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Hoofdstuk 1. 
Inleiding en leeswijzer: hoogbouw in de provincie Utrecht 
 
Aanleiding voor een provinciaal beleid 
Hoogbouw in de provincie Utrecht, het lijkt geen urgent onderwerp om beleid voor te 
formuleren. Zo veel hoge gebouwen worden er in Utrecht toch niet gebouwd? Weliswaar 
stond het hoogste gebouw van Nederland eeuwenlang in de stad Utrecht, en staat het hoogste 
bouwwerk van Nederland nog steeds in de provincie, maar dat zijn incidenten gebleven. Bij 
de Domtoren misschien wel juist omdat er zo’n imponerende werking van uitging. 
 
Aan de andere kant: hoogbouw is een relatief begrip. Een gebouw hoeft niet altijd 20 
verdiepingen of meer te kennen, om af te steken tegen zijn omgeving. In goede of slechte zin. 
In rustieke dorpen wordt een gebouw van vier verdiepingen soms al als hoogbouw betiteld. 
Een nieuw woongebouw van acht bouwlagen in de Stichtse Lustwarande bleek, ook vanwege 
de afwijkende vormentaal, ook voor de provincie een te zware ingreep. 
Ook in de provincie Utrecht zijn dus voorbeelden te vinden van gebouwen die als (te) hoog 
worden ervaren. Het valt daarbij niet mee om een oordeel te vellen over de kwaliteit van 
dergelijke gebouwen. Een oordeel dat uitsteekt boven de discussie mooi-lelijk. Bovendien 
moet een provinciaal beoordelingskader wel gerelateerd zijn aan een provinciaal belang: 
wanneer worden die zodanig geraakt dat de provincie reden heeft zich te bemoeien met 
gemeentelijke plannen? Is dat alleen wanneer die hoge gebouwen merkbare invloed hebben 
op het omringende landschap, of mag de provincie zich ook bemoeien met de 
stedenbouwkundige aspecten van de plek waar de hoogbouw wordt gerealiseerd? 
 
De directe aanleiding voor deze nota was, het valt niet te ontkennen, de planvorming voor de 
Belle van Zuylentoren in Utrecht. Die heeft de provincie, maar ook het rijk, duidelijk gemaakt 
dat hun beleid niet is toegesneden op dergelijke initiatieven. Duidelijk werd dat hoogbouw 
invloed kan hebben op de kwaliteit van het omringende landschap en dat daarin een 
provinciaal belang is gelegen, maar er is geen beoordelingskader om te kunnen zeggen of en 
wanneer die invloed als een probleem moet worden aangemerkt. 
Nu de Belle in de ijskast is gezet, is er geen reden dat beleid verder achterwege te laten. Er 
zullen ongetwijfeld nieuwe initiatieven komen die om een provinciale beoordeling vragen, 
ook minder extreme. Zowel vanuit het rijk als vanuit de provincie is kritisch gereageerd op de 
Belle van Zuylen. De gemeente Utrecht en andere gemeenten mogen van deze overheden 
verwachten dat deze duidelijk maken wat ze dan wel aanvaardbaar vinden. 
 
Indeling notitie; leeswijzer 
Deze notitie probeert een aanzet te geven voor criteria om hoogbouw vanuit provinciaal 
perspectief te kunnen beoordelen. Deze aanzet levert geen dichtgetimmerde criteria op. In de 
eerste plaats zijn objectieve en absolute normen moeilijk te geven. Maar belangrijker: deze 
notitie is in eerste instantie bedoeld om Provinciale Staten een kader te bieden voor discussie. 
En Discussie die bouwstenen moet opleveren voor de nieuwe provinciale structuurvisie. 
Daarom is geen kant-en-klaar beleid geformuleerd.    
 
Hoogbouw dient in de eerste plaats beoordeeld te worden vanuit het perspectief van een 
goede ruimtelijke ordening. Het oordeel hangt dan af van de bijdrage die de hoogbouw levert 
aan het realiseren van een gewenst bouwprogramma en van de gevolgen van de bebouwing 
voor de omgeving. In hoofdstuk 2 worden eerst de criteria beschreven op basis waarvan de 
ruimtelijke gevolgen van hoogbouw kunnen worden beoordeeld. Er is een zo breed mogelijk 
overzicht van beoordelingscriteria gegeven, maar bij elk van die criteria is steeds verwoord, in 
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welke mate de ruimtelijke gevolgen te relateren zijn aan een bestaand provinciaal belang. 
Voor deze notitie is er van uitgegaan, dat het er niet zo zeer om gaat om geheel nieuwe 
provinciale belangen te definiëren, maar om het verband tussen hoogbouw en bestaande 
provinciale belangen duidelijker te onderkennen en op basis daarvan beleid uit te werken. De 
belangrijkste provinciale belangen die in het geding zijn, zijn de kwaliteit van het landschap 
en het intensief en efficiënt gebruik van de stedelijke ruimte. 
 

Het centrum van Utrecht: Domtoren, Hoog Catharijne en Neudeflat 

Aan de hand van een overzicht van deze abstracte beoordelingscriteria is het nog niet 
gemakkelijk een goede discussie te voeren. Daarom is deze nota, in hoofdstuk 3, geïllustreerd 
met voorbeelden. Geplande, maar vooral ook gerealiseerde voorbeelden van binnen en buiten 
de provincie. De voorbeelden zijn niet alleen beschreven aan de hand van de criteria uit 
hoofdstuk 2, maar ook aan de hand van de motieven die aan de bouwplannen ten grondslag 
hebben gelegen, of lijken te hebben gelegen. Want lang niet altijd is een efficiënt 
ruimtegebruik het voornaamste motief voor hoogbouw, maar de behoefte om op te vallen. 
Bewust is gekozen voor opvallende voorbeelden, en voor een prikkelende beschrijving van de 
positieve en negatieve kanten van die voorbeelden. In die beschrijvingen staat het provinciaal 
belang niet al te zeer centraal, maar is ook gekeken naar de impact op lokaal niveau.  
Deze "recensies" van bestaande gebouwen en locaties geven zeker niet het standpunt van de 
provincie Utrecht weer. Ze zijn daarom bewust cursief weegegeven. Ze nodigen uit om zelf 
ook rond te kijken en een eigen oordeel te vormen over de goede en slechte kanten van hoge 
gebouwen. Om vervolgens een gefundeerde keuze te kunnen maken over de provinciale rol 
bij de beoordeling van hoogbouw. 
In hoofdstuk 4 tenslotte worden aanzetten gegeven voor de invulling van die provinciale rol, 
voor een nadere uitwerking van het provinciale ruimtelijke beleid.
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Aangegeven is, in welke situaties het landschap aanleiding kan vormen om terughoudendheid 
te betrachten met betrekking tot hoogbouw.  Én in welke situaties hoogbouw juist stimulering 
verdiend, omdat hij kan bijdragen aan een intensief en efficiënt gebruik van de stedelijke 
ruimte. Ook in het laatste geval moeten de gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit van de 
directe omgeving niet uit het oog worden verloren, ook al is die primair een gemeentelijke 
verantwoordelijkheid. 
Er is bezien welke situaties in aanmerking komen voor een provinciale beoordeling (welke 
locaties en welke bouwhoogten) en welke kwaliteitscriteria bij die beoordeling een rol zouden 
kunnen spelen. Zowel de geografische afbakening als de criteria zullen uiteindelijk moeten 
worden uitgewerkt en vastgelegd in de nieuwe provinciale structuurvisie. 
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Hoofdstuk 2 
Beoordelingscriteria vanuit het perspectief van een goede ruimtelijke ordening 
en het provinciaal belang 
 
In dit hoofdstuk worden de mogelijke effecten van hoge bebouwing beschreven, van de 
bouwopgave tot de effecten op de omgeving. Bij die laatste is globaal eerst gekeken naar de 
effecten op kortere, en daarna naar die op grotere aftstand. 
 
2.1 De mate waarin de bebouwing voorziet in een functionele opgave 
Wonen en kantoren, dat zijn de functies waarvoor hoogbouw bijna uitsluitend wordt gebruikt. 
Natuurlijk zijn deze functies ook te combineren met voorzieningen zoals winkels, maar die 
zullen dan doorgaans alleen een plek krijgen op de begane grond.  
Voordeel van hoogbouw is, dat op een relatief kleine oppervlakte een groot programma kan 
worden gerealiseerd; en dat in een relatief korte tijd. Hoogbouw kan zo bijdragen aan een 
intensief gebruik van de stedelijke ruimte. Dat is vooral het geval in dichtbebouwde stedelijke  
gebieden waar meerdere torens in elkaars nabijheid worden gerealiseerd. Als de hoogbouw 
beperkt blijft tot één geïsoleerd hoog gebouw in een zee van laagbouw, of als de hoogbouw 
vooral wordt toegepast om rondom een grote oppervlakte voor stedelijk groen open te 
houden, is de bijdrage aan het intensief gebruik van de stedelijke ruimte als geheel (aantal 
woningen of vierkante meters kantoor per hectare) natuurlijk beperkt. Plaatselijk worden dan 
echter wel de mogelijkheden vergroot voor meervoudig ruimtegebruik (meer functies op 
dezelfde oppervlakte).  
Die relatief korte bouwtijd kan echter ook een nadeel zijn. Een groot aantal vierkante meters 
kantoren, of een groot aantal appartementen wordt tegelijk op de markt gebracht, en die moet 
daar dan wel voor open staan. Bekend is het verhaal van the Empire State Building, dat 
gereed kwam in crisistijd en jarenlang grotendeels leeg stond. Ook voor wonen geldt, dat 
hoogbouw doorgaans niet voorziet in de meest gevraagde woonvorm. Hoogbouw biedt vaak 
een fraai uitzicht en nabijheid van voorzieningen, maar het zijn meestal wel dure vierkante 
meters om in te wonen. En een tuin krijg je niet, meestal zelfs geen balkon. Lang niet iedereen 
zal daarom in een hooggelegen appartement willen wonen. 
Een goede en actuele toets van de behoefte aan het te realiseren programma is bij hoogbouw 
dus nog belangrijker dan bij de realisering van een gemiddeld stedelijk programma. 
 

Concentratie van kantoortorens: Amsterdam Arena (Google Earth) 
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Provinciaal belang 
Een efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte staat centraal in het provinciaal beleid. 
Hoogbouw kan daar zeker aan bijdragen, maar zoals hierboven aangegeven gebeurt dat niet 
automatisch. De bouw moet voorts voorzien in een concrete behoefte. Het voorkómen van een 
overaanbod aan kantoren is bij uitstek een provinciaal belang, al wordt de beoordeling 
daarvan deels aan de stadsregio’s overgelaten. Het is de moeite waard om na te denken over 
de vraag, of op de locaties die volgens de provinciale structuurvisie te kenmerken zijn als 
nationaal of regionaal stedelijk werkmilieu (Locatiebeleid) hoogbouw juist gewenst is en zo 
ja, in welke omvang. 
Voor woningen geldt, dat de provincie binnen de rode contour normaalgesproken niet toetst 
op gebouwde aantallen. Alleen binnen nationale landschappen zou dat eventueel anders 
kunnen worden (in relatie tot migratiesaldo nul). Wel stimuleert de provincie het bouwen voor 
specifieke doelgroepen, als zo in een concrete behoefte kan worden voorzien. Hoogbouw kan 
in die zin wel een positieve bijdrage spelen aan provinciale doelstellingen (bijvoorbeeld 
wanneer voor de doelgroepen starters en ouderen wordt gebouwd). 
 
