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Impressie EndT

INLEIDING    1

Rond de verbreding van de snelweg A4 ter hoogte van Leiden 

werken de gemeenten Zoeterwoude, Leiden en Leiderdorp 

in het project W4 samen aan de ontwikkeling van langs de 

snelweg liggende gebieden. Het project Verde Vista Meerburg 

is een van de W4-projecten. Het ligt aan de oostzijde van de 

A4 in de gemeente Zoeterwoude. De ontwikkelingslocatie 

omvat ca. 14,5 ha, waar 170 woningen, 72.500 m² kantoren, 

retail, horeca en leisure worden ontwikkeld.

In juni 2012 heeft MKB Reva, adviesbureau voor ruimtelijke 

economie en vastgoed, in opdracht van Ten Brinke 

Vastgoedontwikkelaars, de beoogde ontwikkelaar van 

de retailcomponent, een onderzoek uitgevoerd naar de 

marktruimte voor deze voorgenomen ontwikkeling. Hierbij is 

niet alleen gekeken naar de gemeente Zoeterwoude, maar 

eveneens naar de omliggende gemeenten.

Begin december 2013 heeft de gemeente Zoeterwoude 

contact gezocht met MKB Reva om, gelet op gewijzigde 

omstandigheden die zich onder anderen binnen de gemeente 

Leiden en in Zoeterwoude dorp hebben voorgedaan, het 

rapport namens de gemeente Zoeterwoude en de gemeente 

Leiden tegen het licht te houden en te onderzoeken hoeveel 

detailhandel in de Meerburgerpolder in Zoeterwoude 

verantwoord en wenselijk is in de nieuw te bouwen locatie 

Verde Vista Meerburg.

De plannen voor de retailcomponent op deze locatie bestaan 

uit een winkelgebied gericht op de dagelijkse boodschappen, 

waaronder twee complementaire supermarkten (waarvan 

één te verplaatsen uit Zoeterwoude dorp) en mogelijk 

enkele dagwinkels. Het oorsponkelijke plan gaat uit van in 

totaal 4.000-4.500 m² bruto vloeroppervlak (bvo). Door de 

gemeente Zoeterwoude is aangegeven dat mogelijk circa 

2.000 m² bvo in het bestemmingsplan wordt opgenomen. 

De overige 2.000 – 2.500 m² zullen mogelijk middels een 

wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan worden 

“ gereserveerd”. De voorgenomen locatie voor de retail 

ligt centraal in de ontwikkelingslocatie, ter hoogte van de 

nieuwe (auto- en fiets-) verbinding met Leiden over de A4. 

Dit betekent dat het verzorgingsgebied van het winkelgebied 

zich niet tot Zoeterwoude beperkt, maar zich ook uitstrekt tot 

delen van het aangrenzende Leiden en Leiderdorp.

Ten behoeve van de tijd is in overleg met de gemeente 

Zoeterwoude gekozen voor het updaten van de rapportage 

van 2012 middels het toepassen van actuele cijfers/

kengetallen waarbij tevens de sinds juni 2012 opgetreden 

wijzigingen in de marktsituatie zijn meegenomen. De 

gevolgen van deze wijzigingen worden zichtbaar gemaakt in 

dit rapport. 

De voorliggende rapportage bevat de resultaten van het 

onderzoek. De rapportage kent de volgende opbouw: 

    hoofdstuk 2: nadere omschrijving van het plan, het 

    verzorgingsgebied en de bestaande detailhandelsstructuur; 

    hoofdstuk 3: berekening van de marktruimte; 

    hoofdstuk 4: kwalitatieve aspecten rond de voorgenomen 

    ontwikkeling; 

    hoofdstuk 5: conclusies.
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2.1    Opzet nieuwe winkelgebied

Het bestemmingsplan Meerburgerpolder Zuid van 

de gemeente Zoeterwoude zal, in afwijking van de 

oorspronkelijke plannen van de ontwikkelaar,  

2.000 m² detailhandel bevatten. Daarnaast wordt een 

wijzigingsbevoegdheid overwogen om in de toekomst 

eventueel 2.000 m² extra detailhandel te bestemmen. 

Beoogd wordt, naast het aantrekken van andere winkels, een 

verplaatsing en uitbreiding te realiseren van een bestaande 

supermarkt in Zoeterwoude-Rijndijk. Dit mede omdat 

uitbreiding hiervan op de huidige locatie niet mogelijk is. 

Naast de retail zijn in de Meerburgerpolder in zijn totaliteit 

(Noord en Zuid) maximaal 340 woningen voorzien. Dit betreft 

een -mede op basis van een door de provincie Zuid Holland 

ingediende zienswijze- verlaagd programma.

De locatie ligt aan de rand van Zoeterwoude-Rijndijk, op de 

grens van de gemeenten Zoeterwoude, Leiden en Leiderdorp. 

