artikelen 
(woninginrichting, doe-het-zelf, 
tuinartikelen). Deze winkels worden 
doelgericht bezocht en functioneren 
grotendeels solitair. Vanwege hun omvang 
en specifieke vestigingseisen (parkeren, 
bereikbaarheid) zijn deze winkels veelal 
gevestigd aan de rand van de kern.  
 
Voor woninginrichting bevinden zich 
verspreid over de kernen enkele aanbieders. 
De belangrijkste (grootste) winkels bevinden 
zich in de kern Tubbergen (Schrameijer, 
Bekhuis, Alles Kids). De winkels in deze 
branches hebben een bovenlokaal 
verzorgende functie.  
 
Voor structurele uitbreiding van het aanbod 
in woninginrichting is geen distributieve 
ruimte. Dergelijke winkels worden in 
toenemende mate geclusterd in grotere 
themacentra. Het draagvlak in Tubbergen 
en omgeving is te klein om hier een dergelijk 
themacentrum te ontwikkelen.  

Het aanbod voor doe-het-zelf bestaat uit een 
bouwmarkt Praxis in Tubbergen en diverse 
lokale aanbieders in verschillende kernen. 
Voor tuinartikelen is aan de rand van 
Tubbergen tuincentrum Europatuin 
gevestigd. Ook in Geesteren en Albergen 
bevindt zich een tuincentrum. Het aanbod in 
deze branches is van voldoende omvang.  
 

Bekhuis Woonstyle in Tubbergen 

Veldhuis in centrum Geesteren 

Doe-het-zelfzaak Praxis in Tubbergen 
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5.7 Toekomstig gewenste 
detailhandelsstructuur 

De uitgangspunten in de voorgaande 
paragrafen leiden tot een visie op de 
toekomstige detailhandelsstructuur voor de 
gemeente Tubbergen. Deze gewenste 
ruimtelijke structuur is weergegeven op 
kaart 2.  
 
Tubbergen is de grootste kern van de 
gemeente met het meest complete en 
uitgebreide winkelaanbod. Naast een 
compleet winkelaanbod voor dagelijkse 
boodschappen zal deze kern een beperkt 
aanbod in recreatieve en gericht bezochte 
branches kunnen blijven behouden (klein 
streekverzorgend centrum).  
 
Geesteren zal in de toekomst hoofdzakelijk 
een functie hebben voor de dagelijkse 
boodschappen. Hier is distributieve ruimte 
voor een eigentijdse supermarkt en een 
compleet pakket dagelijkse winkels 
(dorpscentrum).  
 
Albergen heeft ook in de toekomst vooral 
een functie voor de eigen kern, met op den 
duur vooral een supermarkt 
(dorpsvoorziening).  

Kaart 2 Toekomstig gewenste 
detailhandelsstructuur 
 
 Klein streekcentrum 
 
 Dorpscentrum 
 
 Dorpsvoorziening 

Tubbergen 

Geesteren 

Albergen 
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6 Uitwerking per winkelgebied 

6.1 Tubbergen 

6.1.1 Kwalitatieve analyse 
 
Ligging en bereikbaarheid 

De kern Tubbergen ligt centraal in de 
gemeente en wordt ontsloten door de N746 
richting Almelo en de N343 van Oldenzaal 
naar Hardenberg. Het doorgaande verkeer 
wordt aan de westzijde om de kern heen 
geleid via de Tubbergeres weg.  
 
De meeste winkels zijn gevestigd in het 
centrum van Tubbergen. Het centrum wordt 
hoofdzakelijk gevormd door de Grotestraat, 
tussen de Almeloseweg en het 
Raadhuisplein. Dit winkelgebied ligt centraal 
in de kern en is goed bereikbaar, zowel voor 
inwoners van de kern als van de omliggende 
kernen.  
 
Verspreid over de kern zijn nog enkele 
winkels voor doelgerichte aankopen 
gevestigd (woninginrichting, Praxis, 
Europatuin).  

Kaart 3  Ligging  
centrum Tubbergen 

 
 Centrumgebied 
 
  

N746

Almeloseweg 

N343 / Tubbergeresweg

N343 / Oldenzaalseweg 

Grotestraat

Raadhuisplein 
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Spreiding en kwaliteit winkelaanbod centrum 

De meeste centrumfuncties liggen rond de 
Grotestraat, tussen Waldeckstraat, Markt, 
Julianastraat en Molenstraat. Het gebied 
tussen Raadhuisplein en Almeloseweg kan 
worden beschouwd als kernwinkelgebied. 
Hier zijn ook de meeste winkels gevestigd.  
 
De twee belangrijkste trekkers van het 
centrum, de supermarkten, liggen min of 
meer solitair aan de achterzijde van de 
winkels aan de Grotestraat. De (te kleine) 
supermarkt Edah is gevestigd aan de 
Waldeckstraat. In het winkelproject De 
Eendracht bevindt zich supermarkt Plus. 
Doordat de rest van het complex vrijwel leeg 
staat, is ook hier sprake van een solitaire 
vestiging. Een echte discountsupermarkt 
ontbreekt.  
 
De overige winkels voor dagelijkse artikelen 
liggen enigszins verspreid over het centrum. 
Aan de Grotestraat bevindt zich aan beide 
zijden een aaneengesloten winkelfront, met 
vooral winkels in modisch en overig 
recreatieve branches. Hier zijn onder andere 
subtrekkers als Marskramer, DA, Schlecker, 
Trekpleister en Derksen Mode gevestigd. De 
meeste winkels zijn gericht op het midden- 
en lagere marktsegment.  g
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 Kaart 4  Branchering  
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De winkels aan het zuidelijke deel van de 
Grotestraat en aan de Almeloseweg liggen 
net buiten het kernwinkelgebied. Dit geldt 
ook voor de centrumfuncties ten noorden 
van het Raadhuisplein aan de Grotestraat. 
In tegenstelling tot de Grotestraat (nadruk 
op modische en overige recreatieve 
branches), vinden we in de zone rond het 
kernwinkelgebied relatief meer winkels die 
doelgericht bezocht worden, horeca en 
dienstverlenende bedrijven (bank, 
reisbureau, videotheek, kapper). Opvallend 
zijn de twee speciaalzaken in huishoudelijke 
artikelen in het hogere marktsegment: La 
Cuisine en Iitalla Shop.  
 
Op dinsdagmorgen staat op het 
Raadhuisplein de markt (± 20 kramen).  
 

Opzet en routing 

De Grotestraat is van oudsher de 
belangrijkste winkelstraat van Tubbergen. 
Het winkelgebied is compact (korte 
loopafstanden) en overzichtelijk. Van 
Raadhuisplein tot Almeloseweg is sprake 
van een aaneengesloten winkelfront aan 
beide zijden van de straat. De winkelstraat 
kenmerkt zich door kleinschaligheid en een 
smal wegprofiel. De zuidelijke entree van 
het winkelgebied is zwak door de lange 
blinde gevel van het hotel.  
 
De verbindingen tussen de supermarkten 
(publiekstrekkers) en de overige winkels aan 
de Grotestraat zijn matig. De passage 
tussen Grotestraat en Edah is smal en 
slecht zichtbaar. Ook De Eendracht (met 
supermarkt Plus) heeft geen directe relatie 
met de Grotestraat door leegstand aan de 
voorzijde van het complex en een 
onduidelijke en onaantrekkelijke looproute 
over de Markt.  
 
De supermarkt Plus in de Eendracht is 
recent uitgebreid, waarbij er aan de Markt 
een entree is gemaakt. Hierdoor is de relatie 
met de Markt en de rest van het centrum 
verbeterd.  