Aanleiding voor nieuw provinciaal beleid 
Het bestaande locatiebeleid biedt voldoende kader om de aanvaardbaarheid van een in de 
vorm van hoogbouw gerealiseerd bouwprogramma te beoordelen. Misschien is het echter wel 
zinvol om dit locatiebeleid wat proactiever te maken door aan te geven op welke locaties en in 
welke mate (stedelijke werkmilieus) hoogbouw volgens de provincie zelfs wenselijk is. 
 
2.2 Architectuur, welstand en materiaalgebruik 
Architectuur en materiaalgebruik, dat zijn normaalgesproken geen factoren die in de 
ruimtelijke ordening worden meegewogen. Situering, oriëntatie en omvang, dat zijn nog 
aspecten die in het bestemmingsplan kunnen worden gereguleerd, maar architectuur en 
welstand zijn het domein van de welstandsbeoordeling. Welstand vormt een afzonderlijk 
beoordelingskader voor de bouwvergunning, náást het bestemmingsplan. 
 

Maar architectonische vorm en materiaalgebruik hebben bij 
hoogbouw veel grotere impact op de omgeving dan bij een 
regulier gebouw. Niet alleen is de vorm van een hoog gebouw 
op veel grotere afstand zichtbaar, grote oppervlakten van één, 
opvallende materiaalsoort kunnen zeer dominant aanwezig 
zijn in de omgeving. Denk aan grote oppervlaktes spiegelglas 
of witte natuursteen. De visuele impact van materiaalgebruik 
lijkt groter, naarmate een hoog gebouw meer alleen staat in 
zijn omgeving. In een dicht bebouwd stedelijk gebied met 
meerdere torens en veel variatie in het materiaalgebruik zijn 
spiegelende oppervlakten en felle kleuren opeens niet zo 
opvallend meer. 
Al is dit welstandelijke aspect dus geen onderdeel van de 
ruimtelijke afweging in formele zin, bij de beoordeling van de 
aanvaardbaarheid van nieuwe hoge bebouwing is het wel een 
aspect om goed over na te denken. 
 

Spiegelende oppervlakten: Hoftoren, Den Haag 
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Provinciaal belang 
Formeel kan hier van een provinciaal belang geen sprake zijn, omdat de provincie geen 
sturingsmogelijkheden voor welstand. Welstand is het exclusieve domein van de gemeente. 
Maar door de zichtbaarheid op grote afstand kan de vorm en het materiaalgebruik van een 
gebouw wel degelijk een impact van betekenis hebben op het omringende landschap. Aan dit 
aspect zal daarom in de voorbeelden nog wel aandacht worden besteed. 
Een mogelijkheid om op dit aspect toch enige invloed uit te oefenen, is om initiatieven voor 
hoogbouw die om andere redenen een provinciale toets moeten ondergaan, te koppelen aan 
een beeldkwaliteitsplan waarin aan architectuur en materiaalgebruik toch aandacht moet 
worden besteed. 
 
Aanleiding voor nieuw provinciaal beleid 
In principe geen. Er zijn geen formele sturingsmogelijkheden voor de provincie. Het aspect 
kan hoogstens aandacht krijgen in ruimtelijke procedures waar een beeldkwaliteitstoets 
onderdeel uitmaakt van de procedure. Uit provinciaal perspectief is daarin alleen de impact 
van architectuur en materiaalgebruik op grotere afstand, buiten het stedelijk gebied, van 
betekenis. 
 
2.3 De functie van hoge gebouwen in relatie tot hun directe omgeving 
Monofunctionele kantoorterreinen zijn ’s avonds uitgestorven, en worden zo tot no-go-areas. 
Hoe intensiever een gebied dus wordt bebouwd, hoe belangrijker het is om voor functionele 
afwisseling te zorgen: winkels en openbare voorzieningen op begane-grondniveau en naast 
kantoren ook woningen als deel van het bouwprogramma. 
 
Provinciaal belang 
Hoewel ook de provincie natuurlijk streeft naar aantrekkelijke, en dus afwisselende woon - en 
werkgebieden, laat zij de realisering en beoordeling daarvan normaalgesproken aan de 
gemeenten over. De Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) kent hiervoor dan ook geen 
regels.  
 
Aanleiding voor nieuw provinciaal beleid 
Geen. 
 
2.4. De effecten op de kwaliteit van de openbare ruimte 
Dit criterium hangt samen met het eerste: kantoorterreinen met hoogbouw zijn vaak nog in 
belangrijke mate gericht op automobiliteit. Dat vreet niet alleen ruimte, het levert ook veel 
barrières op voor voetgangers en fietsers. Voor aantrekkelijke verblijfsruimtes tussen de 
gebouwen blijft dan weinig ruimte over. Een oplossing kan dan zijn om het openbare 
voetgangersgebied naar niveau 1 te tillen, en de auto’s op de begane grond te houden. Ook 
daar zitten echter nadelen aan, want het afdalen naar je auto voelt, als het verkeerd uitpakt, als 
een tocht naar de hel. 
Bij hoogbouw vormt de constructie van de gebouwen vaak een obstakel in de openbare 
ruimte, zeker als het streven er op gericht is het begane-grondniveau van het gebouw (de 
“plint”) bij die openbare ruimte te betrekken. Hoe hoger een gebouw, hoe zwaarder de 
constructie immers moet zijn. En een beetje schuiven met een betonnen kolom om een 
looproute te ontzien is natuurlijk niet mogelijk. Het is dus van het grootste belang dat die 
openbare ruimte goed wordt vormgegeven; het openbaar gebied moet meer zijn dan de 
geoptimaliseerde restruimte tussen de gebouwen. Dat gebied moet daarom vanaf het begin 
deel uitmaken van het ontwerpproces.  
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Hoogbouw en aantrekkelijke open ruimte: Central Park in New York (internet) 
 

Provinciaal belang 
Deze stedenbouwkundige aspecten van hoogbouw bevinden zijn bij uitstek op het 
gemeentelijke beleidsterrein. Maar ze zijn dus ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid. 
En daar waar de hoogbouw op andere criteria wel raakt aan het provinciaal belang, zal de 
gemeente ook op dit aspect wel een overtuigend verhaal moeten kunnen vertellen. Zonder een 
aantrekkelijke openbare ruimte rond hoge gebouwen, functioneel en stedenbouwkundig, is nut 
en noodzaak van die hoge gebouwen nooit overtuigend te onderbouwen. 
 
Aanleiding voor nieuw provinciaal beleid 
Geen. 
 
2.5 Schaduwwerking en wind 
Schaduwwerking van hoogbouw en de wijze waarop de wind het microklimaat rondom een 
toren beïnvloedt, dat zijn effecten die vooral voor de omwonenden en de gebruikers van het 
gebied van belang zijn. Daarmee zijn het ook bij uitstek gemeentelijke afwegingen, onderdeel 
van een goede ruimtelijke ordening. Het zijn ook aspecten die zich goed, zij het niet altijd 
eenvoudig, laten objectiveren: via schaduwdiagrammen en windtunnelonderzoek 
bijvoorbeeld.  
Omwille van een aantrekkelijke openbare ruimte kan het een goed idee zijn om een gebouw 
op palen te zetten en een onderdoorgang onder het gebouw te maken. Het verdient 
aanbeveling juist bij dat soort oplossingen windtunnelonderzoek te doen: zo’n onderdoorgang 
kan al te gemakkelijk zelf als een soort windtunnel gaan fungeren, zodat de poging om de 
plek aantrekkelijk te maken averechts werkt. 
 

Provinciaal belang 
Van een provinciaal belang is hier niet direct sprake. Dergelijke locale effecten behoren tot 
het terrein van de gemeente. Een uitzondering daarop kan misschien nog gemaakt worden 
voor het genoemde aspect van barrièrewerking. Uit oogpunt van mobiliteit is een goede 



10

bereikbaarheid voor openbaar vervoer en voor fietsverkeer belangrijk (zie ook 2.7). De 
provincie kan daarom wel aandacht vragen voor een goede routing voor wandelaars en 
fietsers. 
 
Aanleiding voor nieuw provinciaal beleid 
Geen. 
 
2.6 De effecten op de kwaliteiten van de omringende historische omgeving 
Altijd als hoogbouw wordt gerealiseerd in de zichtbare nabijheid van een waardevolle, 
historische omgeving, zal deze op weerstand stuiten.  
Veelal wordt hoogbouw gerealiseerd bij knooppunten van openbaar vervoer. En dat zijn 
doorgaans historische stadscentra. Veel stations zijn in de 19e eeuw gebouwd aan de rand van 
een historische kern, maar die stationsomgevingen zijn inmiddels ook vaak al waardevol op 
zichzelf. Hoogbouw valt daar niet gemakkelijk te integreren. Ook daarom verschijnen 
kantoorlocaties vaak aan de rand van de stad, bij nieuwe stations. En bij zo’n perifere ligging 
is ook de bereikbaarheid vanaf de snelweg doorgaans beter. 
 
Provinciaal belang 
De gevolgen van hoogbouw op historische kernen en structuren kan ook als een provinciaal 
belang worden aangemerkt, voor zover die kernen en structuren deel uitmaken van de 
Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS). De PRV schrijft voor dat binnen de CHS de 
waarden en kenmerken van een gebied moeten worden beschreven en via het 
bestemmingsplan worden beschermd. Grootschalige ingrepen zijn in een belangrijk deel van 
de CHS niet toegestaan, tenzij de maatschappelijke urgentie is aangetoond.  
De CHS en de gebieden binnen de rode contour, zoals ze op dit moment zijn vastgelegd in de 
PRV overlappen elkaar maar in beperkte mate. Het gaat vooral om delen van de Stichtse 
Lustwarande en waardevolle boerderijlinten in de veenweidegebieden die gedeeltelijk ook 
liggen binnen de bebouwde kom en/of de rode contour (bijvoorbeeld Eemnes, Lopik). 
Aandachtsgebieden zijn daarnaast plekken waar de CHS grenst aan de rode contour, maar 
waar de kern daar op zichzelf geen deel van uitmaakt. Voorbeelden daarvan zijn de 
uiterwaarden nabij Vianen/Vreeswijk, Wijk bij Duurstede en Rhenen. 
 

