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DE NOODZAAK VOOR EEN NIEUWE ONTWERPMETHODE
De bouwsector heeft een significante invloed op de 
natuurlijke omgeving. Momenteel beslaat de energiebe-
hoefte van de bouwsector uit 20.1% van de totaal beno-
digde energie wereldwijd en neemt de bouwsector het 
40% van het totale energiegebruik in Europa voor zijn 
rekening. Doordat de bouwsector groeit, neemt het ener-
giegebruik enkel toe. Om klimaatverandering tegen te 
gaan en om een kritische wereldwijde temperatuurstijging 
van 2°C te voorkomen, heeft de Europese Unie gesteld 
dat vanaf 2020 alle nieuwe gebouwen ‘bijna-energieneu-
trale gebouwen’ moeten zijn [1]. 

Een bijna-energieneutraal gebouw is een gebouw waar-
van de energiebehoefte bijna geheel gedekt wordt door 
niet-vervuilende, hernieuwbare energiebronnen. Factoren 
die invloed hebben op deze energiebalans zijn onder 
andere de energiebehoeften voor verwarming, koeling, 
verlichting, warm water, ventilatie, elektriciteit en intern 
transport. Het ontwerp van nieuwe gebouwen vereist dus 
een grotere nadruk op de energieprestaties van een ont-
werp. Simulatietechnologieën maken het mogelijk om 
ontwerpprestaties van architectonische ontwerpen snel te 
kwantificeren en om het ontwerpproces te onderbouwen 
met tussentijdse analyses. Echter, in veel projecten wor-
den dergelijke analyses enkel aan het eind van het ont-
werpproces gebruikt, om een ontwerp te valideren. Tij-
dens een groot deel van het vroege ontwerpproces 
worden ontwerpbeslissingen gemaakt zonder diens 
invloed op energie- en klimaatprestaties door te rekenen, 
terwijl juist de keuzes aan het begin van het ontwerppro-
ces het meeste invloed hebben op deze prestaties. Het 
risico hiervan is dat de basis van een ontwerp volgt uit 
een verkeerde ontwerpbeslissing. Dit resulteert dus van-
zelfsprekend in een eindontwerp dat niet optimaal pres-
teert. Het komt daarom zelden voor dat zowel de duur-
zaamheids- als de architectonische kwaliteiten van een 

ontwerp geoptimaliseerd zijn. Het ontwerp van energie-
neutrale gebouwen vraagt dus om een andere ontwerp-
wijze, waarbij energieprestaties al bij het begin van het 
ontwerpproces gekwantificeerd worden en waarbij ont-
werpbeslissingen gedreven worden door zowel architecto-
nische criteria als deze gekwantificeerde klimaataspecten. 
Een dergelijke ontwerpwijze wordt ook wel ‘prestatie-
gericht ontwerpen’ genoemd.

EEN DATAGEDREVEN ONTWERPMETHODE
Om een prestatiegericht ontwerpproces in de beginfase 
van een ontwerpproces te realiseren, heb ik in mijn afstu-
deeronderzoek [2] een digitale workflow ontworpen om 
ontwerpvarianten snel te kunnen genereren en toetsen. 
Deze digitale workflow koppelt parametrische ontwerpmo-
dellen aan energiesimulatiesoftware. Parametrische model-
len zijn (in dit vakgebied meestal geometrische) modellen 
waarin onderdelen dynamisch zijn gekoppeld – aan elkaar, 
en aan een aantal invoerwaarden. Wanneer de invoer-
waarden worden veranderd, wordt deze veranderingen 
automatisch verwerkt en wordt een nieuw ontwerpmodel 
gegenereerd. Een veelgebruikt programma om parametri-
sche modellen op te zetten is Grasshopper [3], een plug-in 
voor modelleersoftware Rhinoceros 3D (zie figuur 1). 

Door een parametrisch model van een architectonisch 
ontwerp te koppelen aan energiesimulatiesoftware wordt 
voor elke configuratie van dit ontwerp automatisch diens 
ontwerpprestaties gekwantificeerd. Met deze workflow 
kan dus snel een groot aantal ontwerpvarianten geanaly-
seerd worden. De architect heeft minder tijd nodig om 
ontwerpen door te rekenen, wat meer tijd vrij maakt om 
varianten te vergelijken en zodoende ontwerpbeslissingen 
beter te funderen.