Ontwikkelingslocatie “Pinners” aan Almeloseweg 

Supermarkt Plus is uitgebreid richting Markt 

La Cuisine: winkel in hogere marktsegment 
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Ook voor de locatie "Pinners" aan de 
Almeloseweg zijn concrete plannen voor 
nieuwbouw. In afwijking van de Ruimtelijke 
ontwikkelingsvisie Centrum (2000) wordt 
hier niet meer uitgegaan van verplaatsing 
van de supermarkt (Edah). Wel wordt nog 
steeds uitgegaan van verlegging van de 
Almeloseweg. 
 
Het huidige bouwplan voor deze locatie 
betreft een klein winkelproject met woningen 
erboven. In stedenbouwkundige zin herstelt 
het project de rooilijn van de Almeloseweg 
waardoor de straat een betere uitstraling 
krijgt. In functionele zin voegt het project, 
vanwege zijn beperkte kritische massa, niet 
veel toe. Vanwege de kleine winkelunits is 
de locatie niet geschikt voor de vestiging 
van een (sub)trekker. Hierdoor zal dit project 
naar verwachting niet leiden tot substantiële 
wijziging van de ruimtelijke structuur van het 
centrum.  
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Parkeren en verkeer 

De belangrijkste parkeerlocaties bevinden 
zich op de Markt, aan de Waldeckstraat (bij 
Edah) en achter supermarkt Plus. De 
parkeerterreinen zijn goed bereikbaar. Aan 
de westzijde is de parkeerroute enigszins 
onduidelijk (door kleine straatjes).  
 
De Grotestraat is ingericht als 
eenrichtingsverkeerweg (vanuit het zuiden 
toegankelijk), met verspreid over de straat 
enkele parkeerplaatsen voor de winkels.  
 
De parkeercapaciteit in het centrum is 
voldoende. Een aantal winkels aan de 
Grotestraat heeft een tweede entree aan de 
achterzijde, zodat klanten het parkeerterrein 
aan de Waldeckstraat als bronpunt kunnen 
gebruiken. Door een matige ligging ten 
opzichte van de winkels worden de 
parkeerterreinen op de Markt (vooral bij 
sporthal) en achter de Eendracht niet 
optimaal gebruikt.  
 
In het hele centrum (met uitzondering van 
het parkeerterrein achter het gemeentehuis) 
geldt een kortparkeerregime (blauwe zone). 
Een deel van de parkeerplaatsen wordt 
ingenomen door langparkeerders 
(winkelpersoneel).  
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Kaart 6  Parkeren 
centrum Tubbergen 

 
 Parkeerterrein 
 
 Parkeerroute 
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Karakteristieke panden geven eigen identiteit 

Authentieke winkelpanden 

Inrichting openbare ruimte enigszins gedateerd 

Uitstraling en inrichting 

De Grotestraat heeft een goede uitstraling 
als winkelstraat. De karakteristieke panden 
(zoals oude raadhuis) en historische 
winkelpanden geven deze winkelstraat een 
eigen identiteit. Het (auto)verkeer in de 
straat zorgt voor levendigheid. De Eendracht 
is een modern winkelcomplex. Door de 
smalle passages en vele leegstaande 
winkelunits heeft dit project geen goede 
uitstraling. Het Edah-pand heeft een matige, 
verouderde uitstraling.  
 
Opvallend is dat de meeste winkels tussen 
de middag dicht zijn, waardoor er op dit 
tijdstip weinig sfeer in het centrum is. De 
grote variatie in openingstijden per winkel 
zorgt bovendien voor grote onduidelijkheid 
voor de consument.  
 
De inrichting van de openbare ruimte is 
verzorgd, maar enigszins gedateerd 
(bestrating, lantaarns, bankjes, etc.). De 
vele uitstallingen op het (smalle) trottoir 
zorgen voor een rommelige uitstraling.  
De braakliggende “Pinners”-locatie zorgt (nu 
nog) voor een rommelige uitstraling aan 
deze zijde van het centrum. Dit geldt ook 
voor de Markt, waar vrijwel alleen maar 
achterkanten van winkels te zien zijn. 

Conclusies kwalitatieve analyse 
 
STERK 
► Compleet dagelijks winkelaanbod 
► Uitgebreid recreatief aanbod  
► Compacte opzet Grotestraat 
► Historische structuur en uitstraling 
► Goede bereikbaarheid 
► Gratis parkeren bij winkels 
 
ZWAK 
► Matige relatie trekkers-overige 

winkels 
► Ontbreken discounter 
► Kleinschaligheid winkelpanden 
► Braakliggende “Pinners”-locatie 
► Inrichting openbare ruimte 

verouderd 
► Geen eenduidige openingstijden 
 
KANSEN 
► Centrale verzorgingskern in 

gemeente 
► Historische sfeer en toerisme 
 
BEDREIGINGEN 
► Sterkere positie concurrenten  

(o.a. Ootmarsum) 
► Structurele leegstand 
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6.1.2 Plan van aanpak 
 
In de gewenste detailhandelsstructuur 
(paragraaf 5.7) heeft het centrum van de 
kern Tubbergen in de toekomst een functie 
als klein streekverzorgend centrum. Het 
verzorgingsgebied bestaat uit de eigen kern 
en omliggende kernen in de gemeente. 
Sommige specifieke winkels zullen deels 
ook klanten uit een groter gebied kunnen 
trekken. Door het beperkte aantal inwoners 
in het primaire verzorgingsgebied en de 
nabijheid van grotere steden, is er geen 
aanleiding het aanbod substantieel uit te 
breiden. Niettemin zijn in beperkte mate 
kansen aanwezig om met gerichte 
marketing specifieke branches te stimuleren. 
 
Voor het centrum van Tubbergen blijft het 
dagelijks aanbod het fundament, waarop het 
winkelaanbod in overige branches kan 
worden gebouwd. De supermarkten zijn 
hierbij de belangrijkste trekkers. Om in de 
toekomst de bovenlokale functie goed te 
kunnen vervullen, is versterking van de 
supermarkten gewenst. Schaalvergroting 
van de bestaande winkels is nodig. Met de 
recente uitbreiding van de Plus wordt al 
deels aan deze wens voldaan. Daarnaast 
kan het aanbod kwalitatief worden versterkt 
door toevoeging van een discounter. 

Kaart 7
Visie Tubbergen

Supermarkt
Kernwinkelgebied
Winkelfront
Aanloopgebied
Parkeerterrein
Concentratiegebied
Centrumgebied
Parkeerroute
Locatie nieuwe �
supermarkt
Omlegging
Almeloseweg
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De overige winkels kunnen profiteren van de 
grote bezoekersstromen bij de (versterkte) 
supermarkten, mits er een goede relatie is 
tussen supermarkten en overige winkels.  
 
Het recreatieve winkelaanbod in het centrum 
van Tubbergen is reeds uitgebreid voor een 
kern van deze omvang. Gezien het beperkte 
verzorgingsgebied en de concurrerende 
(recreatieve) winkelgebieden in de regio, 
zien wij weinig aanleiding voor substantiële 
uitbreiding van het aanbod in recreatieve 
branches. Mogelijk kunnen door gerichte 
marketing specifieke branches worden 
gestimuleerd. Hierbij kan aangesloten 
worden bij reeds aanwezige bovenlokale 
aanbieders.  
 
Ter versterking van de ruimtelijke structuur 
stellen wij voor een concentratiegebied aan 
te wijzen, waarbinnen winkels en overige 
centrumfuncties worden gestimuleerd. De 
gemeente kan hiermee duidelijk aangeven 
waar in de toekomst investeringen vooral 
dienen plaats te vinden. Het is van belang 
dit concentratiegebied niet te groot te 
maken, zodat een compact winkelcentrum 
behouden blijft. Binnen dit gebied moet wel 
voldoende ruimte zijn voor enige uitbreiding 
van het winkelaanbod. 