Riviergezicht zonder hoogbouw: Wijk bij Duurstede 
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De PRV en de achterliggende teksten van de structuurvisie bieden geen harde criteria om te 
kunnen beoordelen wanneer (relatieve) hoogbouw binnen en aan de rand van die structuren 
als schadelijk voor de historische waarden moet worden aangemerkt. En als er ergens in het 
provinciaal beleid wel criteria zijn geformuleerd die de kenmerken van historische structuren 
en gebouwen beschrijven (bijvoorbeeld in “Tastbare Tijd”), hoe maatgevend zijn die dan voor 
de vormgeving van nieuwe ontwikkelingen? De kenmerken van de historische landgoederen 
in de Stichtse Lustwarande bijvoorbeeld zijn heel goed te omschrijven, maar niet direct 
toepasbaar op nieuwe ontwikkelingen in de meer verstedelijkte gedeelten van de 
Lustwarande. Daarvoor is een extra vertaalslag nodig. 
De beoordeling van dergelijke ontwikkelingen, vanuit het perspectief van provinciaal belang, 
richt zich niet zozeer op het aanzicht, de architectuur, van de gebouwen, maar op de inpassing 
in de stedenbouwkundige context: hoe is de schaal van het omringende gebied; wat kan die 
schaal verdragen, is ter plekke de historische structuur nog herkenbaar en hoe kan je daar met 
nieuwbouw op aansluiten; hoe moet je die situeren ten opzicht van de weg en de aansluitende 
bebouwing en hoe kun je aansluiten op bestaande groenstructuur? 
Van de gemeenten mag niet verwacht worden dat ze bij deze stedenbouwkundige beoordeling 
aan de leiband van de provincie lopen, wel dat ze nieuwe, relatief grootschalige ingrepen in 
een historische structuur goed onderbouwen en dat ze aanvoelen als grenzen overschreden 
worden. Het is daarom wenselijk dat in een vroeg stadium met de provincie over dergelijke 
situaties overleg plaatsvindt.  
 
Aanleiding voor nieuw provinciaal beleid 
Op zichzelf is de historische ruimtelijke structuur van de provincie voldoende verankerd in de 
provinciale structuurvisie en in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Volgens die 
laatste moeten gemeenten in de toelichting van hun bestemmingsplannen de historische 
waarden van de omgeving, voor zover gelegen in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur 
beschrijven en de regels van die plannen daarop afstemmen. Zo kan ook de bouwhoogte in 
een historische omgeving worden gereguleerd. Dat geldt ook voor situaties binnen de rode 
contour. In historische stads- en dorpskernen levert dat zelden verschil van mening op tussen 
provincie en gemeenten. Anders ligt het bij grotere, minder eenduidig begrensde en 
omschreven structuren zoals de Stichtse Lustwarande. Ook al heeft de provincie een 
fantastische historische atlas en een ruimtelijke visie op (bijvoorbeeld) de Stichtse 
Lustwarande, dan nog wil dat niet zeggen dat daar op vanzelfsprekende wijze een maximale 
bouwhoogte uitrolt. Het verdient dus aanbeveling om de knelpunten voor dit soort situaties 
nader in beeld te brengen en zo nodig nadere criteria te ontwikkelen. De op te stellen 
kwaliteitsgidsen voor de landschappen/gebiedsdelen in de provincie kunnen hiervoor een 
kader bieden. Die zullen dan echter ook wel aandacht moeten besteden aan de relevante 
gebieden binnen de rode contour. 
 

2.7 De effecten van hoogbouw op de mobiliteit 
Bij hoogbouw wordt een forse hoeveelheid bruikbare vloeroppervlakte gerealiseerd op een 
kleine oppervlakte. Dat genereert per definitie veel verkeersbewegingen, zeker bij de bouw 
van kantoortorens, maar ook bij woontorens. Natuurlijk geldt dit voor alle situaties waar een 
intensief bouwprogramma wordt gerealiseerd, ook als er niet extreem in de hoogte wordt 
gebouwd.  
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Provinciaal belang 
Het provinciaal beleid is er in dit soort situaties op gericht, de mensen zo veel mogelijk met 
het openbaar vervoer kunnen reizen. Dat levert minder parkeerproblemen op. Bovendien 
moeten de extra verkeersbewegingen per auto de capaciteit van het aansluitende wegennet 
niet te boven gaan. In het provinciaal locatiebeleid (de juiste functie op de juiste plaats) en het 
mobiliteitsbeleid (kritisch beoordelen en managen van de gegenereerde verkeersbewegingen) 
zijn beoordelingscriteria vastgelegd. Uit het oogpunt van mobiliteit maakt het niet uit of het 
om zeer hoge, of om een andere vorm van intensieve bebouwing gaat. 
Misschien dat in het provinciaal beleid de bereikbaarheid per fiets juist ook van 
centrumlocaties nog wat meer aandacht zou mogen krijgen.  
 
Aanleiding voor nieuw provinciaal beleid 
Geen. 
 
2.8 De effecten op de kwaliteit van het landschap 
Juist het gegeven dat hoogbouw steeds vaker aan de rand van de stad wordt gerealiseerd, 
betekent dat de impact op het landschap relatief groot is. Zeker als die stadsranden grenzen 
aan landschappen die gekenmerkt worden door een grote openheid. De beoordeling van de 
gevolgen voor het omringende landschap is dan essentieel. 
 
Provinciaal belang 
Van die landschappen met grote openheid hebben we er veel, in de provincie Utrecht. Mede 
dankzij diezelfde bisschop aan wie we die eerste echte hoogbouw in de provincie te danken 
hebben: de Domtoren. Op initiatief van de bisschop van Utrecht is in de middeleeuwen 
immers het grootste deel van het veen binnen het gebied van de huidige provincie ontgonnen. 
Hoogbouw die zichtbaar is vanuit waardevolle landschappen raakt zeker een provinciaal 
belang en de aard van onze landschappen zorgt ervoor dat die zichtbaarheid maar al te vaak 
gegarandeerd is.  
In kleinschaliger, meer besloten landschappen is de zichtbaarheid van de hoogbouw minder, 
maar dat wil niet altijd zeggen dat de effecten ook minder erg zijn. Bij de voorbeelden komen 
we daar nog op terug. 
 
Aanleiding voor nieuw provinciaal beleid 
Juist dit aspect biedt zeker aanleiding voor nieuw provinciaal beleid. Duidelijk is dat een 
provinciaal belang in het geding is, maar het vigerende beleid zegt er niets over, omdat het 
geen rekening houdt met de buiten de rode contouren reikende effecten van hoogbouw. Maar 
wat zou dat provinciale beleid dan moeten inhouden? 
Is hoogbouw nu per definitie fout, omdat deze zichtbaar is? Of mag het, als het maar een mooi 
gebouw is? Maar wat is dat dan? Van alle ruimtelijke gevolgen van hoogbouw is deze het 
lastigst te objectiveren. Uiteindelijk draait het hier om kwaliteit: een gebouw dat nadrukkelijk 
zichtbaar is op grote afstand, moet het waard zijn om gezien te worden. Maar het is niet aan 
de provincie om architectonische randvoorwaarden te stellen. 
Het alternatief is, dat toch objectieve grenzen worden gesteld aan de hoogte van gebouwen. 
Maar die grenzen zullen wel moeten gerelateerd aan de plek: aan het karakter van de 
bouwlocatie een aan de ligging ten opzichte van het omringende landschap. Hogere 
bebouwing is op zijn plaats, als dit deel uitmaakt van een al dat niet nieuw (stadsdeel-) 
centrum. Een centrum dat voorziet in een functionele behoefte en dat de moeite waard is om 
in te verblijven, voor wie er woont, voor wie er werkt en voor wie er naar toegaat om te 
winkelen of te recreëren. 
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Slagenverkaveling bij Westbroek, met daarachter de flats van Overvecht en de centrale 
 
Daar waar hoogbouw zo’n centrum markeert, kan hoogbouw bijdragen aan een zinvolle 
contrastwerking tussen stad en land. Vanuit het open landschap kun je zien waar het centrum 
van de stad (of het stadsdeel) ligt. Zomaar één of meer torens die de rand van de stad of de 
entree daarvan proberen te markeren, dragen aan een dergelijke contrastwerking nauwelijks 
bij. Die stadsrand is doorgaans ook zonder torens gemakkelijk herkenbaar en een stadsentree 
of snelwegafrit kan ook minder prominent (c.q. van minder grote afstand zichtbaar) 
gemarkeerd worden. Bij de voorbeelden wordt hierop nader ingegaan. 
Hier ligt dan ook een basis voor een de nadere concretisering van een criterium van een om de 
gevolgen te beoordelen van hoogbouw voor het landschap als provinciaal belang:  
• met de hoogte van bebouwing op de overgang tussen stad en land zou terughoudend 

moeten worden omgegaan, indien de stadsrand grenst aan een kwetsbaar landschap;  
• hoogbouw in een stads(deel)centrum mag in het omringende landschap best zichtbaar zijn, 

mits, op basis van de hiervoor genoemde criteria, aantoonbaar is dat de hoogbouw een 
verrijking betekent voor de stedelijke ruimte. Voorkomen kan niet worden dat torens in 
stedelijke centra zichtbaar zijn in het omringende landschap.  

Voor beide situaties kan nader worden bezien, welke kwaliteitscritaria kunnen worden 
opgesteld om het provinciaal belang te borgen. 
 
2.9 Tenslotte: maatschappelijk draagvlak 
Hoogbouw kan technisch nog zo goed doordacht zijn, als er maatschappelijk geen draagvlak 
voor is, kan de bouw alsnog op drijfzand blijken te berusten. 
Hoogbouw, het is al gezegd, is bijna altijd controversieel, roept weerstand op. Dat zal één van 
de redenen zijn dat het in Nederland relatief zeldzaam is. Voorstanders van hoogbouw zullen 
dan ook zeggen dat die weerstand koudwatervrees betreft en met een korreltje zout moet 
worden genomen. Anders komt er nooit iets bijzonders van de grond. 
Daar waar de argumenten van tegenstanders niet verder reiken dan het argument dat een hoog 
gebouw niet past in de omgeving, met als enige argument dat er nog geen andere hoge 
gebouwen zijn, dan hebben die voorstanders misschien wel gelijk. 
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Maar als bij een vroegtijdige peiling van het draagvlak door omwonenden en anderen 
argumenten naar voren worden gebracht van het soort genoemd in de eerste paragrafen van 
dit hoofdstuk, dan dienen de initiatiefnemers en de verantwoordelijke gemeente goed na te 
gaan, of het initiatief voldoende is doordacht.  
 
Provinciaal belang  
Met de wijziging van de wetgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening is het formeel 
niet meer aan de provincie om te beoordelen of de gemeente de zienswijzen van 
omwonenden, belangenorganisaties en anderen voldoende heeft beoordeeld en of het besluit 
tot hoogbouw op dat punt voldoende is gemotiveerd. Tot 1 juli 2008 (en op basis van 
overgangsrecht ook nog wel daarna) gebeurde dat wel, zowel in het kader van de goedkeuring 
van bestemmingsplannen als bij de afgifte van verklaringen van geen bezwaar.  
De beoordeling of de gemeente haar werk goed heeft gedaan, kan de provincie gerust aan de 
Raad van State overlaten. Maar de oude wetgeving had toch een voordeel. Bij de afweging 
van de vraag, of de afwijking van het provinciaal beleid zwaar genoeg woog om een 
gemeentelijk besluit met wettelijke middelen te blokkeren, was het vroeger toch ook wel 
plezierig om te weten hoe het maatschappelijk draagvlak voor dat besluit was. De zienswijzen 
en bedenkingen gericht tegen een gemeentelijk besluit gaven daarvan een goed beeld. Bij een 
onomstreden besluit was de bereidheid om mee te buigen met de gemeente toch wat groter… 
Als je tegenwoordig als provincie bij de beoordeling van gemeentelijke ruimtelijke 
initiatieven een beeld wil hebben van het draagvlak, zul je jezelf actief en vroegtijdig moeten 
informeren bij de gemeente, bijvoorbeeld naar de resultaten van de inspraak. Of door de krant 
goed bij te houden.  
Op zichzelf blijft het beoordelen van de publieke opinie een verantwoordelijkheid van de 
gemeente, tenzij je er als provincie voor kiest een inpassingsplan op te stellen. Dat geldt ook 
voor hoogbouwprojecten. Maar bij twijfel over de vraag of een hoogbouwproject al dan niet 
een te grote inbreuk betekent op het provinciaal belang, kan de kennis over het draagvlak van 
doorslaggevende betekenis zijn. Uiteindelijk zal bij de keuze voor de inzet van provinciale 
middelen zoals beroep en reactieve aanwijzing ook een afweging gemaakt moeten worden 
tussen het provinciaal en gemeentelijk belang. Als dan bijvoorbeeld blijkt dat ook 
omwonenden steekhoudende argumenten tegen een project hebben, kan dat de doorslag 
geven. 
Naast de mening van omwonenden zou ook die van omringende gemeenten, als van daaruit de 
hoogbouw nadrukkelijk zichtbaar zal zijn, voor de verantwoordelijke gemeente mee moeten 
tellen. 
 
