


De steenweg en de baanwinkels 
van morgen 



Waarom een project  
baanwinkels? 

Totaal detailhandelsaanbod 
• Vlaanderen: 13,3 miljoen m² WVO (2008-2018: +14,7%) 
• 11,6% leegstand 
 
Detailhandel langs steenwegen 
• Vlaanderen: 1,6 miljoen m² WVO (2008-2018: +260%) 
• 2013-2018: + 330.000 m² ↔ leegstand (elders): + 290.000 m² 

= per m² bijkomende detailhandel, bijna 1 m² extra leegstand 
 
Verliezers? 
• Binnenstedelijke winkelstraten (B- en C-locaties)  
• Kleinere kernverzorgende centra 
 
Negatieve effecten op inname van de ruimte,  
congestie van de steenwegen 
 
Steenwegen N70 en N10 als typevoorbeelden 



N70 Gent Dampoort – Antwerpen Linkeroever 
51 km lang 
2 provincies 
8 steden en gemeenten 
Gent, Lochristi, Lokeren, Waasmunster, Sint-Niklaas, Beveren, Zwijndrecht, Antwerpen 





Toen een steenweg 
… nog een verbindingsweg was  

© Het Nieuwsblad: Lochristi 

Baanbrekend winkelen - Leefbare steenwegen in 2030 
Kijk even mee: 



Doel en basisprincipes 

Doel van het baanwinkel’traject’ 
• Zones aanduiden waar detailhandel wel/niet kan of wenselijk is 
• Vrijwaren van de open ruimte 
• Rekening houdend met rendabiliteit retail, ruimtelijke invulling, 

leefbaarheid, milieu en mobiliteit 
 
 
Vijf basisprincipes  
1. Open ruimte behouden, versterken en herwaarderen 
2. Gezonde en duurzame balans tussen detailhandelsontwikkelingen 

stads- en dorpskernen versus periferie (steenwegen) 
3. Optimaal multimodaal functioneren van de steenwegen 
4. Verwevingsmogelijkheden als basis; zoeken naar synergie 
5. Klimaatbestendigheid voor nieuwe ontwikkelingen 
 
Focus workshop: mobiliteit – koopstromen, doorstroming & inrichting 
 



• Analyse: beeld van de steenweg  
• 6 categorieën o.b.v. gemeenschappelijke kenmerken 

open ruimte, linten, gemengd gebied, bedrijventerreinen,  
 detailhandelszones, kernen 



 
 

• 4 ontwikkelingsperspectieven waar kan detailhandel wel/niet 
no go zone, winkelarme zone, clusterzone, winkelrijke zone  

 



Leefbare steenweg 2030 
Hoe? 

• Locatiebeleid 
–> economische en ruimtelijke insteek 
Studie: RetailSonar 

• Mobiliteit als sturend vehikel 
Studie: RetailSonar en UGent – AMRP 

• Herinrichting van clusters 
 Studie: Stramien 
• Acties en partnerschappen 

– lokaal bestuur 
– over gemeentegrenzen heen 
– over provinciegrenzen heen (bovenlokaal) 



Locatiebeleid  
 



Locatiebeleid – Koopstromen 



Locatiebeleid – Macro-economische 
simulaties (verhuisbewegingen) 
Case: Beveren 
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Locatiebeleid – verhuisbewegingen 
Case: Beveren 

© RetailSonar 



Mobiliteit als sturend vehikel 
 

Aanlooproutes van klanten bepalen 
 
Modale split bepalen 
• % wagengebruikers 
• % te voet of per fiets 
• ontsluiting openbaar vervoer 

 

Knooppuntwaarde bepalen 
 
 
 



 
Knooppuntwaarde 
• Aanwezigheid transportmodus: trein, metro, tram, bus 
• Frequentie van vervoersaanbod 
• Vervoerscapaciteit 
• Aansluiting- en overstapmogelijkheden. Multimodaliteit, fiets- en 

wandelnetwerken 
Hoe makkelijker en directer zich iemand kan verplaatsen, 
hoe hoger de knooppuntwaarde 
 

Mobiliteit als sturend vehikel 
 



 
Voorbeeld van een supermarkt (1.000 m² WVO)  
langsheen N70 in Beveren 
 
Huidige situatie 
• 120.000 klanten per jaar 
• 1% passeert daarbij gevaarlijk punt 
• Grotendeels met de wagen 
 
• Dit zijn 490.000 kilometers met de auto per jaar 
• En 4.750 uur vertraging in het verkeer per jaar 
  

Impact mobiliteit 
voor dagelijkse goederen (voeding) 
 



 
Voorbeeld van een supermarkt (1.000 m² WVO) 
langsheen N70 in Beveren 
 
Optimalisatie – verhuisbeweging  
van rode locatie naar blauwe locatie 

Impact mobiliteit 
voor dagelijkse goederen (voeding) 
 



