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B13 

Feitenrelaas hoogbouw Sluisbuurt

Inleiding 

In de periode van tervisielegging van het concept SP Sluisbuurt  zijn vragen gesteld over de impact van 
hoogbouw. Tegelijk  werd een intensief publiek debat gevoerd over de wenselijkheid van hoge torens 
in de stad en op het Zeeburgereiland. De diverse deelnemers aan dit debat bleken uiteenlopende, 
verwarrende en soms tegenstrijdige informatie te geven. Daardoor kreeg het publiek geen juist beeld 
van de gevolgen van hoogbouw in de Sluisbuurt. Bij de Raadscommissie (d.d. 24 mei 2017) is gevraagd 
naar een feitenrelaas. Dit feitenrelaas beoogt onjuiste beeldvorming op te helderen aan de hand van 
de zeven meest besproken thema’s rondom hoogbouw. Elk thema wordt ingeleid met een 
veelgehoorde stelling van critici. Naast die stelling worden feitelijke gegevens gehouden, uitmondend 
in een conclusie. Voorafgaand daaraan wordt een korte toelichting gegeven op de achtergrond van de 
keuzes in het plan en cijfers/feiten over het plan.  

Hieronder een aantal kernvragen als het gaat om de achtergrond van gemaakte keuzes: 

Waarom hoogbouw op de kop van het Zeeburgereiland?  
Sluisbuurt ligt op de plek waar het binnen-IJ, Buiten-IJ en het Amsterdam-Rijnkanaal bij elkaar komen. 
In de Structuurvisie Amsterdam 2040 (2011) wordt op deze plek aan het IJ een hoogbouwensemble 
gewenst, in samenhang met hoogbouwaccenten in onder meer Oostelijk Havengebied, Overhoeks en 
Houthavens.  In het kader van de Koers 2025 en Ruimte voor de Stad wordt gestuurd op verdichting in 
de stad onder andere door hoogbouw. Huidige intensivering van ontwikkelingen rondom het IJ leidt 
tot  clusters van hoogbouw vanuit belangrijke kwaliteiten: stedelijk wonen en uitzicht over het water. 

Waarom hier in de stad een hoge dichtheid? 
In de Structuurvisie Amsterdam 2040 (2011) wordt op deze plek binnen de ring A10 een combinatie van 
wonen en werken gewenst die in de toekomst tot het schaarse (hoog)stedelijk centrummilieu zal 
behoren. De zeer hoge, en stijgende, woningprijzen binnen de ring bevestigen deze schaarste eens te 
meer. In het ontwikkelingsbeleid voor Metropoolregio Amsterdam wordt het verdichtingsbeleid 
onderschreven.  

Waarom hier dichtheid door hoogbouw? 
Zo wordt er maximaal gebruik gemaakt van de kwaliteit van de locatie: weids uitzicht over het IJ en de 
stad, voor iedereen (ook sociale huurders). Ook laat hoogbouw ruimte op maaiveld over voor groen, 
sport en spel. Daarnaast biedt het nieuwe kansen voor collectiviteit, duurzaamheid en nieuwe 
woonconcepten. 

Welke bijdrage, naast woningaantallen, levert hoogbouw op deze locatie aan de stad? 
Een wijk met torens met wisselende hoogtes vormt een nieuw, fraai silhouet passen bij het stedelijke 
gevoel van de stad rondom het IJ. Op deze manier wordt bijgedragen aan de oriëntatie, leesbaarheid 
van de stad en herkenbaarheid van de Sluisbuurt als schakel tussen de binnenstad en het gebied 
Zeeburgereiland/ IJburg. Daarnaast draagt het bij aan de diversiteit van woonmilieus in de stad. 
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Hoogbouw biedt kansen voor nieuwe stedelijke woonconcepten (collectieve voorzieningen), en voor 
duurzaamheid ( intensief ruimtegebruik, centrale afvalinzameling, innovatie in constructie en 
duurzame materialen).  

Wat is specifiek voor hoogbouw in de Sluisbuurt? 
Vergeleken met andere woonmilieus met woontorens is de maximale hoogte in de Sluisbuurt hoger 
(maximaal 125 meter)  dan bijvoorbeeld Zuidas (105 meter). Specifiek voor de Sluisbuurt is variatie in 
hoogte torens ( 30–125 meter hoog) , waardoor gemiddelde hoogte lager is (ca. 60 meter) . 

Op welke manier sluit de Sluisbuurt op de stedenbouwkundige traditie van de stad? 
De Sluisbuurt sluit aan bij de Waterfront van Amsterdam, reeks schiereilanden waar vanaf de jaren ’90 
stedelijke woonmilieus werden ontwikkeld in steeds hogere dichtheden en met innovaties in 
stedenbouwkundige concepten. 