Om het analyseren van ontwerpvarianten te faciliteren 
worden alle varianten opgeslagen in een dataset. Met 

Door de toenemende focus op energiezuinige gebouwen spelen energie en andere klimaatprestaties een 
steeds grotere rol in het architectonisch ontwerpproces. Het kwantificeren van deze prestaties – bijvoor
beeld door gebruik van klimaatsimulaties – is een belangrijk middel om te zorgen dat een gebouw goed 
presteert. Momenteel worden klimaatprestaties voornamelijk aan het eind van het ontwerpproces geme
ten, terwijl juist de ontwerpkeuzes aan het begin van het ontwerpproces de grootste invloed hebben op de 
energieprestaties van een gebouw. 

Dit artikel beschrijft een ontwerpmethode die parametrische ontwerpmodellen, energiesimulatiesoftware 
en dataanalysemethoden integreert om de klimaatprestaties van een groot aantal ontwerpvarianten snel 
inzichtelijk te maken. Hiermee kunnen architecten hun ontwerpbeslissingen beter funderen.
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behulp van een interactief data-analysedashboard kunnen 
deze varianten snel en op systematische wijze vergeleken 
worden. Hiermee kunnen belangen tussen verschillende 
ontwerpprestaties afgewogen worden en kunnen relaties 
tussen ontwerpaspecten gevonden worden. 

ONTWERP VAN EEN ENERGIENEUTRALE SPORTHAL
Om de bovengenoemde workflow te testen, is voor dit 
ontwerpproject een theoretische ontwerpopdracht opge-
steld. Deze betreft het schetsontwerp voor de sporthal 
van een bijna-energieneutraal sportgebouw in Overhoeks, 
Amsterdam. 

Sportfaciliteiten hebben een significante energiebehoefte. 
Alhoewel sportfaciliteiten 8% van de gebouwvoorraad in 
Europa beslaan, verbruiken zij 10% van de totale energie-
consumptie in de vastgoedvoorraad [4]. Belangrijke ont-
werpcriteria van sporthallen zijn niet alleen diens energie-
prestaties, maar ook verwarming, koeling en verlichting. 
Niet alleen heeft het thermisch en visueel comfort van 
sporters sterke invloed op hun sportprestaties, verwarming 
en verlichting beslaan ook het merendeel van de energie-
behoefte van sporthallen [5]. Uiteraard zijn ook architecto-
nische (o.a. esthetische) ontwerpkwaliteiten van belang, te 
meer vanwege de publieke en sociale functie van het 
gebouw. Dit maakt een sporthal een interessante ontwer-
popgave, omdat het ontwerp gedreven wordt door veel ver-
schillende ontwerpprestaties die invloed hebben op elkaar.

In de ontwerpopdracht is uitgegaan van een 6-court sport-
hal waarin verscheidene sporten op verscheidene compe-
titieniveaus wordt gespeeld. Het ontwerpproces wordt 
gedreven door de bovenstaande ontwerpcriteria, waaruit 
in totaal 10 kwantificeerbare ontwerpcriteria zijn herleid.

PARAMETRISCH MODELLEREN VOOR HET 
CONFIGUREREN VAN ONTWERPVARIANTEN
Niet anders dan bij een ‘traditioneel’ architectonisch 
ontwerpproces volgt het ontwerpconcept van de sporthal 
uit analyse van de stedenbouwkundige context. De plan-
locatie is ingebed in een woonbuurt met appartementen-
blokken van ca. 6 bouwlagen. Diagonaal tegenover het 
sportgebouw staat het Eye-museum, dat met zijn expres-
sieve architectuur weinig aansluiting vindt bij de archi-
tectuur van de gebouwen in de omgeving. De sporthal is 
daarom beoogd als een “robuust, rotsvormig” tegenge-
wicht van het Eye-museum. Om binnen de schaal van 
de huidige bebouwde omgeving te passen, bestaat het 

sportgebouw uit twee bouwlagen, waarvan de sporthal 
de bovenste beslaat. 