Uitgaande van het reeds genomen besluit 
de Almeloseweg te verleggen, verliest de 
huidige Almeloseweg haar karakter als 
aanloopstraat met doorgaand verkeer. Met 
de bouw van kleinschalige units op de 
Pinnerslocatie en herinrichting van de 
openbare ruimte (meer nadruk op 
verblijven), kan het kernwinkelgebied 
enigszins groeien in zuidelijke richting. 
 
Rondom de Markt is ruimte voor een 
eventuele meer grootschalige uitbreiding 
van het winkelaanbod, zoals verplaatsing 
dan wel toevoeging van een supermarkt. 
Versterking van het winkelaanbod op deze 
locatie, direct aansluitend aan het grootste 
en meest belangrijke parkeerterrein van het 
centrum, draagt bij aan versterking van de 
ruimtelijke structuur. Het centrum blijft 
compact en er ontstaan mogelijkheden voor 
het creëren van een ‘winkelrondje’.  
 
Het concentratiegebied bestaat uit de 
Grotestraat, ten zuiden van het 
Raadhuisplein en de Markt, inclusief de 
Eendracht. Met de verlegging van de 
Almeloseweg kan de zuidelijke begrenzing 
komen te liggen bij de Waldeckstraat en de 
Molenstraat (kaart 7). 
 

De Grotestraat ten noorden van het 
Raadhuisplein kan als aanloopgebied 
worden getypeerd. De directe relatie met het 
kernwinkelgebied is vanwege de afstand te 
groot. Dit goed bereikbare en zichtbare deel 
van het centrum is vooral aantrekkelijk voor 
meer doelgericht bezochte winkels, 
commerciële diensten en overige 
maatschappelijke, medische of sociale 
voorzieningen. Om de potenties van het 
kernwinkelgebied niet 'uit te hollen' is het 
gewenst om buiten het concentratiegebied 
de winkelfunctie niet substantieel uit te 
breiden. De gevestigde winkels buiten het 
concentratiegebied kunnen echter gewoon 
blijven bestaan (en eventueel uitbreiden). 
 
Boodschappen doen blijft een belangrijk 
(eerste) bezoekmotief voor het centrum van 
Tubbergen. Belangrijke randvoorwaarde 
hierbij is een goede (auto)bereikbaarheid en 
voldoende parkeergelegenheid. Een sterk 
punt in het centrum van Tubbergen is de 
mogelijkheid nabij de winkels gratis te 
parkeren. Hiermee onderscheidt dit 
winkelgebied zich van grotere centra als 
Almelo. De bereikbaarheid en ontsluiting 
van de parkeerterreinen (parkeerroute) is op 
een aantal plaatsen onduidelijk. Het is 
gewenst een goede parkeerroute aan te 
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geven (verwijzigingsborden), zodat 
consumenten logisch en eenvoudig van en 
naar de verschillende parkeerlocaties 
worden geleid.  
 
Op dit moment is de Grotestraat ingericht 
voor eenrichtingsverkeer. De aanwezigheid 
van autoverkeer in de winkelstraat botst 
vaak met de wens een aantrekkelijk 
verblijfsklimaat te realiseren. De 
voetgangsintensiteit in de Grotestraat is 
echter niet zo hoog dat het inrichten als 
voetgangersgebied gerechtvaardigd is. Het 
verkeer in de straat draagt nu bij aan de 
zichtbaarheid en levendigheid van het 
winkelgebied. Wij adviseren dan ook de 
verkeersfunctie in de Grotestraat te 
handhaven. Door een zorgvuldige inrichting 
(winkelerf) kan de auto wel ondergeschikt 
worden gemaakt aan de voetganger.  
 
De aantrekkelijkheid van het centrum wordt 
in belangrijke mate bepaald door de 
uitstraling van winkels en de inrichting van 
de openbare ruimte. In het hele centrum van 
Tubbergen is herinrichting (modernisering) 
van het openbaar gebied gewenst. Ook het 
onderhoud en de uitstraling van panden blijft 
een continu aandachtspunt. Dit geldt in het 

bijzonder voor de zuidzijde van het centrum 
(Grotestraat, Almeloseweg).  
 
Rond het middaguur zijn veel winkels 
gesloten en ontbreekt een gezellige sfeer. 
Sluiting van winkels istussen de middag in 
toenemende mate ongebruikelijk en sluit 
zodoende steeds minder aan bij het 
verwachtingspatroon van de consument. 
Door afnemende winkeltrouw en als het 
belang van regiobezoekers en toerisme 
groot is, is het aantal klanten dat niet van 
sluiting op de hoogte is, wellicht groter dan 
men denkt. Veel van deze klanten zullen 
uitwijken naar elders. In ieder geval is het 
van belang dat de grote mate aan variëteit in 
winkelopeningstijden op elkaar wordt 
afgestemd.  
 
Tenslotte kunnen horecagelegenheden, 
zoals lunchrooms en eetcafés met terrassen 
bijdragen aan de aantrekkelijkheid van een 
winkelgebied, zowel voor de eigen inwoners 
als voor toeristen. Enige uitbreiding van het 
daghoreca-aanbod in het centrum van 
Tubbergen lijkt mogelijk.  

Actiepakket 
 
► Afbakening concentratiegebied: 

hierbinnen stimuleren winkelfunctie 
 
► Beperkte uitbreiding bestaande 

winkels buiten concentratiegebied 
mogelijk, verder geen substantiële 
uitbreiding 

 
► Vestigingsbereidheid en inpassing 

discounter nader onderzoeken 
 
► Voldoende parkeren nabij winkels 

en verbeteren bereikbaarheid 
parkeerterreinen (verwijzingen) 

 
► Verbeteren inrichting openbare 

ruimte en uitstraling centrum 
(winkelerf, beeldkwaliteit centrum 
Zuid) 

 
► Opheffen middagsluiting winkels en 

invoeren eenduidige openingstijden 
 
► Gerichte marketing en acquisitie 

van winkels in specifieke branches 
 
► Uitbreiding daghoreca met 

terrasfunctie 
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6.2 Geesteren 

6.2.1 Kwalitatieve analyse 
 
Ligging en bereikbaarheid 

De kern Geesteren ligt circa 5 kilometer ten 
noordwesten van Tubbergen, op een 
kruising van wegen. Geesteren wordt 
ontsloten door de Denekamperweg, 
Haarbrinksweg, Vriezenveenseweg en 
Langeveenseweg. 
 
De meeste winkels zijn gevestigd aan de 
Dorpsstraat, de doorgaande route door de 
kern. De bereikbaarheid van de winkels in 
het centrum is goed.  
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Kaart 8  Ligging  
centrum Geesteren 

 
 Centrumgebied 
 
  

Denekamperweg

Haarbrinksweg 

Vriezenveenseweg 

Langeveenseweg 

Dorpsstraat 
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Spreiding en kwaliteit winkelaanbod 

Het winkelaanbod in Geesteren ligt nogal 
verspreid over de kern en bestaat uit winkels 
in diverse branches (versspeciaalzaken, 
drogist, mode). De belangrijkste trekker voor 
dagelijkse boodschappen (supermarkt Plus) 
is gevestigd in het complex De Veldstegge 
en is van beperkte omvang (± 600 m² vvo).  
 
Door de ontwikkeling van De Veldstegge 
met de supermarkt en een aantal overige 
winkelunits is rondom deze locatie het 
centrum van Geesteren gevormd. Het aantal 
winkelunits en –oppervlak in dit 
winkelgebied is voldoende. Desondanks zal 
de consument dit gebied niet snel als 
samenhangend winkelcentrum beleven. Dit 
komt hoofdzakelijk door het beperkte aantal 
echte winkels. Een groot deel van de 
commerciële ruimte wordt ingevuld door 
dienstverleners (reisbureau, bank) en 
horeca (café, restaurant) of staat leeg.  
 