Feiten en cijfers SP Sluisbuurt 

 Programma: maximaal 5.500 woningen; verdeling 40/40/20% (SH/ MS/ DS); woondichtheid
200w/ha

 70% woningen in middelhoogbouw ( tot 20 m, deels tot 30m); 30% woningen in hoogbouw
vanaf 30m 

 Onderverdeling hoogbouw: 20% woningen in gebouwen 30 tot 60m hoog;  10% woningen in
gebouwen hoger dan 60m

 Gebouwen maximaal 125m hoog;

 Maximale mogelijke (met vrijstelling)  bouwhoogte vanuit LIB Schiphol is 143 m tov het
maaiveld;

 Torens (gebouwen 30 – 125m hoog) zijn slank, dat betekent: footprint maximaal 750m2 bvo

 Parkeernorm: 0,5 pp/w (+ 0,1pp/w voor bezoekers); Sluisbuurt is een fietsbuurt in het kader van
De Bewegende Stad; 

 Overig programma: maximaal 100.000 m² bvo: 

 Programma sport en groen: 3 ha. buurtgroen, sport en spel, 6 ha. parken en ecologische zone;
ca. 16 m² groen per woning;

Hoogbouw in het SP Sluisbuurt 

In het stedenbouwkundig plan (SP) voor de Sluisbuurt wordt voorgesteld om bijna een derde (ca. 1.500) 
van de woningen te realiseren in hoogbouw van 30 meter en hoger. Deze hoogbouw wordt vooral in de 
vorm van slanke torens gerealiseerd. Toen het concept-SP eind 2016 ter visie werd gelegd was nog 
sprake van 28 torens, waarvan 6 torens met een hoogte tot 143 meter. Kritiek en voortschrijdend 
inzicht hebben er in 2017 toe geleid dat zowel het aantal als de hoogte van de torens naar beneden is 
bijgesteld. Onderstaande tabel geeft een actueel overzicht. 

Hoogte van de torens Plan was: Plan nu: 

Laag (30-40 meter) 11 torens 8 torens 

Middelhoog (40-80 meter) 11 torens 12 torens 

Hoog (hoger dan 80 meter) 6 torens tot 143 meter 5 torens tot 125 meter 

Totaal 28 torens van 30-143 meter 25 torens van 30-125 meter 
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Uitgangspunten voor hoogbouw in het plan: 

 Hoogbouw als onderdeel van gemengd, divers nieuw stuk stad: stedelijke bouwblokken en
straten, doorgaande stedelijke plinten met voorzieningen of woonruimtes;

 Hoogbouw in de hele buurt, hoogte aflopend van midden naar de randen toe (voor maximaal
uitzicht) en van noord (bij de sluizen) naar zuid (bij de tramhalte) van de buurt (voor hoogste
torens bij het grootste maat water eromheen

 Hoogbouw terugspringend t.o.v. gevelwanden tot 20m hoog (straatbeeld met de maten van 
de typische Amsterdamse straatprofielen, daktuinen, geen valwind langs de gevels)

 Slanke torens voor woonkwaliteit (zo veel mogelijk tweezijdige oriëntatie) , kwaliteit op
maaiveld ( weinig schaduwen), transparante skyline (gezien vanuit waterland, noord en het IJ)

 Parkeren: weinig auto’s door lage norm (maximaal helft woningen heeft auto), parkeren deels
onder gebouwen naast de toren, deels elders opgelost in aparte P gebouwen

 Op bovenste verdiepingen van drie hoogste torens publiek toegankelijke voorzieningen
(kwaliteit voor de stad)

 Inzetten op innovatie in duurzaamheid: pilot afvalsysteem

 Hoge ruimtelijke en architectonische kwaliteit – beeldkwaliteitsplan en woonkwaliteit leidend
in tenders
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THEMA’S 

1. Dichtheid
Stelling: de gewenste dichtheid is ook te realiseren is met alleen middelhoge gesloten bouwblokken, dus
hoogbouw is niet nodig om veel woningen te realiseren. 

Uitgangspunt voor de Sluisbuurt is het realiseren van een hoogstedelijk milieu met veel woningen per 
hectare. Die hoge dichtheid draagt niet alleen bij aan het voorzien in de nijpende woningbehoefte, 
maar creëert ook draagvlak voor een rijk aanbod aan voorzieningen. 

Uit een dichtheidsstudie voor de Sluisbuurt bleek dat de gewenste dichtheid niet meer met voldoende 
woonkwaliteit een traditioneel gesloten bouwblok kan worden gerealiseerd. Dergelijke bouwblokken 
zouden dan 9 lagen hoog moeten worden. Daarmee zouden overal hoge aangesloten straatwanden 
ontstaan met een bedenkelijke stedenbouwkundige kwaliteit en een slecht windklimaat op straat. 
Daarnaast zou sprake zijn van diepe binnenterreinen met weinig licht en lucht, zonder aantrekkelijke 
privéplekken zoals tuinen of balkons. 

