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Hoogbouw de oplossing 
voor woningbouwopgave?
Hoogbouw of laagbouw & Brownfield of Greenfield

Op BNR zei Minister Ollongren op 23 mei 2018 dat er tot 2030 1.000.000 extra woningen moeten worden gebouwd 

in Nederland. De vraag is waar in Nederland plek is voor deze woningen. De minister geeft zelf aan dat ruimte 

moet worden gevonden op ‘binnenstedelijke locaties’ maar ook ‘aan de randen van de stad’. Lange tijd was de 

heersende gedachte dat greenfield development vervangen is door brownfield development. Ontwikkelaar BPD 

stelde in 2010 al: ‘De tijd van het bouwen op grote uitleglocaties ligt nagenoeg achter ons. De blik is nu gericht op 

de stad.’ Het is echter niet voor niets dat de minister ook de randen van de stad weer noemt. Bouwen in een stad 

heeft een aantal nadelen dat zich uit in hoge ontwikkelingskosten. De minister heeft dit probleem onderkend door 

€ 38 miljoen te reserveren ‘om woningen te realiseren op lastige locaties’. In dit artikel wordt verkend of en hoe 

hoogbouw een oplossing kan zijn voor dit financiële vraagstuk.

Ing. M.C. Kooiman en drs. F.M. den Breejen1

Plussen en minnen van binnenstedelijke ontwikkeling

De voor- en nadelen van een binnenstedelijke ontwikkeling zijn al 
onderkend door het vorige kabinet. Minister Schultz van infrastruc-
tuur heeft in maart 2017 alle ‘plussen’ en ‘minnen’ van binnenstedelijke 
en buitenstedelijke gebiedsontwikkeling op een rij gezet. Het kos-
tenaspect komt ook daar aan de orde (zie invoeg hieronder).  

Ook andere partijen onderkennen de hoge kosten van binnenstedelijk 
ontwikkelen. Adviesbureau Fakton heeft in een analyse voor de zui-
delijke randstad in 2016 zelfs gesteld dat een binnenstedelijke woning 
eerder geld kost dan het oplevert (gemiddeld € 28.500 per woning)2. 
Kortom, binnenstedelijk bouwen kent een prijs. 

Verdichting en de Amsterdamse hoogbouwmythe

De aanname dat binnenstedelijk bouwen veel duurder is dan bouwen 
op uitleglocaties komt voort uit het 
feit dat de verwervingskosten, sloop-
kosten, saneringskosten et cetera 
vele malen hoger liggen. Deze hogere 
kosten zouden echter kunnen wor-
den terugverdiend op het moment 
dat de woningdichtheid wordt ver-
hoogd. Meer woningen uitgeven be-
tekent immers een hogere opbrengst 
in de grondexploitatie. Dit laatste 
wordt bij discussies in gebiedsont-
wikkelingsland ter discussie gesteld. 
Zo zei Friso de Zeeuw in een opini-
erend artikel in RO Magazine en op 
gebiedsontwikkeling.nu dat het een 
leugen is dat er ‘met hoogbouw per 
definitie meer mensen op dezelfde 
oppervlakte kunnen wonen’.3 Hij 
gaat in het artikel in op de verhou-
ding tussen gebruiksvloeroppervlak 

“Voordelen van inbreiden zijn volgens de VVD-minister:
•	 	inbreiden	draagt	bij	aan	het	op	peil	houden	van	of	verbeteren	van	voorzieningen;
•	 	binnenstedelijke	ontwikkeling	verhoogt	het	aantal	potentiële	reizigers	voor	het	openbaar	vervoer

systeem;
•	 	door	binnenstedelijk	bouwen	ontstaan	meer	ontmoetingskansen	van	mensen,	wat	kennisontwikke-

ling	en	overdracht	met	zich	meebrengt;
•	 	een	keuze	voor	verdere	verdichting	in	de	stad	zal	er	bovendien	toe	leiden	dat	leegstaand	vastgoed	 

eerder wordt getransformeerd. Dat kan helpen om iconische gebouwen (met erfgoedwaarde) te behou-
den en de identiteit van de stad te versterken. ‘Een prettige, leefbare stad met monumentale uitstraling 
maakten een interessante vestigingslocatie en heeft op lange termijn dus economische waarde.

