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Voorwoord
Voor retailers, de vastgoedwereld en overheden is het belangrijk om te weten hoe consumenten zich bewegen, waar
ze hoeveel geld besteden en welke voorkeuren ze hebben. Met de opzet en exploitatie van detailhandelsvestigingen
zijn immers omvangrijke bedragen gemoeid en het uittekenen en ontwikkelen van vastgoed en winkelgebieden nemen
jaren in beslag en vragen een lange terugverdienhorizon. En niet op de laatste plaats is het ook voor individuele
ondernemers van belang om te weten hoe de huidige en toekomstige markt in elkaar zit.
Deze publicatie belicht één specifiek aspect van het speelveld: koopstromen. Simpel gezegd brengen koopstromen
in beeld waar consumenten hun aankopen doen en –andersom– waar de klanten van detaillisten vandaan komen.
Traditioneel worden koopstromen geïnventariseerd door consumenten te bevragen. Een tijdsintensieve en relatief
dure methode, die bovendien een fors beroep doet op het geheugen van de consument en vaak onvoldoende zicht
geeft op algemene stromen en ontwikkelingen en het omliggende gebied.
Rabobank is met voorsprong marktleider in het bedrijfsleven en op de particuliere markt. Dat geeft de mogelijkheid
om met eigen, uniek materiaal inzicht te geven in economische relaties, in dit geval koopstromen. Het geeft ook de
verplichting om kennis en inzichten te delen met iedereen die belangen of verantwoordelijkheden heeft op het vlak
van retail, vastgoed en de ruimtelijke inrichting van ons land.
Om to the point en beknopt te kunnen communiceren, beperken wij ons in deze publicatie tot enkele opvallende
trends en uitkomsten met een focus op de actieradius van klanten en het verzorgingsgebied van bedrijven in de
detailhandel. Het basismateriaal biedt echter de mogelijkheid om op het niveau van gemeenten en vele branches
in de detailhandel, toerisme en recreatie en op de consument gerichte dienstverlening betrouwbare uitspraken te
doen, maar daarvoor ontbreekt hier simpelweg de ruimte. Op verzoek kunnen dergelijke analyses echter wel
worden gemaakt.
Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: de moderne consument (in dit geval van niet dagelijkse consumptiegoederen) heeft een veel grotere actieradius dan tot nu toe werd aangenomen. In deze tijd van stagnerende vraag
en overcapaciteit zou dat wel eens tot een geheel ander lokaal en regionaal speelveld kunnen leiden.
Doe er uw voordeel mee!

Willem van der Velden
Hoofd Regionaal Onderzoek
Rabobank Nederland
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acties, waarmee consumenten een omvangrijk deel van de aankopen

Koopstromen brengen in beeld waar consumenten hun aankopen

van met name duurzame goederen betalen. Tevens maken we op basis

doen. Vooral in de detailhandel wordt veel gebruik gemaakt van koop-

van metingen van geldopnames bij geldautomaten en afstortingen van

stromen om het draagvlak van winkelvoorzieningen te onderzoeken.

contant geld door bedrijven een schatting van de chartale koopstromen².

Koopstromen werden tot nu toe geschat aan de hand van enquêtes

Met het totaal van pintransacties, incassotransacties en chartale trans

onder een steekproef van consumenten. Rabobank Nederland heeft

acties is het grootste deel van de betaalvormen met betrekking tot

een instrument ontwikkeld dat koopstromen in kaart brengt op basis

‘toonbankbestedingen’ afgedekt en zijn de koopstroomcijfers uit de

van elektronische betaaltransacties: de Rabobank KoopstromenMonitor.

monitor gebaseerd op een vrijwel volledige dekking van het betalingsverkeer in Nederland.

Met deze publicatie bieden we inzicht in het ruimtelijk koopgedrag in
de gevestigde detailhandel op basis van de informatie in de Rabobank

De belangrijkste bron van de KoopstromenMonitor is een database

KoopstromenMonitor. In deze publicatie benaderen we koopstromen

met tientallen miljoenen feitelijke transacties van Rabobankklanten

vanuit twee invalshoeken:

(consumenten) naar Rabobankklanten (detailhandel). Omdat de klantenkring van de Rabobank breed is vertegenwoordigd onder alle lagen

Vanuit de consument: waar besteedt hij zijn geld? We spreken van:

van de bevolking en in alle delen van Nederland, is sturen op represen-

- Koopkrachtbinding: het deel van de totale bestedingen dat de

tativiteit en dekking niet nodig. Om toch eventueel optredende verte-

consument in zijn woongemeente besteedt.
- Koopkrachtafvloeiing: het deel van de totale bestedingen dat de
consument buiten zijn woongemeente besteedt.

kening ten opzichte van de Nederlandse populatie huishoudens en
bedrijven tegen te gaan, zijn de uitkomsten gecorrigeerd aan de hand
van aanvullende databronnen zoals het handelsregister van de KvK, de
statistiek besteedbaar inkomen van Nederlandse huishoudens en de

Vanuit de detailhandel: waar komen de bestedingen vandaan?

productiestatistieken van het CBS.