Cijfers 
Dichtheid wordt gemeten in aantal woningen per hectare. Afhankelijk van het gebied waarvoor het 
berekend wordt, kan het gaan over dichtheid per kavel, blok of buurt. 
Vergelijking woondichtheden per buurt: 

 IJburg Haveneiland: 80 woningen per hectare

 Oostelijk Havengebied (KNSM, JAVA, Borneo-eiland): 100 woningen per hectare

 De Pijp, Hollandpark: 150 woningen per hectare

 Westerdokseiland, Sluisbuurt: 200 woningen per hectare

 Zuidas, Gershwin: 135 woningen per, als kantoren omgerekend worden naar woningen, 200
woningen per hectare

Dichtheid en woonkwaliteit 
De grens van de dichtheid wordt bepaald door de woonkwaliteit die daartegen staat.  
De Pijp is een gewilde woonbuurt vanwege de ligging grenzend aan de binnenstad.  Bezonning van 
woningen op lagere verdiepingen en aan de achterkanten van de blokken ( 5 – 6 lagen) is niet 
voldoende, vanwege smalle straten en smalle blokken. Verdere verdichting zou betekenen nog hogere 
bebouwing en verdere verslechtering van woonkwaliteit.  
Westerdokseiland is een voorbeeld van zeer hoge woondichtheid zonder hoogbouw. Woonkwaliteit 
wordt gekenmerkt door uitzicht op het water, dankzij de langgerekte vorm en lange waterrand ( ca. 
1.100 meter bij en woonoppervlak van ca 5 hectare en ca. 1.000 woningen. 
Sluisbuurt heeft een vergelijkbare lengte waterrand (ca 1150 meter) met potentie voor bijzondere 
woonkwaliteit, maar met een veel grotere oppervlak (23 hectare) en veel meer woningen (5.500). Met 
hoogbouw, waarbij woningen in het midden van de buurt dezelfde uitzicht krijgen als woningen langs 
de randen, wordt de woningkwaliteit met uitzicht, licht en bezonning gerealiseerd in de zeer hoge 
woondichtheid.    

Conclusie 
De gewenste dichtheid valt niet goed te realiseren met middelhoogbouw, omdat er in dat geval overal 
hoge straatwanden ontstaan met diepe donkere binnenterreinen. Het huidige planconcept, met een 
grote variatie aan bouwblokken, kavelgrootten en woontorens in allerlei vormen, biedt een duurzame 
uitgangspositie voor bouwen in hoge dichtheden. 
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2. Sociale interactie
Stelling: hoogbouw leidt tot meer anonimiteit, minder sociale interactie.
Anonimiteit en een gebrek aan interactie hebben meerdere oorzaken. Hoogbouw kan soms een
oorzaak zijn. Bijvoorbeeld als bewoners ‘s ochtends de lift naar de parkeergarage nemen, met de auto
vertrekken en ’s avonds de omgekeerde beweging maken, zonder betrokkenheid met de buurt.
Daarnaast kan hoogbouw tot gevolg hebben dat bewoners op hogere verdiepingen geen contact met
het straatniveau hebben, zodat er geen ‘ogen op straat’ zijn. Een derde factor is een te snelle
doorstroming van kopers en huurders, waardoor bewoners hun buren niet kennen en zich niet (meer)
met hun omgeving bemoeien.

De stelling wijst terecht op het risico van sociale vervreemding in een hoogstedelijke omgeving. Het 
ontwerp voor de Sluisbuurt bevat echter elementen die dat risico tegengaan en sociale interactie 
bevorderen.: 

 Vooral wandelen en fietsen
Naar verwachting zullen veel bewoners afkomstig zijn uit de vooroorlogse Amsterdamse
buurten, met een levensstijl gebaseerd op voorzieningen in de buurt, het gebruik van fiets en
OV, en een ondergeschikte rol voor de auto. Dat sluit aan bij het plan voor de Sluisbuurt, waar
het primaat ligt bij lopen en fietsen en een goed aanbod van voorzieningen. In het plan gelden
lage parkeernormen, ook voor dure woningen. Veel parkeergarages liggen niet onderin de
woontoren, maar op loopafstand van de woning, bijvoorbeeld elders in de blok of langs de 
Zuiderzeeweg. Bewoners moeten dan vanaf hun auto de laatste pakweg 100 meter naar huis
lopen. 