Naast de locatie wordt een nieuwe verbinding over de A4 

gerealiseerd, waardoor de locatie vanuit Leiden en Leiderdorp 

eenvoudig en snel te bereiken is. Dit betekent dat het 

verzorgingsgebied zich uitstrekt over drie gemeenten. In de 

voorliggende rapportage worden dus alle drie gemeenten 

meegenomen in de analyse, evenals effecten die voortkomen 

uit de ligging aan de A4, één van de drukste verkeersaders in 

de Randstad.

2.2    Het verzorgingsgebied

De gemeente Zoeterwoude ligt ten zuidoosten van Leiden 

in de provincie Zuid-Holland aan de rand van het Groene 

Hart. De gemeente bestaat uit twee kernen: Zoeterwoude-

Dorp en Zoeterwoude-Rijndijk. Laatstgenoemde kern ligt 

ingeklemd tussen de snelweg A4, autoweg N11 en de Oude 

Rijn. De gemeente telt circa 8.170 inwoners (bron CBS 2012), 

waarvan ca. 5.610 in Zoeterwoude-Dorp en ruim 2.560 in 

Zoeterwoude Rijndijk. Door de woningbouw in Verde Vista 

Meerburg zal het inwoneraantal van Zoeterwoude-Rijndijk 

naar verwachting enigszins stijgen. Het CBS geeft in een 

prognose aan de komende decennia, mede als gevolg van een 

dalende woningbezetting, een krimp van het inwoneraantal 

van Zoeterwoude te verwachten (bron: CBS Statline). Naar 

verwachting van MKB Reva zal de geplande woningbouw er 

een bijdrage aan kunnen leveren om het inwoneraantal van 

Zoeterwoude in de toekomst te laten toenemen. Rekening 

houdend met een gemiddelde woningbezetting van 2,22 

rond het jaar 2028 in plaats van de huidige gemiddelde 

woningbezetting van circa 2,4 (bron: kennisplatform 

demografische transitie), schat MKB Reva een als gevolg van 

de geplande woningbouw groei van het inwoneraantal in 

naar circa 8.250. Deze verwachte groei (+80) is in de verdere 

berekening in zijn geheel “toegekend” aan Zoeterwoude-

Rijndijk. 

Zoeterwoude-Rijndijk, en zeker de betreffende 

ontwikkelingslocatie, grenst direct aan de gemeenten Leiden 

en Leiderdorp (en ook aan de bebouwde kom van beide 

gemeenten). Het is derhalve noodzakelijk ook (delen van) 

beide gemeenten tot het verzorgingsgebied te rekenen, vooral 

ook omdat er sprake is van een korte en directe verbinding 

tussen de ontwikkelingslocatie, Leiden en Leiderdorp. 

 

De gemeente Leiderdorp ligt ten noorden van de gemeente 

Zoeterwoude en bestaat uit de kern Leiderdorp (grotendeels 

ten westen van de A4) en de polder Achthoven (ten oosten 

van de A4). De gemeente telde op 1 augustus 2013 ruim 

26.700 inwoners. Postcodegebied 2351 is het deel van 

Leiderdorp dat aan Zoeterwoude-Rijndijk grenst. Dit gebied 

kent circa 5.100 inwoners (cijfers 2011, bron: CBS Statline).

De gemeente Leiden telde in 2012 ruim 120.000 inwoners. 

Het Roodenburgerdistrict beslaat het zuidoostelijke deel van 

Leiden en is de wijk die aan Zoeterwoude-Rijndijk grenst. Deze 

wijk kende in 2012 19.988 inwoners. 

 

 

2    HET PLAN, HET VERZORGINGSGEBIED EN DE  
      DETAILHANDELSSTRUCTUUR
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2.3    Huidige detailhandelsstructuur

Zoeterwoude 
De gemeente Zoeterwoude telt 45.306 m² wvo 

(winkelvloeroppervlak) verspreid over 102 verkooppunten 

(bron: Locatus Benchmark Verkenner 2013).  

In cijfermatig opzicht wordt de detailhandelsstructuur van 

Zoeterwoude gedomineerd door de Rijnekeboulevard. De ruim 

30 (grootschalige) winkels die hier gevestigd zijn, beschikken 

samen over ca. 33.000 m² wvo. De winkels bevinden zich 

voornamelijk in de meubelbranche, maar ook huishoudelijke 

artikelen, schoenen/sport en bruin- en witgoed.

De detailhandel in de (woon)kernen van Zoeterwoude is 

voornamelijk kleinschalig. Zoeterwoude-Dorp beschikt over 

ongeveer 1.600 m² wvo detailhandel, waarvan ruim de helft 

tot de foodsector gerekend kan worden. Er is één supermarkt 

die recent is vergroot en verplaatst van ca. 1.000 m² wvo 

(bron cijfers: Locatus Benchmark Verkenner/gemeente 

Zoeterwoude). 

Zoeterwoude-Rijndijk beschikt naast de Rijnekeboulevard over 

ca. 3.000 m² wvo detailhandel. Een deel hiervan bestaat uit 

enkele grootschalige winkels voor met name doelgerichte 

aankopen (o.a. keukens). Op het vlak van de levensmiddelen 

is het aanbod met twee zaken zeer beperkt (o.a. een MCD 

supermarkt van 560 m² wvo). De supermarkt in Zoeterwoude-
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Rijndijk zou graag willen uitbreiden maar hiervoor is binnen 

de kern onvoldoende mogelijkheid aanwezig. Mogelijk 

zou deze supermarkt kunnen verplaatsen naar de beoogde 

nieuwbouwlocatie in de Meerburgpolder. 

