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Winkelgebiedtyperingen Nederland 

Centrale winkelgebieden 
Het belangrijkste winkelgebied in een woonplaats wordt aangeduid als centraal winkelgebied. Binnen de 
database van Locatus worden zes centrale winkelgebieden onderscheiden: 
 
Binnenstad         meer dan 400 winkels  
In feite gaat het hier om de top-17 winkelgebieden van Nederland, waarvan de binnensteden van Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Maastricht een onderdeel vormen. 
 
Hoofdwinkelgebied  Groot       200-400 winkels  
Een hoofdwinkelcentrum is het grootste winkelgebied in de woonplaats. Het aantal verkooppunten in de 
detailhandel bedraagt 200 tot 400 winkels. Voorbeelden zijn Bussum - centrum of Delft-centrum. 
 
Hoofdwinkelgebied Klein       100-200 winkels  
Een hoofdwinkelcentrum is het grootste winkelgebied in de woonplaats. Het aantal verkooppunten in de 
detailhandel bedraagt 100 tot 200 winkels. Voorbeelden zijn Franeker- centrum of Putten-centrum. 
 
Kernverzorgend winkelgebied Groot          50-100 winkels  
Een kernverzorgende centrum groot is het grootste winkelgebied in een woonplaats. Het gaat hier om centra met 
minder dan 100, maar meer dan 50 winkels in de detailhandel. 
 
Kernverzorgend winkelgebieden Klein         5-50 winkels  
Een kernverzorgende centrum klein is het grootste winkelgebied in een woonplaats. In dit geval gaat het om 
centra met maximaal 50 verkooppunten in de detailhandel. 
 
Kernverzorgend supermarktcentrum             3-4 winkels 
Dit is een winkelconcentratie die het grootste winkelgebied in een woonplaats is en 3 of 4 
winkels heeft waaronder in ieder geval 1 supermarkt van 500 m² wvo of meer. 
 

Ondersteunende  winkelgebieden 
Naast één centraal winkelgebied kunnen in een woonplaats een of meerdere ondersteunende winkelgebieden 
worden onderscheiden. Binnen de categorie "ondersteunende winkelgebieden" worden de volgende zes type 
winkelgebieden onderscheiden: 
 
Stadsdeelcentrum         meer dan 50 winkels  
Een stadsdeelcentrum is altijd een aanvulling op een binnenstad of een hoofdwinkelcentrum. Bovendien is hier 
het merendeel van het centrum planmatig ontwikkeld. Voorbeelden van stadsdeelcentra zijn Amsterdam-
Osdorpplein of Nijmegen-Dukenburg. 
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Binnenstedelijke winkelstraat                   > 50 winkels 
Ook hier gaat het om ondersteunende winkelgebieden van meer dan 50 winkels maar in tegenstelling tot de 
stadsdeelcentra zijn deze winkelgebieden niet planmatig ontwikkeld maar de winkelstraten in grote steden. 
Voorbeelden zijn de Steenstraat in Arnhem, Amsterdamse- 
straatweg Utrecht en de Overtoom in Amsterdam. 
 
Wijkcentrum (groot)           25- 50 winkels  
Een groot wijkcentrum bestaat naast een binnenstad of een hoofdwinkelcentrum en heeft minder winkels dan een 
stadsdeelcentrum. 
 
Wijkcentrum (klein)       minder dan 25 winkels  
Deze centra hebben een specifiek ondersteunende functie. Tot een klein wijkcentrum worden enerzijds 
winkelconcentraties gerekend met 5 tot 10 winkels en 2 of meer supermarkten.  Anderzijds worden hiertoe 
winkelgebieden met 10 tot 25 winkels in de detailhandel gerekend. 
 
Buurtcentrum 
Dit is een winkelconcentratie met minimaal 5 winkels en maximaal 9 winkels in de detailhandel. Daarnaast is er 
een of geen supermarkt in dit type winkelgebied aanwezig. 
 
Supermarktcentrum 
Dit is een winkelconcentratie met 3 of 4 winkels waaronder in ieder geval 1 supermarkt van 
500 m² wvo of meer. 
 

Overig 
Onder de categorie 'overig' worden grootschalige concentraties en speciale winkelgebieden verstaan. 
 
Grootschalige concentratie 
Concentratie van 5 of meer verkooppunten in de detailhandel met een gemiddeld winkelverkoopvloeroppervlak 
per winkel van minimaal 500 m2. Het aanbod moet minimaal voor 50% doelgericht zijn. Dit betekent dat minimaal 
de helft van het winkelverkoop- vloeroppervlak van het betreffende winkelgebied zich richt op de branches "dier 
en plant", "bruin- en witgoed", "fietsen- en autoaccessoires", "doe- het-zelf" of "wonen". 
 
Speciaal winkelgebied 
Winkelgebieden die niet tot een van de voorgaande categorieën behoren, worden aangemerkt als speciaal 
winkelgebied. Veelal zijn dit winkelgebieden rondom een station of winkelgebieden met een speciaal thema. 
Designer Outlet Center in Roermond, Stationsplein Breda en Luchthaven Schiphol zijn bijvoorbeeld in deze 
categorie opgenomen. 
 
Alle verkooppunten die buiten een van deze concentraties vallen, worden tot de verspreide bewinkeling 
gerekend. 


