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1 Inleiding 1

1.1 Aanleiding
In steden wordt ruimte steeds schaarser, terwijl de vraag naar ruimte steeds groter wordt. De onder-
grondse lagen worden daardoor steeds interessanter voor volwaardig ruimtegebruik; nu worden deze 
lagen vaak nog onderschat of te laat onderzocht. Ondergrondse lagen zijn niet alleen waardeverhogend 
op financieel vlak, maar kunnen ook meerwaarde creëren op het vlak van maatschappij, productie, 
etc. De factor tijd (vierde dimensie) speelt eveneens een grote rol om het ruimtelijke rendement te 
verhogen. Om 'ontwerpen in 4D' te stimuleren, werkt het COB-netwerk in het project 4D-bouwenvelop 
aan instrumenten om verkennend, laagdrempelig en eenvoudig inzicht te bieden in de kansen voor 
ondergronds bouwen in een stedelijke omgeving gekoppeld aan de factor tijd, investeringswaarde en 
(maatschappelijke) toekomstwaarden.

1.2 Doelen
De werkgroep voor tool D beoogt de factoren uit de 4D-bouwenvelop te verwerken in een digitale 
ontwerptool die parametrisch kan worden aangestuurd door iedere gebruiker. Zo kunnen de kansen 
voor ondergronds bouwen aan de voorkant van een ontwikkeling worden onderzocht. Hierdoor is 
de ondergrondse laag bij de start van een ontwikkeling een prominente afweging. tijdig onderzoek 
naar de mogelijkheden en een doorrekening op haalbaarheid en meerwaarde is haalbaar door een 
parametrische ontwerptool als verkennend instrument in te zetten.

Wat is een bouwenvelop? 

In de bouwenvelop-overeenkomst staan de afspraken tussen ontwikkelaar en gemeente, zoals de grondprijs, 

het bouwprogramma, planning en fasering, en betalingsvoorwaarden. Het bouwprogramma en de afstemming 

van het bouwproject op de openbare ruimte worden vastgelegd in regels en tekeningen door de stedenbouw-

kundige van de gemeente. Met de bouwenvelop gaan ontwikkelaar en architect aan de slag om hierbinnen een 

passend ontwerp te maken. De bouwenvelop bepaalt in dit proces alle mogelijkheden die er ruimtelijk zijn, 

inclusief de samenwerking met de omgeving.

Figuur 1.1 / De keuze om wel of niet ondergronds te bouwen, vraagt om een complexe afweging.

Meerwaarde

Risico's

Bouwtijd

Meerkosten
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Doelen ontwerptool:

• Inspireren om ondergronds bouwen te onderzoeken.

• kansen en risico’s vroeg in het ontwerpstadium signaleren wanneer de invloed op het ontwerp nog 
het grootst is.

• kosten en meerwaarde (incl. tijd) zijn aan de voorkant in beeld.

• Beeldende verkenning van een haalbaar en maakbaar conceptueel ontwerp.

• Prikkelen van de gebruiker om kritische aspecten/omslagpunten vanuit het conceptueel ontwerp 
verder te laten uitzoeken door een adviesbureau/hoofdaannemer (projectspecifiek voorlopig 
ontwerp).

• Applicatie is beschikbaar en voor iedereen vrij toegankelijk.

Hoofddoel ontwerptool:

De parametrische tool dient als hulpmiddel om vroegtijdig een beter inzicht te bieden in de haalbaarheid 
en meerwaarde van ondergronds bouwen en het effect van de belangrijkste ontwerpkeuzes binnen een 
specifieke ontwikkeling.

1.3 Afwegingen
Toepasbaarheid
Vanuit het COB-netwerk is de wens naar voren gekomen om de kansen voor ondergronds bouwen bij 
ontwikkelingen eerder op het netvlies te krijgen zonder een uitgebreide studie en hoge advieskosten, 
maar juist wel op een inspirerende en laagdrempelige wijze.

Een parametrische ontwerptool biedt deze mogelijkheid: eenvoudig te gebruiken voor iedereen in de 
verkenningsfase en resulterend in waardevolle data voor potentiële ontwikkelingen. Parametrische tools 
worden niet voor niets steeds meer ingezet door advies- en ontwerpbureaus. Een goed model zorgt 
er immers voor dat een verkenning eenvoudig aan de voorkant wordt opgesteld, (ontwerp)tijd wordt 
bespaard, gemakkelijker ontwerpen kunnen worden aangepast en dataoutput meteen zichtbaar is. De 
output kan in dit geval meteen dienen als afweging om wel of niet door te gaan met een ontwikkeling.