Dit ontwerpconcept is gedurende het ontwerpproces op 
verschillende manieren vertaald naar een concreet ont-
werp. Elk van deze ontwerpen is parametrisch opgezet in 

1

Voorbeeld van een parametrisch model opgezet in Grasshopper, waarin een raam in een gevel (blauw aangegeven) dynamisch wordt gegenereerd

Reeks van sporthalontwerpvarianten gegenereerd met behulp van parametrisch-geometrische 
modellen

2



4 3 2018 BOUWFYSICA WWW.NVBV.ORG

door verschillende configuraties van invoerwaarden te tes-
ten. Aanvankelijk worden deze configuraties willekeurig 
gekozen. Door te kijken welke ontwerpprestaties bepaalde 
configuraties met zich meebrengen, leert het algoritme wel-
ke combinaties van invoerwaarden tot goed presterende 
ontwerpen leiden. Na verloop van tijd leert het genetisch 
algoritme in welk domein hij naar optimale ontwerpoplos-
singen kan zoeken. 
 
Een voordeel van deze automatiseringsslag is dat de gehe-
le bandbreedte aan ontwerpmogelijkheden beschouwd 
kan worden. Dit kan oplossingen aandragen die een 
architect normaliter niet had gevonden. Een nadeel is dat 
hiermee enige controle van de architect uit handen wordt 
genomen. Omdat het algoritme zich enkel richt op de ont-
werpcriteria die zijn gekwantificeerd, kan het voorkomen 
dat het meest ‘optimale’ ontwerp slecht presteert op crite-
ria die niet in het script zijn gekwantificeerd. De ene 
methode sluit de ander echter niet uit: zowel ‘handmatig’ 
als ‘automatisch’ gegenereerde ontwerpvarianten kunnen 
met dezelfde workflow geanalyseerd en aan de dataset 
toegevoegd worden. Hierbij geeft een ruime set van auto-
matisch gegenereerde ontwerpvarianten inzicht in de 
bandbreedte van ontwerpmogelijkheden, waartegen 
gerichte, handmatig ontworpen varianten afgezet kunnen 
worden. 

Voor het ontwerp van de sporthal zijn in totaal 170 unie-
ke ontwerpen automatisch gegenereerd, geanalyseerd en 
opgeslagen in een dataset. Een handvol ‘handmatig’ ont-
worpen sporthallen vult deze set verder aan. Vanzelfspre-
kend is het analyseren en vergelijken van deze varianten 
een tijdsintensieve taak. Daarom introduceert dit afstu-
deeronderzoek een interactief data-analysedashboard dat 
de analyse van de ontwerpgeometrieën en de klimaatpres-
taties faciliteert.

INTERACTIEVE DATAVISUALISATIE
Het gebruik van interactieve data-analysedashboards in 
een digitale workflow is al veel onderzocht in andere ont-
werpdisciplines, zoals lucht- en ruimtevaart en industrieel 
ontwerpen. Deze disciplines maken gebruik van histo-
grammen, spreidingsdiagrammen en parallel coordinates 
charts om gekwantificeerde data inzichtelijk te maken. 
Verscheidene onderzoeken hebben deze technieken over-
gebracht naar het gebied van architectuur. Deze onder-
zoeken introduceren data-analysedashboards die overeen-
komen met de methodologieën van andere 
ingenieursdisciplines. Voorbeelden zijn ParaGen [6] en 
Design Explorer [7], die gebruik maken van spreidingsdi-
agrammen en parallel coordinates charts om de ontwerp-
prestaties van een reeks van ontwerpvarianten in een web 
interface te visualiseren.

De bruikbaarheid van dergelijke dashboards in het ont-
werpproces van architecten is echter beperkt. Meer dan 
het ontwerpproces van andere ingenieursdisciplines draait 
het architectonische ontwerpproces namelijk om ontwerp-
kwaliteiten die niet of moeilijk te kwantificeren zijn, zoals 
esthetische, sociale en culturele waarden. De reeds ont-
wikkelde dashboards maken gebouwgeometrieën en 
diens relatie tot de gekwantificeerde ontwerpprestaties 
onvoldoende inzichtelijk. Deze dashboards staan het 

Grasshopper. In deze modellen zijn de gebouworiëntatie, 
de geometrie van het gebouw en de grootte en positie van 
ramen en zonnepanelen variabel. Figuur 2 geeft een idee 
van de bandbreedte van ontwerpoplossingen.