De nadelen volgens de minister zijn:
•	 	bouwen	in	een	stedelijke	omgeving	is	complex	en	kostbaar;
•	 	binnenstedelijk	bouwen	en	transformatie	sluit	niet	altijd	aan	bij	de	vraag	van	consumenten;
•	 	nieuwbouw	levert	vaak	duurzamere	gebouwen	op	dan	transformatie	van	bestaande	gebouwen;
•	 	inbreiding	kan	bovendien	een	te	groot	beslag	leggen	op	de	waardevolle	(groene	en	recreatie)	ruimte	in	

de stad die nodig is om de leefomgeving in de stad juist goed te houden.”
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(GBO) en bruto vloeroppervlak (BVO). Bij hoogbouw is deze verhouding 
veel	inefficiënter	dan	bij	laagbouw.	Hij	noemt	een	voorbeeld	van	archi-
tect Soeters die in Amsterdam met zes lagen een maximale verdichting 
van 200 woningen heeft weten te bereiken. Volgens Soeters wordt de 
verhouding GBO/BVO boven dit aantal ongunstiger. Een eerste tegen-
werping dat verdichting hogere opbrengsten met zich mee brengt is 
dus dat hoogbouw meer ruimtebeslag kent en daardoor per vierkante 
meter niet meer opbrengt. 

Een tweede tegenwerping tegen de stelling dat hoogbouw voor meer 
opbrengsten in de grondexploitatie zorgt, is dat de bouwkosten veel 
hoger zijn. Naar aanleiding van het verschijnen van het handboek 
woontorens van de gemeente Amsterdam werd in het tijdschrift 
NUL20 in 2004 daarom gesteld dat het ‘een mythe is dat de gemeente 
aan hoogbouw lekker kan verdienen’.4 De bouwkosten van hoogbouw 
liggen veel hoger dan bij laagbouw, dit drukt de residuele grond-
waarde. Belangrijke aspecten zijn hier de brandveiligheidseisen zoals 
sprinklers en dergelijke. 

Facts, figures & definities

De discussie over hoogbouw wordt vaak emotioneel gevoed en weinig 
door facts & figures. Dit is iets wat onder andere Friso de Zeeuw stoort. 
Hij stelt daarom dat er meer feitelijk onderzoek zou moeten worden 
gedaan en dat bijvoorbeeld de vraag beantwoord zou moeten wor-
den: ‘klopt het echt wat Soeters zegt, dat de maximale dichtheid van 
tweehonderd woningen per hectare het beste te realiseren valt met 
gebouwen met zes lagen, omdat daarboven de verhouding gebruiks-
oppervlak/bruto vloeroppervlak ongunstiger wordt?’.5 Het gebrek 
aan feitelijkheden in deze discussie ontstaat al bij de term hoogbouw. 
Iedereen heeft hierbij een ander aantal bouwlagen of andere hoogte in 
gedachten. De gemeente Amsterdam noemt gebouwen vanaf 30 meter 
al hoogbouw, waar het Bouwbesluit bebouwing van 70 meter of hoger 
als hoogbouw bestempelt.

In de praktijk kent Nederland (naast Rotterdam en Den Haag) relatief 
’platte’ steden waar de historische stedenbouwkundige context bepa-
lend is voor het hoogbouwbeleid (zie bijvoorbeeld Domtoren Utrecht, 
vijflaagse Grachtengordel-bebouwing in Amsterdam). In de platte 
steden geldt bijvoorbeeld het uitgangspunt dat nieuwbouw nooit twee 
keer de hoogte mag hebben van de bestaande bebouwing. Voor veel 
dorpen en steden geldt op deze manier dat verdichting plaatsvindt als 
er in plaats van gemiddeld drie bouwlagen ‘Hoogbouw’ wordt geïntro-
duceerd van bijvoorbeeld zes bouwlagen. Hoe relatief plat Nederlandse 
gemeentes zijn blijkt uit onderstaande figuur. Deze geeft de gemiddel-

de bouwhoogte per gebied aan binnen de gemeente Utrecht, waarbij 
de donkere tinten hogere gemiddelden aangeven. In gebieden waar in 
Utrecht de hoogste bouwhoogte geldt, worden slechts gemiddelden 
gehaald van 25 meter. Tegelijkertijd kennen de meeste gebieden in 
Utrecht slechts een gemiddelde bouwhoogte van 10 meter of lager.  
Duidelijk is dat Nederland niet is gewend aan hoogbouw. De discussie 
over verdichting en hoogbouw moeten we daarom in deze Nederlandse 
context plaatsen. In de verdere uitwerking zullen we daarom beginnen 
bij grondgebonden wonen om van daaruit te kijken wat stapeling en 
hoogbouw kunnen doen voor de woningdichtheid en de grondop-
brengsten. 