Figuur 1.2 / De impact van ontwerpkeuzes neemt af naarmate het ontwerpproces vordert. (Bron: masterthesis Tom Behage)

http://essay.utwente.nl/88658/1/Behage_MA_ET.pdf
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Technische haalbaarheid
Het projectteam van deze tool bestaat uit experts die betrokken zijn (geweest) bij het ontwikkelen van 
parametrische tools. Zij zijn bekend met de werking en hebben technische know-how om een werkend 
model voor te bereiden. Er is een afweging gemaakt tussen zogeheten generative en parametric design:

• Generative design, waarbij de tool zelf ontwerpen genereert en de gebruiker met behulp van filteren 
en prioriteren tot het meest geschikte ontwerp komt. 

• Parametrisch design, waarbij de gebruiker een ontwerp maakt door parameters in te geven en de 
tool deze ‘doorrekent’ en output genereert. De gebruiker dient het ontwerp vervolgens te finetunen 
totdat de meest wenselijke data naar voren komt.

De generative methode is vele malen complexer en tijdrovender om te maken en streeft het doel 
voorbij om een eenvoudig verkennend instrument te zijn. De parametrische methode is gemakkelijker 
te maken en past gezien de verschillende in te geven parameters beter bij de opgave.

Voorbeelden
Op dit moment worden steeds meer parametrische ontwerpmodellen gebouwd. Sommige zijn enorm 
complex, waardoor het veel tijd en geld heeft gekost om deze te ontwikkelen, zoals Spacemakers van 
Autodesk, waar hele verkavelingsmodellen automatisch worden gegenereerd (generative design). 
Maar er zijn ook voorbeelden die minder complex en toch heel waardevol zijn, zoals de Straatmixer 
van CB5/Antea Group (parametrisch) waar op eenvoudige wijze verschillende 3D-profielen gemaakt 
worden en vervolgens getoetst worden op klimaateffecten en kosten.

Figuur 1.3 / Screenshot van de Spacemaker van Autodesk.

Figuur 1.4 / Screenshot van de Straatmixer van CB5/Antea Group.

https://www.autodesk.nl/products/spacemaker/overview?term=1-YEAR&tab=subscription&plc=SPCMKR
https://www.cb5.nl/straatmixer/
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Een ander voorbeeld is de tool die Movares Visuals heeft ontwikkeld voor de gemeente utrecht om 
virtueel door de 3D-stad te lopen en allerlei (open) datalagen aan- en uit te zetten, zoals luchtfoto, 
kabels en leidingen, grondopbouw en bebouwing. De gebruiker kan vervolgens op basis van een 
selectie een pdf genereren van de aangetroffen kabels en leidingen en de grondopbouw.

De tools van CB5/Antea Group en Movares Visuals kunnen als basis dienen voor de parametrische 
ontwerptool voor een 4D-bouwenvelop. De userinterface, dashboard, lagenopbouw en export naar 
pdf zijn elementen die ook dan van toepassing zijn. Daarnaast zijn beide bedrijven in dit projectteam 
vertegenwoordigd. 

Financiële haalbaarheid
De benodigde tijdsinspanning om een parametrische tool te maken is fors. Ook al is er een basis die 
gebruikt kan worden, is veel programmeertijd nodig. In hoofdstuk 4 is een inschatting gegeven van 
het benodigd aantal uren. De afweging voor het wel of niet uitvoeren van de tool kan op basis van dit 
rapport gemaakt te worden.

1.4 Resultaat
Dit rapport beschrijft een raamwerk om richting te geven aan het ontwikkelen van een parametrische 
ontwerptool. De tool dient in een stedelijke context eenvoudig boven- en ondergrondse volumes te 
maken, waarna het model automatisch doorrekent en ontwerpt, zodat inzicht ontstaat in financiële 
waarde, toekomstwaarde, constructieopbouw en oppervlaktes. De tool werkt samen met de andere 
tools die in het project 4D-bouwenvelop worden ontwikkeld (zie ook FIGUUR 1.6): 

• Met tool A kiest de opdrachtgever een ruimtelijke strategie die het meest geschikt en wenselijk is 
voor de betreffende ontwikkeling.