 

Leiderdorp 
Leiderdorp beschikt over circa 93.600 m² wvo ingevulde 

winkelruimte (bron: Locatus Benchmark Verkenner). Evenals 

in Zoeterwoude wordt het aanbod in cijfermatig opzicht 

gedomineerd door grootschalige concentraties: Beide 

winkelgebieden bestaan vooral uit winkels in de branches 

doe-het-zelf en woninginrichting. 

Daarnaast kent Leiderdorp twee winkelconcentraties: 

Winkelhof en Santhorst. Winkelhof kan beschouwd worden 

als het kernwinkelgebied van Leiderdorp en telt na uitbreiding 

bijna 20.000 m² wvo.(bron: Koopstromenonderzoek Randstad 

2011). Santhorst telt ruim 10 winkels, voornamelijk op het 

vlak van dagelijkse boodschappen. Santhorst heeft recent een 

vernieuwing ondergaan.

Verder is er diverse verspreide bewinkeling in Leiderdorp, 

waaronder een Hoogvliet supermarkt in de wijk Leyhof in 

het noorden van Leiderdorp. In het zuiden van Leiderdorp 

(ten zuiden van de A4), nabij Zoeterwoude-Rijndijk was een 

Troefmarkt van 115 m² wvo gevestigd. Deze is inmiddels 

gesloten. In het gemeentelijk detailhandelsbeleid Leiderdorp 

2012-2016 wordt de hoek Ericalaan-Willem Alexanderlaan 

(naast het zwembad) aangewezen als ontwikkellocatie voor 

onder anderen retail bestaande uit een supermarkt met 

flankerend aanbod van maximaal 1.500 m² bvo.

Leiden 

Met ca. 159.000 m² wvo heeft Leiden het grootste 

winkelaanbod in de omgeving. De foodsector telt in Leiden 

ruim 31.000 m² wvo (bron: Locatus Benchmark Verkennen). 

Meer dan de helft van het winkeloppervlak in Leiden bevindt 

zich in het centrum van Leiden. 

Opvallend is het beperkte supermarktaanbod in het 

(zuid)oostelijke deel van Leiden. Zo zijn er in het 

Roodenburgerdistrict (bijna 20.000 inwoners) maar drie 

kleine supermarkten gevestigd met gezamenlijk ruim 1.000 

m² wvo. De bewoners van dit deel van Leiden zijn voor 

hun supermarktaankopen dus voor een belangrijk deel 

aangewezen op omliggende wijken, waaronder het centrum 

van Leiden. In de gemeente Leiden wordt in het kader van 

een ontwikkeling van de ‘driehoek’ ten zuiden van station 

Leiden Lammenschans een gebouw ontwikkeld waarin 

onderwijsrichtingen van het ROC en het Da Vinci College 

worden gehuisvest. Op de begane grond van dit gebouw 

wordt ruimte gecreëerd voor de vestiging van een supermarkt 

met enkele dagwinkels en een ondergrondse parkeerkelder 

(bron:web site gemeente Leiden). Volgens informatie van de 

gemeente Leiden is hier een supermarkt van circa 1.100 m² 

wvo geprogrammeerd.
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag hoeveel 

marktruimte er is voor de beoogde ontwikkeling in 

de Meerburgerpolder. De focus is hierbij primair op 

het supermarktprogramma. Gezien de ligging van de 

locatie wordt – zoals eerder al aangegeven – zowel naar 

Zoeterwoude gekeken, als naar de buurgemeenten Leiden en 

Leiderdorp.

3.1    Werkwijze

De berekening van de marktruimte vindt plaats met behulp 

van een ‘standaard methode’, waarbij aan de hand van 

diverse variabelen het haalbaar (optimaal) winkelaanbod in de 

supermarktbranche wordt berekend. Het betreft de volgende 

variabelen: 

 

    a.  omvang verzorgingsgebied 

    b.  bestedingen/inkomen 

    c.  koopkrachtbinding 

    d.  koopkrachttoevloeiing 

    e.  omzetnorm

A. Ten aanzien van de omvang van het verzorgingsgebied 

wordt aangesloten bij de in het vorige hoofdstuk genoemde 

cijfers voor de drie gemeenten en de verschillende kernen/

wijken.

B. De hoogte van het inkomen heeft invloed op de hoogte 

van de bestedingen. Voor de foodsector wordt doorgaans 

een inkomenselasticiteit van 0,25 aangehouden. Dit houdt 

in dat een inkomen dat 1% hoger ligt dan gemiddeld, leidt 

tot bestedingen die 0,25% hoger liggen dan gemiddeld. 