Hoogbouw een oplossing? Tegenwerping 1: hoger bouwen betekent 

geen verdichting

Het CBS en het Ruimtelijk planbureau zien de urbanisatietrend in 
Nederland nog steeds doorgaan.6 Ook neemt het aantal huishoudens 
nog steeds toe. Daarnaast hebben we steeds hogere wooneisen wat 
zich onder andere uit in een grotere woonruimte per inwoner7. Als de 
stelling klopt dat hoogbouw in principe geen verdichting betekent, zal 
de druk op het open landschap in Nederland verder toenemen. Verder 
zal dit financieel betekenen dat gestapelde bouw geen oplossing biedt 
voor ‘dure’ stedelijke gebiedsontwikkeling. 

Bij hoogbouw moet ruimte om de gebouwen zorgen voor lichttoe-
treding en ‘uitzicht’. Dat maakt dat er niet ongebreideld torens naast 
elkaar gezet kunnen worden. Lichttoetreding wordt bepaald door het 
Bouwbesluit. Dat echter daarnaast ook uitzicht belangrijk is, blijkt uit 
een onderzoek naar succesfactoren van woontorens in het centrum  
van Rotterdam. Daarin wordt geconcludeerd dat mensen in hoogbouw 
wonen vanwege: 1) uitzicht en 2) nabijheid van het centrum.8 Dit 
kan tot gevolg hebben dat hoogbouw geen verdichting betekent. De 
behoefte aan buitenruimte wordt immers steeds groter om aan de hier-
voor genoemde eisen te voldoen. 

Rekening houdend met voldoende zontoetreding is het Planologisch 
Adviesbureau tot de conclusie gekomen dat bij stapeling de dichtheid 
toeneemt, maar niet recht evenredig.9 Ook blijkt dat de grondbespa-
ring per toegevoegde bouwlaag steeds minder wordt. In onderstaande 
tabel worden deze bevindingen samengevat. Uit deze tabel blijkt dat er 
vanaf vier bouwlagen geen extra ruimtebesparing mogelijk is. 

Ook recenter is door Uytenhaak een uitgebreide studie gedaan naar 
stapeling en woningdichtheid.10 Uytenhaak gaat verder in op de 
vorm van bebouwing in combinatie met hoogbouw. Hij stelt dat ‘de 
combinatie van hoger stapelen en dieper bouwen’ bij alle onderzochte 
bebouwingspatronen zorgt voor een hogere dichtheid. Niet elke bouw-
vorm zal zorgen voor een toename van de Floor Space Index (FSI11) bij 
meer stapeling. Ook hebben bepaalde bouwvormen de eigenschap dat 
de toename van FSI vanaf een bepaalde bouwhoogte nog nauwelijks 
toeneemt. 

Figuur 1: Gemiddelde bouwhoogte gemeente Utrecht per wijk

Figuur 2: Grondgebruik naar bouwvorm en aantal woonlagen 

TABEL Grondgebruik naar bouwvorm en aantal woonlagen

Bouwvorm m2 per woning Terreinindex

Classificatie 
opp.

Bedekte 
bouwgrond

Straat en 
parkeer

Groen 
opp.

Tot.
opp.

Eengezinsrijen 100 50 75 165 285 2,9

3 woonlagen 100 33 55 79 167 1,7

4 woonlagen 100 25 50 68 145 1,4

10 woonlagen 100 10 40 75 125 1,3

Bron: Heimans en De Jonge, “Compendium hoog- en laagbouw”
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Samenvattend: hoogbouw zorgt wel degelijk voor een toename van de 
FSI en daarmee de woningbouwdichtheid. Per gebied en bouwvorm 
kan dit wel verschillen. In gebieden waar er veel bestaand water is, 
zullen er veel ‘natuurlijke plekken’ gevonden kunnen worden waar-
bij uitzicht en bezonning geen probleem vormen. Een gerealiseerde 
hogere dichtheid betekent meer grondopbrengst per vierkante meter. 
Daarmee worden binnenstedelijke ontwikkelingen eerder mogelijk. 
Wat grondgebruik en -opbrengsten betreft zou hoogbouw dus finan-
cieel aantrekkelijk kunnen zijn, mits de bouwkosten niet onevenredig 
stijgen bij hoogbouw. Dit fenomeen staat in de volgende paragraaf 
centraal. 