Er zijn vooral winkels in het lagere en 
middenmarktsegment. Opvallende 
subtrekker in de modisch recreatieve 
branche is Ten Cate Tweka Fabriekswinkel 
in het oostelijk deel van de Dorpsstraat.  
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 Kaart 9  Branchering  
 centrum Geesteren 
 
 Voedings- en genotmiddelen Overige detailhandel 
 

 Frequent  benodigde non-food Leegstand 
 

 Modisch recreatief Dienstverlening 
 

 Overig recreatief Horeca 
 

 Gerichte non-food 
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Opzet, routing, parkeren 

De meeste winkels in Geesteren zijn 
gevestigd aan de Dorpsstraat. Er is echter 
geen sprake van een samenhangend, 
compact winkelcentrum. Winkelpanden 
worden afgewisseld met woningen, 
dienstverleners en horecagelegenheden.  
 
Opvallend is het nieuwbouwproject De 
Veldstegge centraal in de kern tegenover de 
kerk. Het grootste deel van deze 
winkelwand bestaat uit leegstaande units. 
De supermarkt heeft een tweede uitgang 
aan de achterzijde, naar het parkeerterrein. 
Mede hierdoor zijn de (loop)afstanden 
tussen winkels onderling en winkels en 
parkeren groot (voor een centrum van deze 
omvang). 
 
Voor de winkels is voldoende ruimte voor 
parkeren. Daarnaast is achter De 
Veldstegge een parkeerterrein.  
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Kaart 10  Structuur 
centrum Geesteren 
 
 Trekkers 
 

Overige detailhandel 
 

Leegstand 
 
 Parkeren   
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Uitstraling en inrichting 

Het winkelaanbod in Geesteren wordt 
gevormd door diverse panden met een 
eigen, veelal aantrekkelijke uitstraling. Het 
winkelcomplex De Veldstegge heeft een 
eigentijdse uitstraling. De massa 
(bouwhoogte) en uitstraling van het complex 
sluit niet erg goed aan bij de dorpse 
uitstraling van de overige winkelpanden. Het 
grote aantal leegstaande panden draagt niet 
bij aan een aantrekkelijk winkelgebied.  
 
De openbare ruimte is verzorgd. Doordat de 
Dorpsstraat een doorgaande verkeersfunctie 
heeft (van Vriezenveen richting Tubbergen), 
is verblijfsklimaat niet optimaal. Anderzijds 
zorgt de verkeersfunctie voor een goede 
zichtbaarheid van de winkels (voor 
consumenten en/of toeristen van buiten 
Geesteren) en levendigheid in de straat.  
 

Karakteristieke winkelpanden 

Veel leegstand in De Veldstegge 

Verzorgde inrichting openbaar gebied 

Conclusies kwalitatieve analyse 
 
STERK 
► Vrijwel compleet dagelijks aanbod 
► Goede bereikbaarheid winkels 
► Voldoende parkeerplaatsen bij 

winkels 
► Verzorgde uitstraling winkels en 

openbare ruimte 
 
ZWAK 
► Winkels liggen verspreid over kern 
► Supermarkt aan de kleine kant 
► Veel leegstaande winkelunits 
 
KANSEN 
► Courante winkelruimte beschikbaar 

rondom supermarkt 
 
BEDREIGINGEN 
► Uitgebreide aanbod in de omgeving 

(Tubbergen, Vriezenveen) 
► Beperkt draagvlak 
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6.2.2 Plan van aanpak 
 
In de detailhandelsstructuur voor de 
gemeente Tubbergen is aangegeven dat 
Geesteren in de toekomst een functie kan 
vervullen als dorpscentrum (paragraaf 5.7). 
 
Het functioneren van een dorpscentrum met 
vooral een lokaal verzorgende functie wordt 
in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit 
van het dagelijkse aanbod. De omvang en 
kwaliteit van het supermarktaanbod speelt 
hierbij een belangrijke rol. In Geesteren is 
één kwalitatief goede supermarkt aanwezig. 
Vanwege de nabijheid van Tubbergen en 
Vriezenveen is er geen distributieve 
uitbreidingsruimte aanwezig. Door het 
vrijwel complete dagelijkse aanbod in 
Geesteren achten wij het mogelijk ook in de 
toekomst een groot deel van de inwoners uit 
Geesteren te binden aan de eigen kern.  
 
De overige winkels voor dagelijkse 
boodschappen kunnen profiteren van de 
trekkracht van de supermarkt. Het aanbod 
voor dagelijkse artikelen in Geesteren is van 
voldoende omvang om de toekomstige 
functie te kunnen vervullen.  
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Kaart 11   
Visie Geesteren 
 
 Supermarkten 
 

Winkelfunctie 
 

Parkeerterreinen 
 
 Concentratiegebied   

  



 

Droogh Trommelen Broekhuis 44 

Voor de moderne consument is bij 
boodschappen doen gemak en efficiëntie 
belangrijk. Bij voorkeur zijn alle winkels 
(voor dagelijkse artikelen) geconcentreerd in 
een compact winkelcentrum. In Geesteren 
liggen de winkels enigszins verspreid over 
de kern. Dit zal op termijn leiden tot een 
vermindering van het aanbod. Met de 
ontwikkeling van De Veldstegge zijn de 
mogelijkheden gecreëerd voor een compact 
winkelcentrum rondom de supermarkt. Het 
is goed om dit deel van de Dorpsstraat aan 
te wijzen als winkelconcentratiegebied. 
Hiermee kan de gemeente aangeven waar 
in de toekomst de detailhandelsfunctie mag 
toenemen. Dit schept duidelijkheid voor 
ondernemers die willen uitbreiden of zich 
willen vestigen in Geesteren.  
 
Bestaande (zelfstandige) ondernemers uit 
Geesteren zullen niet snel verplaatsen naar 
dit concentratiegebied. Veel winkeliers zijn 
eigenaar van hun winkelpand. Verplaatsing 
leidt bij hen tot veel waardeverlies van hun 
onroerend goed en toename van de kosten 
(hogere huisvestingslasten). Winkels buiten 
het concentratiegebied kunnen gewoon 
blijven bestaan. Beperkte uitbreiding is 
mogelijk, mits passend bij de schaal en 
verzorgingsfunctie.  

Voor winkels in Geesteren zijn vooral 
bereikbaarheid en parkeren belangrijke 
randvoorwaarden. Voor de zichtbaarheid 
van de winkels is het belangrijk dat de 
vereersfunctie van de Dorpsstraat 
gehandhaafd blijft. Het is wel gewenst het 
doorgaande vrachtverkeer om te leiden. 
Verkeersremmende maatregelen en een 
breder trottoir kunnen de verkeersveiligheid 
en het verblijfsklimaat voor bezoekers aan 
de winkels verbeteren.  
 
Voor het functioneren van de winkels is het 
belangrijk dat er dichtbij de winkels 
geparkeerd kan worden. Achter de 
supermarkt en bij de winkels aan de 
Dorpsstraat zijn voldoende parkeerplaatsen. 
Het is gewenst deze parkeerplaatsen zoveel 
mogelijk vrij te houden voor de consument.  
 
De uitstraling van de meeste winkels is 
verzorgd. Ook de inrichting van het 
openbaar gebied is van voldoende kwaliteit. 
Ter verbetering van het verblijfsklimaat in 
het concentratiegebied is een herinrichting 
van de openbare ruimte gewenst 
(verkeersremmende maatregelen, duidelijk 
onderscheid weg – trottoir).  
 

