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Nieuwe methoden en geautomatiseerde tools die bij het 
ontwerpen van hoogbouw worden toegepast, helpen marges te 
vergroten door het bruikbare vloeroppervlak te maximaliseren, 
de kosten te verlagen en de bouwsnelheid te verhogen. Zo wordt 
de kans groter dat het project financieel haalbaar is.

Hoogbouw blijft een uitdaging vormen voor ontwikkelaars. De hogere dichtheid 

van woningen en kantoren op één perceel biedt potentieel om het rendement te 

verveelvoudigen. De vereiste ondersteunende structuren en diensten zorgen echter 

voor hogere kosten en nemen ruimte in beslag. Hoewel hoogbouw dus perspectief 

biedt voor een hogere opbrengst, zijn de marges meestal klein. Hier kan het concept 

van marginale voordelen het verschil maken. Dit is vooral interessant voor 

hoogbouw, want als op één verdieping bruikbare ruimte en benodige materialen 

kunnen worden geoptimaliseerd, worden deze voordelen aanzienlijk als ze 

verveelvoudigd worden op elke verdieping van het gebouw.

Om deze reden zijn nieuwe tools en methoden, die met zekerheid kosten kunnen 

drukken en zowel de opbrengst, de bouwsnelheid als de flexibiliteit kunnen 

verhogen, mogelijk baanbrekend voor vastgoedmanagers, -ontwikkelaars en -

beleggers. Dit is precies wat ons bouwkundig team bij Royal HaskoningDHV doet. 

Door geïntegreerde, multidisciplinaire oplossingen in combinatie met 

geavanceerde digitale tools toe te passen, verbeteren we de resultaten voor 

hoogbouw op veel vlakken.
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Wat is er nieuw?

Een aantal elementen in de manier waarop ons bouwkundig team hoogbouw 

benaderd, komen samen om van toegevoegde waarde te zijn in oplossingen.

Parametrisch ontwerpen optimaliseert de
oplossing
Het gebruik van computerprogramma's voor berekeningen bij het ontwerpen 

van gebouwen is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is de deskundigheid die via 

parametrische ontwikkelmethoden ontstaan is. De parametrische methode, die 

wordt geïmplementeerd aan de start van het project, integreert 

hoofdelementen in één aanpasbaar model. Dit zorgt ervoor dat meer 

berekeningen sneller gedaan kunnen worden, wat leidt tot meer variatie en 

nauwkeurigheid.

Door intensieve automatisering via parametrisch ontwerpen is het mogelijk om 

de volgende kenmerken te optimaliseren: 

• De verhouding tussen het totale vloeroppervlak en het bruikbare 

vloeroppervlak, rekening houdend met technische installaties, liften, 

trappen, etc.;

• De ideale balans tussen de vloerdikte en vloeroverspanningen. Ruime 

vloeroverspanningen hebben de voorkeur, maar dan is er wel een 

dikkere vloer nodig;

• De bouwhoogte in vergelijking met de benodigde afmetingen van 

verticale belastbare elementen; 

• Het gewicht van het gebouw met betrekking tot het draagvermogen 

van de fundering;

• En meer.

Case Study 
Parametrische methoden verlagen materiaalvereisten 
met een derde 

Het stabiliserende systeem voor een toren van 70 meter 
hoog, ontworpen door ons bouwkundig team, wordt 
gerealiseerd door houten diagonale balken in een 
structureel raster op de gevel van het gebouw. De 
afmetingen van elke afzonderlijke steunkolom werden met 
behulp van de parametrische ontwerptools berekend en dat 
zorgde ervoor dat er een derde minder hout nodig was in 
vergelijking met traditionele ontwerpmethoden. Eerst 
werden op elke verdieping de kolomafmetingen 
gestandaardiseerd op basis van de maximale 
belastbaarheid. Een geautomatiseerd ontwerp maakt 
afzonderlijke berekeningen mogelijk, wat leidt tot 
aanzienlijk minder materiaalverbruik. 
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Deze disciplines moesten altijd al samenwerken, maar het integreren van deze aspecten op een 

officiëlere manier zorgt voor snellere en efficiëntere oplossingen. De funderingen en bovenbouw als 

geheel in één keer berekenen leidt bijvoorbeeld tot een gestroomlijnde oplossing die 

overdimensionering voorkomt. Verder verzekert een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak dat de 

oplossing werkt voor alle aspecten van het ontwerp en niet alleen voor de structurele elementen. 

Daarnaast zorgt dit er voor dat uiteenlopende parameters in het parametrische model gebruikt 

worden om zo aan de specifieke eisen van een project te voldoen. 