Hoogbouw een oplossing? Tegenwerping 2: hoger bouwen betekent 

meer bouwkosten 

Uit een analyse van de bouwkosten in figuur 3 blijkt dat de bouwkos-
ten stijgen op het moment dat het aantal bouwlagen toeneemt. Dit 
wordt veroorzaakt door constructieve kosten, verticaal transport, 
ondergronds parkeren, maar ook specifieke zaken zoals brandveilig-
heid en glasbewassingsinstallaties. Een afstudeeronderzoek naar 
kosten van hoogbouw geeft aan dat de bouwkosten per tien verdiepin-
gen met 8% toenemen.12 Deze stijging wordt voornamelijk veroor-
zaakt door een stijging van de installatiekosten en de kosten voor het 
skelet. De kostenstijging bij de fundering en gevel blijken minder aan 
de bouwkostenstijging bij te dragen. Meer stapeling betekent dus 
meer bouwkosten per vierkante meter bruto vloeroppervlak (BVO) in 
absolute zin. 

In relatieve zin is er ook sprake van een bouwkostenstijging. In de 
discussie over woningbouwdichtheid hiervoor is al aangegeven dat 
op gebouwniveau de verhouding BVO/GBO bij hoogbouw ineffi-
ciënter	is	dan	bij	laagbouw.	Soeters	zegt	in	een	artikel	in	het	AD:	
‘Hoogbouw is als een avocado. Naarmate het gebouw hoger wordt, 
wordt de pit groter en wordt het rendement voor het vloeroppervlak 
geringer.’13 Om te corrigeren voor de relatieve bouwkostenstijging 
zou je dus eigenlijk moeten kijken naar de bouwkosten per netto 
woonoppervlak. In figuur 4 is weergegeven wat de bouwkostenstij-
ging betekent voor de stichtingskosten per vierkante meter gebruiks-
oppervlak voor een rijwoning (als referentie) en appartementen, 
variërend	in	een	reeks	van	zes	tot	dertig	verdiepingen.	Daaruit	blijkt	
inderdaad dat de kosten sterk stijgen bij hoger bouwen, enerzijds als 
gevolg	van	hogere	bouwkosten,	anderzijds	als	gevolg	van	inefficiën-
tie in vierkante meters. 

Maar wat betekent dit voor de grondprijs?

Hiervoor concludeerden we dat naarmate een gebouw hoger wordt, de 
bouwkosten stijgen. De vraag is of de stijgende bouwkosten de extra 
opbrengsten van de intensievere bebouwing teniet doen, zodanig dat 
de gemiddelde grondprijs per vierkante meter daalt. Pas dan immers 
ontstaat er een aanwijsbaar financieel voordeel.

De grondprijs wordt bepaald door de verkoopopbrengsten van wo-
ningen minus de investeringskosten. Voor een grondwaardebepaling 
moet daarom niet alleen naar de stichtingskosten worden gekeken, 
ook moeten de opbrengsten (VON-prijzen) in kaart worden gebracht. 

De VON-prijzen verschillen sterk tussen gebieden. Voor deze bere-
kening is (modelmatig) uitgegaan van de gemiddelde VON-prijzen 
zoals de NVM deze heeft bepaald. Op basis van deze gegevens is het 
mogelijk om te bepalen hoeveel grondwaarde er voor een kavel (netto 
uitgeefbaar gebied) van 1.000 m2 kan worden behaald voor respectie-
velijk een rijwoning en een appartementencomplex van 6, 8, 12, 16, 22 
of 30 bouwlagen. Voor de appartementen is daarbij uitgegaan van vier 
appartementen per bouwlaag, waarbij ieder appartement een woon-
oppervlak kent van 85 m2. Voor de rijwoningen is uitgegaan van een 
dichtheid van dertig woningen per hectare en 60% uitgeefbaar terrein 
(= hoge gemiddelde dichtheid voor grondgebonden woningen), wat 
resulteert in vijf woningen per 1.000 m2 kavel.  