We spreken van:
- Eigen koopkracht: het deel van de totale ontvangen bestedingen
afkomstig van consumenten uit de eigen gemeente.
- Koopkrachttoevloeiing: het deel van de totale ontvangen bestedingen
afkomstig van consumenten van buiten de eigen gemeente.

Enkele voordelen van deze methode op een rij:
• De onderliggende brondata zijn hard. Het betreffen immers feitelijke
aankopen en bestedingsbedragen. Miljoenen transacties liggen aan
de koopstromen ten grondslag.
• De meting betreft een periode van een heel kalenderjaar en kent dus

Deze publicatie belicht de koopstromen in de verschillende detail
handelsbranches. Deze kunnen als benchmark dienen voor de resultaten
van regio’s of individuele gemeenten. Gemeentelijke analyses en

geen seizoensinvloeden.
• De gegevens reiken verder dan de detailhandel. Ook koopstromen in
de vrijetijdssector worden gemeten.

rapportages voert Rabobank Nederland op aanvraag uit.

• Koopstromen worden gemeten vanuit de branche waartoe de winkel

Toelichting methodiek

• De meting gebeurt voor heel Nederland waardoor eenvoudig

De gemeten pintransacties van Rabobankklanten¹ vormen de basis voor

behoort en niet vanuit artikelgroepen.
regionale vergelijkingen kunnen worden gemaakt.

de KoopstromenMonitor. Deze geven voor de gevestigde detailhandel

De koopstromen worden jaarlijks geactualiseerd waardoor

de belangrijkste informatie over het ruimtelijk koopgedrag van consu-

ontwikkelingen en conjunctuureffecten eenvoudig in beeld kunnen

menten. Naast de pintransacties kijken we ook naar de incassotrans

worden gebracht.

1 Privacy is hierbij gegarandeerd. Onder geen enkele voorwaarde zijn individuele

2 Online bestedingen komen niet aan de orde omdat de KoopstromenMonitor zich

klantgegevens herkenbaar of herleidbaar.

richt op de fysieke detailhandel en niet op webwinkels.
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Waar besteedt de consument zijn geld?

binding en stedelijkheid is het sterkst. Stedelijkheid geeft de mate van

Van de bestedingen die Nederlanders doen in de detailhandel, komt

concentratie van consumentenvoorzieningen weer (wonen, werken,

gemiddeld twee derde in de eigen gemeente terecht (koopkracht

schoolgaan, winkelen, uitgaan et cetera)⁴. En daarbij geldt dus: hoe

binding). In de dagelijkse sector is dit 76 procent en in de niet-dagelijkse

hoger de concentratie van voorzieningen in een gemeente, hoe sterker

sector 56 procent. Onderstaande kaarten geven de koopkrachtbinding

de inwoners aan de eigen winkels gebonden zijn.

weer van alle Nederlandse gemeenten voor detailhandelsbestedingen
in de dagelijkse en niet-dagelijkse sector. De overige bestedingen doet

Figuur 1 laat de koopkrachtbinding zien van de detailhandels

de consument in andere gemeenten, bijvoorbeeld in winkelgebieden

bestedingen van inwoners in de verschillende stedelijkheidsklassen.

die hij doelgericht bezoekt om te winkelen, die hij toevallig passeert of

Daarnaast geeft de grafiek aan waar de overige bestedingen (koop-

waar hij in de buurt werkt. De cijfers laten zien dat de actieradius in het

krachtafvloeiing) in de omliggende regio terechtkomen.

koopgedrag van de consument een stuk groter is dan tot op heden
werd verondersteld.³

De koopkrachtbinding in de detailhandel varieert van 47 procent in
niet-stedelijke gemeenten tot ruim 70 procent in zeer sterk stedelijke

De koopkrachtbinding neemt toe naarmate een gemeente meer

gemeenten. Een groot deel van de koopkracht die afvloeit, komt terecht

stedelijk is, meer inwoners telt en naarmate een gemeente over een

in omliggende gemeenten binnen een straal van 25 kilometer.

uitgebreider winkelaanbod beschikt. De relatie tussen koopkracht

3 Zie hiervoor onder meer ‘Winkelvoorzieningen op waarde geschat’ (Bolt, 2003).

4 De indeling naar stedelijkheid is gebaseerd op de omgevingsadressendichtheid

Volgens Bolt varieert de koopkrachtbinding van woonplaatsen tussen 65% en

(oad) van gemeenten. De oad betreft het aantal adressen binnen een cirkel met

96% in de dagelijkse sector en tussen 25% en 88% in de niet-dagelijkse sector,

een straal van één kilometer rondom een adres, gedeeld door de oppervlakte van

afhankelijk van de bevolkingsomvang.

de cirkel. De omgevingsadressendichtheid wordt uitgedrukt in adressen per km².