Actiepakket 
 
► Afbakening concentratiegebied 
 
► Beperkte uitbreiding bestaande 

winkels buiten concentratiegebied 
mogelijk 

 
► Behouden voldoende 

parkeervoorzieningen nabij winkels 
 
► Doorgaand vrachtverkeer in 

Dorpsstraat weren  
 
► Verkeersremmende maatregelen en 

herinrichting openbare ruimte 
concentratiegebied 

 
► Constante zorg voor goede 

uitstraling winkelpanden 
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6.3 Albergen 

6.3.1 Kwalitatieve analyse 
 
Ligging en bereikbaarheid 

De kern Albergen ligt enkele kilometers ten 
zuiden van Tubbergen aan de N349 (Almelo 
– Ootmarsum).  
 
De supermarkt ligt op de hoek van de 
Zenderseweg en de Ootmarsumseweg 
(N349). Deze trekker is goed bereikbaar. De 
meeste overige winkels liggen aan de 
Hoofdstraat.  
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Kaart 12  Ligging  
centrum Albergen 

 
 Centrumgebied 
 
  

Zenderseweg

N349 / Ootmarsumseweg 
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Spreiding en kwaliteit winkelaanbod 

Het winkelaanbod in Albergen is van 
beperkte omvang. Voor dagelijkse 
boodschappen is de supermarkt Super de 
Boer de belangrijkste trekker. Deze winkel is 
van voldoende omvang en kwaliteit. De 
overige winkels voor dagelijkse artikelen 
(bakker, groentewinkel, bloemen, drogist) 
liggen verspreid over de kern.  
 
Het aanbod in overige branches (recreatief, 
doelgericht) is beperkt en bestaat uit enkele 
verspreid liggende winkels. Deze winkels 
functioneren solitair.  
 
De winkel bij de benzinepomp aan de 
Ootmarsumseweg heeft tevens een relatief 
uitgebreid aanbod in diverse artikelen.  
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 Kaart 13  Branchering  
 centrum Albergen 
 
 Voedings- en genotmiddelen
 

 Frequent benodigde non-food
 

 Modisch recreatief
 

 Overig recreatief
 

 Gerichte non-food 
  

 Dienstverlening 
 

 Horeca 
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Opzet, routing, parkeren 

De winkels in Albergen liggen nogal 
verspreid over de kern. Een samenhangend 
winkelgebied ontbreekt. De supermarkt ligt 
goed zichtbaar en bereikbaar aan de 
doorgaande weg.  
 
De vindbaarheid van de winkels aan de 
Hoofdstraat is minder goed. Deze straat is 
vanaf de doorgaande weg nauwelijks 
zichtbaar en heeft geen relatie met de 
supermarkt. De winkels in Albergen hebben 
echter hoofdzakelijk een verzorgende 
functie voor inwoners uit de eigen kern. 
Zichtbaarheid is daarom voor het goed 
functioneren minder belangrijk.  
 
Bij de supermarkt is voldoende 
parkeergelegenheid. Ook in de Hoofdstraat 
zijn voldoende parkeerplaatsen voor de 
winkels aanwezig.  
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 Trekkers 
 

Overige detailhandel 
 
Parkeerterrein   
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Uitstraling en inrichting 

De meeste winkels hebben een verzorgde 
uitstraling. Bij enkele panden is sprake van 
enig achterstalling onderhoud of verouderde 
uitstraling (gevel, etalage).  
 
Ook de inrichting van de openbare ruimte in 
de kern is goed verzorgd (bestrating, 
parkeerplaatsen).  
 Meeste winkels hebben verzorgde uitstraling 

Voldoende parkeergelegenheid voor winkels 

Inrichting openbaar gebied goed 

Conclusies kwalitatieve analyse 
 
STERK 
► Supermarkt voor dagelijkse 

boodschappen 
► Goede bereikbaarheid supermarkt 
► Voldoende parkeren voor de 

winkels 
► Verzorgde inrichting openbare 

ruimte 
 
ZWAK 
► Beperkt (dagelijks) aanbod 
► Winkels liggen verspreid over de 

kern 
► Winkels Hoofdstraat matig zichtbaar
 
KANSEN 
► Ligging aan doorgaande weg 
► Supermarkt beperkt uitbreiden 
 
BEDREIGINGEN 
► Beperkt draagvlak 
► Concurrerend aanbod in de 

omgeving 
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6.3.2 Plan van aanpak 
 
In de detailhandelsstructuurvisie voor de 
gemeente Tubbergen is aangegeven dat 
Albergen een functie kan vervullen als 
dorpsvoorziening (paragraaf 5.7).  
 
Het verzorgingsgebied van Albergen wordt 
hoofdzakelijk gevormd door de inwoners uit 
de eigen kern. Door de aanwezigheid van 
een supermarkt kan relatief veel koopkracht 
worden gebonden aan de eigen kern en zal 
de omzet ook in de toekomst van groot 
genoeg zijn om deze dorpsvoorziening te 
kunnen laten bestaan. Enige 
schaalvergroting van de supermarkt is 
mogelijk. Voor substantiële uitbreiding van 
het aanbod is het draagvlak echter te klein.  
 
De overige winkels liggen verspreid over de 
kern. Clustering van deze winkels rondom 
de supermarkt (publiekstrekker) heeft de 
voorkeur, maar de investeringen hiervoor 
zijn dusdanig hoog dat dit voor de meeste 
zelfstandige ondernemers waarschijnlijk niet 
haalbaar is.  
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Randvoorwaarden voor het goed 
functioneren van het winkelapparaat in 
Albergen zijn een goede bereikbaarheid, 
voldoende parkeergelegenheid voor de 
winkels en een verzorgde uitstraling van de 
winkels en de openbare ruimte.  
 
Het is gewenst de aanwezige ondernemers 
in Albergen maximaal te faciliteren om op 
deze manier te proberen het aanbod zo lang 
mogelijk op peil te houden. Uitbreiding van 
bestaande winkels op de huidige locatie 
wordt toegestaan, mits passend bij de 
huidige verzorgingsfunctie.  

Supermarkt is belangrijkste trekker 

Voldoende parkeerplaatsen bij winkels 

Geen substantiële uitbreiding aanbod mogelijk 

Actiepakket 
 
► Enige schaalvergroting supermarkt 

gewenst 
 
► Indien behoefte bij ondernemers: 

beperkte uitbreiding bestaande 
winkels toestaan 

 
► Behouden voldoende 

parkeervoorzieningen nabij winkels 
 
► Constante zorg voor verzorgde 

uitstraling winkels en inrichting 
openbare ruimte 
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7 Samenvatting 

De gemeente Tubbergen heeft behoefte aan 
een actuele visie op de gemeentelijke 
detailhandelsstructuur voor de komende tien 
jaar.  
 
Vraagstelling 

Aan Droogh Trommelen Broekhuis is 
gevraagd een heldere uitvoeringsgerichte 
visie op de gewenste ruimtelijk-economische 
structuur van de detailhandel op te stellen 
met concrete uitwerking per winkelgebied.  
 
Algemene trend: schaalvergroting 

Voor kleinschalige voorzieningen is het 
steeds moeilijker aan de toenemende eisen 
van de consument te voldoen. Er vindt dan 
ook een schaalvergroting plaats in de 
voorzieningenstructuur, waarbij winkels en 
overige voorzieningen in kleine kernen 
verdwijnen. Het winkelaanbod wordt steeds 
meer geconcentreerd in grotere kernen en 
centrumgebieden.  
 
Toekomstige detailhandelsstructuur 

In de winkelgebieden in de gemeente 
Tubbergen is boodschappen doen het 
belangrijkste bezoekmotief. De winkels 

bedienen vooral de eigen kern. De kern 
Tubbergen heeft daarnaast een beperkte 
bovenlokaal verzorgende functie (voor 
inwoners uit de hele gemeente). 
 