In figuur 5 is weergegeven wat de grondopbrengst kan zijn van 1.000 
m2 kaveloppervlak uitgaande van verschillende bebouwing (of bebou-
wingshoogten). In de bouwkosten is hier ook rekening gehouden met 
gebouwd parkeren voor appartementen (één parkeerplaats per appar-
tement). Uit figuur 5 blijkt dat gemiddeld genomen de grondwaarde 
bij zes bouwlagen het hoogst is. Daarna neemt de grondwaarde per 
1.000 m2 in absolute zin af. Voor eengezinswoningen blijkt de grond-
waarde lager te liggen dan appartementen tot twaalf bouwlagen. Het 
bouwen van dertig bouwlagen heeft in het volgende model dus geen 
enkele zin. De investeringskosten per vierkante meter woonopper-
vlak nemen dan dusdanig toe dat er op veel plekken in Nederland een 
behoorlijk negatieve grondwaarde zou ontstaan. 

Dus hoogbouw is niet rendabel?

De voorgaande analyse betreft een modelmatige wijze van benaderen 
van de grondprijs. Er is uitgegaan van gemiddelden en kengetallen. De 
gemiddelde opbrengst per vierkante meter varieert sterk in Nederland. 

Figuur 3: Bouwkosten voor verschillende afwerkings- en kwaliteitsniveaus per m2 BVO 

naar bouwhoogte in aantal bouwlagen (bron: bouwkostenkompas)

Figuur 4: Residuele grondwaarde naar bouwhoogte bij gemiddelde VON-prijs in 

Nederland
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Voor gebieden in Nederland buiten de randstad en de grote steden zijn 
de genoemde opbrengsten niet te halen en zullen er andere grondwaar-
den gerealiseerd worden . 

Hiervoor is al geschetst dat een van de belangrijkste redenen om in 
hoogbouw te wonen is: nabijheid van het centrum. De wens van veel 
mensen om hoogstedelijk te wonen vertaalt zich in een schaarste 
van ruimte in de centra van de steden. Deze trend zorgt ervoor dat 
in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht op dit moment 
verkoopprijzen worden gehaald van € 5.000 en hoger per vierkante 
meter woonoppervlak. De combinatie van deze hoge VON-prijzen op 
centrumlocaties, hogere bouwkosten en een hogere dichtheid (FSI) 
leidt tot een residuele grondwaarde die afhankelijk van de marktpoten-
tie extreem kan oplopen. Figuur 6 laat zien dat er een omslagpunt is bij 
een VON-prijs van € 4.000 tot € 6.000 per vierkante meter gebruiksop-
pervlak waarbij de grondprijs per vierkante meter kavel kan oplopen 
tot € 25.000 excl. btw en per vierkante meter bouwkavel. De vraag of 
binnenstedelijk bouwen dan voor de gebiedsexploitatie niet kostenef-
ficiënt	is,	hoeft	dan	nog	weinig	uitleg.

Conclusie

Bovenstaande rekenkundige analyse geeft weer dat er niet één ant-
woord	is	op	de	vraag	of	verdichting	en	hoogbouw	kostenefficiënt	zijn.	
Gemiddeld genomen is de verdichting naar zes bouwlagen in Neder-
land het meest kosteneffectief te noemen. Hoogbouw is in veel delen 
van Nederland dus financieel aantrekkelijk. Tegelijkertijd zorgen de 
hoge VON-prijzen in centrumlocaties van grote steden ervoor dat er 
behoorlijke grondprijzen gehaald kunnen worden op deze plekken. 
De	daadwerkelijke	vraag	of	hoogbouw	kostenefficiënt	is,	zal	lokaal	
moeten worden bekeken. Praten in algemeenheden werkt in deze 
discussie niet.  

Bij een verdergaande verstedelijking is de noodzaak om in hoge dicht-
heden te bouwen niet tegen te houden, de ruimte is simpelweg een 
keer op. De meerkosten zullen mede als gevolg van deze verstedelijking 
meevallen, aangezien de druk op de woningmarkt maakt dat de resi-
duele grondwaarde sterk zal gaan stijgen. Weliswaar zullen stijgende 
bouwkosten een deel hiervan afromen maar de residuele grondwaarde 
op binnenstedelijke locaties zal aanzienlijk toenemen en daarmee de 
financiële	haalbaarheid	van	de	grondexploitaties.
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Figuur 5: Stichtingskosten per m2 gebruiksoppervlak (GO) excl. btw Figuur 6: Residuele grondwaarde voor plot van 1.000 m² bij hogere VON-prijzen op 

centrumlocaties