• Met tool B definieert de opdrachtgever de opgave aan de hand van ‘6 capitals’. 

• tool D verwerkt input van tool A en B in een maakbaar conceptontwerp. De toetsing aan toekomst-
bestendigheid (meerwaarde en factor tijd) wordt gedaan in tool B. Dit alles moet leiden tot een 
conceptontwerp met optimale meerwaarde.

tool C staat los van tool D. Heel globaal gezien is tool C een fysieke spelversie van tool D: de gebruiker 
gaat spelenderwijs aan de slag met alle input om tot een (zeer abstract) ontwerp te komen.

Het voorliggende raamwerk van tool D is een voorbereiding op het daadwerkelijk maken van de 
parametrische ontwerptool. Het model kan met dit raamwerk op drie niveaus uitgewerkt worden:

• Proof-of-concept

• Basistool

• Volwaardige ontwerptool

Figuur 1.5 / Screenshot van de tool gemaakt door Movares Visuals.
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1.5 Leeswijzer
HOOFDSTUK 2 beschrijft de eisen voor de functionaliteit van de parametrische ontwerptool. In HOOFDSTUK 3 is 
de opbouw en werking van de tool inclusief doorkijk naar het groeiperspectief per uitwerkingsniveau weerge-
geven. De benodigde tijdsinspanning voor het maken van de tool komt in HOOFDSTUK 4 aan bod.

tOOL A
Ruimtelijke 

strategie kiezen

tOOL B
Ambitieniveau voor 

waarden kiezen

tOOL D
Mogelijkheden verkennen en 

conceptontwerp genereren

• Gezamenlijk fundament

• Verticaal grid

• Landschapsgebouw

• financieel
• Natuurlijk
• Sociaal

• Intellectueel
• Menselijk
• Productief

Extra input o.a.:
• Volumes
• Bodemgegevens
• Constructieve 

randvoorwaarden

toetsen aan 
ambitieniveau

RESuLtAAt
Conceptontwerp met meerwaarde, 

gereed voor nadere uitwerking
Output o.a.:
• financiële waarde
• Constructieopbouw
• Oppervlakte/efficiëntie

Figuur 1.6 / Overzicht van de samenhang tussen de vier tools in het project 4D-bouwenvelop.

TOOL C
Mogelijkheden verkennen en 
abstract ontwerp opbouwen



HOOfDStuk 2 - In het kort

Pagina 9 van 22

2 In het kort 2

2.1 Scope
toepassingsgebied:

• Woning- en utiliteitsbouw

Ontwerpfase:

• Varianten- en haalbaarheidsstudie (verkenningsfase voorafgaand aan een schetsontwerp)

Niet in de scope:

• Ontwerp van kabels en leidingen. Wel de kLIC-melding inladen of intekenen als randvoorwaarde 
voor de bouwcontour/bouwkuip. Per type kabel/leiding automatisch een liggingsdiepte en 
beschermingszone instellen.

• Ontwerp van hoogbouwprojecten (gevolgklasse CC3).

• Ontwerp van (grote) infrastructurele projecten.

• Verdere uitwerking van het conceptontwerp naar schets- en uitvoeringsontwerp.

2.2 Doelgroep
De primaire doelgroep betreft opdrachtgevers, ontwikkelaars en architecten (betrokken in een 
beginstadium van het ontwerp; oriëntatiefase/haalbaarheidsstudie). Iedereen moet de userinterface 
van de tool kunnen gebruiken. In te vullen gegevens moeten eenvoudig kunnen worden ingegeven. De 
userinterface moet gebruiksvriendelijk en overzichtelijk zijn. 

2.3 Uitwerkingsniveaus
Het raamwerk legt de basis voor drie uitwerkingsniveaus die op elkaar aansluiten waardoor de tool 
stapsgewijs uitgebouwd kan worden. De drie niveaus komen met kleurcode terug in dit stuk en 
bestaan uit:

Proof-of-concept

Basistool

Volwaardige ontwerptool

2.4 Stappen in gebruik 
In hoofdlijnen dient de volwaardige ontwerptool de volgende stappen te doorlopen:

1. Locatie zoeken op een interactieve kaart, schaal Nederland in 2D, met luchtfoto, topografische kaart 
(BGt) en kadastrale kaart.