Kaart 1:

Kaart 2:
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Herkomst van de bestedingen

Koopgedrag per branche

Doordat inwoners van stedelijke gebieden sterk op hun eigen detail-

In het voorgaande hebben we het ruimtelijk kooppatroon in de

handelaren zijn georiënteerd, vormen deze inwoners ook de belangrijkste

Nederlandse detailhandel in beeld gebracht. Daarbij hebben we onder-

klantengroep van de retailers. Met andere woorden: het aandeel ‘eigen

scheid gemaakt naar stedelijke en niet-stedelijke gebieden. Binnen de

koopkracht’ in de detailhandelsbestedingen in sterk stedelijke gebieden

detailhandel hebben verschillende branches te maken met verschillende

is relatief groot. Dit betekent dat de koopkrachttoevloeiing (van buiten

soorten koopgedrag en koopstromen. Figuur 3 op pagina 6 geeft

de eigen gemeente) relatief laag is. Het omgekeerde geldt voor niet-

daarom de gemiddelde koopkrachtbinding en -afvloeiing per hoofd-

stedelijke gebieden waar de eigen bevolking juist een relatief klein

branche. Voor levensmiddelen is de Nederlandse consument het sterkst

deel van de detailhandelsbestedingen voor zijn rekening neemt en de

aan de eigen gemeente gebonden (77 procent) en voor aankopen in

toevloeiing relatief groot is.

de branche ‘wonen’ het minst (39 procent).

De detailhandel in sterk stedelijke gemeenten draait dus vooral op

In hoeverre stedelijkheid bepalend is voor de koopkrachtbinding in de

de bestedingen van inwoners uit de eigen gemeente terwijl de minder

individuele branches kunnen we opmaken uit figuur 4 op pagina 6.

stedelijke gemeenten voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van

Daaruit blijkt dat de koopkrachtbinding in de meeste branches toe-

bestedingen die van buiten komen. Een en ander staat weergegeven

neemt naarmate de gemeente meer stedelijk is. Het verschil in koop-

in figuur 2.

krachtbinding tussen de laagste en hoogste stedelijkheidsklasse verschilt
echter sterk per branche. In de levensmiddelenbranche blijkt de binding

De koopkrachttoevloeiing in de detailhandel varieert van ongeveer

het minst te variëren tussen de verschillende stedelijkheidsklassen. In

30 procent in zeer sterk stedelijke gemeenten tot gemiddeld 45 procent

de niet-stedelijke gemeenten bedraagt de gemiddelde koopkrachtbin-

in niet-stedelijke gemeenten. Gemiddeld is 35 procent van de bestedingen

ding in de levensmiddelenbranche 65 procent terwijl deze in de zeer

in de Nederlandse detailhandel afkomstig van consumenten uit een

sterk stedelijke gemeenten 80 procent bedraagt. De binding is hier dus

andere gemeente.

het minst afhankelijk van de mate van stedelijkheid. In een aantal modische branches daarentegen (zoals in de kleding- en schoenenbranche)
bedraagt het verschil in koopkrachtbinding tussen niet- en zeer sterk
stedelijke gemeenten meer dan 45 procentpunten. In deze branches is
de stedelijkheidsgraad van de gemeente dus zeer sterk bepalend voor
de mate waarin bestedingen binnen de eigen gemeente blijven.

Figuur 1:

Koopkrachtbinding en -aflvloeiing naar stedelijkheid
woongemeente

%

Figuur 2:

Aandeel eigen koopkracht en toevloeiing naar
stedelijkheid aankoopgemeente
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Winkelen in de werkgemeente: het belang
van pendel

Zo zien we in figuur 5 dat in gemeenten met minder dan 30 procent
uitgaande pendel de gemiddelde koopkrachtbinding 80 procent

Behalve de mate van stedelijkheid kunnen ook andere kenmerken

bedraagt (en de afvloeiing dus 20 procent) terwijl in gemeenten met

van gemeenten of consumenten invloed hebben op koopstromen.

