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Inleiding 

Aldi heeft momenteel een winkel aan de Kaneelstraat in Cuijk. Deze winkel voldoet niet meer aan de vestigingseisen 

die Aldi stelt. Ze is daarom voornemens om de winkel te verplaatsen naar het Zwaanplein. Hiermee blijft deze 

discountvoorziening voor Cuijk gehandhaafd. De ontwikkeling is planologisch echter niet mogelijk.  

 

De gemeente Cuijk wil in principe medewerking verlenen aan deze ontwikkeling. Wel wil zij inzicht in de ruimtelijk-

economische effecten van de verplaatsing. Grondslag hiervoor is naast de subregionale Detailhandelsvisie Land van 

Cuijk, waar momenteel aan wordt gewerkt, de Regionale Detailhandelsvisie Agrofood Capital Noordoost-Brabant 

(2015). Hierin is opgenomen dat de ladder voor duurzame verstedelijking (art. 3.1.6 lid 2 Bro) de lokale 

toetsingsgrondslag vormt voor detailhandelsinitiatieven zoals de relocatie van Aldi.In deze quickscan wordt een 

verkenning uitgevoerd naar de relevante onderzoeksaspecten in het kader van de ladder voor duurzame 

verstedelijking. 

 

De beoogde ontwikkeling 

Huidige situatie 

De Aldi in Cuijk is momenteel gevestigd aan de Kaneelstraat 44 in Cuijk. Deze locatie voldoet om meerdere redenen 

niet meer aan de vestigingseisen van Aldi én aan de eisen van de moderne consument. 

Allereerst is het pand van 510 m2 wvo (bron: Locatus, februari 2016) te klein om een winkel in te richten die aansluit 

bij de eisen van de moderne consument. Daarnaast heeft het pand een matige zichtbaarheid; alleen aan de straatzijde 

is de winkel zichtbaar met twee vestigingslogo’s (figuur 1). Verder heeft de winkel een slechte parkeersituatie voor  

een harddiscountvoorziening: de parkeervoorziening achter de winkel bestaat uit slechts  40 parkeerplaatsen. 

 

  
Figuur 1 Huidige winkel Aldi aan de Kaneelstraat 44 in Cuijk (Google Streetview, 2016) 
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Vanwege deze omstandigheden wil Aldi verhuizen naar een meer geschikte locatie. Na een inventarisatie van mogelijk 

geschikte locaties heeft de locatie ‘Zwaanplein’ de voorkeur. 

 

Toekomstige situatie 

De beoogde locatie van Aldi ligt aan het Zwaanplein, aan de rand van het centrumgebied van Cuijk (figuur 2). De 

locatie bestaat momenteel uit een leegstaand kantoorpand met een groot parkeerterrein, ook ten behoeve van 

andere centrumvoorzieningen. De locatie wordt via de Zwaanstraat, de Sint-Annastraat en de Beersebaan ontsloten 

richting de A73. De beoogde locatie is goed bereikbaar vanuit de gehele gemeente Cuijk.  

 

 
Figuur 2 Beoogde ontwikkeling Aldi Zwaanplein in Cuijk (ondergrond: BingMaps, 2016) 

 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

Nieuwe planologische ontwikkelingen moeten worden getoetst aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. Deze 

toets is opgenomen in artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening. Dit artikel schrijft voor dat indien een 

bestemmingsplan ‘een nieuwe stedelijke ontwikkeling’ mogelijk maakt, in de toelichting van het bestemmingsplan een 

verantwoording daarvan moet plaatsvinden volgens de systematiek van de ladder voor duurzame verstedelijking. Een 

ontwikkeling moet daarin kortgezegd worden getoetst aan de volgende stappen: 

1. Voorziet de voorgenomen ontwikkeling in een actuele regionale behoefte? 

2. Kan in deze behoefte worden voorzien door herstructurering, intensivering of transformatie binnen bestaand 

stedelijk gebied? 

3. Indien blijkt dat de ontwikkeling niet binnen bestaand stedelijk gebied kan plaatsvinden, kan een nieuwe 

locatie worden gezocht die beschikt over verschillende middelen van vervoer en passend ontsloten is. 