2. Plangebied intekenen op de kaart of invoeren van RD-coördinaten.

3. Projectspecifieke randvoorwaarden selecteren, ingeven of inladen.

4. Variabelen invoeren, bijvoorbeeld:

 – Bouwvolumes aanmaken in 3D; bovengronds en ondergronds.

 – toekomstig gebruik definiëren.

 – Inrichting op maaiveld.

5. Spelenderwijs aanpassen van variabelen en visueel aanpassen inrichting op maaiveld.

6. De tool berekent en ontwerpt constructieve elementen, bouwtijd, kosten en genereert kansen en 
risico’s.

7. Output/resultaat realtime tonen in dashboard.

8. tussentijds opslaan van ontwerpvarianten (optioneel).

9. Export resultaat / adviesrapport.
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3 Opbouw en werking 3
Dit hoofdstuk toont de gewenste functionaliteit van de ontwerptool, op elk van de drie uitwerkingsniveaus. 
De functies worden in bijlage 1 in meer detail toegelicht.

3.1 Schematische weergave
De figuren in PARAGRAAF 3.2 laten zien hoe de gebruikersinterface eruit zou kunnen zijn bij bepaalde stappen.

Introductiepagina

• toelichtende tekst

• Link naar:

 – Omgevingskaart

 – Ontwerptool

Zichtbare lagen:

• kadastralekaart

• topografische basiskaart (BGt)

• Luchtfoto

Onderliggende bodemgegevens:

• Maaiveldniveau

• Grondopbouw

• Grondwater/geohydrologie

• Verontreinigingen

Onderliggende omgevingsgegevens:

• Belendingen

• kabels en leidingen

• Acceptatie trillingen en geluid

Inzoomen op kaart of 
adres invoeren

Polygoon tekenen

StAP 1: 
LOCAtIE

StAP 2: 
PLANGEBIED

StAP 3: 
PROJECtSPECIfIEkE 
RANDVOORWAARDEN

• Autoparkeerplaatsen: interne of externe 
toerit, vast aantal of naar rato van BVO

• Opslag/overig: minimaal X m2 of naar 
rato van BVO

• fietsparkeerplaatsen: vast aantal of naar 
rato van BVO

• Installatieruimte: minimaal X m2

Noodzakelijke functies

• Materiaal: beton, staal, hout

• Stabiliteit: betonkern, gevels, binnen-
wanden

• Veiligheid: CC2/CC3, levensduur, 
brandveiligheidsconcept

Hoofddraagconstructie

Interactieve 2D-GIS-omgevingskaart

• financiële waarde

Toetscriteria (ambitieniveau)

• Materiële waarde

• Intellectuele waarde

• Menselijke waarde

• Sociale waarde

• Natuurlijke waarde

tOOL A
Ruimtelijke 

strategie kiezen

tOOL B
Ambitieniveau voor 

waarden kiezen

Figuur 1 / fsdf
Figuur 2 / sdfasdf
Figuur 3 / sdf
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• Optoppen bovenbouw in toekomst: 
aantal extra verdiepingen

• Adaptiviteit onderbouw: 
functiewijzigingen in de toekomst

Toekomst

• Bovenbouw: 1 tot 25 bouwlagen

• Onderbouw, kelderniveaus: geen, 
halfverdiept, 1-, 2- en 3-laags

• Gebouwfunctie(s) per bouwlaag: type 
functie (tool A) en (minimale) bruto/
netto verdiepingshoogte

• Oriëntatie: aantal graden oriëntatie van 
het gebouw

Bouwvolumes nieuwbouw

• Parkeren (indien onvoldoende in gebouw)

• Openbaar groen

Inrichting op maaiveld

• Wegen en/of externe toerit

• tuinen

• Water

• Looppaden

• kolomstramien: bv. h.o.h. 7,2 m en 
14,4 m ( = kolomvrij parkeren)