KLIMAATSIMULATIES VOOR HET KWANTIFICEREN VAN 
ONTWERPPRESTATIES
Grasshopper heeft een breed scala aan plug-ins die het 
toepassingsgebied van het programma verrijken. De plug-
ins Ladybug, Honeybee en DIVA maken het mogelijk om 
verschillende klimaatsimulaties te draaien binnen de ont-
werpomgeving van Grasshopper. Ladybug bevat een com-
ponent dat op uurlijkse basis de energiewinst van een 
zonnepaneel berekend aan de hand van diens oriëntatie, 
afmetingen en specificaties. DIVA bevat onder andere een 
component dat daglichtanalysesoftware Radiance en DAY-
SIM in de Grasshopper-omgeving laadt. Dit component 
leest en verwerkt de benodigde informatie uit het Gras-
shopperscript (onder andere de gebouwgeometrie en 
gebruiksschema’s) en stuurt dit naar DAYSIM, dat op de 
achtergrond draait. Wanneer de energiesimulatie in DAY-
SIM gereed is, worden de simulatieresultaten teruggekop-
peld naar het DIVA-component. Honeybee integreert op 
vergelijkbare wijze EnergyPlus voor energiesimulaties (zie 
figuur 3). Uit deze simulaties volgen naast het uurlijkse 
energieverbruik van een sporthalontwerp ook de uurlijkse 
binnentemperaturen. Met deze binnentemperaturen kan 
de mate van thermisch comfort van zowel de sporters als 
de toeschouwers berekend worden aan de hand van 
ISSO74-berekeningen, die zijn geïmplementeerd in het 
Grasshopperscript. 

AUTOMATISCH GENEREREN VAN ONTWERPVARIANTEN
De invoerwaarden kunnen handmatig ingesteld worden 
om een ontwerpvariant te configureren. Omdat de klimaat-
prestaties meteen doorberekend worden, is dit een effectief 
middel om de invloed van bepaalde ontwerpkeuzes te toet-
sen aan de klimaatprestaties van de sporthal. Echter, het is 
ook mogelijk om de computer door varianten te laten itere-
ren, met behulp van een zogenaamd ‘genetisch algoritme’. 
Een genetisch algoritme is een vorm van kunstmatige intel-
ligentie dat zoekt naar optimale ontwerpvarianten door 
reeksen van ontwerpen te genereren en te vergelijken. Het 
algoritme maakt hierbij automatisch ontwerpvarianten 

Voorbeeld van een weergave van warmtewinsten en -verliezen van een configuratie van het 
parametrisch ontwerp, gesimuleerd met Grasshopperplug-in Honeybee
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in een interactieve, computerspelachtige omgeving. In 
deze omgeving zijn meerdere data-analysemethoden geïn-
tegreerd waarmee de ontwerpprestaties van de ontwerpen 
vergeleken kunnen worden (zie fi guur 5).

Alle gebouwen worden verspreid over een grid. Deze 
gebouwen zijn zo georganiseerd dat vergelijkbare ontwer-
pen bij elkaar staan. Aan elke cel van het grid worden, 
door het gebruik van meerdere data-analysemethoden, 

daarom onvoldoende toe om keuzes te baseren op zowel 
niet-kwantifi ceerbare (‘architectonische’) ontwerppresta-
ties en kwantifi ceerbare (energie-)prestaties.

