
Introductie
Voor het project ‘Knooppunt Hoevelaken’ wordt er
bijna 15 km geluidswal aangelegd. Deze geluidswal
is steil opgebouwd met behulp van gewapende
grond. Door de gecentreerde belasting van de 
geluidswal en een (mogelijke) tijdelijke ontgraving
voor de aanleg van kabels en leidingen naast de 
geluidswal, moet de geluidswal gefundeerd wor-

den op een funderingsstrook. De meest econo-
mische manier van funderen is om de geluidswal te
funderen op staal. Rond het knooppunt Hoeve-
laken is dit mogelijk door de aanwezigheid van een
draagkrachtige, zandige ondergrond.De dimensies
van deze funderingsstrook zijn berekend met 
behulp van parametrisch model in de vorm van
meerdere geautomatiseerde scripts.

Geluidswal
De geluidswal is opgebouwd uit gewapende grond
onder een hoek van 85o met de horizontaal. Dit
type geluidswal wordt ook wel een A-vormige 
geluidswal genoemd. De geluidswal bestaat uit
een combinatie van gebiedseigen grond en meng-
granulaat met een hoogte van tussen de 2,0 m en
6,5 m hoog. De funderingsstrook wordt gemaakt
uit ongewapend, cementgebonden granulair 
materiaal. De minimale diepte van de funderings-
strook is 0,8 m. Dit is de maximale ontgravings-
diepte voor de aanleg van kabels en leidingen
waarmee rekening gehouden moet worden. Initi-

eel uitgangspunt is dat de breedte van de funde-
ringsstrook gelijk is aan de breedte van de geluids-
wal. Indien nodig, kan de breedte toenemen in de
diepte. Dit is afhankelijk van diverse raakvlakken.
Beide funderingsgeometrieën zijn weergegeven in
figuur 1.

Een typische sondering ter plaatse van de geluids-
wal is weergegeven in figuur 2. De zandlaag
waarop gefundeerd wordt heeft een dikte van
maaiveld tot NAP-7 à -10 m , met lokaal dunne klei
en/of veenlagen. Na een gevoeligheidsanalyse
bleek de gedraineerde draagkracht maatgevend 
te zijn. Er is hierdoor uitgegaan van gedraineerd
gedrag. De toets van de draagkracht is maat-
gevend in het ontwerp en dus voor de bepaling van
de funderingsafmetingen

Noodzaak parametrisch model/
geautomatiseerde berekening
De weggeometrie over het tracé van de geluidswal
varieert significant door verschillen in hoogtes 
en breedtes van het weglichaam, sloten en/of de
ontwerp tracé besluit grens (OTB-grens). Een 
fundering op staal is zeer gevoelig voor nabijgele-
gen taluds door het gedeeltelijk ontbreken van de
passieve wig. Dit is weergegeven in figuur 3.
Door het ontbreken van deze passieve wig moet
conform de NEN9997-1 de draagkracht geredu-
ceerd worden. 
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PARAMETRISCH ONTWERPEN & 
AUTOMATISERING GELUIDSWALLEN 

‘KNOOPPUNT HOEVELAKEN’

Figuur 1 – Grafische representatie
A-vormige geluidswal.

Figuur 2 – Typische sondering ‘Knooppunt Hoevelaken’.
Figuur 3 – Reductie draagkracht door
nabijgelegen talud.
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Op het project A1A28 Hoevelaken wordt circa 15 km aan geluidswal ontworpen.
De geluidswal betreft een A-vormige gewapende grondconstructie, welke 
op staal gefundeerd is. Door de nabijheid en gevoeligheid van een talud, de 
grote variatie in weggeometrie en de omvang van de geluidswallen is het 
ontwerpproces geautomatiseerd. Hierbij is er een eerste stap gezet in de richting
van parametrisch ontwerpen in civiele projecten. In combinatie met de BIM-
afdeling is er zowel een Python als Dynamo script ontwikkeld welke, met 

