
 

  

  

   

 
Memo Aldi in Bergen                  8 december 2016 

 
Supermarkten zijn in toenemende mate belangrijk voor sterke en toekomstbestendige winkelgebieden. 
Ondanks de toename van online winkelen binnen andere segmenten, blijven dagelijkse aankopen een 
belangrijke trekker voor het fysieke winkelgebied. Maar wat zijn nu precies de positieve effecten van een 
supermarkt op de omgeving? In deze memo wordt die vraag beantwoord voor de situatie wanneer de Aldi 
in het centrum van Bergen op de Harmonielocatie wordt gevestigd. 
 
Binding met het centrum van Bergen 
Het is onwaarschijnlijk dat Aldi met de huidige omvang van nog geen 400 m2 WVO haar winkel in het 
centrum van Bergen voortzet1. Mocht Aldi Bergen verlaten dan zullen Aldi klanten op zoek gaan naar 
alternatieven zoals een andere sterke discounter in de regio, waardoor de afvloeiing vanuit Bergen 
toeneemt. Deze afname zal substantieel zijn, gezien het marktaandeel van Aldi. Landelijk ligt dit op 7,3%2, 
maar in een gebied waar Aldi gevestigd is, is dit beduidend groter.  
 
Om een onderscheidende supermarkt zoals Aldi voor het centrum van Bergen te behouden is de 
verplaatsing naar de Harmonielocatie noodzakelijk om daar de gewenste uitbreiding naar 870 m2 WVO te 
realiseren. De kwaliteitsimpuls1 die gerealiseerd wordt in de grotere winkel zal voor Aldi meer bezoekers 
opleveren en meer omzet generen. De tapis roulant (een rolband die vanuit de parkeergarage direct 
uitkomt naast de ingang van Aldi) zal door de bezoekers van Aldi als positief worden ervaren op de 
bereikbaarheid en het convenience gevoel versterken, waardoor de binding met Aldi omhoog gaat. Voor 
Bergen betekent dit dat er meer dagelijkse omzet behouden wordt en de binding met het centrum wordt 
vergroot. De huidige binding voor dagelijkse aankopen in het centrum is met 73% relatief laag1. Doordat 
bezoekers gericht naar Aldi komen en de discounter een regiofunctie heeft, is het aannemelijk dat naast de 
binding vanuit Bergen ook de toevloeiing vanuit de omgeving en vanuit andere gemeentes zal gaan groeien.   
 
Combinatiebezoeken 
Uit onderzoek van DTNP3 blijkt dat gemiddeld 75% van de klanten van een service supermarkt dit bezoek 
combineren met het bezoek aan andere winkels. Voor een discounter zoals Aldi ligt dit lager, ongeveer 40% 
van de bezoekers loopt één of meer andere winkels binnen tijdens hetzelfde bezoek. Ze combineren dit 
met name met bezoek aan speciaalzaken gericht op dagelijks aanbod. In de inspraakreactie van Strabo, 
door de heer Hans van Tellingen, wordt gesteld dat de kans op combinatiebezoek wordt verkleind door de 
tapis roulant die vanuit de parkeergarage de klant naar de ingang van de winkel leidt. Dit zal volgens Bureau 
RMC inderdaad een verlagende factor zijn. We rekenen in deze gedachtegang met een forse afname van 
het aantal combinatiebezoeken, om een minimaal scenario te schetsen. Als het combinatiebezoek vanuit 
Aldi in bergen slechts de helft is van het gemiddelde komt het uit op 20%.  
 
Ondanks dit procentueel lagere combinatiebezoek is het absolute aantal bezoekers substantieel. Wanneer 
de Aldi ca. 5.000-7.500 bezoekers4 per week gaat trekken, resulteert dit nog steeds in 1.000 tot 1.500 Aldi 
klanten die één of meerdere winkels in de directe omgeving bezoeken in één week. De zondag buiten 
beschouwing gelaten is dat zo’n 165 tot 250 bezoekers per dag. Vanuit het perspectief van bijvoorbeeld 
speciaalzaken gaat dit om een substantiële verhoging van het aantal bezoekers. In Bergen zal dit effect zich 
vooral richten op de winkels die gelegen zijn op het Plein (zowel de winkels tegenover de Aldi/Deen als de 
nieuwbouw op het stuk bij de Hema). Deze winkels liggen dichtbij de Aldi en profiteren van de zichtbaarheid 
en de korte loopafstand.  
 