 Veel wonen aan de straat
In het algemeen geldt dat woningen met een voordeur aan de straat positief bijdragen aan het
gevoel van toezicht en betrokkenheid. In de Sluisbuurt bevindt een derde van de 
appartementen zich boven de 30 meter. Deze woningen hebben naast het wonen in de buurt
ook een sterkere binding met de bredere omgeving, met de stad buiten de Sluisbuurt. Twee
derde van de woningen bevindt zich in de zone onder de 30 meter. Een deel van deze
woningen krijgt een voordeur of een collectieve ruimte aan de straat. Daarmee moet het
mogelijk zijn om voldoende ‘ogen op straat’ te creëren. In de hoofdstraten bevinden zich op de 
begane grond vooral winkels, bedrijven en horeca. In de (zij)straten en aan pleintjes komen
veel woningen met een voordeur aan de straat.

 Ontmoetingen in de openbare ruimte
Pleintjes en speelplekken maken onderdeel uit van de openbare ruimte. Hiermee wordt, door
inrichting en gebruik van de openbare ruimte, de sociale interactie van alle bewoners, dus ook
bewoners van hoogbouw, bevorderd.

 Buurtbinding
De Sluisbuurt heeft kwaliteiten waardoor het onwaarschijnlijk is dat de buurt een
‘doorgangsgebied’ wordt voor tijdelijke bewoners. Circa 40% van de woningen worden
verkocht en bewoners van koopwoningen zijn in het algemeen honkvaster dan huurders.
Daarnaast zet de Sluisbuurt in op het ontwikkelen van aanpasbare woningen, waardoor een
huishouden er langer kan blijven wonen, ook als de omstandigheden veranderen
(samenwonen, gezin, empty-nest, mantelzorg). De derde factor is dat de Sluisbuurt wordt
gekenmerkt door een hoog voorzieningenniveau, rustige woonstraten, groen van hoge
kwaliteit en een goede bereikbaarheid van de stad. Ook deze kwaliteiten dragen bij aan de 
binding van bewoners.

Conclusie 
In een hoogstedelijke omgeving is het gevoel van sociale cohesie anders dan in een kleine stad of een 
dorp. Veel mensen kiezen hier bewust voor, omdat het samen gaan met veel voorzieningen en veel 
ontmoetingen en potentiele contacten. Een teveel aan anonimiteit en een gebrek aan sociale interactie 
is inderdaad een reëel gevaar. Dergelijke problemen doen zich echter ook voor in bijvoorbeeld 
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vooroorlogse wijken of in de tuinsteden. Hoogbouw kan daar negatief aan bijdragen, maar dat hoeft 
niet. In het SP van de Sluisbuurt wordt hoogbouw zo toegepast dat buurtbinding en sociale interactie 
wordt gestimuleerd. De meeste woningen in de Sluisbuurt vallen bovendien in de categorie 
middelhoogbouw tot 30 meter, met vaak hun voordeuren aan de straat. 

3. Levendige plint
Stelling: hoogbouw is slecht voor de levendigheid op straat omdat de plint voor een groot deel wordt
ingenomen door ingangen, parkeergarages en dergelijke.

Hoogbouw of middelhoogbouw, elk hedendaags wooncomplex heeft op de begane grond ingangen 
naar de woningen, een parkeergarage of fietsenberging. Het onzorgvuldig ontwerpen van zulke 
ingangen kan inderdaad leiden tot onaantrekkelijke stukken plint aan de straat. Het SP voor de 
Sluisbuurt bevat echter twee elementen die een levendige plint bevorderen: 

1. De smalle woontorens staan altijd op een brede basis. Die brede basis biedt een ruime
gevellengte om ingangen te variëren met bijvoorbeeld winkels, voorzieningen, horeca, werk
en woningen; 

2. De plinten in de Sluisbuurt hebben een forse verdiepingshoogte. Dat maakt de begane grond 
geschikt voor uiteenlopende commerciële- en maatschappelijke voorzieningen die de
levendigheid en sociale veiligheid op straat ten goede komen. 

3. In de ontwikkelingsstrategie voor de Sluisbuurt wordt veel aandacht besteed aan het invullen 
en activeren van plinten, ook van hoogbouw, in de eerste bouwfasen, als de draagvlak voor
voorzieningen nog niet voldoende is.

Conclusie 
Hoogbouw in de Sluisbuurt kan goed samengaan met een levendige plint. De brede basis onder de 
slanke woontorens bieden daarvoor genoeg gevellengte en de hoge verdiepingen van de plint bieden 
ruimte voor een levendige variatie aan winkels, voorzieningen, wonen en horeca. De toegangen tot 
woningen en garages dienen uiteraard zorgvuldig te worden ontworpen. 

4. Schaduw
Stelling: hoogbouw in de Sluisbuurt leidt tot meer schaduw in de openbare ruimte en voor lagere 
gebouwen.

Hoge gebouwen werpen inderdaad lange schaduwen. In de Sluisbuurt bestaat die hoogbouw uit slanke 
torens met veel tussenruimte. Hun schaduw is lang (tot circa 500 meter bij lage ondergaande zon) maar 
ook smal.  
Het achterliggend gebied ligt dus slechts een korte tijd in de schaduw en heeft een groot deel van de 
dag zon. Pal achter de noordelijke gevels liggen zones die altijd in de schaduw liggen, dat is normaal in 
elke stedelijke omgeving. 

