
Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers,
levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een
broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt het
gezicht van de stad.

Maar ondertussen…
neemt de verscheidenheid af, wordt het steeds stiller na
 sluitingstijd, staat steeds vaker woonruimte boven winkels
leeg en verpieteren de panden. Nu staan er al zo’n 40.000
verdiepingen leeg. En dat in een tijd waarin steeds sterker
wordt gepleit voor compacter bouwen en zuiniger gebruik
van ruimte.*

Kortom: 
hoe maken we lege winkelverdiepingen 
weer bewoonbaar?

* zie adviezen van: 
• VROM-raad: ‘Publieke Ruimte’, juni 2009
• College van Rijksadviseurs, ‘Prachtig Compact NL’, januari 2010

weer thuis 

in de stad

Wonen boven winkels



Urgentie

Nu investeren in de toekomst

Toenemende vraag naar stedelijk
wonen
Het aantal huishoudens van één en twee perso-
nen stijgt volgens de prognose van het cbs de
komende twee decennia met ruim 900.000.
Veel daarvan, met name starters, studenten en
ouderen, willen graag in de binnenstad wonen
waar ze gemakkelijk in contact komen met
andere mensen en veel culturele voorzieningen
vinden. 
Uit het ‘WoON onderzoek’ van het ministerie
van VROM naar de woonwensen (2009) blijkt
dat er nu al een tekort is van bijna 160.000
woningen in stedelijke centra. 

Groene ruimte sparen
Woonruimte die verloren gaat boven winkels
moet elders worden herbouwd. Dat gaat ten
koste van groen en buitengebied. Voor heel
Nederland komt dat overeen met de opper -
vlakte van zo’n 4.000 voetbalvelden! 
Bovendien leidt het tot meer energiegebruik 
en toenemende mobiliteit.

Afval en grondstoffen beperken
Bouwafval is 30% van de huidige afvalstroom!
Leegstaande gebouwen houden het bouw -
technisch niet uit. Investeren in de bestaande
gebouwen betekent daarom minder sloop en
minder behoefte aan nieuwe bouwmaterialen!



Levendigheid = Veiligheid
Binnensteden met uitsluitend winkels, zijn 
’s avonds verlaten. Men komt er niet graag.
 Herstel van het wonen brengt levendigheid 
en sociale veiligheid weer terug.

Waardebehoud
Leegstand leidt tot verwaarlozing en verval 
van vaak zeer karakteristieke bebouwing.
 Waardeverlies van investeringen in vastgoed 
en van maatschappelijk kapitaal in de vorm 
van stedelijk erfgoed zijn het gevolg.



Perspectief

Een wereld (terug) te winnen

De binnenstad is het brandpunt en beeld -
bepalend voor de stad. Duurzaam investeren
betekent meerwaarde creëren door investeren
in de verscheidenheid en multifunctionaliteit
van de binnenstad. Dat geeft structuurverster-
king op economisch, sociaal én cultureel gebied
en heeft een groot uitstralend effect naar de
stad als geheel. Er is dus veel te winnen, maar
dat gaat niet vanzelf. Het lukt alleen als de
belangrijkste partners met elkaar aan tafel gaan
zitten.

Gebiedsvisie en projecten
Een gebiedsvisie voor de binnenstad brengt
beeld, belang en beheer opnieuw in balans.
Wonen boven winkels is daarin een belangrijk
speerpunt.
De gebiedsvisie geeft ook inzicht in instrumen-
ten die ieder kan inzetten om het gezamenlijk
perspectief te realiseren. Het gaat ondermeer
om verwerving, vergunning, verbouwing en
exploitatie. 
Bij de uitvoering werkt in sommige gevallen 
een individuele aanpak per winkel. Maar door
de grote complexiteit is het vaak nodig in één
keer grotere projecten aan te pakken.



Nieuwe toegangen en voorzieningen 
De toegankelijkheid van de ruimte boven
 winkels is vaak een probleem. Door een 
nieuwe centrale entree, trap en eventueel 
een lift en ‘achterstraat’, worden de nieuwe
woningen bereikbaar. 
Ook een fietsenberging en de opslag van 
afval kan vaak het beste ‘bloksgewijs’ 
worden aangepakt. Parkeerregelingen 
moeten op de situatie worden toegesneden.

Ingrepen

Collectief aanpakken



Bouwen in binnensteden is duur 
en lastig. De rentabiliteit komt
pas tot uiting wanneer op lange
termijn wordt gecalculeerd en
alle maatschappelijke kosten
en baten worden mee -
berekend. Overheden en
 corporaties zijn daar meer
vertrouwd mee. 
Ook (institutionele)  eigenaren
kunnen er voordeel bij hebben 
als zij  verdiepingen uit handen
geven en een planning van 20 
of 50 jaar hanteren, bijvoorbeeld:

inkomsten

• Extra opbrengst uit  verkoop, 
erfpacht of huur

besparingen

• Op zakelijke lasten (verzekering en woz) 
• Op onderhoud (regulier, achterstallig, 

nieuw dak, etc.)
• Op exploitatie (energie, lasten)

Initiatief nemen
Naast de financiering vraagt het realiseren van
projecten extra inspanning op organisatorisch
gebied. In verschillende steden is dat op een
andere manier vorm gegeven. De fysieke
 situatie en de eigendomsverhoudingen spelen
daarbij een rol. De grootste slagkracht lijkt te
liggen bij een bedrijfsmatig werkende nv of bv,
waarin belanghebbende partijen als gemeente
en corporatie(s) participeren. Zij kunnen zelf
(delen van) panden verwerven of in erfpacht
nemen en in exploitatie brengen.

Financiering

Slim calculeren en organiseren



Er zijn al veel initiatieven, maar het gaat nog te
traag of het stokt. De procesgang vraagt veel
tijd en energie. Nu is het moment aangebroken
voor een structurele aanpak door alle belang-

hebbenden vanuit hun eigen rol. Gemeentelijk
initiatief ligt voor de hand, maar voor resultaten
zijn andere spelers onmisbaar om projecten tot
een succes te maken. 

Vereniging Wonen boven Winkels Nederland
Lege winkelverdiepingen zijn te vinden in zo’n 50 steden in
Nederland. Ongeveer de helft is inmiddels lid van de vereniging
Wonen boven Winkels Nederland. De meeste leden zijn
 samenwerkingsverbanden tussen gemeente en woningbouw -
corporatie(s). Het doel van de vereniging is promotie van wonen
boven winkels door belangenbehartiging en kennisoverdracht.

Meer informatie: www.wonenbovenwinkelsnederland.nl

Proces 

Rollen verdelen en energie 
bundelen

rijk & provincies 

Fondsvorming en regelgeving.
gemeenten                 

Initiatief tot proces,
organisatie, regelgeving
en middelen.

corporaties       

Steun aan maatschappelijk
belang, woningaanbod en
exploitatie.

gebruikers/winkeliers 

Meekoppelen met initiatieven
voor kwaliteitsverbetering.

eigenaren 

Eigendom of gebruik van
verdiepingen uit handen
geven. 
Participeren in kwaliteit
publieke ruimte.
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