 

                                                 
1 RMC (2016) Supermarktonderzoek centrum Bergen 
2 Distrifood (2015) Aldi 
3 DTNP (2011) Combinatiebezoek supermarkten en dagelijkse speciaalzaken 
4 “De combinatie Deen en Aldi wordt ingeschat op 15.000 bezoekers per week”, gemeente Bergen (2016) Raadsvoorstel 
economie 



 

  

  

   

Combinatie met Deen Supermarkt 
Over combinatiebezoeken tussen naastgelegen supermarkten zijn weinig cijfers bekend. We weten wel dat 
Aldi vaak wordt gebruikt als ‘tweede’ of ‘derde’ supermarkt en bezoekers veelal nog een andere service 
supermarkt bezoeken. De Deen aangrenzend aan de nieuwe Aldi maakt het mogelijk om compleet 
dagelijkse boodschappen te doen bij meerdere supermarkten tijdens één centrumbezoek. Dit wordt 
versterkt door het beeld dat we in het land op steeds meer plekken combinaties van service en discount 
supermarkten aantreffen, bijvoorbeeld Albert Heijn en Aldi naast elkaar. Daarnaast zal de combinatie van 
Aldi en Deen in twee nieuwbouwpanden op deze centrale locatie een drukbezochte locatie in het centrum 
van Bergen worden.  
 
Indirect effect 

Het gaat echter niet alleen om het directe combinatiebezoek tijdens het bezoek aan de Aldi, maar ook om 
het indirecte effect op de omgeving. Het zogenaamde 'top of mind-effect’5. De bekendheid van 
retailvoorzieningen wordt vergroot door een duidelijke zichtlocatie waar veel mensen komen en die 
hoogfrequent wordt bezocht. In combinatie met de Deen zal het Plein een drukbezochte locatie in het 
centrum worden, waar dagelijkse aankopen voor een stabiele passantenstroom zorgen. De toename van 
de passantenstroom op het Plein vergroot de zichtbaarheid van de winkels die in de omgeving zijn gelegen. 
Herhaling leidt tot naamsbekendheid en daardoor tot herinnering op het moment dat een consument een 
product of dienst nodig heeft. Aldi bezoekers worden op deze manier getriggerd om hun bezoek vaker te 
combineren of op een ander moment het centrum van Bergen te bezoeken voor de overige 
detailhandel/voorzieningen. 
 
Daarnaast zal de parkeergarage onder Deen uitbreiden naar het deel onder Aldi. Een grote parkeergarage 
die vermoedelijk niet alleen door de supermarktbezoekers, maar ook door bezoekers van het centrum van 
Bergen, gebruikt gaat worden. Dit zal ook een toename van de passantenstroom en daarmee zichtbaarheid 
van de winkels op het Plein tot gevolg hebben.  
 
Conclusies 

 Indien Aldi niet naar de Harmonielocatie kan verplaatsen, zal Aldi in de toekomst uit Bergen 
vertrekken. Dit heeft een substantiële toename in afvloeiing van dagelijkse aankopen naar buiten 
Bergen tot gevolg.  

 Wanneer Aldi zich kan vestigen op de Harmonielocatie en kan uitbreiden naar 870 m2 WVO zal de 
discounter meer klanten aan zich binden en meer bezoekers voor het centrum van Bergen 
behouden. Gezien de verbetering van bereikbaarheid, parkeren en convenience zal de toevloeiing 
vanuit de regio ook vergroten en leiden tot een grotere passantenstroom naar het centrum van 
Bergen.  

 De winkels in het centrum van Bergen, met name in de directe omgeving van Aldi, zullen gaan 
profiteren van de combinatiebezoeken die bezoekers van Aldi doen. Het aandeel 
combinatiebezoeken is vanuit een discounter lager dan vanuit een service supermarkt, maar vanuit 
het perspectief van bijvoorbeeld speciaalzaken gaat dit in absolute aantallen echter om een 
substantiële verhoging van het aantal klanten. 

 De bekendheid van voorzieningen in de omgeving van Aldi wordt tevens vergroot door de 
combinatie van Aldi en Deen waar veel mensen komen en die hoogfrequent wordt bezocht. 
Herhaling leidt tot naamsbekendheid en daardoor tot herinnering op het moment dat een 
consument een product of dienst nodig heeft. De winkels in de directe omgeving op het Plein 
kunnen hiervan profiteren en meer bezoekers trekken. 

                                                 
5 DTNP (2016) Supermarkt cruciale publiekstrekker in centrumgebieden 