Inside-out perspectief verhoogt het rendement
Het interne ontwerp is belangrijk voor afstemming op de business case voor 

hoogbouwontwikkeling. Door dit goed te doen wordt de verkoopbare ruimte gemaximaliseerd, wat 

leidt tot een hoger rendement. Daarom maakt ontwerpen van binnenuit het verschil. Door eerst de 

kern te optimaliseren – liftschachten, ventilatie, elektriciteit en meer – en dan door te gaan met de 

indeling van appartementen, kantoorruimtes en andere functies, levert dit de ontwikkelaar 

vierkante meters op. Deze methode is efficiënter en betrouwbaarder dan wanneer wordt begonnen 

met een schets van de buitenkant, en appartementen en andere elementen worden ingetekend.

Bouwmethoden integreren vermindert bouwtijd 
Het zijn niet alleen ontwerpdisciplines die geïntegreerd zijn in de beste oplossingen. Het is ook 

belangrijk om te overwegen hoe het gebouw ontworpen zal worden. Bouwmethoden beïnvloeden 

de bouwsnelheid en het ontwerp, en daarom moeten sommige besluiten vroeg gemaakt worden, 

zoals de vraag of beton ter plekke wordt gegoten of geprefabriceerd is.

Geïntegreerde aanpak zorgt voor efficiëntie en snelheid
Bij het ontwerpen van hoogbouw komen veel disciplines kijken: 

Architecten zorgen 
voor de esthetica 
en het algehele

uiterlijk 

Geotechnisch 
ingenieurs houden zich 
bezig met funderingen 
en heiwerkzaamheden

Bouwkundig ontwerpers 
zijn verantwoordelijk 
voor de bovengrondse 

structuur

Het MEP-team ontwerpt 
technische installaties - 
mechanisch, elektrisch 

en sanitair

Case Study 
Geïntegreerde, inside-out methode vergroot 
bruikbare ruimte en financiële haalbaarheid

Een woontoren werd ontworpen met een ratio van 
bruikbaar vloeroppervlak in vergelijking met het bruto 
vloeroppervlak van minder dan 70%. Door 
parametrische tools in te zetten en van binnen naar 
buiten te ontwerpen met een geïntegreerd team van 
Royal HaskoningDHV, konden we deze ratio verhogen 
tot meer dan 75%. Het project is financieel haalbaar bij 
een ratio van 70%, dus onze geoptimaliseerde 
oplossing biedt een goede comfortmarge aan de 
ontwikkelaar en vergroot de winstgevendheid. 
Daarom is de parametrische methode interessant om 
de financiële haalbaarheidsfactor te behalen.
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Toegevoegde waarde leidt tot controle 
en flexibiliteit

Centraal in onze aanpak is de zoektocht naar toegevoegde waarde om kosten te drukken, 

netto vierkante meters te maximaliseren en de opbrengst te verhogen. Er zijn ook andere 

voordelen.

Blijf in controle terwijl u objectief de beste oplossing 
evalueert
Parametrische ontwerpmethoden en de bijbehorende 3D-modellen voorzien stakeholders 

van een zeer helder beeld van wat ontworpen wordt. Door vast te stellen wat belangrijk is, 

worden de relevante parameters voor het project gemodelleerd. Dan is het vanaf de 

vroegste ontwikkelingsfase mogelijk om te zien wat de exacte impact van het veranderen 

van een enkele variabele is en dat geeft ongekend inzicht in de beschikbare keuzes. De 

visualisatie zorgt ervoor dat onze klant de volledige controle over het project houdt terwijl 

hij objectief kan kijken wat een goede oplossing is. 

Profiteer van toegenomen flexibiliteit tijdens de 
ontwerpfase en het resultaat
Een geautomatiseerd ontwerp biedt flexibiliteit tijdens het ontwerpproces. Als er 

wijzigingen doorgevoerd moeten worden, is dat makkelijker te realiseren. Dit maakt het ook 

mogelijk om flexibiliteit in het gebouw te ontwerpen; handig voor veel kantoorgebouwen 

waar behoeften kunnen veranderen. Als het bijvoorbeeld in de lijn der verwachting ligt dat 

kantoorruimtes in de toekomst worden omgebouwd naar appartementen, kunnen er 

verschillende scenario's worden gemaakt om een gebouw met mogelijk meerdere 

toekomstige functies te ontwerpen. 
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Wilt u uw ideeën
met ons 
bespreken?

Opzienbarende, iconische voorbeelden van ons 
werk zijn in verschillende steden over de hele 
wereld te zien. Onze geïntegreerde aanpak van 
hoogbouw is aan de hand van deze aanzienlijke 
ervaring ontwikkeld en is gecombineerd met onze 
vroegtijdige invoering van digitale tools. Met alle 
benodigde disciplines binnen ons bedrijf kunnen 
we op een geïntegreerde manier werken vanaf de 
start van het project en kunnen we deze input in 
het parametrische model opnemen. Het is een 
combinatie die een uniek aanbod creëert om meer 
concurrerende oplossingen voor onze klanten te 
leveren. Ontdek hoe we het verschil kunnen 
maken voor uw project.
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