Vergelijken we die schaduwwerking met het traditionele Amsterdamse gesloten bouwblok, dan blijkt 
dat de bezonning daarvan niet per se beter is. Het blok werpt een minder lange schaduw, maar op de 
lange noordelijke geveldelen en in een binnenhoek komt evenmin zon.  

Voor het SP van de Sluisbuurt zijn meerdere bezonningsstudies gedaan. Doel was om in het ontwerp 
van de bouwblokken en torens een optimale bezonning te creëren. Door spreiding van torens, met 
voldoende afstanden daartussen is mogelijk is om het grootste deel van de woningen – bij mooi weer - 
van zon te voorzien. Om de donkere binnenhoek van een traditioneel gesloten bouwblok te vermijden 
zijn de blokken in de Sluisbuurt deels  ‘open gemaakt’: de bebouwing op de hoeken is weggehaald en 
als het ware bovenop de plint van middelhoogbouw geplaatst.  
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Voor woningen in Schellingwoude geldt dat de schaduwwerking optreedt alleen in de winterperiode, 
met lage ondergaande zon. Hiervoor geldt ook dat de schaduw en smal zijn en niet lang op dezelfde 
plek blijven. 

Conclusie 
Hoge torens, zoals voorgesteld in de Sluisbuurt, werpen lange schaduwen, maar de openbare ruimte 
en woningen in middelhoogbouw krijgen minstens zoveel zon als in een ontwerp met traditionele 
gesloten bouwblokken. Schaduwwerking voor de omgeving is beperkt tot tijdstippen met lage zon. 

5. Wind
Stelling: hoogbouw leidt tot meer windhinder. 

Amsterdam ligt relatief dichtbij zee en aan het open water van het IJ. Wind is hier normaal en vaak zelfs 
gewenst (verversen lucht, koeling in de zomer) maar in sommige gevallen kan wind voor vervelende 
situaties zorgen. Herkenbaar voorbeeld is de Weesperstraat waar bij bepaalde windrichtingen soms 
gevaarlijke valwinden ontstaan. Valwinden ontstaan als de wind frontaal op een gebouw botst en niet 
gemakkelijk weg kan: de lucht wordt er dan met grote kracht omheen gestuwd: erlangs, maar ook naar 
boven en beneden. Met name lange aaneengesloten blokken, met rechte gevelwanden, en hoge 
gebouwen met gevelwanden doorlopend tot de straat zijn ongunstig. Aan de Weesperstraat staan 
geen torens of echte hoogbouw (de blokken zijn circa 25 meter hoog). Hoogbouw is blijkbaar niet de 
enige oorzaak van een slecht windklimaat. Het is wel zo dat met hoogbouw altijd ook aandacht moet 
zijn voor mogelijke windhinder op maaiveld. 

Het vermijden van storende of gevaarlijke windvlagen was een belangrijk ontwerpuitgangspunt voor 
de Sluisbuurt. Daarom heeft adviesbureau Peutz een studie gedaan naar het windklimaat in en het 
ontwerp van de bouwblokken en torens. Uit de studie bleek het volgende: 

 De Sluisbuurt ligt aan het open water van het IJ en het Amsterdam-Rijnkanaal, waar met name
wind uit de overheersend zuidwestelijke richting vrij spel heeft. Winddiagrammen laten zien
dat er aan de oever plekken zijn waar jaarlijks meer dan 20 procent van de tijd een ‘slecht
windklimaat’ kan heersen. Dat windklimaat aan de oever is de natuurlijke achtergrondsituatie
en staat los van het type bebouwing in de Sluisbuurt.

 Een doordacht ontwerp van gebouwen in de Sluisbuurt kan het optreden van valwinden en 
andere windhinder in belangrijke mate voorkomen. Bijvoorbeeld door torens niet te breed te
maken, door smalle torens op een bredere basis (plint) van bebouwing te plaatsen, door
hoeken open te maken en door luifels te plaatsen.

 Deze ontwerpuitgangspunten worden in het Stedenbouwkundig Plan voor de Sluisbuurt
veelvuldig gebruikt. Uit de winddiagrammen blijkt dan ook dat binnen de buurt nergens sprake
is van een slecht windklimaat. Een ‘matig windklimaat’ komt wel voor. Door het plaatsen van
bomen kan overal in de buurt een ‘goed windklimaat’ ontstaan. 