Het CBS geeft aan dat het gemiddeld besteedbaar inkomen 

per inwoner in de gemeente Zoeterwoude 7% boven 

het landelijk gemiddelde ligt, in Leiderdorp 13% en in 

Leiden 3% boven het landelijk gemiddelde. Dit betekent 

dat de gemiddelde bestedingen in de supermarktbranche 

per hoofd van de bevolking (€ 1.800 excl. BTW – bron: 

HBD, Omzetkengetallen ten behoeve voor ruimtelijk-

economisch onderzoek) voor de drie gemeenten naar boven 

gecorrigeerd dienen te worden. 

Rekening houdend met de inkomenselasticiteit in de 

foodsector van 0,25% komen de bestedingen per hoofd 

van de bevolking uit op € 1.832 in Zoeterwoude, € 1.859 in 

Leiderdorp en € 1.814 in Leiden. 

 

C. Het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 is het meest 

recente onderzoek naar de koopkrachtbinding in de regio. 

Dit onderzoek geeft aan dat de koopkrachtbinding in de 

dagelijkse sector (waaronder de supermarktbranche valt) in 

Zoeterwoude 50% bedraagt. Dit betekent dat de inwoners 

van de gemeente hun dagelijkse aankopen voor de helft in 

de eigen gemeente deden en voor de helft elders (Leiden 

24%, Leiderdorp 17%). 

In Leiderdorp bedroeg de koopkrachtbinding 85%. Van de 

bestedingen in de dagelijkse sector vloeide 15% af naar 

andere gemeenten, voornamelijk naar Leiden (10%). 

In Leiden bedroeg de koopkrachtbinding in de dagelijkse 

sector eveneens 85%. De meeste afvloeiing ging naar 

Leiderdorp (5%). Voor zowel de koopkrachtbinding 

als –toevloeiing geldt dat in het koopstromenonderzoek 

geen cijfers zijn opgenomen voor wijken die voor het 

voorliggende onderzoek relevant zijn, zoals het zuidelijk 

deel van Leiderdorp en het zuidoostelijk deel van Leiden. 

Ten aanzien van Zoeterwoude is geen uitsplitsing gemaakt 

voor de afzonderlijke kernen Zoeterwoude-Dorp en 

Zoeterwoude-Rijndijk.

Met de recente transitie van de supermarkt in Zoeterwoude-

Dorp naar een volwaardige full-service supermarkt 

mag verwacht worden dat de koopkrachtbinding in 

Zoeterwoude-Dorp is gestegen naar een in vergelijking 

met referentiegemeenten vergelijkbaar niveau. 

Rekening houdend met ook in de dagelijkse sector 

stijgende internetaankopen, schat MKB Reva de huidige 

10

3    BEREKENING MARKTRUIMTE
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koopkrachtbinding voor de supermarkt op 70%. Eenzelfde 

effect mag verwacht worden voor Zoeterwoude-Rijndijk na 

verplaatsing en opwaardering van de buurtsuper naar een 

niveau van een volwaardig fullservice supermarkt. Indien 

wordt uitgegaan van de oorspronkelijke plannen waarin 

naast een fullservice supermarkt ook een hard discounter 

een plaats zou kunnen krijgen, zal deze binding nog verder 

kunnen stijgen. In de berekening is echter uitgegaan van 

een binding voor beide kernen van 70%.

D. In het koopstromenonderzoek zijn ook cijfers 

over de koopkrachttoevloeiing terug te vinden. De 

koopkrachttoevloeiing is het percentage van de omzet dat 

van buiten de eigen gemeente komt. In Zoeterwoude bleek 

volgens dit onderzoek de koopkrachttoevloeiing 10% te 

bedragen, in Leiderdorp 31% en in Leiden 14%. Ook ten 

aanzien van de toevloeiing is in dit onderzoek geen indeling 

gemaakt in wijken of rekening gehouden met specifieke 

omstandigheden op wijk- of buurtniveau. Voor zowel (de 

aan Zoeterwoude grenzende wijken in) Leiderdorp als 

Leiden is voor wat de toevloeiing betreft in de berekening 

uitgegaan van de cijfers uit het koopstromenonderzoek. Dit 

geldt eveneens voor Zoeterwoude-Dorp. Ten aanzien van de 

toevloeiing naar Zoeterwoude-Rijndijk is een, op basis van 

de absolute omzet uit binding zeer behoudende, correctie 

toegepast van 10% naar 25% uitgaande van de komst 

van minimaal één volwaardige supermarkt op de beoogde 

locatie. Dit gelet op het aantal aanwezige arbeidsplaatsen 

in de directe omgeving (door de gemeente Zoeterwoude 

becijferd op circa 7.500). Verwacht mag worden dat met de 

realisatie van het volledige retailprogramma op deze locatie 

niet alleen de binding maar ook de toevloeiing verder zal 

stijgen.

E. De omzetnorm (ook wel vloerproductiviteit genoemd) 

is de gemiddelde omzet die per m² winkelvloer wordt 

behaald. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel publiceert 

deze cijfers in ‘Omzetkengetallen t.b.v. ruimtelijk-

economisch onderzoek’. Er zijn alleen landelijke 

gemiddelden bekend; regionale of lokale uitsplitsingen 

worden niet gemaakt. In het voorliggende onderzoek wordt 

daarom met deze landelijke gemiddelden gerekend. 