Voorbeeld van een supermarkt (1.000 m² WVO)  
langsheen N70 in Beveren 
 
Impact van de verhuisbeweging 
(1) Voor consumenten van Beveren 
 Afname van filedruk op de steenweg 
 11.000 minder wagenverplaatsingen per jaar 
 76.200 minder gereden kilometers per jaar 
 520 minder uren vertraging per jaar 
 status quo voor passage langs gevaarlijk punt 
 
(2) Voor klanten van de supermarkt 
 9% minder klanten met de wagen 

Impact mobiliteit 
voor dagelijkse goederen (voeding) 
 



Acties en partnerschappen 
 

Herinrichting 
• Gemeenschappelijke in- en uitritten 
• Delen van parkings 
• Parkeren onder/op gebouw 

 
Dialoog 
• Met handelaars – ondernemers 
• Met vastgoed/projectontwikkelaars 
 

Partnerschappen 
• Met andere gemeenten 
• Met provincie(s) (bovenlokaal) 
 



Impact mobiliteit – herinrichtingsstudie 
Case: Sint-Niklaas, Europarken Oost - KREA-site 

Context 
• GRUP woongebied + industrie 
• BPA Dienstverleningsgebied 
• Cluster N70xR42:  

industrie-en buffergebied  
zone openbaar nut 

 
Bijkomend inbreiden? 
• Andere functies, kantoren,  

wonen boven winkels 
• Dakoppervlak benutten: sport?  
• Retail op 2 lagen i.p.v. 1 
• Ondergronds parkeren? 
 
© Stramien 



Impact mobiliteit – herinrichtingsstudie 
Case: Sint-Niklaas, Europarken Oost - KREA-site 

Aanpak 
1. Principes 

• Behoud groenbuffer 
• Werken binnen perceelgrenzen 
 

2. Ingrepen 
I. Gebruik daken 

• Energie (PV-panelen) 
• Sportvelden 
 

II. Parkeren 
• Groeperen parking met De Ster 
• Aansluiten op N70 
• Ontlasten woonstraat 
• Wandelverbinding naar De Ster 

 © Stramien 



Impact mobiliteit – herinrichtingsstudie 
Case: Sint-Niklaas, Europarken Oost - KREA-site 

Aanpak 
Werken conform BPA 

1. Uitbreiden op braakliggende terreinen 
+18.000 m² retail 
+73 PAE in spitsuur 
 
 
 

2. Uitbreiden + herindelen kleinste percelen: 
+21.000 m² retail 
+86 PAE in spitsuur 

 
Cluster = +19.300 m² naar KREA-zone 

© Stramien 



Impact mobiliteit – herinrichtingsstudie 
Case: Sint-Niklaas, Europarken Oost - KREA-site 

Aanpak 
Werken conform BPA 

3. Tabula rasa: volledig herverkavelen 
+27.000 m² retail 
+111 PAE in spitsuur 

  wenselijk? 

 
Cluster = +19.300 m² naar KREA-zone 

© Stramien 



Impact mobiliteit – herinrichtingsstudie 
Case: Sint-Niklaas, Europarken Oost - KREA-site 

Aanpak 
Werken buiten BPA 

1. twee bouwlagen: compacter bouwen 
• Wenselijk?  
 type shopping center 

 
2. Bijkomende functies  

• Wonen?  
 geen OV / buiten stedelijk gebied 

• Industrie? 
 concurrentie Europarken? 

• Sport / recreatie? 
 bv. i.s.m. De Ster 

• Energielandschap 
 zonnepanelen © Stramien 



Conclusies 
 
Maak gevolgen op mobiliteit tastbaar 
• Voorspel impact op congestie en verkeersveiligheid 
• Voordelen zijn communiceerbaar 
 

Flankerende beleidsmaatregelen nodig 
• Goede multimodale ontsluiting  

(geholpen door efficiënte (her)clustering) 
• Stimulering van juiste aanbod op juiste plaats 

 rendabiliteit handelaar – ondernemer 
 vanuit de klant 
 vanuit beleidsmatige doelstellingen 
 

 

Vragen? 



Contacten 
 

Provincie Oost-Vlaanderen 
 
Dienst Ruimtelijke planning 
Silke Lemant – 09 267 78 89, silke.lemant@oost-vlaanderen.be 
Barbara Smitz – 09 267 78 21, barbara.smitz@oost-vlaanderen.be 
 
www.ruimte.oost-vlaanderen.be 
 

Dienst Economie 
Kathy Gillis – 09 267 86 18, kathy.gillis@oost-vlaanderen.be 
 
www.oost-vlaanderen.be/milieucontract 
www.oost-vlaanderen.be/detailhandel 
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Een faire eindbalans 
voor de steenweg 2030 

Dit project kwam tot stand met steun van EFRO (287.308 EUR),  
de Vlaamse overheid (Hermesfonds) (143.154 EUR), 
de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant (287.308 €) 
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