Conclusie 
Hoogbouw in de Sluisbuurt leidt niet tot een slecht windklimaat, omdat het ontwerp van de straten en 
gebouwen rekening houdt met het vermijden van valwinden. Door het plaatsen van voldoende bomen 
is overal in de buurt sprake van een goed windklimaat zonder hinder. Alleen aan de oever van het IJ en 
Amsterdam-Rijnkanaal zijn enkele plekken met een ‘matig tot slecht windklimaat’, maar dat staat los 
van het type bebouwing in de Sluisbuurt.  

6. Bruto/netto verhouding van hoogbouw
Stelling: hoe hoger een toren, hoe meer ruimte verloren gaat aan liftkokers, buizen en installaties. 
Daardoor is het bouwen van een woning in hoogbouw duurder dan in middelhoogbouw.
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In een woontoren moet al het transport (liften, trappen, buizen) via de kern omhoog. Naarmate er 
meer verdiepingen zijn kost dat meer ruimte (meer liften, dikkere buizen). Boven de 70 meter geldt 
bovendien dat er twee speciale brandweerliften moeten zijn, die zijn voorzien van een 
overdrukinstallatie. Die dikke kern van technische ruimten zorgt in principe voor een ‘bruto/netto 
verhouding’ die slechter is dan bij laagbouw of middelhoogbouw, waar immers meer ruimte als nuttige 
woonruimte kan worden ingericht.  

De stelling is juist als het gaat om het grootste deel van de tot nu toe gerealiseerde torens. Toch zijn er 
ook geldige redenen om soms juist wel hoge torens te bouwen (uitzicht en woonkwaliteit, 
stedenbouwkundig beeld, halen woningaantal). Over de hele wereld werken architecten daarom aan 
nieuwe ontwerpen, zoals de ‘Core and Shell’ bouwmethode en slimme oplossingen uit de 
kantorenbouw. Marktpartijen geven aan dat zij daarmee woontorens kunnen realiseren met een goede 
bruto/netto verhouding, dus meer woning voor hetzelfde geld. Recente voorbeelden in Rotterdam (zie 
referentiebeelden) en nieuwbouwplannen in Utrecht, Eindhoven en Amsterdam ondersteunen die 
claim. Uit de recente studie ( Architecten Cie) blijkt dat een netto/ bruto verhouding van ca 80% ook 
mogelijk is voor torens van 135 meter, met goede kwaliteit voor woningen.  Wel vragen dergelijke 
innovatieve projecten meer tijd en aandacht voor de ontwikkeling en engineering.  

Conclusie 
Woontorens hebben tot nu toe een minder gunstige bruto/netto verhouding dan middelhoogbouw. 
Recente voorbeelden laten zien dat nieuwe bouwmethoden die verhouding wel verbeteren. Overigens 
is de bruto/netto verhouding van een gebouw niet per se allesbepalend voor de keuze om wel of niet de 
hoogte in te gaan. Ook factoren als woonkwaliteit, stedenbouwkundig beeld en het realiseren van een 
hoge woondichtheid wegen mee. 

7. Bouwkosten en bouwtijd
Stelling: bouwkosten van hoogbouw zijn per m² bvo hoger dan voor middelhoogbouw; hierdoor komt
kwaliteit van uitvoering onder druk te staan; bouwtijd is veel langer dan met middelhoogbouw; 

Hogere bouwkosten in hoogbouw zijn o.a. gevolg van zwaardere constructie, het dieper funderen en 
meer geveloppervlak. De stelling is dus juist. Hier tegenover staat dat aantal gerealiseerde woningen 
per kavel veel hoger is, dus dat de grondopbrengsten per m² kavel minstens zo hoog zijn als met 
middelhoogbouw. De hogere bouwkosten hoeven dus niet ten koste te gaan van de kwaliteit als de 
gemeente er voor kiest om de grondprijs voor middensegmentwoningen te verlagen. Zelfs met 
verlaagde grondprijzen is de grondopbrengst per kavel in hoge dichtheid hoger dan wanneer alleen in 
middelhoogbouw (en lagere dichtheid) wordt gebouwd. 

In het plan is ook rekening gehouden met de realisatie van (grotere) woningen in het  
middensegment. Daarbij hoort een lagere grondwaarde. Dat is opgenomen in de 
grondexploitatie. Deze grotere middensegment woningen zijn ook mogelijk in de hoogbouw. Dat 
betekent dat in de hoogbouw ook betaalbare woningen komen voor middeninkomens. 

Bouwkosten op een specifieke locatie zijn afhankelijk van samenstelling van de grond en keuzes voor 
bepaalde bouwconstructies en bouwmethodes. Onderzoek naar specifieke kenmerken voor de 
Sluisbuurt loopt nog op het moment van het samenstellen van dit feitenrelaas. 
Verder, meer geveloppervlak betekent ook meer licht, dus meer woonkwaliteit in de woning en 
mogelijkheid voor meer kamers bij dezelfde woonoppervlak.  