StAP 4 EN 5: VARIABELEN

Constructief

• Bouwkuipontwerp

• Grondwerk en geohydrologie

• funderingsontwerp

• Bouwkundige indeling onderbouw

• Constructief ontwerp

Bouwtijd

Indicatieve doorlooptijd op basis van 
kengetallen

Kosten en toekomstwaarde

Indicatieve bouwkostenraming en 
toekomstwaarde op basis van kentallen

Kansen- en risicolijst

Automatisch gegenereerde lijst op basis 
van input en conceptueel ontwerp 

StAP 6: BEREkENINGEN

StAP 7: OutPut

• Pdf-rapport met advies

StAP 9: EXPORt

• DWG-2D/3D-, IfC- of sketch-up-model

STAP 8: VARIANTEN OPSLAAN

• Optioneel: tussentijds opslaan van 
ontwerpen en deze varianten vergelijken

toetsen aan ambitieniveau voor waarden RESuLtAAt
Conceptontwerp met meerwaarde, 

gereed voor nadere uitwerking
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3.2 Voorbeeldimpressies

Figuur 3.1 / Mogelijke weergave van het startscherm.

Figuur 3.2 / Mogelijke weergaven bij het intekenen van het plangebied/bouwkavels (stap 2).

Figuur 3.3 / Mogelijke weergaven bij het maken van gebouwen/gebouwcontouren (stap 4).
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Figuur 3.4 / Mogelijke weergave van het berekeningsresultaat bij de ingevoerde gegevens (stap 7).
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4 Stappenplan en tijdsinschatting4
De tabel hieronder toont een (zeer) globale inschatting van het aantal uren werk dat het ontwikkelen 
van de ontwerptool zal kosten voor elk uitwerkingsniveau.

Uitwerkingsniveau Inhoud Ureninschatting

Proof-of-concept Webbased geometrie met basic input en output; kleine 
achterliggende ontwerptool, nog geen constructieve 
berekeningen. De gepresenteerde output heeft zeer beperkte 
waarde.

100 uur

Basistool uitbreiding van proof-of-concept; meer inputmogelijkheden 
en constructieve berekeningen. Grove input en aannames. De 
output heeft waarde maar met een grote foutmarge.

1900 uur

Volwaardige ontwerptool uitbreiding van basistool; alle beoogde input en berekeningen 
zijn mogelijk. De tool kan gebruikt worden voor varianten- en 
haalbaarheidsstudies in verkenningsfase van het ontwerpproces.

2000 uur

Totaal 4000 uur

Arbeidskosten bij gemiddeld uurtarief van 100 euro 400.000 euro

Projectleiding, onvoorzien, afstemming met COB (15%) 60.000 euro

Totaal 460.000 euro

De tool kan worden opgebouwd op basis van de eerder gemaakte tools Straatmixer en Movares Visuals 
van CB5/Antea Group en Movares.

Doorkijk
Als de tool gereed is, kan uiteraard worden gekeken naar mogelijkheden om de scope/opzet van de 
tool uit te breiden naar een tool voor infrastructurele projecten (bv. ondergrondse verkeerstunnels). 

Verder is het interessant om te kijken naar koppelkansen met andere parametrische ontwerptools 
(bijvoorbeeld voor bovenbouw, hittestress, grondwater, enz.). Een voorbeeld van een ontwerptool voor 
bovengrondse woontorens is in ontwikkeling binnen tBI (JP van Eesteren). Hiervoor wordt het platform 
Viktor gebruikt, zie de online casus en video.

Vanuit een dergelijke tool voor bovenbouw kan een belangrijk deel van de eerder genoemde input voor 
de bovenbouw worden verkregen en aangepast. Met een dergelijke koppeling kan het ontwerp van de 
boven- en onderbouw integraal worden aangestuurd.

https://www.viktor.ai/customer-cases/37
https://vimeo.com/670120716
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Figuur A / asdfasdf

Bijlage A Nadere toelichting functionaliteiten A

A.1 Input
A.1.1 Stap 3 - Projectspecifieke randvoorwaarden

• (GIS)data inladen

• kaartlagen dienen ingeladen te zijn via open databronnen

• Noodzakelijke functies

 – Autoparkeerplaatsen:

 … keuze uit interne of externe toerit

 … Aantal autoparkeerplaatsen handmatig ingeven (aantal parkeerplaatsen à 25 m2) of automatisch 
laten doorrekenen naar rato van bruto vloeroppervlakte van twee auto’s per woning.

 – Opslag/overig

 … Handmatig ingeven van vast aantal m2 of automatisch laten doorrekenen naar rato van bruto 
vloeroppervlakte.