Voor de supermarktbranche bedraagt de omzetnorm  

€ 8.090 per m² wvo (bedrag is excl. BTW).

3.2    Berekening

Aan de hand van de genoemde variabelen worden in de 

onderstaande tabellen de potentieel aanwezige omzet en het 

haalbaar verkoopvloeroppervlak in de supermarktbranche 

berekend voor zowel de drie gemeenten als geheel als voor 

enkele afzonderlijke kernen c.q. wijken.

Zoeterwoude 
 
Tabel 3.1 laat zien dat het supermarktaanbod met de 

gehanteerde uitgangpunten min of meer in balans is. 

11

Tabel 3.1: Distributieve ruimte supermarktbranche Zoeterwoude

Gemeente 

Zoeterwoude

Zoeterwoude-Rijndijk Zoeterwoude-Dorp

Omvang verzorgingsgebied 8.250 inw. 2.640 inw. 5.485 inw.

Bestedingen per hoofd € 1.832 € 1.832 € 1.832

Koopkrachtbinding 70% 70% 70%

Koopkrachttoevloeiing 15% 25% 10%

Potentieel aanwezige omzet € 12,5 mln. € 4,5 mln. € 7,8 mln.

Vloerproductiviteit € 8.090/m² € 8.090/m² € 8.090/m²

Haalbaar wvo 1.540 m² 560 m² 970 m²

Huidig wvo 1.560 m² 560 m² 1.000 m²

Indicatieve uitbreidingsruimte -20 m² 0 m² -30 m²
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Tabel 3.2 laat zien dat in de gemeente Leiderdorp 

een aanzienlijke uitbreidingsruimte ligt voor de 

supermarktbranche. Een belangrijk deel van de 

uitbreidingsruimte ligt in het zuiden van Leiderdorp 

(postcodegebied 2351). De inwoners van dit gebied dat 

door de A4 wordt doorsneden, zijn momenteel voor hun 

boodschappen grotendeels aangewezen op de winkelcentra 

elders in Leiderdorp of de omliggende gemeenten. Voor 

een deel zal deze uitbreidingsruimte mogelijk worden 

ingevuld ten behoeve van de in de detailhandelsvisie 

opgenomen ontwikkeling op de hoek van de Ericalaan/Willem 

Alexanderlaan waarin inclusief dagwinkels een ruimte van 

1.500 m² bvo is voorzien. 

 

Leiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In tabel 3.3 is te zien dat in Leiden op basis van de 

ingeschatte variabelen er een indicatieve uitbreidingsruimte 

ligt van ruim 4.000 m² wvo in de supermarktbranche. 

Deze uitbreidingsruimte is echter niet evenredig over de 

diverse wijken verdeeld. Zo kent de binnenstad een sterke 

concentratie van supermarkten en hierdoor een relatief 

groot aanbod in relatie tot het aantal inwoners. Hetzelfde 

geldt onder meer voor het Bos- en Gasthuisdistrict in het 

zuiden van Leiden. Opvallend is dat het Roodenburgerdistrict 

in het (zuid)oosten van Leiden juist een zeer klein aantal 

supermarktmeters heeft in relatie tot het inwoneraantal. 

De inwoners van het Roodenburgerdistrict zijn voor hun 

supermarktaankopen dus grotendeels op andere wijken 

aangewezen, waaronder de binnenstad en het Bos- het 

Gasthuisdistrict. Voor de gemeente Leiden geldt dat bij een 

daadwerkelijke invulling van de gerealiseerde winkelruimte bij 

station Lammenschans met een supermarkt van 1.100 m² wvo 

de becijferde distributieve ruimte binnen dit district met circa 

een derde zou worden teruggebracht tot circa 2.300 m² wvo.

NB: De cijfers die in dit hoofdstuk naar voren zijn gekomen 

bevatten een vereenvoudiging van de situatie door een aantal 

aannames dat noodgedwongen is gedaan. Zo is het niet 

mogelijk de huidige koopstromen op wijkniveau in Leiden en 

Leiderdorp weer te geven. Daarom is gebruik gemaakt van 

de cijfers die voor de gehele gemeente gelden. Dit heeft als 

resultaat dat de berekeningen voor de wijken niet de feitelijke 

situatie weergeven, maar eerder een potentiële situatie in het 

geval het supermarktaanbod in de wijk op een vergelijkbaar 

niveau als dat van de gemeente als geheel zou staan.

3.3    Conclusie marktruimte

Opvallend is dat, afgezien van Zoeterwoude dorp waar 

onlangs de supermarkt is verplaatst en vergroot, in alle 

omliggende wijken c.q. kernen (Zoeterwoude-Rijndijk, het 

zuiden van Leiderdorp en het (zuid)oosten van Leiden) de 

supermarktbranche zwak vertegenwoordigd is, in die zin 

dat de supermarkten (zeer) beperkt van omvang zijn en 

niet voldoen aan de moderne maatvoering voor een wijk- 

of kernverzorgende supermarkt (1.000-1.500 m² wvo). 