Aanleiding voor nieuw provinciaal beleid. 
Geen.
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Hoofdstuk 3 
Voorbeelden van hoogbouw 
 
3.0 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden voorbeelden van hoogbouw beschreven. Gezocht is naar 
representatieve en prikkelende voorbeelden, van binnen en van buiten de provincie. Zoals 
gezegd in het vorige hoofdstuk: hoogbouw roept weerstand op. Die weerstand is in dit 
hoofdstuk bewust opgezocht, om juist de vele verschillende verschijningsvormen van 
hoogbouw, en de verschillen in impact die hoogbouw heeft op de omgeving, te illustreren. De 
“recensies” van hoge gebouwen en hoogbouwgebieden geven dus nadrukkelijk niet hét 
standpunt van de provincie Utrecht weer. Ze moeten met een korreltje zou worden genomen. 
Ze zijn mede daarom cursief weergegeven. 
Die weerstand tegen hoogbouw heeft niet alleen te maken met smaak, met opvattingen over 
mooi en lelijk, die heeft vooral ook te maken met het feit dat hoogbouw opvalt, en vaak ook 
bedoeld is om op te vallen. En dat wordt niet door iedereen gewaardeerd. 
Natuurlijk wordt de meeste hoogbouw gerealiseerd om op een kleine beschikbare oppervlakte 
een intensief bouwprogramma te realiseren. Dat is vooral in stedelijke centra het geval. 
Voorbeelden daarvan komen in 3.1 aan de orde. De genoemde voorbeelden verschillen in de 
wijze waarop ze zijn ingepast in een bestaande stedelijke structuur, en in de wijze waarop het 
openbaar gebied is vormgegeven, de bereikbaarheid een aantrekkelijkheid voor voetgangers. 
Bij de beschreven voorbeelden is bewust niet te zeer gekeken naar het provinciale belang. Bij 
alle genoemde voorbeelden is er wel sprake van een, uit provinciaal oogpunt toe te juichen, 
intensief ruimtegebruik. Er is vooral gekeken naar hoe je de situaties als toeschouwer en 
gebruiker kan ervaren.   
Veelal wordt hoogbouw niet primair gerealiseerd om ruimte te winnen, maar om op op te 
vallen. Ofwel als middel van expressie (macht, image, vooruitgang), ofwel als 
stedenbouwkundig markeringspunt. Ook van deze categorieën zijn een aantal voorbeelden 
genoemd (3.2 en 3.3). Bij dit soort voorbeelden is de impact op de omgeving relatief groot. 
Als die omgeving ook het omringende landschap of historische stads- of dorpskernen omvat, 
is er voor de provincie aanleiding om kritisch te zijn. Ook hier moet echter wel bedacht 
worden dat het maar om voorbeelden, illustraties gaat. Ter relativering zijn hier ook 
voorbeelden van historische kerktorens in de provincie beschreven. 
Tenslotte is een aantal voorbeelden genoemd waar hoogbouw tot stand is gekomen als 
verdienobject, om andere gewenste ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken (3.4). 
 

3.1 Hoogbouw ter realisering van een concrete behoefte aan werk- of woonruimte; 
hoogbouw ter benadrukking van een centrumfunctie 
In de economische centra van de wereld is de grond doorgaans schaars en duur. Vanouds is 
het alleen daar commercieel lonend om hoogbouw te realiseren. En in dit geval definiëren we 
hoogbouw maar pragmatisch: gebouwen met een hoogte die kan concurreren met de 
plaatselijke kerktoren.  
Extremere vormen van hoogbouw, zoals de wolkenkrabbers in Chicago en New York, zijn in 
Nederland zeldzaam, de bijbehorende grondprijzen ook. Maar ook in een stad als Rotterdam 
lijkt de hoogbouw in het centrum leesbaar als een histogram van de grondprijzen in de stad. 
De grondprijzen zijn hoog, omdat bedrijven daar willen zitten: dat heeft te maken met de 
bereikbaarheid (met openbaar vervoer), met de synergie door de nabijheid van andere 
bedrijven en met de aantrekkelijkheid van commerciële en culturele voorzieningen in het 
stedelijke centrum. Dat laatste heeft ook tot gevolg dat het aantrekkelijk wordt om in dat 
centrum hoge woontorens te realiseren. Er is een sociale, goed opgeleide bovenlaag die het 
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aantrekkelijk vindt om daar te wonen: op de plek waar “het gebeurt”, in een gebouw van 
allure. 
De beperkte beschikbaarheid van ruimte en de hoge grondprijs zijn essentieel. Bouwen in de 
hoogte is, gemeten per vierkante meter, normaalgesproken duurder.  
Die concentratie van (hoge) kantoren in de stedelijke centra wordt ook door de overheid 
gestimuleerd: belangrijke concentraties van kantoren moeten bij voorkeur worden 
gerealiseerd bij knooppunten van openbaar vervoer. 
Die stedelijke centra met hoogbouw zijn lang niet alleen meer de historische centra van de 
grote steden, in de nabijheid van het centraal station. Vanwege de beschikbaarheid van grond, 
of de nabijheid van de snelweg, of om weerstand tegen aantasting van een historisch centrum 
te vermijden ontstaan steeds meer (zaken)centra op perifere plekken. Veelal wel bij nieuw 
gerealiseerde stations. Bekende voorbeelden: Amsterdam-Zuidas en Amsterdam Arena.  
Steeds vaker verschijnt ook hoogbouw om de centra van nieuwe woongebieden te markeren. 
Jarenlang hebben nieuwe groeikernen het zonder hoogbouw moeten doen, maar de recentere 
groeikernen markeren hun nieuwe centrum nadrukkelijk met hoogbouw: bijvoorbeeld Almere 
(langs de snelweg), Nesselande (Rotterdam) en Leidse Rijn. “Zelfs” in Vathorst (Amersfoort) 
verschijnt hoogbouw, zij het niet echt in het centrum. Bij deze nieuwe woonkernen lijkt de 
hoogbouw minder gemotiveerd door een economische noodzaak, maar meer door de behoefte 
de nieuwe centrumfunctie, of zelfs de kern als zodanig, ook van enige afstand zichtbaar te 
maken. 
Dat gebeurt niet overal op dezelfde manier: in Vathorst wordt een drietal torens van 
vergelijkbare hoogte opgericht (zoals gezegd niet echt in het centrum van de wijk, wel nabij 
het station); in Leidse Rijn koos de gemeente eerst voor één extreem hoogteaccent, terwijl de 
rest van het centrum relatief laag zou blijven blijven. Na het afblazen van de Belle van Zuylen 
is er wellicht ruimte voor meer, maar minder extreme, hoge gebouwen. 
 

Het Weena in Rottedam (Google Earth) 
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Rotterdam als voorbeeld 
Rotterdam lijkt het duidelijkste Nederlandse voorbeeld van een concentratie van hoogbouw in 
het centrum. Daar kon, c.q. moest men na de oorlog met een schone stedenbouwkundige lei 
beginnen.  
Hoewel in Rotterdam de hoogste kantoortoren van Nederland staat (de Delftse poort van 
ING/Nationale Nederlanden), valt deze niet heel erg op temidden van de andere torens. Hij is 
niet meer dan primus inter pares. Niet voor niets wordt niet zozeer een wolkenkrabber als het 
voornaamste symbool van Rotterdam gezien, maar een brug. En de aantrekkelijkheid van die 
brug heeft er ook aan bijgedragen dat ook de overkant van de rivier zich als hoogbouwlocatie 
kon ontwikkelen. 
Rotterdam bewijst, dat de plek met de meeste hoogbouw (in Rotterdam is dat het Weena) niet 
automatisch de meest aantrekkelijke plek is om te verblijven en de plek die ook op begane-
grond-niveau de meeste mensen trekt. Het Weena is zo’n plek waar de constructie van de 
gebouwen en de openbare ruimte elkaar veelal hinderlijk in de weg zitten (juist ook bij die 
DelftsePoort) . Ook in het zo “nieuwe” Rotterdam blijkt het restant van het historische 
centrum, de omgeving van de Coolsingel, toch nog het meest als het hart van de stad te 
worden ervaren. De Lijnbaan als vroeg voorbeeld van hoogbouw (met vooral woningen) is, 
ondanks de relatieve staat van verwaarlozing mede zo geslaagd omdat de hoogbouw daar 
toch op enige afstand van de winkelpromenade staat. Hij vormt wel een visuele begrenzing, 
maar staat de openbare ruimte niet in de weg. Er is een evenwicht tussen menselijke en 
bovenmenselijke maat. 
 

Arena Boulevard: naar binnen gekeerde openbare ruimte  Amsterdam Arena gezien vanaf de Waver bij Nessersluis 
 

Amsterdam Arena als voorbeeld 
Een relatief nieuw centrum aan de rand van de stad vormt het gebied van de Amsterdam 
Arena. Naast de op zichzelf al forse hoge Arena zelf vind je daar kantoortorens, 
winkelvoorzieningen en uitgaanscentra. Het sterke punt van dit gebied is dat de 
parkeervoorzieningen elkaar functioneel goed aanvullen. De pieken in de parkeerbehoefte 
van de kantoren, de winkels en de Arena vallen op andere tijdstippen in de week. De 
parkeerruimte wordt daarmee zeer efficiënt gebruikt. Maar, ondanks de aanwezigheid van 
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een station, de omgeving van de hoogbouw is wel heel erg gericht op de auto. De openbare 
ruimte is daarom niet erg aantrekkelijk. De aangenaamste plek om de hoogbouw te ervaren is 
op het parkeerdek van de meubelboulevard. Het is dan ook niet gek dat die gebouwen, vooral 
ook die meubelboulevard, zich afkeren van de buitenruimte en geprobeerd is een 
aantrekkelijke grote binnenruimte te realiseren. Dat is op zichzelf goed gelukt, maar het 
winkelende publiek ziet dan dus niets meer van de hoogbouw waar Amsterdam ongetwijfeld 
graag mee had willen pronken. 
Hoewel uit oogpunt van parkeerefficiëntie de verschillende functies wel goed op elkaar zijn 
afgestemd, draagt de functiemenging hier weinig bij aan de aantrekkelijkheid van de locatie 
en de openbare ruimte. 
Op afstand, ook in het noordelijk deel van het Groene Hart, is de Arena-omgeving zeer goed 
zichtbaar, met de Arena zelf als duidelijke blikvanger. De meeste mensen lijken dit niet echt 
als een groot bezwaar te ervaren: kennelijk wordt het geaccepteerd dat een (perifeer) centrum 
als dit zo’n uitstraling heeft, ook vanuit het open landschap. Een reeks van hoogbouwtorens is 
blijkbaar veel minder storend dan één enkele, "verdwaalde", toren.  
 