 – fietsparkeerplaatsen

 … Aantal fietsparkeerplaatsen handmatig ingeven of automatisch laten doorrekenen naar rato 
van bruto vloeroppervlakte van vier fietsen per woning.

 – Installatieruimte

 … Handmatig ingeven van aantal m2.

• Hoofddraagconstructie

 – Materiaal:

 … Selecteer optie bovenbouw: beton-, hout- of staalskeletbouw.

 … In geval van betonbouw, keuze uit: in situ gestorte vloeren (massief), prefab + druklaag (bv. 
kanaalplaatvloeren).

 – Stabiliteit bovenbouw:

 … Selecteer optie (meerdere mogelijk): betonnen kern en/of stabiliteitsverbanden in buitengevels 
en/of binnenmuren.

 – Veiligheid:

 … Selecteer veiligheidsklasse: CC2 of CC3.

 … kies ontwerplevensduur: 50 of 100 jaar.

 … kies voorkeur brandveiligheidsconcept onderbouw: compartimentering, sprinklerinstallatie, 
brandventilatie of geen voorkeur.

• toetscriteria

 – financiële waarde

 … Handmatig ingeven van bouwbudget in euro’s.

Separaat te toetsen, geen onderdeel van de tool:

 – Materiële waarde

 – Intellectuele waarde

 – Menselijke waarde

 – Sociale waarde

 – Natuurlijke waarde
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A.1.2 Stap 4 en 5 - Variabelen (realtime aanpasbaar in tool)
Alle onderdelen in deze stap dienen realtime aanpasbaar te zijn in 3D door het gehele volume te 
verschuiven, op te rekken, te verkleinen en te draaien. Het aantal bouwlagen genereert de tool 
automatisch zodra het volume vergroot of verkleind wordt.

• Bouwvolumes nieuwbouw

 – Bovenbouw

 … Handmatig ingeven of volume omhoog trekken van 1 tot 25 bouwlagen.

 – Onderbouw:

 … Selecteren of volume omlaag trekken: geen, halfverdiept, -1, -2 of -3 bouwlagen

 – o Gebouwfunctie(s) per bouwlaag

 … Selecteren: functie per bouwlaag, lijst is afkomstig van tool A.

 … Handmatig ingeven: (minimale) bruto/netto verdiepingshoogte in meters.

 – Oriëntatie

 …  Handmatig ingeven (aantal graden oriëntatie van het gebouw) of volume draaien in realtime.

 – kolomstramien:

 … Selecteer hart-op-hartafstand (opties nader te bepalen).

• toekomst

 – Optoppen bovenbouw 

 …  Handmatig ingeven: 0 tot 25 bouwlagen.

 … Selecteren: na 50 of 100 jaar.

 – functionele adaptiviteit onderbouw:

 … Selecteren: functie per bouwlaag, lijst is afkomstig van tool A.

 … Handmatig ingeven: na 50 of 100 jaar.

• Inrichting op maaiveld: 

Rondom het gebouw ligt een stramien met vakjes van ieder 1 m2 met een breedte van 20 m die 
een functie kunnen krijgen door erop te klikken. Mogelijke functies:

 – Parkeren

 – Openbaar groen

 – Wegen en/of externe toerit

 – tuinen

 – Water

 – Looppaden

• Extra opties, niet meegenomen in de ontwerptool:

 – Ondergronden/ontwerpen inladen in de applicatie.

 – koppeling met andere parametrische ontwerptools (bv. hittestress, grondwatermodellen, enz.).

A.2 Parameters 
A.2.1 Stap 6  - Parametrische ontwerptool rekent uit en door

Constructief
Vijf constructieve onderdelen worden doorgerekend en het beste ontwerp wordt voorgesteld op basis 
van de hiervoor gegeven input. In grove opzet worden volgende onderdelen doorgerekend:
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• Droge of natte bouwkuip: 

 – Berekening verticaal evenwicht (opbarsten)

 – haalbaarheid spanningsbemaling?

Resultaat: wel/geen onderwaterbetonvloer

• type keerwand:

 – Op basis van keuzematrix toepassingsgebied

 – tijdelijk of verloren o.b.v ruimte/randvoorwaarden

 – Drukken/trillen/boren/mixen o.b.v. randvoorwaarden

• Damwandankers / stempelraam:

 – Ruimtebeslag (tijdelijke) damwandankers acceptabel?