Deze supermarkten kunnen als kleinschalige dorps- c.q. 

wijkvoorzieningen betiteld worden die beperkt aan de wensen 

van veel consumenten voldoen. 

Uit de berekeningen in dit hoofdstuk blijkt dat in twee 

van de drie gemeenten de aan de ontwikkelingslocatie 

Tabel 3.2: Distributieve ruimte supermarktbranche Leiderdorp

Gemeente 

Leiderdorp

Leiderdorp 

Zuid (postcode 

2351)

Omvang verzorgingsgebied 26.705 inw. 5.105 inw.

Bestedingen per hoofd € 1.859 € 1.859

Koopkrachtbinding 85% 85%

Koopkrachttoevloeiing 31% 31%

Potentieel aanwezige omzet € 61 mln. € 11,7 mln.

Vloerproductiviteit € 8.090/m² € 8.090/m²

Haalbaar wvo 7.540 m² 1.440 m²

Huidig wvo 5.535 m² 0 m²

Indicatieve uitbreidingsruimte 2.005 m² 1.440 m²

Tabel 3.3: Distributieve ruimte supermarktbranche Leiden

Gemeente Roodenburger- 

district

Omvang verzorgingsgebied 118.775 inw. 19.998 inw.

Bestedingen per hoofd € 1.783 € 1.783

Koopkrachtbinding 85% 85%

Koopkrachttoevloeiing 14% 14%

Potentieel aanwezige omzet € 213,4 mln. € 35,2 mln.

Vloerproductiviteit € 8.090/m² € 8.090/m²

Haalbaar wvo 26.380 m² 4.440 m²

Huidig wvo 22.850 m² 1.030 m²

Indicatieve 

uitbreidingsruimte

3.530 m² 3.410 m²
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grenzende wijken een zwak tot zeer zwak supermarktaanbod hebben in relatie tot de 

bevolkingsomvang. Zowel in het (zuid)oosten van Leiden (3.410 m² wvo), als in het zuiden 

van Leiderdorp (1.440 m² wvo) ligt uitbreidingsruimte voor de supermarktbranche. Met een 

daadwerkelijke invulling van de ontwikkelde ruimte bij station Leiden Lammenschans zou 

circa 1.100 m² wvo van de becijferde uitbreidingsruimte ad 3.410 wvo worden ingevuld. 

Indien de plannen van de gemeente Leiderdorp zoals verwoord in haar detailhandelsvisie 

op de hoek van de Ericalaan-Willem Alexanderlaan daadwerkelijk worden gerealiseerd, 

wordt van de becijferde uitbreidingsruimte binnen de supermarktbranche in Leiderdorp-

Zuid (1.440 m² wvo) een (groot) deel ingevuld.

In hoeverre de resterende ruimte (circa 2.700 m² winkelvloeroppervlak) kan worden 

ingevuld door de beoogde ontwikkeling is mede afhankelijk van kwalitatieve 

overwegingen. Hier gaat het volgende hoofdstuk op in. Wel kan op basis van deze 

actuele berekeningen gesteld worden dat de omvang van het plan, ondanks de 

gerealiseerde, voorgenomen of in gang gezette ontwikkelingen binnen het omschreven 

verzorgingsgebied in Zoeterwoude-Dorp, Leiden en Leiderdorp nog steeds goed verhoudt 

tot de marktruimte in de directe omgeving.
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Voor de volledigheid is, ondanks de slechts geringe 

veranderingen ten opzichte van de situatie zoals deze was 

gedurende het onderzoek in juni 2012, ook het hoofdstuk 

rond de kwalitatieve aspecten geactualiseerd. Dit hoofdstuk 

moet worden gezien als een aanvulling op de kwantitatieve 

benadering.

Beoogde ontwikkeling in relatie tot landelijke trends 
In de detailhandel – en zeker ook in de supermarktbranche 

– is al decennialang een trend van schaalvergroting te zien. 

Deels onder invloed van de retailers, maar zeker ook vanuit 

de vraag van de consument worden winkels steeds groter, 

waardoor een breder en dieper assortiment kan worden 

aangeboden. Mede door deze trend verdwijnen de onderste 

lagen in de Nederlandse hiërarchie van winkellocaties: de 

buurtwinkels en de winkels in de kleine kernen. 

Inmiddels vragen supermarkten locaties variërend van 

1.200 m² wvo (discounters en full service supermarkten in 

kleine verzorgingsgebieden) tot meer dan 3.000 m² wvo 

(de megasupermarkten die inmiddels gemeengoed zijn 

geworden). De kleinere supermarkten verdwijnen meer en 

meer. 

Met het oog op deze trends kan gesteld worden dat de 

beoogde ontwikkeling goed past in deze landelijke trends. 

Een full service supermarkt van 2.000-2.500 m² wvo is zeker 

geen uitzondering in verstedelijkt gebied, net zo min als een 

discounter van 1.200-1.300 m² wvo.