70 tot 90 procent uitgaande pendel de koopkrachtbinding slechts

Zo hebben we het verband onderzocht tussen de koopkrachtbinding

45 procent bedraagt (en de afvloeiing dus 55 procent). Tevens blijkt uit

en -toevloeiing enerzijds en de inkomende en uitgaande pendelstroom

figuur 5 dat veel van deze afvloeiende bestedingen terecht komen

van de gemeente anderzijds.

bij gemeenten binnen een straal van maximaal 25 kilometer (de werkgemeenten).

Dan blijkt dat gemeenten met een grote uitgaande pendelstroom een
lage koopkrachtbinding kennen. De relatie tussen deze twee gemeente-

Daarnaast valt op dat het vooral bestedingen in de niet-dagelijkse

kenmerken is zeer sterk. Dit kan te maken hebben met het feit dat

sector zijn die afvloeien als gevolg van pendel. Figuur 6 laat de correlatie

gemeenten met veel uitgaande pendel vaak weinig stedelijke gemeenten

zien tussen de mate van uitgaande pendel en koopkrachtafvloeiing in

zijn en vanuit dat kenmerk al met een lage koopkrachtbinding te maken

de niet-dagelijkse sector.

hebben. Maar uit de analyse blijkt dat het belang van de pendel sterker
is dan de mate van stedelijkheid. Het is dus vooral de pendel zelf die

Het belang van pendel in koopstromen vormt een belangrijke verklaring

zorgt voor een hoge afvloeiing van bestedingen doordat een deel van

voor de geconstateerde reikwijdte van het koopgedrag van de heden-

de detailhandelsaankopen in de werkgemeente of onderweg daar

daagse consument.

naartoe wordt gedaan.
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De binding aan de eigen gemeente ligt lager dan altijd is verondersteld.

Voor retailers betekent dit dat zij kunnen vissen in een grotere vijver

Aankopen in de werkgemeente of onderweg daar naartoe blijven in

dan wellicht eerder werd gedacht. Andersom betekent het echter ook

reguliere koopstromenonderzoeken vaak onderbelicht maar kunnen

dat er andere vissers zijn die hun kansen wagen in een vijver die voor-

met de Rabobank KoopstromenMonitor wel aan het licht worden

heen gereserveerd leek voor de eigen visclub. Voor de vastgoedwereld

gebracht. En deze aankopen drukken dus een beduidend grotere

betekent het dat zij naast een focus op concrete objecten niet voorbij

stempel op het koopgedrag dan tot nu toe werd gedacht.

kan gaan aan het grotere regionale geheel waarvan haar project een
onderdeel is. En voor overheden betekent het dat zij bij de planning, de

Conclusie

ontwikkeling en het onderhoud van winkelvoorzieningen niet altijd

De eigen gemeente is nog steeds de belangrijkste bestemming van

meer de traditionele verzorgingscirkels kunnen trekken.

de consumenteneuro. Vooral grootstedelijke gebieden met een breed,
gevarieerd en geconcentreerd aanbod weten consumenten sterk

Voor alle betrokkenen betekent het dat de kwaliteit en het onderschei-

aan zich te binden en hebben een duidelijke zuigkracht op hun directe

dend vermogen van winkelvoorzieningen (in brede zin, dus inclusief

omgeving.

segmentering, bereikbaarheid, parkeervoorzieningen, profilering en
marketing, ondernemerschap et cetera) een extra factor worden die

Maar dat is zeker geen wet van Meden en Perzen. Vooral voor de niet-

de concurrentiekracht en daarmee het uiteindelijke succes bepalen.

dagelijkse artikelen heeft de consument een grotere actieradius dan tot

Juist in een tijd die wordt gekenmerkt door overcapaciteit, aarzelende

nu toe werd verondersteld. Nederlanders zijn mobiel en dat komt niet

consumenten en in meer algemene zin een zeer zwakke conjunctuur,

alleen tot uiting in hun woon-werkverkeer, maar ook in hun bestedingen.

zaken waarvan iedereen last heeft, zouden deze factoren wel eens

Vooral voor duurzame consumptiegoederen, zoals kleding en schoenen,

kunnen bijdragen aan een scherpe scheiding tussen enerzijds sterke,

woninginrichting en artikelen voor sport en vrije tijd, is de consument

aantrekkelijke en succesvolle winkelgebieden en anderzijds winkels en

in staat en bereid om grotere afstanden af te leggen.

gebieden die steeds minder in staat zullen zijn om de consument aan
zich te binden.

Figuur 5:

Figuur 6:

Koopkrachtbinding en -afvloeiing naar klasse
uitgaande pendel

Correlatie uitgaande pendel en afvloeiing niet-dagelijks
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