 – Stempelraam voor bouwkuipen smaller dan 30 m

• Bemalingsdebiet

Grondwerk en geohydrologie
• Bepaling grondverzet

• Bemalingsdebiet

• Barrièrewerking

• Hemelwaterinfiltratie

Funderingsontwerp
• funderingsprincipe:

 – Op palen

 – Op staal

 – Paal-plaat-fundering

 – Combinatie met 'funderen op water'

Vervolgens: kostenindicatie op basis van €/m2 bruto vloeroppervlakte

• Opties op basis van indicatieve berekeningen:

 – trekpalen:

 … Bouwfase i.g.v. onderwaterbetonvloer

 … Veldpalen onder keldervloer i.g.v. 'droge' bouwkuip

 – Drukpalen (randpalen en onder kolommen):

 … Heien, boren of schroeven o.b.v. randvoorwaarden 

 … Bepaling aantal en lengte

Bouwkundige indeling onderbouw
• Parkeervakindeling:

 – Verlies door in- en uitrit

 – Efficiëntie op basis van Praktijkboek Parkeergarages

• Installaties (deels onder hellingbanen)

• Overige ruimte: opslag > minimaal benodigd

Constructief ontwerp
• Dekvloer: in situ gestort

• tussenvloeren (bij twee- en drieaags): prefab met druklaag?

• keldervloer: traditionele bouwwijze (vloer + poeren)

• kelderwanden: afhankelijk van (verloren) keerwand

https://www.crow.nl/kennis/bibliotheek-verkeer-en-vervoer/kennisdocumenten/onderwerp-parkeren-praktijkboek-parkeergarages
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De doorrekening wordt op de achtergrond gemaakt en is in basis niet zichtbaar voor de gebruiker 
(in de userinterface). De tussenstappen kunnen eventueel wel inzichtelijk worden gemaakt in een 
(uitgebreide) export.

FIGUUR A.1 en FIGUUR A.2 schetsen een aantal principes voor respectievelijk de fundering en de keldervloer. 
De sterke en zwakke punten van verschillende wandtypen zijn uiteengezet in FIGUUR A.3. Nadere 
toelichting is te vinden in een presentatie van de werkgroep.

Figuur A.1 / Drie funderingsprincipes (op druk belast; opwaartse waterdruk is niet weergegeven).

Figuur A.2 / Voorbeeld voor afwegingsmatrix om tot een maakbaar bouwkuipontwerp te komen. (Bron: vakblad De Architect, 
november 2009)

Figuur A.3 / Constructieve principes voor een keldervloer.

https://www.slideshare.net/ruudarkesteijn/cob-digitale-ontwerptools-in-ondergronds-bouwen-ruud-arkesteijnpdf
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• Bepaling bouwtijd: indicatieve doorlooptijd. Op basis van volume, oppervlakte, constructief voorstel 
en locatie (bodem- en omgevingsaspecten) wordt middels kengetallen een doorrekening gemaakt 
in tijd.

• kosten en toekomstwaarde: indicatieve bouwkostenraming. Op basis van volume, oppervlakte, 
constructief voorstel, locatie (bodem- en omgevingsaspecten) en doorlooptijd wordt middels 
kengetallen een doorrekening gemaakt in geld voor de totale bouwkosten, de exploitatielasten, 
onderhoudskosten, restwaarde/levensduur en financiële toekomstwaarde (doorkijk naar drie 
momenten: 0, 50 en 100 jaar).

• kansen- en risicolijst: verschillende kansen en risico’s worden op basis van de locatie en het 
voorgestelde ontwerp gegenereerd. De lijst kan o.a. bestaan uit:

 – Afstand plangrenzen tot belendingen.

 – Afstand plangrenzen tot kabels en leidingen.

 – Afstand tussen bouwkuipcontour en werkgrens (wel of geen damwandverankering).

 – (tijdelijke) damwandankers maakbaar/acceptabel buiten werkgrens.

 – trillingsarme bouwtechnieken of trillen/heien toegestaan.

 – Eventueel: opnemen van randvoorwaarden t.a.v. (spannings)bemalingen.

 – kansen voor meerwaarde:

 … Sterkere fundering voor toekomstig optopppen.