Binnen het omschreven verzorgingsgebied van de beoogde 

ontwikkellocatie zijn sinds de oplevering van het DPO in 

2012 initiatieven vanuit Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude 

in gang gezet c.q. gerealiseerd waardoor supermarkten 

zijn gerealiseerd danwel in voorbereiding genomen 

met een omvang van 1.000 m² wvo tot .1100 m² wvo. 

De ingediende ontwikkelplannen hebben voor wat de 

detailcomponent betreft tot doel een winkelconcentratie 

ter grootte van een klein wijkwinkelcentrum te realiseren 

met twee elkaar aanvullende supermarkten en aangevuld 

met dagwinkels. Dit op een centrale plaats tussen drie 

gemeenten. Hiermee wordt een binnen de hiërarchie van 

kernwinkelgebied, wijkwinkelcentrum en buurtwinkelcentrum 

passende voorziening gecreëerd die aansluit bij het 

consumentengedrag. Een dergelijke voorziening kan, gelet 

op de beperkte omvang van de afzonderlijke wijken binnen 

het omschreven verzorgingsgebied, niet door één van de 

gemeenten afzonderlijk worden geboden.

Indien het idee van een (klein) wijkwinkelcentrum wordt 

losgelaten en gekozen zou worden voor een solitaire 

supermarkt al dan niet aangevuld met dagwinkels, kan 

afgevraagd worden of deze levensvatbaar is.

Kwaliteit van de locatie 
In het algemeen geldt dat winkels voor dagelijkse 

boodschappen, en vooral supermarkten, de consumenten 

gemak moeten bieden. Belangrijke aspecten zijn in dit opzicht 

dat de consument alles onder één dak of op één locatie kan 

vinden en dat de locatie snel en eenvoudig te bereiken is. 

Een goede bereikbaarheid en ruime parkeermogelijkheden 

zijn hierin essentieel. De beoogde ontwikkelingslocatie heeft 

hierin een groot voordeel ten opzichte van concurrerend 

aanbod, zoals de supermarkten in de binnenstad van 

Leiden, zeker op het vlak van bereikbaarheid en ten 

opzichte van enkele concurrenten ook ten aanzien van 

de parkeermogelijkheden. De voorgenomen ontwikkeling 

speelt met een goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid 

optimaal in op de wensen van de consument. Door deze 

pluspunten is het beoogde winkelgebied goed in staat de 

inwoners van de omliggende wijken – die nu al grotendeels 

op winkelvoorzieningen elders zijn aangewezen – aan zich te 

binden.

Invulling 
Het beoogde winkelgebied krijgt, uitgaande van een invulling 

met een full service supermarkt en een discounter, een sterke 

combinatie van winkels die trekkracht genereert. Aangevuld 

4    KWALITATIEVE ASPECTEN ROND DE BEOOGDE ONTWIKKELING
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met enkele dagwinkels zorgt deze combinatie voor een breed aanbod op één locatie. Dit 

biedt de consument het gemak van ‘one-stop-shopping’. Een dergelijke complementariteit 

heeft in het algemeen een verhogend effect op de koopkrachtbinding, zo is de ervaring 

van MKB Reva. Bovendien is een dergelijke combinatie momenteel niet aanwezig in 

Zoeterwoude, Leiderdorp en het oostelijk deel van Leiden.

Conclusie kwalitatieve aspecten 
De voorgenomen ontwikkeling is in staat de consument in de directe omgeving een 

eigentijds winkelgebied voor de dagelijkse boodschappen te bieden, iets wat nu ontbreekt 

in zowel Zoeterwoude, het zuidelijke deel van Leiderdorp en het (zuid)oosten van Leiden. 

De goede bereikbaarheid, de ruime parkeergelegenheid, de omvang van de supermarkten 

en de complementariteit van de supermarkten zijn aspecten die veel consumenten 

in de omgeving zullen aanspreken en die andere (beoogde) winkellocaties in het 

verzorgingsgebied niet (kunnen) bieden.
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De beoogde ontwikkeling ligt op de grens van de gemeenten 

Zoeterwoude en Leiden en in de directe nabijheid van de 

gemeente Leiderdorp. Door de aaneengesloten bebouwing 

kan de omgeving als één stedelijk gebied worden gezien, 

zeker ook omdat met de projecten rond de (verbreding van 

de) A4 de barrièrewerking van de snelweg verminderd wordt.

Net als het onderzoek in 2012 heeft deze update zich dan 

ook niet beperkt tot Zoeterwoude, maar zijn eveneens delen 

van Leiden en Leiderdorp meegenomen. Uit het onderzoek is 

naar voren gekomen dat met name de aangrenzende delen 

van Leiden en Leiderdorp over een beperkt supermarktaanbod 

beschikken. Er ligt hier marktruimte (uitbreidingsruimte) 

die, de inmiddels gerealiseerde en in voorbereiding 

genomen ontwikkelingen in het verzorgingsgebied van 

de drie gemeenten meegenomen, opgeteld groter is dan 

de beoogde supermarktontwikkeling langs de A4. Voor 

een deel wordt deze uitbreidingsruimte ‘gecompenseerd’ 

door het ruime aanbod in andere delen van Leiden en 

het nieuwe centrum van Leiderdorp. Toch zijn er goede 

mogelijkheden voor versterking van het supermarktaanbod 

op (gemeentegrensoverchrijdend) wijkniveau met de huidige 

plannen.