In mijn afstudeeronderzoek introduceer ik daarom een 
nieuw data-analysedashboard, specifi ek ontwikkeld voor 
het gebruik door architecten en klimaatadviseurs (zie 
fi guur 4) [8]. Dit dashboard presenteert alle gebouwgeo-
metrieën en de onderliggende ontwerpprestaties tegelijk 

Interactief data-analysedashboard voor kwantitatieve en kwalitatieve analyse van een groot aantal ontwerpvarianten

Visualisatie van verschillende data-analysemethoden geïntegreerd in het data-analysedashboard
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VALIDATIE
Een vroeg stadium van de digitale workflow die is opge-
zet in dit afstudeeronderzoek is getest door een MSc stu-
dent Architecture aan de TU Delft. Het doel van deze test 
is om te valideren of data-gedreven ontwerpkeuzes daad-
werkelijk tot betere ontwerpprestaties leiden. De student 
had volgens zijn gebruikelijke ontwerpproces een schets-
ontwerp gemaakt van de sporthal. Met behulp van het 
data-analysedashboard, dat een dataset van 150 automa-
tisch gegenereerde ontwerpvarianten visualiseert, pro-
beerde hij relaties tussen ontwerpaspecten te ontdekken. 
Aan de hand van deze nieuwe kennis paste hij het schets-
ontwerp aan. Een voorbeeld van een dergelijke aanpas-
sing is het schalen van de ramen op de oostzijde, omdat 
oververhitting en overbezonning te voorkomen. 

Naderhand zijn klimaatsimulaties van zowel het schets-
ontwerp als het nieuwe ontwerp vergeleken. Deze laten 
zien dat de algemene prestatie van het ontwerp enigszins 
is verbeterd (zie figuur 7). Alhoewel de warmtelast enigs-
zins is toegenomen, zijn de mate van overbezonning en 
de energiewinst uit de zonnepanelen in het nieuwe ont-
werp significant verbeterd.

Op een vergelijkbare wijze is de laatste versie van de digi-
tale workflow getest door 8 vrijwilligers. Deze groep 
bestaat uit MSc studenten Architecture, MSc studenten 
Building Technology en drie deelnemers zonder ervaring 
op de gebieden van architectuur, klimaatontwerp en data-
analyse. Om het traditionele ontwerpproces in een tijds-
duur van 15 minuten te vangen, gebruikten de deelne-
mers een van tevoren opgesteld Grasshopperscript om het 
volgens hen ‘optimale’ ontwerp te configureren. Net als 
bij de conceptfase van een traditioneel ontwerpproces zijn 
de klimaatprestaties niet gekwantificeerd, maar moest 
vertrouwd worden op de kennis en intuïtie van de deelne-
mers. Vervolgens gebruikten zij het data-analysedash-
board om het ‘optimale’ ontwerp van een vooraf gegene-
reerde dataset van 180 ontwerpvarianten te selecteren. 

karakteristieken toegewezen die inzage geven in specifie-
ke ontwerpprestaties van het ontwerp op de cel. Deze 
data-methoden zijn gevisualiseerd als een ‘landschap’. 
Het gebruik van deze metafoor heeft tot doel om het 
gebruik van (al dan niet complexe) data-analysemethoden 
intuïtiever en dus toegankelijker te maken.

Het type gras, bijvoorbeeld, geeft een indicatie van de 
totale energieprestatie van het sporthalontwerp zien; 
sporthallen die op groene cellen staan, zijn energieneu-
traal. Sporthallen die op bruine cellen staan hebben juist 
een slechte energieprestatie. De hoogte van de cellen van 
het landschap correspondeert aan de hoogte van de sta-
ven van een gestapeld staafdiagram. Dit staafdiagram laat 
de totale prestatie van ontwerpen zien, die wordt bepaald 
door de verschillende ontwerpprestaties op elkaar te sta-
pelen. Gebouwen die op heuvels staan, presteren dus 
beter dan gebouwen in de valleien. Met deze en andere 
visualisatiemiddelen kunnen de ontwerpvarianten in de 
dataset snel en intuïtief geanalyseerd worden; in één oog-
opslag is te zien welke ontwerpen het beste presteren op 
energetisch en op architectonisch gebied.