 

In dit memo wordt de ontwikkeling getoetst aan deze Ladder. 
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Actuele regionale behoefte 

De eerste stap in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking is het aantonen van een actuele regionale 

behoefte. Dit kan zowel op een kwantitatieve – als kwalitatieve wijze. In kwalitatieve zin onderscheid een 

harddiscounter zich op een aantal kenmerken ten opzichte van reguliere full-service supermarkten. Deze worden 

hieronder op hoofdlijnen beschreven: 

 

Supermarktsegmenten 

Supermarkten kunnen op basis van functie en kenmerken worden ingedeeld in 5 categorieën (figuur 3): 

 Mega-supermarkten: grootschalige supermarkten, zeer uitgebreid productaanbod vooral voor de 

weekendaankopen. Voorbeelden zijn AH XL en Jumbo Foodmarkt. 

 Full-service supermarkten: supermarkten met ruim productaanbod, meer versproducten t.o.v. andere 

supermarkten voor de dagelijkse en weekendaankopen. Voorbeelden zijn AH, Plus, Emté en Jumbo. 

 Goedkope service-supermarkten (ook wel service-discounters): supermarkten voor de dagelijkse en 

weekendaankopen, met als kenmerk lage prijzen en beperkte service en een kleiner assortiment dan de full-

service supermarkten. Voorbeelden zijn Boni, Dirk, Lidl en Nettorama. 

 Harddiscountsupermarkten: supermarkten met een beperkt en incompleet assortiment, een zeer lage prijs, 

gericht op de aanvullende aankopen (1x per één of twee weken). De enige harddiscountsupermarkt in Nederland 

is Aldi. 

 Buurtsupermarkten: kleinschalige supermarkten met een beperkt assortiment, gericht op service en nabijheid. 

Deze hebben vooral een functie als supermarkt voor vergeten boodschappen en versaankopen. Voorbeelden zijn 

Spar, Attent en CoopCompact. 

 

 
Figuur 3 Positionering supermarktketens (GfK, zomer 20141); arcering Rho)  

 

Verschil in primair, secundair of tertiair bezochte supermarkten 

De verschillen tussen supermarktketens leiden tot verschillende typen winkelgedrag. Dit winkelgedrag is het gevolg 

van de verschillende functies van supermarktformules voor de consument. Het volgende onderscheid wordt gemaakt: 

 De primair bezochte supermarkt (waar men het grootste deel van de dagelijkse boodschappen doet): betreft 

vooral de full-service supermarkten en de goedkope service-supermarkten. 

 De secundair bezochte supermarkt (waar men vrijwel elke week aanvullend koopt, bijvoorbeeld versartikelen 

en/of discountaankopen): betreft vooral de harddiscountsupermarkt Aldi en de buurtsupermarkten. 

                                                
1) Onderzoeksbureau GfK heeft ook eind 2014 en in de zomer van 2015 haar onderzoeksresultaten gepresenteerd. GfK heeft er 

echter voor gekozen om de onderzoeksmethodiek aan te passen, waardoor de resultaten niet meer bruikbaar zijn voor dit 
onderzoek. 
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 De tertiair bezochte supermarkten (waar men minimaal één keer per maand komt, bijvoorbeeld voor specifieke 

aanbiedingen en/of bulkaankopen): kan iedere supermarktformule betreffen. Onder meer de 

harddiscountsupermarkt Aldi wordt door consumenten tertiair bezocht voor specifieke aankopen (in bulk). 

 

Uit onderzoek van Deloitte (Consumententrends, 2015) blijkt dat bijna 80% van de bezoekers van Aldi deze 

supermarkt secundair of tertiair bezoekt. Aldi heeft door dit bezoekgedrag een heel andere functie dan full-service 

supermarkten, zoals Albert Heijn en Jumbo, waar 40%/50% van de bezoekers primaire klant is (figuur 4).  

 

 
Figuur 4 Functie van enkele supermarktformules voor de consument (Deloitte, 2015; bewerking Rho)  

 

Positionering harddiscounter Aldi binnen de supermarktstructuur 

De harddiscounter Aldi heeft de volgende unieke kenmerken ten opzichte van de overige supermarkten in Nederland: 

 Aldi heeft een relatief klein assortiment in vergelijking tot andere supermarkten. Dit assortiment bestaat uit circa 

1.000 artikelen, dat in iedere Aldi-winkel hetzelfde is. Ter vergelijking: full-service supermarkten hebben een 

assortiment van tussen de 15.000 en 30.000 afzonderlijke producten dat niet per vestiging gelijk hoeft te zijn. 

