
1 
 

27-11-2017; Samenvatting rapport koopstromenonderzoek Metropoolregio Eindhoven m.b.t. Bergeijk 

Samenvatting koopstromenonderzoek MRE; Bergeijk 
 
 
Inleiding 
Vanuit de Metropoolregio Eindhoven is voor 21 gemeenten een koopstromenonderzoek uitgevoerd. 
Hierbij is gekeken naar aantallen winkels, omzet, waar consumenten hun geld besteden en waar de 
omzet van winkeliers vandaan komt. Hiervoor zijn o.a. gegevens van Rabobank gebruikt.  
 
Kempen 
De koopkrachtbinding is in de Kempen 68% (de lokale consument besteedt 68% in het eigen dorp). 
Landelijk gezien is dit 73%.  
Ook in vergelijking met andere landelijke gebieden is de koopkrachtbinding lager dan gemiddeld.  
In de Kempen hebben we relatief veel winkels met een beperkte omzet per winkel. 
De leegstand is hoger dan landelijke gemiddeld. Hieruit wordt geconcludeerd dat er te veel vierkante 
meters winkel zijn.  
 
Conclusies voor de Kempen: 

 Alleen Bladel is kern voor andere gemeenten 

 De Kempen ontberen marktomvang en variatie winkelaanbod 

 Prestatie winkels onder gemiddelde 

 Sterke binding consumenten, maar … 

 … Winkels sterk afhankelijk van toevloeiing 

 Bevolkingsomvang: stagnatie en vergrijzing 
 
Bergeijk algemeen 
De detailhandel in Bergeijk heeft ca. 160 winkels en 70 horecagelegenheden. Gemiddeld zijn winkels 
en horecagelegenheden in Bergeijk relatief groot ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.  
De bevolking van Bergeijk heeft veel gezinnen en ouderen. Het persoonlijk inkomen is weliswaar niet 
hoog, maar dankzij het grote aandeel van tweeverdieners is het inkomen per huishouden in Bergeijk 
toch fors. 
De winkelmarkt in de gemeente Bergeijk heeft een oppervlakte van circa 37.400 m² winkelvloeropper-
vlak (WVO) verdeeld over 160 verkooppunten.  
Circa 49% van de verkooppunten ligt in een winkelgebied (kern Bergeijk of kern Luyksgestel). Onge-
veer 51% van de verkooppunten ligt dus niet in een winkelgebied; dit betreft solitaire winkels of win-
kels in zeer kleine concentraties. In vergelijking met andere gemeenten liggen de winkels zeer ver-
spreid. 
Een compact centrum is belangrijk voor de toekomst. Een actieve benadering van het compact krijgen 
en houden van de kernen (door verplaatsing van buiten naar binnen) is gewenst. 
 

Leegstand 
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Het leegstandspercentage is nu laag; dat is positief. Kleinere centra zijn erg gevoelig voor verande-
ring. Er is constant aandacht nodig om de leegstand niet te laten oplopen, dit vraagt ook niet-populaire 
keuzes zoals verbieden van ontwikkelingen, het actief ‘verplaatsen’ van aanbod naar de kern, ten 
koste van leegstand buiten de kern. 
 
Ten opzicht van vergelijkbare gebieden in Nederland én ten opzichte van de MRE is de productiviteit 
van de meter laag, maar de winkelomzet hoog. Ook is het inkomen per huishouden relatief hoog en is 
er weinig leegstand (hoofdstuk 4). Al deze punten bieden op zich een goed uitgangspunt. 

 
Koopkrachtbinding Bergeijk 
 

 
 
Bij koopkrachtbinding  gaat het om de portemonnee van de inwoner. Hoeveel procent besteedt een 
inwoner in het eigen dorp?  
In Bergeijk ligt de binding in de dagelijkse sector met 68% lager dan gemiddeld in niet-stedelijke ge-
meenten (71%). Ook de binding aan de niet-dagelijkse sector is met 38% een stuk lager dan gemid-
deld (49%). Deze cijfers zijn sinds 2009 gedaald.  
 
Het is een landelijke tendens dat de lokale binding in de dagelijkse sector toe neemt, in Bergeijk 
neemt dit af. In relatie tot de prestaties en de beperkte leegstand lijkt hier een gat te ontstaan dat ver-
oorzaakt kan worden door de Belgische besteder. Er start een onderzoek naar de Belgische bestedin-
gen, waardoor dit beeld beter te verklaren zou moeten zijn. 
 
Koopkrachtafvloeiing Bergeijk 
Bij koopkrachtafvloeiing gaat het aankopen van inwoners van Bergeijk, die in andere gemeenten ge-
daan worden. Als inwoners van Bergeijk in een andere gemeente gaan kopen, is dit vooral in Eersel 
en Valkenswaard.  
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Koopkrachttoevloeiing Bergeijk 
Bekeken vanuit de winkeliers ontvangen zij een deel van hun omzet van inwoners uit Bergeijk en een 
deel van mensen uit andere gemeenten.  

 
 
In de niet-dagelijkse sector ligt de koopkrachttoevloeiing in Bergeijk relatief hoog.  
 
Bergeijk heeft in de dagelijkse sector weinig binding, maar ook weinig toevloeiing. Er blijft gelden dat 
Bergeijk moet blijven werken aan deze binding. Zeker als de grotere plaatsen ook meer gaan werken 
aan eigen trekkracht. 
 
Onderstaande tabel laat zien waar de omzet van de detailhandel in Bergeijk – voor zover die niet van 
de eigen inwoners afkomstig is – vandaan komt.  

 

 
 
 
NB: in januari volgt nog een specifiek onderzoek naar de koopstromen vanuit België.  