Zoals eerdergenoemd, is het dashboard opgezet als een 
computerspelachtige data-analysetool. Gebruikers van het 
dashboard kunnen vrij door het landschap vliegen om 
gebouwen of groepen gebouwen van dichtbij te zien. Ook 
kunnen gebruikers in first person view door de sporthal-
len wandelen om ze vanuit het oogpunt van de eindge-
bruiker te zien. Met verschillende menu’s kan het land-
schap gemanipuleerd worden om extra informatie bloot te 
leggen. Zo kan de invloed van individuele ontwerpcriteria 
(de dikte van de aardelagen) op de totale ontwerppresta-
tie (de landschapshoogte) handmatig geschaald worden 
(zie figuur 6). De dikte van de aardelagen, en dus het reli-
ef van het landschap, wordt meteen bijgewerkt, waarbij 
mogelijk nieuwe heuvels ontstaan. Met andere woorden, 
na het schalen van individuele ontwerpprestaties worden 
mogelijk andere ontwerpen als beste beoordeeld.

Voorbeeld van interactieve data-analyse in het data-analysedashboard. In dit menu kunnen onder andere weegfactoren aan individuele 
ontwerpcriteria gegeven worden
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ren van het architectonisch ontwerpproces, maar in het 
snel inzichtelijk maken van de gevolgen van ontwerp-
keuzes op klimaatprestaties. Hierdoor kunnen ontwerpers 
al aan het begin van het ontwerpproces weloverwogen 
ontwerpkeuzes maken, gebaseerd op aantoonbare ont-
werpprestaties. Het resultaat is een sporthal dat niet 
alleen voldoet aan de bijna-energieneutrale normen van 
de Europese Unie, maar dat ook esthetisch en klimaat-
technisch goed functioneert.  n
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Van deze dataset is ruim de helft energieneutraal en is 
twee derde bijna-energieneutraal. De klimaatprestaties 
van deze ontwerpvarianten zijn vergeleken met de kli-
maatprestaties van de geconfigureerde ontwerpen. Aan de 
hand van een vragenlijst is meer inzage verkregen in het 
beslissingsproces van elke deelnemer.

Ook deze test wijst uit dat het gebruik van de digitale 
workflow enigszins tot betere algehele ontwerpprestaties 
leidt. Met behulp van het data-analysedashboard zijn 
deelnemers in staat om ontwerpen te selecteren waarvan 
de volgens hen belangrijkste ontwerpcriteria goed preste-
ren. Interessant aan de bovengenoemde testen is dat de 
digitale workflow op verschillende manieren is gebruikt. 
Sommigen gebruikten het data-analysedashboard om de 
meest energiezuinige ontwerpvarianten te vinden, terwijl 
anderen deze gebruikten om onderliggende verbanden 
tussen verschillenden ontwerpaspecten te ontdekken. Een 
student gebruikte de dataset van ontwerpvarianten als 
referentiekader, waarmee hij de ontwerpprestaties van 
zijn ontwerp vergeleek. Dit duidt aan dat het gebruik van 
data-analyse niet enkel in de in dit artikel beschreven ont-
werpmethode, maar ook in andere ontwerpprocessen van 
toegevoegde waarde is.

CONCLUSIES
Dit afstudeeronderzoek laat zien dat het gebruik van een 
digitale workflow in een vroegtijdig stadium van het ont-
werpproces een krachtig middel is om ontwerpprestaties 
te kwantificeren. Door het gebruik van parametrisch ont-
werp in combinatie met simulatietechnologieën kan een 
architect of klimaatadviseur snel een groot aantal ont-
werpvarianten testen. Het gebruik van genetische algorit-
mes om dit proces te automatiseren maakt het mogelijk 
om de gehele bandbreedte van ontwerpmogelijkheden te 
analyseren. Hierbij moet benadrukt worden dat het auto-
matisch genereren van ontwerpvarianten in deze ontwer-
popgave niet per se tot een optimaal ontwerp leidt. Door 
de complexiteit van de ontwerpopgave en door de beno-
digde rekentijd die de ontwerpopgave met zich mee-
bracht, heeft het genetisch algoritme onvoldoende tijd om 
te convergeren naar het ontwerpgebied met de meest 
optimale ontwerpoplossingen. De meerwaarde van deze 
digitale workflow zit hem dan ook niet in het automatise-

Ontwerpprestaties van de sporthallen ontworpen voor (l.) en na (r.) het gebruik van het data-analysedashboard
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