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GESTAPELD LAAGBOUW MILIEU

Openbare ruimte
Het gestapelde laagbouw milieu kenmerkt 
zich door geconcentreerde wooneenheden in 
verschillende gebouwen met daar omheen een 
ruime groene openbare ruimte, vaak in de vorm 
van grasvelden of extensief beheerd groen. 
Het gebruik van de openbare ruimte is relatief 
laag. Parkeren is vaak opgelost in of bij de 
woningblokken. 

Sociale netwerken
De mate van sociale controle is sterk 
afhankelijk van de woningtypologie die 
aanwezig is in de wooneenheden. In ieder geval 
is de sociale controle vrij goed per blok, maar 
door de uitgestrekte omgeving is de sociale 
controle over het geheel gezien minder goed. 
Met name de portieken van de woonblokken 
staan bekend als probleempunten.

Huisvestingskwaliteit
Het gestapelde laagbouw milieu bestaat 
voornamelijk uit kleinere wooneenheden 
(appartementen) in een gezamenlijk 
gebouw wat de woningen niet of zeer 
moeilijk aanpasbaar maakt. De woningen 
zijn vaak ook lastig te transformeren in een 
levensloopbestendige woning omdat er in veel 
gevallen geen lift aanwezig is.

Energie & duurzaamheid
De energie besparende aanpassingen aan de 
woningen zijn mogelijk collectief aan te pakken.

Woningaanbod
Het gestapelde laagbouw milieu is een milieu 
dat veelvuldig is gerealiseerd in de na-oorlogse 
woonwijken, veel van deze woningen zijn in 
handen van sociale woningcorporaties, verdeling 
van de woningen gaat vaak via toewijzing. In de 
meer  recente incarnaties van dit milieu zijn veel 
vaker koopwoningen beschikbaar. 

Mobiliteit
In het gestapelde laagbouw milieu is de 
parkeerruimte vaak voldoende voor alle 
bewoners. Dit heeft gevolgen voor de openbare 
ruimte omdat deze hoofdzakelijk gebruikt wordt 
voor parkeren, er is minder ruimte voor andere 
activiteiten. Verder zijn de OV mogelijkheden 
gemiddeld, hoofdzakelijk bestaande uit bussen. 
Gestapelde laagbouw is vooral te vinden in wijken 
die aan de rand van de stad liggen.
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0

O: de vraag naar kleine 
wooneenheden neemt toe 
G: er ontstaat een tekort 
aan kleine wooneenheden

O: Nieuwe mobiliteitsvormen 
en digitalisering 
G: Veranderend gebruik en 
inrichting van openbare ruimte 
en woon en werk vormen 

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

O: Autobezit neemt af
G: Er ontstaat een 
transformatieopgave 
voor parkeergebieden
en openbare ruimte

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

O: Woningen vaak in bezit corporaties 
waardoor er minder participatie vanuit 
bewoners plaatsvindt  
G: verantwoordelijkheid voor beheer en 
onderhoud ligt vooral bij woningcorporaties   

O: Aantal senioren neemt af
G: Milieu biedt veel kansen 
voor huisvesting van jonge 
mensen

O: Het gestapelde lagenbouw milieu 
blijft op lange termijn gewild maar is 
ook dynamisch en veranderlijk
G: Behoefte aan innovatie en 
flexibiliteit en tegelijkertijd een borging 
van het algemene belang

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

O: Lastig te beheren 
openbaar groen  
G: Kansen voor 
toe-eigening door 
bewoners  

O: Bouwblok beschikt 
veelal over platte daken
G: Kansen voor opslag 
van regenwater, 
zonneboilers etc. 

O: Veel openbare 
ruimte aanwezig
G: Kansen voor het 
implementeren van 
productielandschap
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