Aanzienlijk langere bouwtijd is nodig met diepe ondergrondse garages of kelders.  Met het 
plaatsen van garages onder andere delen van het blok wordt de bouwtijd korter.  
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Conclusie 
Bouwkosten van hoogbouw zijn inderdaad hoger per m² bvo dan voor laagbouw of middelhoogbouw. 
Daartegen staat veel intensievere gebruik van de bouwgrond en meer kwaliteit voor woningen.  Zowel 
voor bouwkosten als voor bouwtijd geldt dat de techniek volop in ontwikkeling is en dat de 
uitgangspunten in de toekomst gunstiger kunnen zijn.  

8. Invloed op landschap en grachtengordel
Stelling: hoogbouw heeft een negatief effect op de cultuurhistorische waarde van de grachtengordel en
Waterland 

De historische grachtengordel heeft de status van UNESCO werelderfgoed, dus het landschappelijk 
effect van hoogbouw op de beleving van de grachtengordel moet worden getoetst. Stadsdeel Centrum 
is formeel de ‘siteholder’ van het UNESCO erfgoed. Toen het concept SP voor de Sluisbuurt op tafel lag 
constateerden de siteholder, de gemeentelijk directeur Ruimte en Duurzaamheid en de directeur 
Monumenten en Archeologie dat de hoogbouw deels in strijd was met het gemeentelijk 
hoogbouwbeleid omdat twee hoge torens goed zichtbaar waren vanuit het erfgoed. Naar aanleiding 
daarvan zijn de hoogte en plek van de twee torens in het SP Sluisbuurt aangepast, zodat de torens in 
de Sluisbuurt nauwelijks zichtbaar zijn vanaf de grachtengordel.   

Gezien vanuit Waterland verandert hoogbouw in de Sluisbuurt de beleving van het landschap. Een 
aantal mensen zal dat ervaren als een negatieve verandering, anderen zullen het als neutraal of 
wellicht positief ervaren. Het stedenbouwkundig plan heeft in elk geval willen vermijden dat de 
Sluisbuurt vanuit de polder als een aaneengesloten wand van flats wordt ervaren. De slanke torens 
hebben uiteenlopende hoogtes en staan ver uit elkaar, zodat er vanuit alle gezichtspunten een 
transparant silhouet ontstaat (zie fotomontages). 

Conclusie 
Hoogbouw in de Sluisbuurt heeft invloed op de beleving van het landschap vanuit Waterland. Een 
aantal mensen zal die verandering als negatief ervaren.. De zichtbaarheid vanuit Waterland blijft, maar 
de slanke torens presenteren zich niet als een aaneengesloten wand van flats. 
De maximale hoogtes  van de torens zijn aangepast om de zichtbaarheid vanuit de historische 
grachtengordel te verminderen. 

9. Invloed op het karakter van de stad
Stelling: Amsterdam is een lage stad en met hoogbouw verandert karakter van de stad

Amsterdam is inderdaad door de geschiedenis heen een relatief lage stad gebleven. De bijzondere 
waarde van de binnenstad had als gevolg dat het centrum van de stad onveranderd bleef, ook in 
periodes van groei. Daarnaast, waar veel Europese steden in de tweede helft van de vorige eeuw 
aanzienlijk groeiden, werd de groei van Amsterdam beperkt door het bouwen van nieuwe kernen, als 
Almere. Hoogbouw was toegepast als stedenbouwkundig accent of voor een bijzondere functie.  

Met de nieuwe periode van de groei van de stad komt ook een nieuwe functie voor hoogbouw – als een 
van de mogelijke manieren voor de verdichting in de stad. Behoud van de binnenstad betekent dat 
deze verdichting voornamelijk plaats vindt op locaties langs de ring en aan het waterfront. 
De stad verandert met deze periode van groei, net zoals dat gebeurde in de 17e of 19e of 20ste eeuw. 
Nieuwe woonwijken hebben diverse karakters, steeds meer met hoogbouw als een element daarin. 
Hoogbouw brengt een nieuwe laag aan de stad, nu al zichtbaar met onder andere de Zuidas, 
Pontsteigergebouw, Overhoeks en het NDSM-terrein.  
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Amsterdam wordt een grotere stad, maar haar belangrijkste kwaliteiten blijven daarbij nog steeds 
bestaan: compacte stad - korte afstanden voor een  fietsstad, rijkdom aan voorzieningen, gemengde 
buurten en herkenbare Amsterdamse straten.  

