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Openbare ruimte
Het hoogbouwmilieu is grofweg op twee 
plekken te vinden in Nederlandse steden, nabij 
centra en in de wijken die aan de randen van 
steden liggen. De openbare ruimte is in deze 
gebieden geheel verschillend. Nabij centra 
ligt de hoogbouw in een omgeving die zich 
kenmerkt door een hoge dichtheid en een hoge 
gebruiksdruk, terwijl in de randen van de stad 
het hoogbouwmilieu veel weidser is opgezet met 
parkeren in de openbare ruimte, veel groen en 
een lage gebruiksdruk.

Sociale netwerken
Binnen het hoogbouw milieu is vrij 
weinig sociale cohesie, de gestapelde 
appartementenbouw leent zich niet voor veel 
interactie. Men kent hoogstens de buren en 
komt elkaar tegen in het trappenhuis. Bij 
gebrek aan een gedeelde verblijfsplek zal dit 
effect alleen versterken. Daar staat tegenover 
dat vrijwel ieder appartementencomplex 
met koopappartementen een vereniging van 
eigenaren heeft die zaken als onderhoud 
afhandelt. Deze vereniging zorgt er in ieder 
geval voor dat men elkaar wel kent en in 
sommige gevallen wat met elkaar doet.

Rol van de overheid
De rol van de overheid is vrij beperkt in het 
hoogbouw milieu, de belangrijkste taak is 
het onderhoud van de openbare ruimte. De 
eigenaar van het pand regelt de meeste zaken, 
van beheer van het vastgoed tot de ruimte 
eromheen.

Huisvestingskwaliteit
Het hoogbouwmilieu bestaat voornamelijk uit 
veel kleine wooneenheden (appartementen) 
in een gebouw, het is mogelijk en soms 
noodzakelijk om appartementen samen te 
voegen om een grotere diversiteit aan woningen 
te creëren. Het is vrij eenvoudig om in dit milieu 
levensloopbestendig wonen te realiseren omdat 
woningen veelal uit één verdieping bestaan en 
te bereiken zijn via een lift.

Energie & duurzaamheid
De woningen binnen het hoogbouw milieu hebben 
een relatief goede
energieprestatie. Want appartementen zijn 
omgeven door andere appartementen en 
verliezen zo minder snel energie. Woningblokken 
met huurwoningen lenen zich ook perfect om 
grootschalige energiebesparende maatregelen 
te treffen, dus veel aspecten kunnen collectief 
worden georganiseerd.

Woningmarkt
Binnen het hoogbouw milieu is een hoog 
percentage huurwoningen aanwezig. Dit 
betekent dat de woningen veelal eigendom zijn 
van woningcorporaties en grotere verhuurders. 
Dit maakt het eenvoudiger om grootschalig 
aanpassingen aan de woningen te maken. Het 
woningaanbod is relatief monotoon, hierdoor 
trekt het ook een relatief
homogene doelgroep aan. Voornamelijk 
wonen in dit milieu ouderen, jonge stellen en 
alleenstaanden.

Mobiliteit
Het hoogbouwmilieu is vaak zo ingericht dat er 
in ieder geval genoeg parkeerplaatsen zijn voor 
de bewoners. De mogelijkheden voor openbaar 
vervoer hangen geheel af van de plek van het 
milieu in de stad. Over het algemeen is dit milieu 
te vinden rondom het centrum of aan de rand 
van de stad. Rondom het centrum zijn de OV 
mogelijkheden vanzelfsprekend beter.

Link:
http://blw.nieuwbruut.nl/bouwstenen-index/

Knop of link werkt niet? 
Download en open dit pdf en klik op de knop of link.

http://blw.nieuwbruut.nl/bouwstenen-index/index.php


HOOGBOUWMILIEU

LEEFBAARHEIDS BAROMETER

KORTE TERMIJN MIDDENLANGE TERMIJN LANGE TERMIJN2020 2040

++

+

-

--

GOEDE CONDITIES 
VOOR EEN 

LEEFBARE WIJK

AANZIENLIJKE 
INVESTERINGEN 

NODIG

Vergrijzing VerdunningVergroening

0

O: Het aantal personen 
per huishouden neemt af
G: De vraag naar kleine 
wooneenheden neemt toe

O: Toenemende verjonging 
van de bevolking 
G: Dit milieu biedt de juiste 
condities voor deze doelgroep

O: Een overaanbod aan openbare 
ruimte en een krimpend 
gemeentelijk budget voor het 
beheer hiervan
G: vraag naar nieuwe 
investeringsmodellen

O: Explosieve 
toename van 
de zorgvraag 
G: Vraag naar 
passende 
zorgconcepten

O: Toenemend gebruik van 
nieuwe vervoersconcepten
G: Veranderend gebruik en 
inrichting van openbare 
ruimte vereist

O: Veel openbare 
ruimte aanwezig
G: Verscheidenheid aan 
publieke of private 
interpretatie mogelijk

O: Nieuwe mobiliteitsvormen 
en digitalisering 
G: Veranderend gebruik en 
inrichting van openbare ruimte 
en woon en werk vormen O: Woningen vaak in bezit van corporaties 

waardoor er minder participatie vanuit 
bewoners plaatsvindt  
G: verantwoordelijkheid voor beheer en 
onderhoud ligt vooral bij woningcorporaties   

O: Een monotoon 
samengesteld bouwblok  
G: Renovatie en onderhoud
kan snel worden gedaan  

O: Woonmilieu is 
monofunctioneel ingericht
G: Herindeling van ruimte 
leidt tot een betere 
toekomstbestendigheid

O: Bouwblokken hebben 
veel onbenutte wanden 
en vlakken
G: Kansen voor 
zonnecollectoren
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