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Rapport	aan	de	Slag
Begin 2009 is gestart met het benaderen van 
eigenaren van de panden uit het rapport ‘Aan 
de Slag’ *. Het rapport geeft een overzicht van 
bewoonbaar te maken bovenwoningen boven 
winkels.
Een groot aantal pandeigenaren werkt mee aan 
het maken van een bouwkundig onderzoek. 
Niet in het rapport genoemde pandeigenaren 
melden zich spontaan.

Knelpunten
Met de start van het project Wonen Boven Win-
kels wordt al snel duidelijk waar de knelpunten 
zitten: achterstallig onderhoud, de opgang, het 
belang van de winkelmeters, de monumentale 
status, de brandwerendheid, een (niet-)zelf-
standige woonruimte, enzovoorts. Een eigen 
opgang, óf de opgang delen. 

Kortom: wordt de bovenwoning weer benut of 
niet? Kosten versus mogelijke huuropbrengst 
zijn essentieel in de afweging daarvan.

Cijfers
Momenteel overlegt de Gemeente Breda met 
de eigenaren van bijna 50 panden. Indien deze 
panden worden opgeknapt dan komen er boven 
de winkels ongeveer 120 woningen bij in het 
centrum. Goed voor 200 binnenstadsbewoners 
die in Breda werken of studeren.De gemeente 
investeert één miljoen euro in het project, ge-
middeld genomen bedraagt de investering voor 
de pandeigenaren minimaal het tienvoudige. 

In geel de ca. 50 panden waarover overleg gaande is

*Aan de Slag, SOAB maart 2009 Het 
rapport beschrijft hoe met behulp van 
1 miljoen euro aan subsidie 65 panden 
opnieuw bewoonbaar gemaakt kunnen 
worden.



In	voorbereiding
Naast de individuele aanpak, wordt er op een 
aantal locaties gekeken hoe de ontsluiting van 
de bovenverdieping voor een blok of straat kan 
worden aangepakt. Bijvoorbeeld via een achter 
de woning gelegen galerij (een achterstraat op 
verdiepingshoogte) of via een plein/terras kun-
nen meerdere bovenwoningen met één opgang 
worden ontsloten.

Wonen	in	het	centrum
Wonen in het centrum is erg in trek bij stu-
denten, expats, ‘empty nesters’ en starters 
op de woningmarkt. Door bovenwoningen te 
verbeteren draagt Breda bij aan een goed ver-
blijfsklimaat voor deze doelgroepen en aaneen 
gevarieerd woningaanbod in de stad. 

Splitsing/erfpacht
Een aparte toegang van de bovenwoning via de 
achterzijde zorgt er voor dat winkel en boven-
woning juridisch gescheiden kunnen worden,de 
zogenaamde kadastrale splitsing. Zo wordt 
het voor een pandeigenaar, indien deze niet 
zelf voor de kosten op wil/kan draaien, mak-
kelijker afstand te doen van de bovenwoning 
door het te verkopen of in erfpacht te geven 
aan bijvoorbeeld een corporatie of aan de NV 
Stadsherstel.

Toekomst
Na beëindiging van de huidige opknapcyclus 
blijven er meer dan 100 panden over waarvan  
het ook de moeite waard is de woonfunctie te 
herstellen.

Overlegpartners
• Pandeigenaren, waaronder beleggingsinstel-
lingen
• Bouw en Woningtoezicht Breda
• Bureau Cultureel Erfgoed Breda
• VCOB (Vereniging Commercieel Onroerend 
goed binnenstad Breda)
• Winkeliers Haagdijk
• Retailplatform Breda
• SOAB adviseurs voor woning en leefomgeving
• Architecten, aannemers
• Vereniging Wonen Boven Winkels Nederland

Meer	informatie
Gemeente Breda
Projectleider Wonen boven winkels
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