In het plan voor de Sluisbuurt zijn deze kwaliteiten leidend. De Sluisbuurt wordt een gemengde 
Amsterdamse wijk met nadruk op fietsen, stedelijke dichtheid en voorzieningen en Amsterdamse 
stratenprofielen. Hoogbouw op grotere schaal dan elders in de stad voegt een nieuwe laag hieraan toe. 
In het plan worden ervaringen van andere wijken en steden gebruikt om een optimale balans te vinden 
tussen verdichting en kwaliteit van het stedelijk milieu. In Rotterdam is in de Wijnhaven een 
aantrekkelijke wijk ontstaan door combinatie van middelhoogbouw en hoogbouw (100 meter hoog) in 
een vrije opzet. In Vancouver is de snelle verdichting met veel hoogbouw in de wijk West End 
gecombineerd met laagbouw en voordeuren aan de straat. In Utrecht wordt straks het eerste “groene” 
hoge gebouw opgeleverd in een gemengde midden- en hoogbouwwijk bij de Jaarbeurs. Ook in steden 
als Wenen, Stockholm  en Milaan worden op dit moment plannen gemaakt waarin bekende 
stadsblokken worden gecombineerd met hoogbouw, als antwoord op de verdichtingsslag die in de 
meeste steden speelt.  

Conclusie 
Door de combinatie van stadsblokken en hoogbouw kan in de Sluisbuurt een wijk met hoge dichtheid 
en Amsterdams straatgevoel ontstaan.  Leren van innovatie en goede voorbeelden elders draagt bij 
aan de kwaliteit van de toekomstige wijk – verdichting dat samen gaat met een levendige sfeer op 
maaiveld en goede, herkenbare Amsterdamse openbare ruimte.  

Bijlagen: beeldmateriaal/schema’s per thema 
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Amsterdamse hoogbouw door de tijd heen

Toen Nu
Symphony A
Zuidas 
Hoogte: 105 m.
Voltooid: 2007

Twaalf-verdiepingenhuis
“De Wolkenkrabber”
Vrijheidslaan
Hoogte: 41m.
Voltooid: 1932

Westerkerktoren
Prinsengracht
Hoogte: 87m.
Voltooid:1638

Overhoeks (Shell toren)
Hoogte: 78 m.
Voltooid: 1971

Rembrandttoren
de Omval
Hoogte: 150 m. (incl. mast)
Voltooid: 1994

Noordertoren
Waterlandplein
Hoogte: 66 m.
Voltooid: 2013

Pontsteiger 
Houthavens
Hoogte: 90 m.
In aanbouw

Amsteltower
Amstelstation
Hoogte: 100 m.
In aanbouw

Sluisbuurt
Zeeburgereiland
Hoogte: maximaal 145 m.
In planvorming

HOOGBOUW IN DE SLUISBUURT



bruto buurt
bruto bouwveld0 25 100 200m

Westerdok, Amsterdam:
m2 bruto buurt:    50.500 
percentage groen:      0,0
woningen/ha:     186

Sluisbuurt, Amsterdam:
m2 bruto buurt:    277.000
percentage groen:  18,9
woningen/ha:     199

Gershwin, Amsterdam:
m2 bruto buurt:    87.000
percentage groen:     1,3
woningen/ha:     135

Java-KNSM, Amsterdam:
m2 bruto buurt:    275.000
percentage groen:  18,5
woningen/ha:     104

1) DICHTHEID



Sfeerbeeld: wonen in de dwarsstraat

2) SOCIALE INTERACTIE

Sfeerbeeld: verschillende typen openbare ruimte



Beeldvorming: profiel van de Hoogstraat, op de fietsroute

Sfeerbeeld: concentratie aan voorzieningen in de Hoogstraat

3) LEVENDIGE PLINT



Zonuren per dag - toetsing proefverkaveling 21 september 

4) SCHADUW
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5) WIND



Mogelijke voorbeelduitwerkingen: diversiteit op clusterniveau
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RES & DEVELOPMENT

CIE REFERENTIES
•	 volgens huiddig bouwbesluit
•	 flexibele plattegronden staan diverse woontypologiën toe
•	 meer dan 75% ratio BVO-GBO
•	 goede ratio gevel- vloeroppervlak

AMSTERDAM SYMPHONY

NEW AMSTERDAM

SPAZIO
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TYPOLOGY RESEARCH
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6) BRUTO/NETTO VERHOUDING VAN HOOGBOUW
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Sluisbuurt vanuit groene scheg, landelijk gebied Noord (3) Fotomontage vanaf Weerslootpad

Sluisbuurt vanuit groene scheg, landelijk gebied Noord (1) Fotomontage vanaf Nieuwe Gouw

1

3

De Sluisbuurt in het landschap (rood gemarkeerd), zicht vanuit de Vechtstreek

Lijntekening (boven) en montage (onder) van de Sluisbuurt vanaf Herengracht-Reguliersgracht  

8) INVLOED OP LANDSCHAP EN GRACHTENGORDEL



Vancouver New York

Cool Tower, Rotterdam
Red Apple, Rotterdam

Fotomontage: Sluisbuurt vanaf het Hamerstraatgebied

9) INVLOED OP HET KARAKTER VAN DE STAD
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