 Ook het assortiment van andere goedkope supermarkten is groter. Zo heeft Lidl een assortiment van circa 1.500 

artikelen (neemt momenteel snel in omvang toe) en heeft Nettorama een assortiment van circa 5.000 artikelen.  

 Verder is de beperkte omvang van het versassortiment van een harddiscounter opvallend. Voor (full-)service 

supermarkten zijn versartikelen namelijk een belangrijke manier om zich te onderscheiden van de concurrent. 

Terwijl een harddiscounter slechts een ‘basis’-assortiment in vers heeft. De keuze heeft te maken met 

beheersbaarheid (laag houden) van de kosten. In algemene zin ligt de focus van een harddiscounter meer op de 

verpakte, langer houdbare producten. 

 Om het lage prijsniveau te behalen biedt een harddiscounter een lager serviceniveau aan dan andere 

supermarkten. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in verkoop uit dozen, waardoor minder vakkenvullers nodig zijn. 

Waar andere supermarkten ook service-elementen toevoegen (cadeaubonnen, toegangsbewijzen en bijvoorbeeld 

stomerijdiensten etc.) blijft dit bij een harddiscounter achterwege. 

 

Uit het voorgaande wordt geconcludeerd dat harddiscounter Aldi een supermarkt is waar men 'ook' heen gaat, naast 

een bezoek aan één of meerdere andere supermarkten. Hiermee samenhangend is de bezoekfrequentie van de 

consument aan een harddiscounter lager dan aan de primair bezochte supermarkt. Gemiddeld bezoekt de consument 

de primair bezochte supermarkt twee keer per week en de secundair bezochte supermarkt één keer. Primair bezochte 

supermarkten zijn vaak (de meest) dichtbijgelegen supermarkt. Doorgaans bevinden de secundair en tertiair bezochte 

supermarkten zich op grotere afstand, omdat deze minder frequent worden bezocht. 

 

De complementariteit van de Aldi-formule is bevestigd in een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State (ABRvS): 201306171/1/R2. De belangrijkste overwegingen hierbij waren als volgt: 

 Aldi heeft een groter verzorgingsgebied dan andere supermarkten. 
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 Een goede ruimtelijke ordening van supermarkten houdt in dat inwoners van een gebied op een aanvaardbare 

afstand hun boodschappen kunnen doen. Voor de discountaankopen is dat, door het grote verzorgingsgebied, 

vaak een locatie die gunstig ligt ten opzichte van meerdere woonwijken. 

 Het autogebruik bij Aldi is hoger dan bij andere supermarkten en daarmee ook de parkeerbehoefte. In de CROW-

kencijfers (publicatie 317) is daarom een aparte categorie “discountsupermarkt” opgenomen. 

 Door de relatief hoge parkeerbehoefte heeft een Aldi-locatie relatief veel ruimte nodig. 

 

Verzorgingsfunctie Aldi 

Omdat consumenten een harddiscounter aanvullend bezoeken, is het marktaandeel van harddiscountsupermarkt Aldi 

relatief laag. Om toch voldoende consumenten te kunnen bereiken om voldoende omzet te behalen is het 

verzorgingsgebied relatief groot. Waar een full-service supermarkt gemiddeld 5.000 consumenten in de omgeving 

nodig heeft, is de omvang van het verzorgingsgebied van een harddiscounter circa 20.000 tot 25.000 inwoners.  

De gemeente Cuijk heeft 24.649 inwoners (CBS, 2016). Geconcludeerd kan worden dat er in Cuijk voldoende draagvlak 

is voor een ‘eigen’ harddiscountvoorziening. 