In onze visie gaan we uit van een zo 
aantrekkelijk mogelijk aanbod voor 
dagelijkse boodschappen in de directe 
woonomgeving. De mogelijkheden hiervoor 
worden bepaald door het draagvlak in de 
kern en het concurrerende aanbod in de 
omgeving.  
 
In de kern Tubbergen is het draagvlak van 
voldoende omvang voor een compleet 
boodschappencentrum met enig recreatief 
aanbod. Het winkelcentrum heeft een 
beperkte streekverzorgende functie. Van 
belang is dat de supermarkten (trekkers) 
een eigentijdse kwaliteit en omvang hebben 
(± 1.000 m² vvo). Toevoeging van een 
discounter zal de diversiteit van het aanbod 
vergroten (en zo de aantrekkingskracht van 
het centrum). Om goed te kunnen 
functioneren en om een bijdrage te kunnen 
leveren aan versterking van de ruimtelijk-
economische structuur van het hele 
centrum, is het gewenst deze extra trekker 
te vestigen op of bij de Markt.  
 

Geesteren kan in de toekomst een functie 
vervullen als dorpscentrum voor de eigen 
kern. Het draagvlak is voldoende voor een 
compleet dagelijks aanbod met onder 
andere een eigentijdse supermarkt. 
Concentratie van het winkelaanbod rondom 
de supermarkt heeft de voorkeur.  
 
In Albergen is het verzorgingsgebied te klein 
voor een compleet dagelijks aanbod. In de 
toekomst kan hier een dorpsvoorziening 
blijven bestaan in de vorm van een 
supermarkt van voldoende omvang en 
kwaliteit en eventueel enig aanvullend 
(dagelijks) aanbod.  
 
In de overige kernen van de gemeente zijn 
in de toekomst onvoldoende economische 
mogelijkheden voor complete (dagelijkse) 
winkelvoorzieningen. Wij adviseren buiten 
de aangegeven gewenste winkelstructuur 
(centra van Tubbergen, Geesteren en 
Albergen) niet substantieel meer te 
investeren in de winkelfunctie. Dit betekent 
overigens niet dat er buiten de genoemde 
winkelgebieden geen winkels meer mogelijk 
zijn: vaak zullen bestaande winkels nog 
jarenlang functioneren.  
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Acties 

Deze detailhandelsstructuurvisie leidt tot 
een aantal concrete acties per winkelgebied. 
Om op lange termijn in de twee grootste 
kernen (Tubbergen, Geesteren) een sterk 
winkelcentrum te kunnen behouden is het 
gewenst het winkelaanbod zoveel mogelijk 
te concentreren binnen de aangewezen 
winkelconcentratiegebieden. Ook in 
Albergen is een concentratie van de winkels 
rondom de supermarkt gewenst. Naar 
verwachting zullen bestaande zelfstandige 
ondernemers echter niet snel verplaatsen.  
 
Wij adviseren de gemeente om in alle op te 
stellen of te wijzigen bestemmingsplannen, 
met uitzondering van de centrumgebieden, 
detailhandel in algemene zin uit te sluiten. 
Binnen de centrumgebieden gelden in 
beginsel geen belemmeringen voor 
uitbreiding of vestiging van centrum functies 
(winkels, horeca, dienstverlening). Voor 
winkels die buiten de centrumgebieden 
liggen, kan een overgangsbepaling worden 
opgenomen. Daarmee is het mogelijk de 
huidige winkelfunctie te handhaven, 
ondanks het gewijzigde bestemmingsplan. 
Indien een winkelpand vijf jaar niet is 
ingevuld, kan de bestemming detailhandel 
worden gewijzigd.  

Voor enkele vormen van detailhandel 
(traditionele PDV-branches) kan een 
vrijstellingsbepaling worden opgenomen. 
Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze 
branches buiten de centrumgebieden 
worden toegestaan.  
 
Voor substantiële uitbreiding van het 
winkelaanbod is in de kernen van de 
gemeente Tubbergen nauwelijks 
distributieve ruimte. In de kern Tubbergen is 
versterking van het supermarktaanbod 
noodzakelijk (schaalvergroting, eventueel 
toevoegen discounter). In Geesteren en 
Albergen is een beperkte schaalvergroting 
van de supermarkt gewenst.  
 
Voor de drie aangewezen centrumgebieden 
geldt dat er voldoende parkeerplaatsen 
dichtbij de winkels moeten zijn. Bovendien is 
een constante zorg voor de uitstraling van 
winkelpanden en de inrichting van de 
openbare ruimte gewenst voor een 
aantrekkelijk en eigentijds winkelgebied. In 
Tubbergen is de inrichting van de openbare 
ruimte enigszins verouderd en is dus een 
herinrichting gewenst. Ook in Geesteren kan 
de kwaliteit van het verblijfsklimaat worden 
vergroot door herinrichting van het openbaar 

gebied, in combinatie met 
verkeersremmende maatregelen.  
 
Tenslotte is in het centrum van Tubbergen 
een verbetering van het verblijfsklimaat 
gewenst. Dit kan onder meer door 
eenduidige winkelopeningstijden en 
uitbreiding van het daghoreca-aanbod met 
terrassen.  
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Bijlage 1 Begeleidingscommissie en sleutelinformanten 

Begeleidingscommissie 
Dhr. Th. Leferink op Reinink gemeente Tubbergen 
Dhr. Th. Ter Beke  Ondernemersvereniging Tubbergen 
Mw. J. Vissia   Ondernemersvereniging Tubbergen 
Dhr. J. Geuzendam  Ondernemersvereniging Geesteren 
Dhr. H. Deterink  Ondernemersvereniging Reutum 
Dhr. W. Van Dalfsen  Kamer van Koophandel 
Dhr. J. Oude Kotte  Ondernemerscentrale Tubbergen 
 
Sleutelinformanten 
Gemeente Tubbergen 

Dhr. M.K.M. Stegers  Burgemeester 
Dhr. Th. Leferink op Reinink  
 
Ondernemersvereniging Tubbergen 

Dhr. R. Droste   Mw. C. Pinners 
Dhr. H. in ’t Veld  Dhr. H. Kroeze 
Dhr. J. van Benthem 
 
Ondernemersvereniging Geesteren 

Dhr. H. Silderhuis  Dhr. J. Veldhuis 
Dhr. M. Wallenbosch Dhr. J. Geuzendam 
Dhr. B. Paus 
 
Ondernemersverenigingen overige kernen 

Dhr. H. Deterink  Ondernemersvereniging Reutum 
 
Kamer van Koophandel 

Dhr. W. van Dalfsen 

Bijlage 2 Inwonertallen per kern 

Aantal inwoners per kern op 1-1-2004 
Kern Inwoners 
Tubbergen 5.276 
Geesteren 4.224 
Albergen 3.449 
Harbrinkhoek/Mariaparochie 1.763 
Langeveen 1.322 
Reutum 1.144 
Fleringen 896 
Vasse 849 
Manderveen 641 
buurtschappen 730 
TOTAAL GEMEENTE 20.294 

Bron: gemeente Tubbergen (2004), Tubbergen in cijfers 
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Bijlage 3 Indeling branches naar branchegroepen 

Branchegroepen Branches 
Voedings- en genotmiddelen Voedings- en genotmiddelen 
Frequent benodigde non-food Persoonlijke verzorging 

Huishoudelijke artikelen 
Dieren, bloem en plant 

Modisch recreatief Kleding en mode 
Schoenen en lederwaren 

Overig recreatief Goud en zilver, optische 
artikelen, antiek en kunst 
Sport en spel 
Hobby-artikelen 
Media 
Warenhuis 
Bruin- en witgoed 
Fietsen en autoaccessoires 