Muzenplein/De Recidence Den Haag (Panoramio) 
 

Den Haag en Almere als contrasterende voorbeelden 
Den Haag kent een fors aantal kantoortorens, gesitueerd tussen het station het historische 
centrum. De situatie is bijzonder, omdat die torens vanaf één kant ook van enige afstand te 
zien zijn, namelijk vanaf het Malieveld. Van daar valt ook de variatie in vormgeving en 
materiaalgebruik tussen de torens op.  
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Aan de kant van het historische centrum, bij het project de Resident, is echter juist voor 
eenvormigheid gekozen. Op het Muzenplein is sprake van eenvormige wanden, overal 
overgoten door dezelfde bonte baksteensaus. Beoogd is het plein en de omringende straten 
naadloos te laten overgaan in de historische stadsbebouwing, en dat is goed gelukt. Een 
logische ordening van straten en pleinen vormt de basis voor het ontwerp. 
De bebouwing op het Muzenplein oogt als een decor; als toeschouwer lijk je zelf op het toneel 
te staan. De gebouwen zijn niet individueel herkenbaar. Dat sluit aan bij de traditionele 
architectuuropvatting van architect Rob Krier. Nadeel is dat ondanks of juist door de bonte 
gevels de saaiheid op de loer ligt. Verder blijkt dat een aardig vormgegeven plein nog niet 
vanzelf een levendig plein wordt: dat wordt toch vooral door de functie van de aan het plein 
gelegen ruimtes bepaald.  
Die opvatting van Krier staat lijnrecht tegenover die van iemand als Rem Koolhaas. In diens 
projecten staan de gebouwen juist als individuele kunstwerken los in de openbare ruimte. In 
het nieuwe stadshart van Almere valt goed te zien dat dat voor de toeschouwer veel 
spannende architectuur oplevert, inclusief (het mag eindelijk) enige hoogbouw. Beoogd is om 
gebouwen neer te zetten waar je als toeschouwer omheen kan lopen en naar “mag” kijken, 
als kunstwerken in een museum. Maar niet altijd leidt dat tot een aantrekkelijke openbare 
ruimte. Wat opvalt in Almere is dat men een heel wijkje heeft afgebroken om een verbinding 
tussen stadshart en water te maken, maar dat de nieuwe gebouwen die verbinding deels weer 
hebben afgesloten. Verder worden logische looproutes door nieuwe gebouwen onderbroken 
en loop je tegen de achterkant van gebouwen aan, daar waar je de voorkant verwacht. 
Oordeel zelf welk voorbeeld en welke opvatting u het meest aantrekkelijk vindt. Misschien zou 
Den Haag gebaat zijn geweest met iets meer Koolhaas; Almere bij iets meer Krier. 
 

De Weerwaterboulevard in het centrum van Almere 
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3.2 Hoogbouw als expressiemiddel,  
expressie van macht, emancipatie, vooruitgang, corporate image 
Vaak lijkt hoogbouw niet zozeer uit noodzaak geboren, maar uit de behoefte op te vallen. Die 
behoefte is zo oud als de geschiedenis van de bouwkunst. Steeds is het uiterlijk van zo’n hoog 
gebouw sterk gelieerd aan de technische mogelijkheden van de tijd. Sterker: de behoefte om 
op te vallen valt samen met de ambitie om een technisch hoogwaardige prestatie te leveren. 
Geld speelt dan niet echt een rol meer. 
De voorbeelden gaan terug tot de piramides en de mythische toren van Babel. En eindigen 
vooralsnog met de Burj Khalifa (ligt nog niet echt lekker in het gehoor) in Dubai. Maar als 
specifiek Utrechts voorbeeld mag natuurlijk de Domtoren gelden. Die was natuurlijk vooral 
bedoeld om de macht van de Utrechtse bisschop tot uitdrukking te brengen en vanaf grote 
afstand te laten zien waar deze gezeteld was.  
Kenmerkend voor deze vorm van hoogbouw als symbool is het solistisch karakter ervan. Ook 
de nieuwe Domtorens van deze tijd dulden geen concurrentie. Het zijn vaak bedrijven die 
zo’n onnodig hoog gebouw neerzetten. In Utrecht mag de nieuwe RABO-toren nog het 
voordeel van de twijfel hebben. Ter plekke was gewoon niet meer ruimte om het programma 
te realiseren en visueel heeft dit gebouw nog wel enige concurrenten in de naaste omgeving 
(en er zullen er ongetwijfeld nog meer volgen). De Fortis-toren, ons nieuwe provinciehuis, is 
een bewust onbescheiden gebouw. Dit voorbeeld verdient een nadere beschouwing. 
 

De Rabotoren in aanbouw 
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Utrechtse kerktorens als voorbeeld 
De Domtoren is natuurlijk het beste bewijs, dat zo’n symbooltoren niet per se verwerpelijk is. 
Wie zou de Domtoren nu nog willen missen? Een functionele noodzaak was er destijds, in de 
14e eeuw, absoluut niet voor deze toren, afgezien misschien van de ”bunker”  voor de 
bisschop op de laagste verdiepingen. Ook toen was er dan ook al veel verzet tegen dit 
bouwwerk en de daarmee gepaard gaande kosten. Die torenbouw ging zelfs ten koste van de 
voortgang in de bouw van de kerk. Die dan ook nooit helemaal is afgebouwd en bij de grote 
storm in 1674 deels te kwetsbaar bleek en instortte. Maar ook was er destijds bewondering 
voor de technische prestatie en het uiterlijk van de toren. Niet voor niets verschijnt de toren 
op de achtergrond in het schilderij Het Lam Gods van Van Eyk; niet voor niets kreeg de toren 
veel navolging in de provincie. Allereerst in Amersfoort natuurlijk: iets bescheidener, maar 
wel wat sierlijker dan het origineel. Hoewel bescheiden: de Utrechtse toren markeerde 
tenminste nog een bisschopskerk, die in Amersfoort slechts een bedevaartskerkje dat in het 
niet viel bij de toren. 
 

Domtoren en navolger: de kerk van Eemnes-Buiten 

In veel dorpen in het Utrechtse verschenen kleinere navolgers van de dom: Soest, Loenen, 
Houten, Eemnes, Amerongen, Westbroek bezitten bijvoorbeeld fraaie exemplaren. Altijd 
getuigden die torens van een groeiambitie van het betreffende dorp. Een ambitie die lang niet 
altijd gerechtvaardigd is gebleken. In een kern als Westbroek bijvoorbeeld vraag je je af wat 
een dergelijk dorp met zo’n grote kerk en toren moest. 
En tweede serie echt Utrechtse kerktorens, weer verbonden met het bisdom, verscheen in de 
19e eeuw. Specifiek Utrechts, hoewel de architect van Duitse herkomst was: Alfred Tepe. Deze 
architect heeft in Utrecht, maar ook elders in het land een enorm aantal neogotische kerken 
gebouwd in de tijd dat de rooms-katholieken in Nederland hun kerken weer mochten laten 
zien. Deze bakens van de rooms-katholieke emancipatie bepalen in belangrijke mate de 
horizon van het Utrechtse landschap: IJsselstein, Schalkwijk, Vinkeveen, Maarssen  zijn een 
paar van de meest monumentale voorbeelden. Het bijzondere in het werk van Tepe is echter 
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wel, dat veel van zijn beste werken ook een vorm van terughoudendheid tonen. De 
Willibrorduskerk in Utrecht, de meest monumentale van alle werken van Tepe, moet het 
zonder toren doen. Zijn mooiste kerk staat in Jutphaas en die heeft toch meer de uitstraling 
van een bescheiden dorpskerk. En bij de kerk in Houten is er bewust voor gekozen die toren 
niet te laten uitsteken boven de monumentale middeleeuwse toren van de hervormde kerk: een 
oefening in bescheidenheid. 

Het Fortis-gebouw en het gebouw van de Gasunie als voorbeeld 
Dit gebouw is gerealiseerd op flinke afstand van de rest van de kantoorflats in Rijnsweerd, 
die alle ook veel lager zijn. Het gebouw markeert niets behalve zichzelf. Op het grondvlak 
waarop het gebouw is gerealiseerd hadden gemakkelijk ook twee schijven van de halve 
hoogte kunnen worden gerealiseerd. Zo nodig verbonden door een atrium zoals bij het 
ministerie van VROM of het stadhuis in Den Haag. Ook de witte kleur is ongetwijfeld bedoeld 
om op te vallen. 
En dat lukt goed; vooral gezien vanuit het oosten is het gebouw opvallend aanwezig. En dat 
terwijl de oostkant van Utrecht vanouds juist gespeend is gebleven van grootschalige 
stedelijke ontwikkelingen, mede dankzij de “beschermende” werking die zeker een eeuw lang 
is uitgegaan van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. Binnen de invloedssfeer van die 
Waterlinie verdient het misschien ook nu nog aanbeveling om terughoudend met dergelijke 
incidentele hoogbouwaccenten om te gaan. 
Of je een dergelijk hoogteaccent op een onlogische plek als storend ervaart, blijkt toch ook 
een kwestie van smaak. Het Gasuniegebouw in Groningen is qua plek zeker net zo geïsoleerd 
als het Fortisgebouw. Dat gebouw is zeker net zo zichtbaar in de Ommelanden dan de 
Fortistoren hier, en de stad Groningen heeft net als Utrecht toch ook al  een historisch 
herkenningspunt in de vorm van een zeer hoge kerktoren.  En toch won het gebouw van de 
Gasunie de prijs voor het mooiste gebouw van Nederland.  
 

Gasuniegebouw, Groningen (Panoramio) 
 



23

De Neudeflat als voorbeeld 
Als er één gebouw in de provincie is, dat als een historische vergissing geldt, dan is het wel 
de Neudeflat in Utrecht. Steeds weer duikt deze ook op in rijtjes met de lelijkste gebouwen van 
Nederland. Zoals zoveel hoge gebouwen is de Neudeflat de uiting van een tijdsbeeld: het 
begin van een eind jaren vijftig in gang gezette ontwikkeling naar vergaande 
“modernisering” van het stadscentrum. Een ontwikkeling die gelukkig (afgezien misschien 
van Hoog Catharijne en omgeving) geen verdere doorgang heeft gekregen.  
Maar is die Neudeflat nu echt zo’n ramp voor de binnenstad van Utrecht? Is het gebouw ter 
plekke nu echt zo storend door zijn omvang, of is het vooral het langzamerhand wat aftandse 
gevelmateriaal dat zo stoort? Het gebouw past namelijk met zijn bijzondere grondvlak (een 
driehoek met afgetopte punten) heel goed in de stedenbouwkundige structuur. Op 
straatniveau, naast het gebouw, is het dan ook aanzienlijk minder “aanwezig” en beter 
toegankelijk dan het naastgelegen monumentale postkantoor (dat door zijn o zo mooie 
binnenkant juist hoog scoort op lijstjes met mooie gebouwen). Er zijn maar weinig plekken 
waar de Neudeflat in zijn geheel goed zichtbaar is. Niet voor niets worden genoemde lijstjes 
met lelijke gebouwen doorgaans met een luchtfoto van de Neudeflat geïllustreerd. 
Kortom: geen voorbeeld tot navolging, maar op de begane grond helemaal geen slecht 
voorbeeld van hoe je een nieuw gebouw in een bestaande historische structuur integreert 
zonder in namaakhistorische architectuur te hoeven vervallen. 
 