 

Conclusie behoefte 

Met een bevolking van circa 25.000 inwoners is er binnen Cuijk voldoende draagvlak voor één 

harddiscountvoorziening. De beoogde ontwikkeling is gericht op het duurzaam-economisch behoud van een 

bestaande harddiscounter voor Cuijk. De consumenten hebben behoefte aan een complete voorzieningenstructuur op 

aanvaardbare afstand. De huidige vestigingslocatie van Aldi voldoet in kwalitatieve zin niet meer aan de behoefte van 

de consument. De winkel is te klein, de parkeerruimte te beperkt en de bereikbaarheid is matig. Op de beoogde 

locatie Zwaanplein kan wel een complete discountvoorziening gerealiseerd worden. Hiermee wordt voorzien in een 

behoefte. Daarmee is de ontwikkeling wenselijk om de voorzieningenstructuur in de gemeente Cuijk op peil te 

houden. 

 

Aanvullend op de inventarisatie van de kwalitatieve behoefte kan in een later stadium, als uitbreiding op de quickscan, 

nog een kwantitatieve behoefte worden aangetoond middels een distributieplanologisch onderzoek. 

 

Te verwachten effecten 

Recente jurisprudentie heeft tot gevolg dat in de onderbouwing van een planologisch besluit voor 

detailhandelsontwikkeling naast het behoefteonderzoek, ook aangetoond moet worden dat er geen sprake is van 

ongewenste effecten in het kader van een goed woon-, leef- en ondernemersklimaat. Hierbij moet ook het aspect 

leegstand in overweging worden genomen. Hierbij worden de consumentwensen van Aldi en de vestigingseisen van 

de formule zelf afgezet tegen de huidige leegstand in Cuijk. 

 

Vestigingseisen Aldi 

Net als bij de overige supermarktketens, wensen ook de bezoekers van Aldi meer service en comfort in de winkel. Om 

hieraan tegemoet te komen – en de concurrentie bij te blijven – wordt door Aldi niet zozeer de typische 

harddiscountopstelling (sobere productenpresentatie) losgelaten, maar worden wel de gangpaden breder en de 

schappen ruimer met hetzelfde assortiment. Ten behoeve van kostenbeheersing wordt door Aldi wel vastgehouden 

aan het kleine assortiment van circa 1.000 artikelen dat vooral wordt verkocht vanuit dozen. Dit leidt tot een nieuwe 

standaardmaat voor Aldi-winkels van circa 1.200 m² wvo. Inclusief de ondersteunende ruimten (magazijn, kantoor, 

sociale en technische ruimten) is de standaardmaat circa 1.545 m² bruto vloeroppervlak (bvo). 

 

Om de volgende redenen moet een harddiscountsupermarkt – meer nog dan overige supermarkten – goed bereikbaar 

zijn met de auto en voldoende parkeergelegenheid bieden: 

 Nabijheid is in vergelijking tot overige supermarkten een minder belangrijk criterium bij de keuze voor een 

harddiscountsupermarkt, omdat consumenten deze doorgaans laagfrequent bezoeken om er specifieke 

producten ‘in bulk’ aan te schaffen. Dit blijkt uit de afstand die consumenten afleggen tot de supermarkt. 

Gemiddeld legt een Nederlandse consument 1,8 km af naar zijn primair bezochte supermarkt (Deloitte 2015). De 

gemiddelde afstand die consumenten afleggen tot Aldi bedraagt 4,9 km (klantherkomstonderzoek Aldi, Rho, 

20132)). 

                                                
2) Door Rho is er in 2013 bij 3 Aldi-vestigingen (Heerhugowaard, Alphen aan den Rijn en Culemborg) in een relatief stedelijk gebied 

op 2 dagen in de week in totaal 1.684 Aldi-klanten de postcode van het woonadres, de besteding en de vervoerswijze genoteerd. 
Op basis hiervan (6 positie postcode) is de reisafstand tot de Aldi-supermarkt berekend en de vervoerswijze achterhaald. 
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 Door de specifieke verzorgingsfunctie van een harddiscounter voor de consument is bereikbaarheid met de auto 

juist van groot belang. 79% van de bezoekers van Aldi komt met de auto de boodschappen doen 

(klantherkomstonderzoek Aldi, Rho, 2015)3. Bij een gemiddelde supermarkt komt 49% van de klanten met de auto 

(Deloitte, 2015). 