Gerichte non-food Doe-het-zelf-artikelen 
Wonen 
Tuincentra 

Overige artikelen 2e handsartikelen, religie, 
handicap, erotica 

 

Bijlage 4 Winkelaanbod in hoofd- en subbranches 

Overzicht winkelaanbod (m² vvo) in de gemeente Tubbergen 
Tubbergen 

Voedings- en genotmiddelen 4.848 
Freq. benodigde non-food waarvan: 3535 

Persoonlijke verzorging 880 
Huishoudelijke artikelen 1.421 
Aquarium/Bloem/Plant/Dibevo  1.234 

Modisch recreatief waarvan: 3.476 
Kleding en mode-accessoires 3.093 
Schoenen en lederwaren 383 

Overig recreatief waarvan: 2.512 
Optiek, juwelier, kunst, antiek 475 
Sport en spel 0 
Hobby artikelen 65 
Boeken, lectuur, cd's, kantoorart. 189 
Bruin- en witgoed, elektra 861 
(Brom)fietsen en autoaccessoires 922 

Gericht non-food waarvan: 19.566 
Woninginrichting, keukens, sanitair 12.412 
Doe-het-zelf artikelen 3.129 
Tuincentra en tuinartikelen 4.025 

Overig 443 
TOTAAL 34.380 
Bron: Locatus, juni 2004; bewerking Droogh Trommelen Broekhuis 
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Overzicht winkelaanbod (m² vvo) in Tubbergen en in kernen van 
gelijke omvang 

Tubbergen Kernen van 
gelijke 

omvang* 
Voedings- en genotmiddelen 2.046 1.516 
Freq. benodigde non-food waarvan: 2.445 758 

Persoonlijke verzorging 538 244 
Huishoudelijke artikelen 1.093 233 
Aquarium/Bloem/Plant/Dibevo  814 281 

Modisch recreatief waarvan: 2.476 641 
Kleding en mode-accessoires 2.223 562 
Schoenen en lederwaren 253 80 

Overig recreatief waarvan: 1.556 811 
Optiek, juwelier, kunst, antiek 125 111 
Sport en spel 0 164 
Hobby artikelen 0 58 
Boeken, lectuur, cd's, kantoorart. 189 95 
Warenhuis 0 32 
Bruin- en witgoed, elektra 636 164 
(Brom)fietsen en autoaccessoires 401 186 

Gericht non-food waarvan: 13.287 3.212 
Woninginrichting, keukens, sanitair 8.647 1.866 
Doe-het-zelf artikelen 2.190 784 
Tuincentra en tuinartikelen 2.450 562 

Overig 125 159 
TOTAAL 21.730 7.097 
Bron: Locatus, juni 2004; bewerking Droogh Trommelen Broekhuis 
Inwonercategorie 5 tot 7,5 duizend, teruggerekend naar 5.300 inwoners 
 
 

Overzicht winkelaanbod (m² vvo) in Geesteren en in kernen van 
gelijke omvang 

Geesteren Kernen van 
gelijke 

omvang* 
Voedings- en genotmiddelen 850 1.214 
Freq. benodigde non-food waarvan: 512 525 

Persoonlijke verzorging 169 160 
Huishoudelijke artikelen 248 172 
Aquarium/Bloem/Plant/Dibevo  95 193 

Modisch recreatief waarvan: 800 340 
Kleding en mode-accessoires 670 286 
Schoenen en lederwaren 130 55 

Overig recreatief waarvan: 796 596 
Optiek, juwelier, kunst, antiek 350 101 
Sport en spel 0 92 
Hobby artikelen 0 46 
Boeken, lectuur, cd's, kantoorart. 0 46 
Warenhuis 0 42 
Bruin- en witgoed, elektra 225 122 
(Brom)fietsen en autoaccessoires 221 147 

Gericht non-food waarvan: 2.321 2.142 
Woninginrichting, keukens, sanitair 715 1.033 
Doe-het-zelf artikelen 606 554 
Tuincentra en tuinartikelen 1.000 554 

Overig 138 109 
TOTAAL 5.417 4.927 
Bron: Locatus, juni 2004; bewerking Droogh Trommelen Broekhuis 
Inwonercategorie 3,5 tot 5 duizend, teruggerekend naar 4.200 inwoners 
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Overzicht winkelaanbod (m² vvo) in Albergen en in kernen van 
gelijke omvang 

Albergen Kernen van 
gelijke 

omvang* 
Voedings- en genotmiddelen 632 1.012 
Freq. benodigde non-food waarvan: 433 438 

Persoonlijke verzorging 173 133 
Huishoudelijke artikelen 0 144 
Aquarium/Bloem/Plant/Dibevo  260 161 

Modisch recreatief waarvan: 0 284 
Kleding en mode-accessoires 0 238 
Schoenen en lederwaren 0 46 

Overig recreatief waarvan: 365 497 
Optiek, juwelier, kunst, antiek 0 84 
Sport en spel 0 77 
Hobby artikelen 65 39 
Boeken, lectuur, cd's, kantoorart. 0 39 
Warenhuis 0 35 
Bruin- en witgoed, elektra 0 102 
(Brom)fietsen en autoaccessoires 300 123 

Gericht non-food waarvan: 2.848 1.785 
Woninginrichting, keukens, sanitair 2.090 861 
Doe-het-zelf artikelen 183 462 
Tuincentra en tuinartikelen 575 462 

Overig 0 91 
TOTAAL 4.278 4.106 
Bron: Locatus, juni 2004; bewerking Droogh Trommelen Broekhuis 
Inwonercategorie 3,5 tot 5 duizend, teruggerekend naar 3.500 inwoners 

Bijlage 5 Ondernemersenquête 

1. Gegevens over het bedrijf  
Bedrijfsnaam  
Naam contactpersoon  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Branche  
Eigendomssituatie winkelpand O    Huur 

O    Koop 
Bedrijfsvorm O    Zelfstandig ondernemer 

O    Filiaalbedrijf 
O    Franchisenemer 
O    Anders, namelijk 
...................................... 
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2. Welke beoordeling geeft u aan het winkelaanbod in uw kern 
op deze aspecten? 

1= slecht, 2=onvoldoende, 3= niet goed/niet slecht, 4=voldoende, 5=(zeer) goed 
Onderwerp Beoordeling Toelichting
Brancheverdeling van de winkels 
(diversiteit aanbod) 

1 – 2 – 3 – 4 - 5  

Kwaliteitsniveau van winkelaanbod 
(marktsegment (te) hoog/laag) 

1 – 2 – 3 – 4 - 5  

Spreiding van winkels over de kern 
 

1 – 2 – 3 – 4 - 5  

Uitstraling winkelpanden 
(hoe zien de winkels eruit) 

1 – 2 – 3 – 4 - 5  

Inrichting openbare ruimte 
(bestrating, verlichting, luifel) 

1 – 2 – 3 – 4 - 5  

Aantal horecabedrijven 
(voldoende aanbod, keuze) 

1 – 2 – 3 – 4 - 5  

Bereikbaarheid van de winkels 
 

1 – 2 – 3 – 4 - 5  

Parkeren 
 

1 – 2 – 3 – 4 - 5  

 
3. Wat zijn volgens u de sterke en zwakke punten voor de 

detailhandel in uw kern? 
Sterke punten Zwakke punten 
1  

 
1  

2  
 

2  

3  
 

3  

4. Hoe beoordeelt u uw omzet in 2003? 
 Toelichting 
 (zeer) goed 
 voldoende 
 aan de krappe kant 
 onvoldoende 
 (zeer) slecht 