Deze mogelijkheden worden onderbouwd door een aantal 

sterke (kwalitatieve) argumenten. Het supermarktaanbod in 

de directe omgeving is niet alleen beperkt, maar voldoet ook 

niet aan de wensen van de consument en aan de standaarden 

die tegenwoordig aan supermarkten c.q. concentraties van 

winkels worden gesteld. Dit leidt ertoe dat consumenten voor 

een belangrijk deel van hun dagelijkse boodschappen naar 

elders uitwijken.

Voor de dagelijkse boodschappen staat bij de gemiddelde 

consument gemak voorop. Dit vertaalt zich in eisen als een 

breed, maar ook diep aanbod, een goede bereikbaarheid en 

ruime parkeermogelijkheden. De beoogde ontwikkeling speelt 

hierop in, terwijl het ‘concurrerend aanbod’ hier niet of in 

mindere mate over beschikt en daardoor de consument niet 

naar volle tevredenheid kan bedienen.

Deze pluspunten zijn doorslaggevend in de vraag of de 

geconstateerde marktruimte in de aangrenzende wijken 

van Leiden en Leiderdorp voor een substantieel deel aan 

de beoogde ontwikkeling kan toevallen. In combinatie met 

de toevloeiing van passanten op de A4 en N11, is MKB 

Reva daarom van mening dat er (nog steeds) voldoende 

marktruimte is om het initiatief te rechtvaardigen.

De omzet die de nieuwe supermarkten zullen genereren, 

zal uit een divers verzorgingsgebied worden gehaald: deels 

uit Zoeterwoude, deels uit Leiderdorp, voor een substantieel 

deel uit Leiden en voor een deel van doorgaand verkeer over 

N11 en A4. De effecten van de ontwikkeling komen daarom 

niet bij één of enkele supermarkten terecht, maar worden 

uitgesmeerd over een groter aantal supermarkten (waaronder 

die in het centrum van Leiden, in Leiderdorp en de bestaande 

supermarkt in Zoeterwoude-Dorp). 

In lijn met algemene trends en ontwikkelingen verwacht 

MKB Reva dat consumenten eerder kiezen voor het complete 

en grootschaliger aanbod van de nieuwe ontwikkeling (ook 

omdat een breed aanbod op één locatie te vinden is) dan 

voor de deels kleinschalige, solitaire supermarkten in het 

verzorgingsgebied. De laatstgenoemde zullen zeker nadelige 

effecten ondervinden, waarbij het echter van belang is te 

constateren dat het toekomstperspectief voor dergelijke 

supermarkten in de huidige tijd in het algemeen zeer somber 

is, zeker gezien de voortdurende schaalvergroting die overal 

te zien is. Vanuit dit oogpunt gezien biedt de ontwikkeling de 

mogelijkheid om de bestaande supermarkt in Zoeterwoude-

Rijndijk naar een qua schaalgrootte meer bij de huidige tijd 

passende omvang te brengen. De toekomstbestendigheid van 

een dergelijke voorziening voor de kern Zoeterwoude-Rijndijk 

wordt daarmee sterk vergroot. De daadwerkelijke uitbreiding 

van winkelvloer binnen de supermarktbranche zou daarmee 

circa 560 m² lager uitvallen en uitkomen op circa 2.200 – 

2.400 m² wvo.

5    CONCLUSIES
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Binnen het bestemmingsplan in wording is vooralsnog uitgegaan van circa 2.000 m² wvo 

detailhandel. Bij een dergelijke metrage is de uitvoering van het oorspronkelijke plan om 

te komen tot een binnen de verzorgingshiërarchie passend klein wijkwinkelcentrum met 

daarin twee aanvullende supermarkten met enkele dagwinkels niet mogelijk.  

Afgevraagd kan worden of de vestiging van een solitaire supermarkt (al dan niet aangevuld 

met enkele dagwinkels) in potentie over voldoende trekkracht kan beschikken om 

zodanig rendabel te zijn dat verplaatsing en vergroting van de bestaande supermarkt in 

Zoeterwoude-Rijndijk mogelijk wordt gemaakt. MKB Reva is van mening dat getwijfeld 

moet worden aan de levensvatbaarheid van een solitaire supermarkt op deze locatie 

en getwijfeld kan worden aan de realiseerbaarheid van een dergelijk ingekrompen 

programma. Juist de combinatie van twee elkaar aanvullende supermarkten met daarbij 

enkele speciaalwinkels op het gebied van dagelijkse artikelen draagt zorg voor voldoende 

aantrekkingskracht vanuit het gehele omschreven verzorgingsgebied. Daarnaast geeft 

de berekening van de uitbreidingsruimte binnen het verzorgingsgebied geen directe 

aanleiding om tot de voorgestelde inkrimping van het oorspronkelijk ingediende 

programma te komen. 
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