3.3 Hoogbouw als (perifeer) markeringspunt 
Steeds vaker verschijnen er incidentele hoogbouwaccenten op plekken waar deze noch lijken 
bij te dragen aan de accentuering van een stedelijk gebied, noch aan de herkenbaarheid van de 
gebruiker. Blijkbaar moet hier dan iets anders gemarkeerd worden. 
Voorbeelden hiervan zijn de woontoren La Balise in de wijk Nieuwland in Amersfoort en het 
nieuwe hotel in Houten. Deze markeren niet meer dan de rand van de stad en de aansluiting 
op de snelweg. Ze vallen des te meer op, omdat ze staan in een gebied dat uitsluitend wordt 
gekenmerkt door laagbouw. Zowel in Amersfoort-Noord als in Houten ontbreekt verder elke 
vorm van hoogbouw. De torens lijken daardoor een soort afterthought, een spijtbetuiging ten 
aanzien van het gegeven dat de stad zich altijd zo onzichtbaar heeft gehouden: je ziet me niet, 
maar ik ben er wel!  
 
La Balise in de wijk Nieuwland in Amersfoort; het Van der Valk-hotel in Houten  
 
La Balise markeert de afrit Amersfoort-Noord aan de A1. De toren van ongeveer 20 
verdiepingen fungeert samen met de aansluitende lagere, maar ten opzichte van de 
achterliggende wijk toch nog hoge bebouwing mede als geluidsscherm. Hoewel op zichzelf 
misschien niet extreem hoog, is deze toren in het open landschap van Eemland-Arkemheen 
zeer nadrukkelijk aanwezig. In positieve zin kan misschien opgemerkt worden dat de toren de 
rand van het stadsgebied van Amersfoort wel duidelijk markeert en daarmee lijkt uit te 
spreken: tot hier reikt de stad en niet verder. Maar was dat nodig? Dat is een vraag die beter 
beantwoord kan worden vanuit het perspectief van het omringende landschap dan vanuit het 
perspectief van de stad. Het gaat niet zozeer om de vraag, hoe de stad het beste kan worden 
gemarkeerd, maar hoe de zichtbaarheid vanuit het open landschap wordt beleefd. Op dit 
aspect zal de provincie in haar “kwaliteitsgidsen” voor de (nationale) landschappen nader 
moeten ingaan. La Balise maakt vanuit Eemland deel uit van een harde stadsrand (de wijk 
Nieuwland), maar vormt daarin het enige hoogteaccent. Kan het maar beter bij één 
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hoogteaccent blijven, of is het landschap gebaat bij meer afwisseling in die harde stadsrand 
en dus juist bij meer (relatieve) hoogbouw? 
In materiaalgebruik toont de toren zich terughoudend (donkerrode baksteen), in de 
architectuur redelijk speels. Vanaf genoemde afrit biedt de toren dan ook zeker een 
aangename aanblik, met een allure die de achterliggende wijk niet heeft en ook niet ambieert. 
Op een meer centrale plek had de toren dan ook een goed figuur geslagen. 
Of dat laatste ook van de hoteltoren in Houten kan worden gezegd is de vraag. Deze staat iets 
minder prominent aan de rand van een nationaal landschap en is het beste zichtbaar vanaf de 
vrij hoog gelegen A27. Vandaar is het omringende stedelijke gebied toch al nadrukkelijk 
zichtbaar, hoewel hoogbouw verder ontbreekt. De toren is echter ook vanuit het open 
landschap van het Eiland van Schalkwijk goed zichtbaar en biedt daar geen meerwaarde. 
 

La Balise in Nieuwland, gezien vanuit de Eempolder 
 

3.4 Hoogbouw als financieringsbron 
Een enkele keer blijkt de verschijning van een hoogbouwaccent vooral verklaarbaar uit het 
gegeven, dat een intensief bouwprogramma nodig was, op een tamelijk willekeurig ogende 
plek, om als financieringsbron te dienen voor ruimtelijke ontwikkelingen in het aanpalende 
gebied of zelfs heel ergens anders. Duidelijkste voorbeeld van zo’n ontwikkeling is het 
tweetal torens dat naast stadion de Galgenwaard in Utrecht is verschenen. Je zou het als een 
Utrechtse parallel met het gebied rond de Amsterdam-Arena kunnen opvatten, maar dat lijkt 
wat te veel eer. Beide torens staan er toch vooral, omdat daarmee de verbouwing van het 
stadion mede mogelijk kon worden gemaakt. 
Een ander voorbeeld vormen de beoogde hoge gebouwen op de vrijkomende  ziekenhuis-
locaties in Amersfoort. Op die vrijkomende locaties is een intensief bouwprogramma nodig, 
mede om de realisering van het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg mogelijk te maken. 
Een financieel motief is natuurlijk niet bij voorbaat verwerpelijk. Tenslotte is de noodzakelijk 
financiële opbrengst alleen verzekerd, indien de nieuwbouw (voor wonen of kantoren) 
daadwerkelijk in een behoefte voorziet. De genoemde voorbeelden bewijzen echter wel, dat 
dergelijke nieuwbouw een zorgvuldige inpassing vergt, zowel vanwege de kwetsbaarheid van 
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de locatie waar deze verrijst, als vanwege de zichtbaarheid in het omringende landschap. Op 
beide voorbeelden gaan we dan ook nog nader in. 
 
De stadiontorens in Utrecht en de “ziekenhuistorens”in Amersfoort als voorbeeld 
Van de twee naast het stadion gebouwde torens valt de glanzend witte kantoortoren het 
meeste op: hij staat als een overeind gezette schoenendoos in het landschap. In de nog relatief 
open en onbebouwde gebieden aan de oostkant van Utrecht, met het dal van de Kromme Rijn 
en de nieuwe Hollandsche Waterlinie is het gebouw nadrukkelijk aanwezig.  
Hoewel het hier niet om een open landschap gaat en het gebouw dus niet overal goed 
zichtbaar is, is de visuele impact zeker niet minder op plekken waar dat wel het geval is. 
Vergelijk je deze toren en de relatie met het omringende landschap bijvoorbeeld met La 
Balise in Amersfoort,  dan valt op dat het contrast in schaal tussen gebouw en landschap veel 
groter is. 
Er valt echter zeker ook iets positiefs over dit gebouw te zeggen. Op het niveau van de 
onderste bouwlagen heeft de bebouwing een grotere footprint dan de toren en is deze qua 
materiaalgebruik veel terughoudender. Deze lagere bebouwing is heel goed ingepast in de 
parkachtig ingerichte ruimte langs de Kromme Rijn. Het is een goed voorbeeld hoe je een 
aangenaam groen verblijfsgebied aan de voet van een hoogbouwelement kunt realiseren. Dat 
is mede bereikt door de begane grond een stuk te laten inspringen (anders gezegd: de hogere 
verdiepingen kragen uit), waardoor er meer ruimte is voor die groene voet. Overigens is dat 
groene resultaat mede door de inspanningen van de provincie bereikt. 
In die zin mag deze stadiontoren als een voorbeeld dienen voor de nog te ontwerpen en 
realiseren torens op de ziekenhuisterreinen in Amersfoort. De gemeente Amersfoort kiest er 
daar voor om de hoogte in te gaan, omdat zo op de begane grond meer ruimte overblijft om 
een aantrekkelijk groengebied te realiseren. Daarmee kan winst geboekt worden ten opzichte 
van de huidige situatie, waarbij de ziekenhuizen door hun grote footprint en enorme 
parkeerbehoefte een inbreuk vormen op de onmiskenbare groene kwaliteiten van de 
omgeving. De situatie in Utrecht bewijst, dat juist in de directe omgeving de hoge bebouwing 
niet als hinderlijk wordt ervaren. Je loopt immers nooit met je neus in de wolken, maar 
ervaart vooral hoe de bebouwing zich op de eerste paar verdiepingen manifesteert. De 
zichtbaarheid in waardevolle gebieden op wat grotere afstand, op plekken waar juist de 
afwezigheid van bebouwing een kwaliteit is, is wel een punt van aandacht. 
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De twee torens nabij stadion de Galgenwaard; onder de "groene voet" 
van het kantoorgebouw 
 

3. 5 De Belle van Zuylen, een geval apart. 
En de Belle van Zuylen dan? Viel die in categorie 1, als hoogtepunt in het functionele 
programma van het centrum Leidse Rijn? Of was het niet meer dan een nieuw symbool dat 
bedoeld was om de stad Utrecht een nieuwe allure te geven die de stad nu blijkbaar ontbeert? 
Afgaande op de uitspraken van juist de voorstanders van de Belle van Zuylen kreeg je toch 
sterk de indruk dat het tweede het geval is. Is men in Utrecht echt zo van de kaart dat we de 
Belle nodig hebben om ons er weer op te zetten? Heeft een stad met de hoogste kerktoren van 
Nederland, één aangewezen werelderfgoedmonument en twee in wording (de werfkelders en 
de forten van de NHW), het Winkelhart van Nederland,  het belangrijkste treinstation van 
Nederland, het grootste aantal festivals van Nederland nog een prestigeobject nodig om 
zichzelf te bewijzen? 
Gesneuveld is het project nu vooral vanwege de in 3.1 genoemde risico’s van hoogbouw op 
dit punt: te veel nieuwe woningen en kantoren in te korte tijd, in een periode dat de markt 
daar niet om vraagt. Het is een moedig besluit van de gemeente geweest om zelf het initiatief 
te nemen om de stekker eruit te trekken en de economische afweging niet alleen aan de 
projectontwikkelaar over te laten. Wethouder Bosch heeft laten weten dat de beoogde functies 
hetzelfde blijven, maar dat hij het verstandiger vindt een aantal, iets lagere torens te 
realiseren die gefaseerd kunnen worden gebouwd.  Hij wil de tegenstanders van de Belle, 
vooral die uit de naaste omgeving, bij de nieuwe plannen betrekken. 
 Wel vindt hij, dat die nieuwe torens nog best fors mogen zijn, hoger dan de Domtoren. Ze 
zullen dus zichtbaar blijven vanuit het Groene Hart, zij het minder dan de Belle.  
Dat ter plekke hoogbouw mag worden gerealiseerd hoger dan de Domtoren heeft de gemeente 
al jaren geleden als beleid in haar Hoogbouwnotitie verankerd. En daar heeft toen niemand 
tegen geprotesteerd. In het centrum van Leidsche Rijn is een gevarieerd en intensief 
programma aan stedelijke functies op zijn plaats. En daar past ook hoogbouw in. Met de 
inbreng van omwonenden en met een gefaseerde invulling van dat programma moet het ook 
mogelijk zijn om aantrekkelijke gebouwen, maar ook een leefbaar en aantrekkelijk 
verblijfsgebied daaromheen te realiseren.  
En hoe dan oom te gaan met de zichtbaarheid in het omringende landschap? Misschien moet 
de provincie de gemeente uitdagen om, aan de hand van nieuwe plannen, die zichtbaarheid in 
de omgeving  niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief in beeld te brengen. De situatie bij 
de Amsterdam-Arena leert, dat een reeks van torens en grote gebouwen op een plek waar dat 
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als logisch wordt ervaren, niet op veel weerstand hoeft te stuiten. Zeker niet als de allure die 
de gemeente nastreeft, ook door veel mensen wordt ervaren.  
Het draagvlak voor hoogbouw zit dus niet alleen in de grond eronder, maar juist ook in de 
omgeving. 
 

