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ij een laboratorium stellen we ons al snel een ruimte met proefbuizen, microscopen en onderzoekers in witte 
labojassen voor. Maar het kan ook anders. Als we het Retail Design Laboratorium in gebouw E binnenstappen, 
wanen we ons in een afdeling van de plaatselijke supermarkt. Katelijn Quartier, dr. assistent retail design aan de
faculteit Architectuur en kunst, toont Nu weet je het! hoe de impact van ruimtelijke en zintuiglijke elementen op de 
consumenten (perceptie van de ruimte, emoties, gedrag…) wordt onderzocht: “Je kan natuurlijk ook foto’s gebruiken 

om te testen welke winkelinrichting het gedrag van klanten beïnvloedt, maar dat is niets in vergelijking met deze levensechte 
testomgeving.”

We	gaan	even	terug	in	de	tijd.	Op	28	november	
2011 werd aan de UHasselt het eerste doctoraat 
in de architectuur uitgereikt aan Katelijn Quartier. 
In het doctoraat werd onderzocht wat de invloed 
van verlichting is op de perceptie van de sfeer, de 
beleving van de ruimte en het gedrag van klan-
ten in een winkel. In het kader van dat onderzoek 
bouwde de PHL destijds een onderzoekslabo in 

EEN BEZOEK AAN DE RETAIL DESIGN ‘WINKEL’ MET KATELIJN QUARTIER

“DIT IS ÓNS LABORATORIUM”

de vorm van een supermarkt. De ‘winkel’ bleef 
bestaan en doet nog steeds dienst als onder-
zoeksruimte in verband met retail design.

Hoe begin je, als designer, aan een doctoraats-
onderzoek?
“In het begin was dat echt wennen. Als ontwer-
per houd je rekening met de volledige ruimte, 

maar als onderzoeker focuste ik enkel op het 
aspect verlichting. Dat was wel even slikken: 
architectuur werd retail design, retail design 
werd afgebakend tot winkelinrichting en uitein-
delijk bleef er enkel nog verlichting over. Boven-
dien zijn ‘experimenteel onderzoek doen’ en 
‘ontwerpen’ twee totaal verschillende dingen. 
Omdat ik mijn onderzoek in een zo realistisch 
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tussen niet meer eet- of bruikbaar. Voordat een 
experiment start, schudden we dus even met 
de fruityoghurt zodat die er weer ‘lekker’ uitziet. 
Aan één zijde van het labo is een spiegelwand 
geïnstalleerd om de respondenten te observe-
ren tijdens het experiment. Ook wordt alles via 
camera’s geregistreerd. 
In tegenstelling tot in een echte winkel is er geen 
kassa. Om de proefpersonen tóch het gevoel 
te geven dat ze een beperkt winkelbudget heb-
ben, werken we met credits. Onder elk product 
staat geen prijskaartje maar wel het aantal cre-
dits dat het product waard is. Soms zijn er lichte 
verbouwingswerken nodig, afhankelijk van het 
onderzoek. Toen we onderzoek voerden naar 
de impact van verlichting, hing er een zwevende 
constructie met spots aan het plafond. Momen-
teel onderzoeken we de impact van geur in een 
winkel. Het plafond is dichtgemaakt zodat de 
geur beter zou blijven hangen in deze ruimte.”

Hoe verloopt zo’n experiment in dit laboratorium?
“Voordat de respondenten de winkelruimte bin-
nengaan, vullen ze een vragenlijst in waarmee we 
peilen naar onder andere hun gemoedstoestand 
en	 hun	 winkelprofiel.	 Daarna	 legt	 een	 student	
de opdracht uit. Dat kan bijvoorbeeld zijn ‘Stel 
een ontbijt samen voor twee personen’, waar-
na de proefpersonen de winkel binnengaan via 
‘deur 1’. Nadat ze hun boodschappen hebben 
gedaan, verlaten ze de winkel via ‘deur 2’. Een 
andere student scant dan alle producten die ge-
kocht werden en zet alles weer op zijn plaats in 
de rekken. Als afsluiter vullen de respondenten 
een tweede vragenlijst in om hun beslissingen te 
duiden. Zo vragen we, bijvoorbeeld, waarom ze 
op een bepaalde plaats 5 seconden hebben stil-
gestaan of waarom ze voor een bepaald product 

hebben gekozen en niet voor een ander.”

Heeft jullie onderzoek opmerkelijke resultaten 
opgeleverd?
“Bij het onderzoek over verlichting in supermark-
ten hebben we de sfeer van drie supermarkten 
nagebootst: Aldi, Carrefour en Delhaize. De deel-
nemers winkelden in een van de drie settings en 
nadien legden we hen een lijst met alle super-
markten	in	België	voor.	We	vroegen	hen	in	welke	
winkel ze dachten te hebben gewinkeld. De proef-
personen die in de Delhaize-sfeer winkelden, her-
kenden deze ook. De andere settings werden niet 
herkend. Door enkel de verlichting aan te passen, 
kan	 je	 toch	een	zeer	 specifieke	sfeer	creëren	 in	
een	ruimte	die	bovendien	ook	herkenbaar	is.	Wat	
de geur in een winkelruimte betreft, bleek dat de 
geur van chocolade, concepten die ze daarmee 
associëren,	zoals	koken,	sneller	beschikbaar	ma-
ken in hun hersenen. Het zorgt er ook voor dat 
klanten anders reageren op bijvoorbeeld de kook-
boeken in een winkel verkocht worden.”

Hoe ziet de toekomst eruit voor het retail design 
labo?
“Er is natuurlijk een heel grote afzetmarkt voor 
ons toch wel unieke onderzoek en onze master-
classes Advanced Retail Design, die we in sa-
menwerking met de opleiding Marketing opgezet 
hebben,	 is	daar	een	voorbeeld	van.	We	probe-
ren nu uit te groeien tot een kenniscentrum over 
retail en retail design waarbij belevingsgericht 
ontwerpen centraal staat. Maar Vlaamse winkels 
hebben nog te veel de neiging om expertise uit 
het buitenland te halen. Daarom dat we bij het 
vermarkten van ons onderzoek verder kijken dan 
Vlaanderen alleen, maar zeker ook op het buiten-
land mikken.” ■mogelijke setting wou uitvoeren, heb ik samen 

met mijn promotor prof. dr. Koen Van Cleem-
poel uitgezocht of het mogelijk was om een 
reallifeonderzoekslabo te bouwen. Nadat mijn 
doctoraatsonderzoek was afgelopen, is het 
labo gebleven en doet het nog steeds dienst in 
het kader van ander onderzoek, onder meer dat 
van Lieve Doucé.

Hoe groot is het verschil tussen dit onder-
zoekslabo en een echte winkel?
“De producten die in onze ‘winkel’ staan, zijn 
allemaal echt: van de blikken ananas tot en 
met het fruit en de groenten. Op het fruit en de 
groenten na, staat alle ‘winkelwaar’ hier ook al 
sinds 2006. De meeste producten zijn onder-
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