 … Hogere verdiepingshoogtes voor toekomstige functies.

 … (toekomstige) kansrijke functies per ondergrondse laag (tool A).

 … Winst in oppervlaktes/dubbel ruimtegebruik.

A.3 Output 
Realtime werking
Idealiter werkt de tool op een (web)platform dat volledig interactief is. Dit betekent dat de output direct 
verandert als de input wordt gewijzigd. Op die manier kan de gebruiker ‘spelen’ met de inputvariabelen 
om zo tot een gewenste ontwerpvariant te komen.

A.3.1 Stap 7 - Dashboard toont resultaten
In een overzicht op de userinterface worden de resultaten van de parametrische doorrekening/het 
ontwerp weergegeven:

• Bouwtijd

• financiële waarde

 – Bouwkosten

 – Exploitatielasten

 – Onderhoudskosten

• toekomstwaarde 

 – Restwaarde/levensduur t.o.v. afschrijvingstermijn en waardestijging grondprijs.

 – Doorkijk naar 0, 50 en 100 jaar met daarin aangegeven: mogelijke groei, optoppen of bovenbouw 
vernieuwen en verhogen (indien fundering steviger is), hoger gebruik van ondergrondse ruimte.

• Oppervlakte/efficiëntie/functies

 – Winst in oppervlaktes/dubbel ruimtegebruik.

 – Aanduiding van (toekomstige) kansrijke functies per ondergrondse laag (tool A).

• kansen- en risicolijst
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A.3.2 Stap 8 - Tussentijds opslaan van varianten en vergelijken - OPTIONEEL
Optioneel kan de mogelijkheid ingebouwd worden om meerdere varianten te ontwikkelen, zodat deze 
met elkaar vergeleken kunnen worden. Middels tabbladen kan gewisseld worden tussen meerdere 
varianten, maximaal vier.

A.4 Export
A.4.1 Stap 9 - Exporteren van het ontwerp

De geleverde output in het dashboard kan worden geëxporteerd naar een pdf.

• Advies in pdf:

 – Weergave van het 3D-model

 – kansen- en risicolijst

 – Output in tekst en grafieken

• Extra, naast het advies in pdf:

 – DWG-tekening 2D

 – Sketch-up model, IfC of 3D-DWG-tekening
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Ondergronds bouwen biedt vaak kansen voor gebiedsontwikkeling in stedelijk gebied. Om 
deze kansen en de haalbaarheid op een laagdrempelige manier te onderzoeken, heeft het 
COB-netwerk een raamwerk gemaakt voor een interactieve ontwerptool. Met deze tool krijgt 
de gebruiker direct inzicht in het effect van de belangrijkste ontwerpkeuzes.

In stedelijk gebied worden de ondergrondse lagen steeds interessanter voor volwaardig 
ruimtegebruik, maar vaak worden de kansen onderschat of te laat onderzocht. Met een 
parametrische ontwerptool kan een gebruiker zonder een uitgebreide studie en hoge 
advieskosten de mogelijkheden van de ondergrond verkennen. Dit rapport laat zien hoe zo'n 
tool opgebouwd kan worden.

Het raamwerk is verdeeld in drie uitwerkingsniveaus: proof-of-concept, basistool en 
volwaardige tool. Op het eerste niveau is het bijvoorbeeld al mogelijk om het plangebied 
in te tekenen, een aantal functies toe te wijzen, te 'spelen' met het aantal bouwlagen en 
vervolgens de globale kosten en toekomstwaarde te zien. In de basistool wordt alle input 
ook gebruikt om een constructief ontwerp te maken en bevat de output ook een indicatie 
van de bouwtijd en de kansen en risico's. De volwaardige ontwerptool genereert 
betrouwbare output voor het gebruik in varianten- en haalbaarheidsstudies.

De tool werkt samen met de andere instrumenten die het COB-netwerk 
ontwikkelt voor het samenstellen van een 4D-bouwenvelop. Met die 
instrumenten kan de ruimtelijke strategie en het ambitieniveau voor 
verschillende waarden bepaald worden; deze dienen als input voor de 
parametrische ontwerptool.

Raamwerk parametrische 
ontwerptool
Snel inzicht in mogelijkheden ondergronds 

bouwen in gebiedsontwerp
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