Impressie Belle van Zuylen (internet)
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Hoofdstuk 4 
Conclusies en aanbevelingen 
 
4.1 Provinciale aandachtsvelden 
 
Afbakening van het provinciaal belang 
Uit de inventarisatie van de ruimtelijke gevolgen van hoogbouw springen er twee uit die 
nadrukkelijk gerelateerd zijn aan een provinciaal belang: 
• de effecten van hoogbouw op in een historische omgeving (meer in het bijzonder de 

cultuurhistorische hoofdstructuur); 
• de effecten van hoogbouw op het omringende landschap. 
Er zijn meer aspecten waar een provinciaal belang in het geding is, zoals het locatiebeleid en 
de mobiliteitstoets, maar die vragen niet direct om aanpassing van het beleid. Die richten zich 
immers op elke intensief te bebouwen stedelijke locatie, onafhankelijke van de feitelijke 
bouwhoogte. Het bestaande beleid biedt hier voldoende houvast. Dat locatiebeleid kan 
overigens wel gebruikt worden om aan te geven waar hoogbouw omwille van een intensief 
gebruik van de stedelijke ruimte juist gewenst is.  
De overige ruimtelijke aspecten die in hoofdstuk 2 zijn genoemd liggen in principe op het 
terrein van de gemeentelijke overheid.  
 
Voor de provincie relevante hoogbouwlocaties 
Op basis van doe provinciale belangen ligt het voor de hand voor drie situaties een provinciaal 
hoogbouwbeleid uit te werken:  
• hoogbouw in een historische omgeving die deel uitmaakt van de cultuurhistorische 

hoofdstructuur; daarbij gaat het normaalgesproken altijd om situaties binnen de rode 
contour;  

• (relatief) hoge bebouwing aan de rand van de kern die aanmerkelijke gevolgen kan hebben 
voor het omringende (waardevolle landschap);  

• (extreem) hoge bebouwing in stedelijke centra. 
 
Elk van die situaties vraagt een andere benadering: bij de eerste twee ligt het voor de hand om 
terughoudend om te gaan met hoogbouw, maar spelen verschillende kwalitatieve criteria een 
rol. Bij de derde ligt het meer voor de hand hoogbouw juist te stimuleren, tenminste als deze 
passen in het provinciale locatiebeleid. Ook daar mag de provincie aandacht vragen voor 
kwaliteit, maar daarbij gaat het minder om de ruimtelijk-visuele, meer om de functionele 
kwaliteit van de locatie. 
 
Aanbeveling 1 
Een terughoudende provinciale opstelling ten aanzien van hoogbouw is passend bij 
stedelijke gebieden binnen de cultuurhistorische hoofdstructuur en bij hoogbouw aan de 
rand van stedelijk gebied die duidelijk zichtbaar is in het omringende landschap. 
Hoogbouw zou zoveel mogelijk moeten worden geconcentreerd in stedelijke centra die 
ook als zodanig zijn aangegeven in het locatiebeleid. Daar mag hoogbouw door de 
provincie ook best worden gestimuleerd, zonder daarbij de aandacht voor de kwaliteit 
van de stedelijke ruimte uit het oog te verliezen. 
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Afbakening van het provinciaal aandachtsgebied: de signaleringsnorm 
Om een provinciaal beleid voor hoogbouw te kunnen opstellen, moet natuurlijk eerst worden 
vastgesteld wat de provincie onder hoogbouw verstaat. Je zou het de signaleringsnorm 
noemen: wanneer is een gebouw zo hoog, dat de provincie in staat moet worden gesteld 
daarover een oordeel uit te spreken? Bedacht moet worden dat de provincie heeft 
uitgesproken (zie: uitvoering Beleidslijn nieuwe Wro, deel 2 Overleglijst art. 3.1.1 Bro) dat 
heel veel gemeentelijke bestemmingsplannen voor het gebied binnen de rode contour in het 
voorontwerpstadium niet voor overleg aan de provincie behoeven te worden aangeboden. De 
gemeente moet weten wanneer dat wél moet gebeuren. 
Een algemene signaleringsnorm voor hoogbouw is niet te geven. Of een gebouw als 
hoogbouw kan worden aangemerkt, is afhankelijk van de aard en de gebruikelijke 
bouwhoogte van de omgeving waarin het gebouw wordt geplaatst. Elk van de drie hiervoor 
genoemde situaties vraagt een andere signaleringsnorm.  
 
Een absolute bovengrens versus kwaliteitsbeoordeling 
Boven die door de provincie vastgelegde signaleringsnorm is de hoogbouw niet per definitie 
strijdig met het provinciaal belang; de norm geeft slechts aan dat de provincie erover wil 
kunnen oordelen. Het is natuurlijk ook mogelijk om absolute bovengrenzen vast te leggen, al 
is het moeilijk om een harde bovengrens te onderbouwen. In ieder geval zal er tussen de 
signaleringswaarde en zo’n absolute bovengrens afwegingsruimte moeten zijn voor de 
gemeente. Binnen die ruimte zullen kwalitatieve criteria moeten gelden, op basis waarvan kan 
worden geoordeeld of een hoogbouwinitiatief passend is in de omgeving. Of passend kan 
worden gemaakt. En die criteria moeten zijn toegespitst op de verschillende, hierboven 
onderscheiden situaties. 
Gemakkelijk is dat niet, zo’n kwaliteitsbeoordeling. In hoofdstuk 3 is geprobeerd om bij de 
beschrijving van de voorbeelden goede en slechte punten van bestaande voorbeelden te 
benoemen. In die beoordeling zitten zeker subjectieve elementen, maar toch zijn kwalitatieve 
criteria beter te onderbouwen dan een harde bovengrens. De wijze van beoordeling van 
hoogbouw is voor de provincie niet anders dan andere situaties waarbij we bestaande 
(kern)kwaliteiten van de omgeving maatgevend willen laten zijn voor situering, maatvoering 
en groene inpassing van nieuwe bebouwing.  
Het is daarom verstandig de discussie over de toelaatbaarheid en inpassing van hoogbouw af 
te stemmen op het beleidsproces tot benoeming en operationalisering van de kernkwaliteiten 
van de waardevolle Utrechtse landschappen (kwaliteitsgidsen).  
 
Aanbeveling 2 
Het verdient aanbeveling om in nog op te stellen de kwaliteitsgidsen voor de Utrechtse 
landschappen aandacht te besteden aan de gevolgen van hoogbouw voor die 
kernkwaliteiten en tevens criteria op te nemen voor de beoordeling van 
hoogbouwinitiatieven. Die criteria kunnen betrekking hebben op situering, maatvoering 
en de groene voet rondom de bebouwing. Kwalitatieve criteria zijn beter te 
onderbouwen dan harde normen. 
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4.2. Nadere aanbevelingen voor locaties in de cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS) 
 
Locaties 
De locaties binnen de rode contour die eveneens in de cultuurhistorische hoofdstructuur zijn 
gelegen, bevinden zich vooral in de lintdorpen in de veengebieden (met inbegrip van de 
Langbroekerwetering) , in de Stichtse Lustwarande en langs de weg De Bilt-Amersfoort.  
Locaties die verder de aandacht verdienen zijn historische stadsgezichten grenzend aan de 
CHS, zoals Rhenen, Wijk bij Duurstede en Vianen. Omdat het daarbij doorgaans al om 
beschermde stadsgezichten gaat, lijkt aanvullend provinciaal beleid voor die laatste categorie 
niet nodig. 
 
Signaleringswaarde 
Elke bebouwing in deze kernen die aanmerkelijk uitsteekt boven de reguliere nokhoogte in de 
omgeving kan al als storend worden ervaren. Dorpen in de linten ontlenen hun identiteit, 
zeker op enige afstand, doorgaans nog steeds aan de kerktoren. Hoogbouw moet daarmee niet 
gaan concurreren. Ook een dorp moet echter wel in staat zijn eigen centrum te creëren, waar 
wat hogere bebouwing op zijn plaats is. Als signaleringswaarde binnen de CHS voor de 
nadere begrenzing van het provinciaal belang zou kunnen gelden: 4 bouwlagen of meer. In 
andere, meer stedelijke situaties misschien 5. 
Binnen de CHS telt voor een goede inpassing van grotere gebouwen natuurlijk niet alleen de 
hoogte: ook de situering en oriëntatie is belangrijk. Daarom moet met zo'n signaleringsnorm 
wel voorzichtig worden omgesprongen: je suggereert daarmee gauw dat voor lagere 
gebouwen van strijdigheid met cultuurhistorische waarden geen sprake kan zijn. 
 
Kwaliteitscriteria 
Behalve de hoogte zijn situering van gebouwen, de oriëntatie, de omvang in relatie tot de 
omringende bebouwing ook van groot belang. Zeker binnen de Stichtse Lustwarande telt 
verder de “groene voet” rondom de gebouwen zwaar mee in de kwalitatieve afweging.  
Zowel de bebouwingslinten in de veenweide gebieden, als de gebouwen in de Stichtse 
Lustwarande maken onlosmakelijk deel uit van het omringende landschap. Hogere gebouwen 
en andere bebouwing die de gebruikelijke “korrelgrootte” overtreffen moeten goed in dat 
omringende landschap worden ingepast.  
Voor veel van de genoemde gebieden bestaan al documenten die goede analyses bieden van 
de bestaande kwaliteiten en structuren. Voor de zuidwestzijde van de gemeente is dat 
bijvoorbeeld het boek “Linten in de Leegte”, voor de Stichtse Lustwarande bestaat een 
provinciale visie, met een achterliggend analysedocument. Voor de Langbroekerwetering is, 
zij het al wat langer geleden, ook een dergelijk document opgesteld. De kunst is echter, om 
dergelijke analysedocumenten te vertalen naar bruikbare richtlijnen op bestemmingsplan-
niveau of zelfs welstandsniveau. De provincie kan daarin een bijdrage leveren, maar moet niet 
op de stoel van de gemeente gaan zitten. Het ligt voor de hand dat de provinciale bijdrage een 
combinatie zal zijn van sturing en stimulering. Sturing door de nu nog erg globale 
kwaliteitscriteria nader te omschrijven en deze te koppelen aan de provinciale verordening. 
Stimulering door het bevorderen van de opstelling van beeldkwaliteitsplannen op 
gemeentelijk niveau. 
Voor een andere detaillering en invulling van dit beleid lijken de kwaliteitsgidsen waaraan op 
dit moment wordt gewerkt het beste instrument. Deze gidsen worden in overleg met 
gemeenten en regio opgesteld. De keuze, in welke mate deze gidsen alleen inspiratiedocument 
zijn of deels ook zullen worden vertaald naar bindende regels in de PRV moet nog worden 
gemaakt. 
 