 

 
5. Kunt u met indexcijfers uw (verwachte) 

omzetontwikkeling aangeven? (2003=100) 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
     100    

 
6. Kunt u een inschatting geven waar uw omzet vandaan 

komt?  
…..  % eigen kern 
……% overig gemeente Tubbergen 
…...% Duitsland 
……% toerisme 
…..  % overig, namelijk……………………… 
-------------------- 
100% TOTAAL 
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7. Hebt u de afgelopen 5 jaar geïnvesteerd in uw bedrijf? 
Meerdere antwoorden mogelijk, graag een korte toelichting 
bij de betreffende investering 

 Toelichting 
 Nee 
 Interieur 
 Exterieur (onderhoud, uitstraling) 
 Uitbreiding/vergroting 
 Verplaatsing (waar vandaan?) 
 Overige, nl 

 

 
8. Hebt u de komende 5 jaar plannen? Meerdere antwoorden 

mogelijk, graag een korte toelichting bij het betreffende plan 
 Toelichting 
 Renovatie (wat betreft de renovatie?) 
 Uitbreiden (hoeveel m²)  
 Verplaatsen (waarheen?) 
 Nieuwe vestiging openen (waar?) 
 Bedrijf beëindigen (waarom?) 
 Bedrijf verkopen (waarom?) 
 Overig, te weten 
 Geen 

 

 
9. Hebt u nog overige opmerkingen of suggesties voor de 

detailhandel in uw kern? 
 
Vriendelijk bedankt voor uw medewerking 

Bijlage 6 Indicatie distributieve uitbreidingsruimte 

In vroegere distributie planologische onderzoeken (dpo's) werd het 
haalbare winkelaanbod vaak nauwkeurig berekend. Door grote 
onderlinge verschillen in typen winkelgebieden, branches en 
winkelformules moeten dergelijke berekeningen genuanceerd worden 
beoordeeld. De haalbaarheid van winkels wordt veel meer bepaald 
door de potentiële functie en kwaliteit van het winkelgebied. Niettemin 
kan een kwantitatieve analyse van vraag en aanbod een indicatie 
geven van overbewinkeling of uitbreidingspotenties.  
 
Variabelen 

Bij deze kwantitatieve analyse gaat het om de verhouding tussen 
vraag en aanbod. De vraagzijde wordt bepaald door de bestedingen 
in winkels per hoofd van de bevolking (toonbankbesteding per jaar), 
de omvang van het verzorgingsgebied (het aantal inwoners), de mate 
waarin de inwoners hun aankopen doen in het betreffende 
winkelgebied (de koopkrachtbinding) en de mate waarin omzet van 
elders toevloeit (de koopkrachttoevloeiing). Aan de aanbodzijde 
spelen de omvang (m² verkoopvloeroppervlak) en benodigde omzet 
per m² (vloerproductiviteit) een rol. 
 
Toonbankbesteding 

In Nederland bedragen de gemiddelde toonbankbestedingen per 
hoofd van de bevolking € 4.362,- per jaar. Hiervan wordt € 1.978,- 
besteed in winkels in de voedings- en genotmiddelen (HBD, 2004). 
Het gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner van Tubbergen is  
± 12% lager dan het Nederlandse gemiddelde. Het is daarom gewenst 
de landelijke bestedingscijfers aan te passen.  
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In deze situatie gaan wij uit van een toonbankbesteding van € 1.920 
(€ 1.978 – (¼ x 12% x €1.978,-)) in de voedings- en genotmiddelen. 
Deze correctie is per kern verschillend. Zo is het besteedbaar 
inkomen in de kern Tubbergen slechts 9% lager dan het Nederlands 
gemiddelde  
 
Verzorgingsgebied 

Het primaire verzorgingsgebied van de kernen in de gemeente 
Tubbergen bestaat uit de inwoners van de eigen kern.  
 
Koopkrachtbinding 

Niet alle bestedingen van deze inwoners komen terecht in het eigen 
winkelapparaat. Het aandeel (%) van de totale bestedingen van 
inwoners dat wordt gedaan in de eigen kern, noemen we de 
koopkrachtbinding. Op basis van algemene gemiddelden10, het 
koopstromenonderzoek van I&O Research uit 2000 en eigen 
inschatting gaan wij in deze situatie uit van een koopkrachtbinding in 
de voedings- en genotmiddelen in Tubbergen van 95%. Voor 
Geesteren en Albergen gaan we uit van een koopkrachtbinding van 
respectievelijk 60 à 65 en 50 à 60%.  
 
Aandeel vreemde koopkracht 

Naast de inkomsten uit het primaire en secundaire verzorgingsgebied, 
komt een klein deel van de omzet van buiten deze 
verzorgingsgebieden. Dit noemen we koopkrachttoevloeiing of 
aandeel vreemde koopkracht. Voor Tubbergen gaan wij uit van een 
relatief hoog aandeel vreemde koopkracht (50%). In Geesteren en 

                                                      
10 Bolt (2003), Winkelvoorzieningen op waarde geschat 

Albergen gaan wij uit van een toevloeiing van respectievelijk 15 en 
10%.  
 
Vloerproductiviteit 

De gemiddelde omzet per m² verkoopvloeroppervlak (vvo) kan als 
maat worden gezien voor het economisch functioneren. De 
noodzakelijke omzet per m² varieert per type winkelgebied, branche 
en winkelformule. Landelijk ligt de gemiddelde omzet per m² in de 
voedings- en genotmiddelen rond de € 7.400. In kleine kernen kan 
deze gemiddelde omzet per m² veelal lager zijn (vanwege 
bijvoorbeeld lagere kosten). Wij gaan dus uit van gemiddelden. 
Niettemin kan de vloerproductiviteit per winkel door een specifieke 
situatie afwijken van dit gemiddelde.  
 
Indicatie distributieve mogelijkheden 

In onderstaande tabellen is op basis van bovenstaande cijfers een 
indicatieve berekening gemaakt van de distributieve mogelijkheden 
per winkelgebied.  
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Tubbergen vgm  
Toonbankbesteding per hoofd € 1.933 
Inwoners verzorgingsgebied 5.300 
Koopkrachtbinding 95% 
Omzet uit verzorgingsgebied € 9,7 mln 
Aandeel vreemde koopkracht  50% 
Totale omzet € 19,5 mln 
Gemiddelde omzet per m² vvo € 7.000 
Potentieel winkelaanbod 2.800 m² vvo 
Aanwezig winkelaanbod 2.000 m² vvo 
Indicatie uitbreidingsruimte ± 800 m² vvo 

 
Geesteren vgm  
Toonbankbesteding per hoofd € 1.924 
Inwoners verzorgingsgebied 4.200 
Koopkrachtbinding 60-65% 
Omzet uit verzorgingsgebied € 4,8-5,3 mln 
Aandeel vreemde koopkracht  15% 
Totale omzet € 5,7-6,2 mln 
Gemiddelde omzet per m² vvo € 7.000 
Potentieel winkelaanbod 815-890 m² vvo 
Aanwezig winkelaanbod 850 m² vvo 
Indicatie uitbreidingsruimte Geen 

 
 

 
Albergen vgm  
Toonbankbesteding per hoofd € 1.897 
Inwoners verzorgingsgebied 3.500 
Koopkrachtbinding 50-60% 
Omzet uit verzorgingsgebied € 3,3-4,0 mln 
Aandeel vreemde koopkracht  10% 
Totale omzet € 3,7-4,4 mln 
Gemiddelde omzet per m² vvo € 7.000 
Potentieel winkelaanbod 530-630 m² vvo 
Aanwezig winkelaanbod 650 m² vvo 
Indicatie uitbreidingsruimte Geen 

 