 

Eerder is geconcludeerd dat een harddiscounter veel minder vaak frequent wordt bezocht dan een reguliere 

supermarkt. Verwacht wordt dat de consumenten uit Cuijk na de beoogde verplaatsing van Aldi, net als voorheen de 

reguliere supermarkten en de speciaalzaken blijven bezoeken voor de aanschaf van het grootste deel van hun 

boodschappen en dat het centrumgebied verder wordt versterkt. Gezien de relatief kleine winkelomvang van het 

bestaande pand (Kaneelstraat 44) is het onwaarschijnlijk dat hier een nieuwe supermarkt haar intrek gaat nemen. 

 

Leegstandsanalyse 

De leegstand in Cuijk is iets hoger dan het provinciale gemiddelde. Ook in vergelijking tot het gemiddelde van 

Nederlandse plaatsen binnen dezelfde inwonerscategorie is de leegstand in Cuijk bovengemiddeld (tabel 1). 

 

Tabel 1 Winkelleegstand vergeleken met gemiddelden in vergelijkbare gebieden (Locatus, februari 2016) 

 
 

De gemiddelde omvang per leegstaande winkel in Cuijk bedraagt circa 204 m2 wvo (Locatus, februari 2016). Dit geeft 

een indicatie dat de leegstand in Cuijk overwegend kleinschalig is. Bij een zorgvuldige ruimtelijke afweging is het van 

belang dat onderzocht wordt of een nieuwe stedelijke ontwikkeling ingepast kan worden binnen de bestaande 

leegstand. Hiervoor kan, aanvullend op de quickscan, een verdere leegstandsanalyse uitgevoerd worden met een 

inventarisatie naar de leegstaande panden in Cuijk.  

 

Overigens wordt met de ontwikkeling een leegstaand kantoorpand (900 m2 bvo) uit de markt gehaald. Dit draagt bij 

aan het terugdringen van leegstand. 

 

Conclusie te verwachten effecten 

Gezien de lokale verzorgingsfunctie van de supermarkten in de gemeente Cuijk zijn op regionaal niveau nauwelijks 

effecten te verwachten op de voorzieningenstructuur. Ook van een substantiële invloed op de lokale 

detailhandelsstructuur is geen sprake, omdat het oppervlak en de spreiding van het harddiscountsegment binnen 

Cuijk nauwelijks wijzigt en het harddiscountsegment beter gepositioneerd wordt in het centrumgebied van Cuijk. Naar 

verwachting heeft de beoogde ontwikkeling binnen de relevante regio (gemeente Cuijk) geen onaanvaardbare invloed 

op het woon-, leef- en ondernemersklimaat.  

 

Voorlopige conclusie relocatie Aldi Cuijk 

Geconcludeerd wordt dat de consumenten in de gemeente Cuijk behoefte hebben aan een volwaardige 

harddiscounter op een goed bereikbare locatie met voldoende parkeerruimte. De beoogde ontwikkeling op de 

Zwaanplein-locatie voorziet in die behoefte en is daarmee wenselijk om de voorzieningenstructuur in de gemeente 

Cuijk op peil te houden en te versterken in het centrumgebied van Cuijk. De huidige locatie in Cuijk is op termijn niet 

houdbaar voor Aldi. Met de beoogde ontwikkeling van Aldi is er naar verwachting dan ook sprake van zorgvuldig 

ruimtegebruik in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking. 

                                                
3 Door Rho is er in 2015 bij 8 Aldi-vestigingen (Aarle-Rixtel, Baarle-Nassau, Bergeijk, Boxtel, Haren, Heesch, Reusel en Veldhoven) in 
een matig stedelijk gebied op 6 dagen in de week in totaal 17.027 Aldi-klanten de postcode van het woonadres, de besteding en de 
vervoerswijze genoteerd. Op basis hiervan (6 positie postcode) is het autogebruik onder de consumenten van Aldi-supermarkt 
berekend. 

totaal leegstand (n) leegstand (%) totaal leegstand (n) leegstand (%)

provincie Noord-Brabant 4812283 513581 11% 32470 2666 8%

Cuijk 45914 6741 15% 271 33 12%

te verwachten omvang op basis van 

het Nederlandse gemiddelde van 

kernen binnen de inwonersklasse 

15.000 - 20.000 inwoners 35070 4070 12% 230 20 9%

winkelmeters (m² wvo) verkooppunten