31

Bovengrens 
In het licht van het voorgaande (accent op kwalitatieve beoordeling) ligt het opnemen van een 
harde bovengrens niet voor de hand. Het is wel zinvol om een relatie te leggen met de hoogte 
van de grotere, bestaande gebouwen in de omgeving.  
 
Aanbeveling 3 
Het is wenselijk om de stedelijke gebieden binnen de cultuurhistorische hoofdstructuur 
nader te benoemen en voor de te onderscheiden situaties (zoals lintdorpen, Stichtse 
lustwarande) criteria uit te werken voor de beoordeling van (relatieve) hoogbouw. 
Daarbij is niet alleen de hoogte, maar ook de relatieve omvang en de situering van 
belang. Ook hierbij kan aangesloten worden bij het proces tot opstelling van de 
kwaliteitsgidsen. 
 

4.3. Nadere aanbevelingen voor locaties aan de rand van de stad 
 
Locaties: welke stads- en dorpsranden zijn van belang? 
Stads- en dorpsranden die grenzen aan landschappen met grote openheid zijn de meest voor 
de hand liggende aandachtsgebieden. Maar ook in kleinschaliger landschappen kunnen torens 
aan de stads- of dorpsrand hinderlijk aanwezig zijn: landschappen bijvoorbeeld die relatief 
vrij zijn gebleven van bebouwing, waar de stad zich nog niet “opdringt”. Of relatief 
kleinschalige en besloten landschappen, waar zichtbare hoogbouw de menselijke schaal al te 
nadrukkelijk doorbreekt. 
Het verdient aanbeveling die “gevoelige” stads- en dorpsranden, en daarmee het provinciaal 
belang, nader in beeld te brengen. Het generiek verbieden van elke vorm van hoogbouw aan 
de rand van stad of dorp gaat immers wel erg ver.  
 
Signaleringswaarde 
Het vaststellen van een absolute signaleringswaarde is lastig, omdat de vraag of er sprake is of 
kan zijn van (hinderlijke) nieuwe hoogbouw, afhankelijk is van de hoogte van bestaande 
bebouwing. En die is natuurlijk van plek tot plek verschillend. Er kan daarom beter worden 
uitgegaan van een relatieve norm. Bijvoorbeeld: daar waar de nieuwe bebouwing meer dan 3 
bouwlagen uitsteekt boven de reguliere/gemiddelde nokhoogte in de betreffende kernrand.  
Ter begrenzing van het provinciaal belang is het verder nog van belang om te kunnen bepalen 
waar, gezien vanuit het perspectief van de kern, die kernrand begint. Met andere woorden: 
hoe breed is de zone aan de rand van de kern, waarbinnen relatieve hoogbouw nog 
nadrukkelijk zichtbaar is in het omringende landschap?  
 
Kwaliteitscriteria  
Het kan niet de bedoeling zijn van de provincie elke variatie in bouwhoogte aan de rand van 
de stad te willen toetsen, of zelfs te verbieden. Waar het om gaat is om de landschappelijke 
effecten van de extremere, stedenbouwkundig niet noodzakelijke hoogteaccenten te kunnen 
beoordelen. 
Als is vastgesteld welke in welke stads- en dorpsranden hoogbouw tot negatieve gevolgen 
voor het landschap kan leiden en een hoogbouwinitiatief ligt boven de signaleringswaarde, 
hoe beoordeel je als provincie dan zo'n initiatief? Uit de voorbeelden in hoofdstuk 3 is af te 
leiden, dat vooral "hoogbouwincidenten", alleenstaande hoge gebouwen die niet alleen in het 
omringende landschap, maar ook in de aangrenzende wijk als een vreemde eend in de bijt 
worden ervaren, slecht scoren.  Dat criterium kun je niet zomaar omdraaien: het wordt niet 
zomaar beter naarmate er meer torens bij elkaar worden gebouwd. Maar áls er ter plekke een 
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aanleiding is voor het bouwen in hoge dichtheden (een belangrijk station, een 
concentratiegebied voor kantoren) én de stedenbouwkundige omgeving en de effecten op het 
landschap zijn door de gemeente goed doordacht, dan ligt het voor de hand om als provincie 
medewerking te verlenen. Dan kom je echter al wel gauw in de laatste categorie 
(stadsdeelcentra en kantoorlocaties) terecht. 
Aan de rand van  woonwijken met alleen maar laagbouw is een enkel hoogteaccent als 
markerings- en oriëntatiepunt best te verdedigen, maar dit hoeft niet hoger te zijn dan voor de 
hand ligt op kruispunten gelegen in de betreffende wijk. Wil men nog verder de hoogte in, 
dan is dit eigenlijk alleen te rechtvaardigen als dit noodzakelijk is om een bestaande, 
ongewenste stedenbouwkundige situatie op een financieel realistische wijze te saneren. Het 
kan verdedigbaar zijn om na de sloop van kolossaal gebouw een enkel hoog gebouw te laten 
verrijzen dat hoger is, maar een beperkte footprint heeft. De kwaliteitswinst op 
maaiveldniveau die zo kan worden bereikt moet dan wel opwegen tegen de negatieve 
gevolgen voor het omringende landschap.  
 
Bovengrens 
De opstelling van een absolute bovengrens is niet zinvol, daar waar ook de 
signaleringswaarde al relatief gedefinieerd is.  
 
Aanbeveling 4 
Het is wenselijk om de stads- en dorpsranden waar het omringende landschap 
kwetsbaar is voor hoogbouw, nader in beeld te brengen. Daar moet terughoudend 
worden omgegaan met hoge bebouwing. Gebouwen met een markeringsfunctie (bv. van 
een belangrijke toegangsweg) hoeven niet ver boven de reguliere bebouwingshoogte uit 
te steken.  
Bij sanering van bestaande grote gebouwen kan hoogbouw soms gerechtvaardigd zijn, 
als de kwaliteitswinst rondom het gebouw opweegt tegen de gevolgen voor het 
landschap. 
 

4.4. Nadere aanbevelingen voor hoogbouw in stads(deel)centra en kantoorlocaties 
 
Locaties 
In de provincie Utrecht zijn, naast de stadscentra van Amersfoort en Utrecht, de nodige 
locaties te vinden met een concentratie van kantoren. Dat zijn ook de plaatsen waar de meeste 
(relatieve) hoogbouw is te vinden. Het zijn de locaties die het provinciale locatiebeleid 
omschrijft als nationaal of als regionaal stedelijk werkmilieu. Het zijn locaties die goed zijn 
ontsloten, primair ook door openbaar vervoer. De genoemde stadscentra bieden ook een 
aantrekkelijke combinatie met winkels en stedelijke voorzieningen, en met woningen. 
Dit zijn de locaties waar hoogbouw bij uitstek ook passend is. Daar waar hoogbouw bijdraagt 
aan een intensief gebruik van die locaties, zou de provincie deze eigenlijk juist moeten 
stimuleren. 
Ook het centrum van Leidse Rijn in Utrecht is zo'n locatie en het is dan ook geen wonder, dat 
de provincie dan ook steeds terughoudend is geweest met commentaar op de Belle van 
Zuylen. Die heeft echter wel aangetoond, dat bij extreme voorbeelden van hoogbouw er toch 
twijfels kunnen rijzen over de (ver reikende) effecten op jet omringende landschap. 
 
Signaleringswaarde 
Daar waar hoogbouw nadrukkelijk op zijn plaats is, is het vastleggen van een 
signaleringswaarde niet zo zinvol. Het ligt meer voor de hand om daar waar op basis van het 
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locatiebeleid een werklocatie toch als door de provincie moet worden getoetst, de  
beoordeling van de hoogbouwmogelijkheden en –effecten in deze toets te betrekken.  
 

Kwaliteitscriteria 
Uit de voorbeelden genoemd in hoofdstuk 3 is af te leiden, dat waar een reeks van hoge 
gebouwen die nadrukkelijk zichtbaar is in het omringende landschap niet als al te storend 
wordt ervaren, indien die gebouwenconcentratie ook te herkennen is als een belangrijk 
stedelijk centrum. Met één enkel extreem hoog gebouw ontbreekt die herkenning en dat was 
dan ook één van de zwakke punten bij de Belle van Zuylen.  
Hoogbouw is niet onzichtbaar te maken in het omringende landschap. Je kunt er geen groen 
omheen planten om deze aan het zicht te ontrekken. In het kader van deze notitie zijn ook 
geen criteria gevonden om hoogbouw zodanig te situeren of vorm te geven, dat deze beter 
gedijt in het omringende landschap. Hoogstens kan worden gepleit voor terughoudendheid in 
het gebruik van al te glanzende materialen. Maar dat lijkt geen onderwerp voor provinciale 
bemoeienis. 
Wat de provincie wel van een gemeente mag verwachten, is dat zij in staat is om de 
programmatische en stedenbouwkundige kwaliteiten van een (verder) te ontwikkelen locatie 
overtuigend weet te onderbouwen. Het provinciale locatiebeleid vraagt al van gemeenten om 
te onderbouwen, dat ter plekke de juiste functies op de juiste plaats worden gerealiseerd, in 
een omvang die is afgestemd op de vraag en op het aanbod van openbaar vervoer. De 
provincie zou echter ook best aandacht mogen vragen voor de aantrekkelijkheid van de locatie 
voor de gebruikers van het gebied: is er sprake van een aantrekkelijke combinatie van werken, 
wonen, winkels en voorzieningen; is er voldoende aandacht besteed aan de kwaliteit van de 
openbare ruimte; is er voldoende aandacht besteed aan de routing voor wandelaars en fietsers?  
Als die aspecten goed zijn geregeld, dan is ook de impact op het omringende landschap 
gerechtvaardigd: een aantrekkelijk centrum mag ook op afstand gezien worden.  
 
Bovengrens 
Aan het opnemen van een absolute bovengrens voor deze situaties lijkt geen behoefte. Het ligt 
meer voor de hand het beoogde bouwprogramma voor een gebied te relateren aan de 
toegestane bouwhoogte: die laatste zou niet te hoog moeten zijn, zodat meerdere torens 
noodzakelijk zijn om het beoogde programma te realiseren. 
 
Aanbeveling 5 
Het verdient aanbeveling om, aan de hand van de categorisering van het provinciale 
locatiebeleid, de stedelijke centra te benoemen, waar de provincie hoogbouw juist op 
zijn plaats acht. Daarbij zou wel moeten worden gestimuleerd, dat die hoogbouw niet in 
de vorm van één extreem hoog gebouw wordt gerealiseerd. Het ligt niet voor de hand om 
absolute hoogtenormen op te nemen ter bescherming van het landschap. De bovenlokale 
betekenis van dergelijke centra rechtvaardigt wel, dat de provincie bij de gemeente 
aandacht vraagt voor de aantrekkelijkheid van het gebied voor de gebruikers: door een 
aantrekkelijke combinatie van functies, door voldoende openbare ruimte en groen en 
goede verbindingen voor voetgangers en fietsers. Het locatiebeleid zou op die punten 
kunnen worden aangevuld. 