tussenkomst van menselijke input en checks, volledig automatisch de fundering
op staal kan ontwerpen. Dit biedt de mogelijkheid om zo optimaal mogelijk 
te ontwerpen doordat er zonder moeite drie funderingsvarianten uitgewerkt
kunnen worden. Deze varianten worden automatisch gemodelleerd in het 3D-
model en door middel van het 3D-model gecheckt met alle betrokken partijen
(raakvlakken en uitvoering). Uiteindelijk wordt de optimale variant gekozen.
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Naast de reductie is er, door een combinatie van
raakvlakken, de fasering en de OTB-grens, geen
ruimte voor een funderingsplaat breder dan de 
onderzijde van de geluidswal. Indien de draag-
kracht bij een minimale funderingsdiepte van 0,8
m niet voldoet, moet deze verkregen worden door
de funderingsdiepte te vergroten.

De draagkracht neemt relatief beperkt toe met een
dieper funderingsniveau doordat ook de verticale
belasting toeneemt ten gevolge van een diepere
funderingsstrook en de excentriciteit van de 
horizontale belasting toeneemt. Hierdoor moeten
er relatief veel iteraties gemaakt worden om de 
minimale funderingsafmetingen te bepalen. Ook
zorgt een combinatie van de variabele geometrie
en de grote invloed van het nabijgelegen talud 
ervoor dat er een zeer groot aantal berekeningen
gemaakt moeten worden om optimaal te ontwer-
pen. Het aantal berekeningen neemt ook propor-
tioneel toe met de lengte van de geluidswal, welke
voor het project bijna 15 km lang is.

Vanwege het grote aantal te maken berekeningen
en repetities is er gekozen om de gedraineerde
draagkracht geautomatiseerd te laten toetsen.
Hiervoor is een script gemaakt dat per doorsnede
met bijbehorende variablen itereert totdat een
funderingsdiepte wordt gevonden met voldoende
draagkracht. Op deze manier kan er snel en 
optimaal worden ontworpen op basis van de NEN
9997-1.

Algemene opzet en datastromen
Het (geautomatiseerde) ontwerpproces bestaat 
uit diverse stappen die uiteindelijk tot doel hebben
snel een optimaal ontwerp te maken. De geo-
metrische input wordt verkregen uit het 3D model
van de constructie. Na combinatie met de geotech-
nische input worden de geautomatiseerde bereke-
ningen uitgevoerd. 
Het ontwerpproces gebeurt volgens het stroom-
schema zoals weergegeven in figuur 4.

Bij de ontwikkeling van het parametrisch model/
het geautomatiseerde script  is een van de belang-
rijkste stappen om de input en output van de 
verschillende onderdelen op elkaar af te stemmen.
Deze input is per onderdeel opgesomd.
De geometrische input uit het 3D model bestaat
uit:

- afstand tot talud;
- hoogte talud;
- breedte talud;
- bestaand maaiveld;
- toekomstig maaiveld;
- hoogte scherm;
- grondwaterstanden (GHG en GG).

De geotechnische input bestaat uit:
- sondering;
- boring.

Belastingen:
- verticale ontwerp belasting;
- horizontale windbelasting.

De parametrische input bestaat uit:
- type fundering (recht blok of trapezium);
- !vulmateriaal ;
- parameters aanvulgrond (maaiveld);
- afstand berekeningsdoorsneden.

De geometrische input wordt met behulp van een
Dynamo graph uit het integrale 3D model gehaald.
Deze dynamo graph is een soort script waarmee 
uit het 3D model geometrische data kan worden
gehaald en de geluidswal geautomatiseerd kan 
worden gemodelleerd. Deze input wordt eerst 
gecontroleerd door de BIM-modelleur op even-
tuele afwijkingen/fouten. Met deze input wordt 
vervolgens geautomatiseerd de draagkracht bere-
kend, conform de NEN9997-1. Gedurende deze
geautomatiseerde berekeningen is er, waar aanna-
mes niet evident zijn, continu input nodig door de
geotechnisch ingenieur met betrekking tot het

maatgevende grondonderzoek en de interpretatie
van het grondonderzoek. Het resultaat van deze
berekeningen is een ‘controle bestand’ waarin 
alle belangrijke aannames en parameters voor de
berekening worden opgeslagen. De berekenings-
resultaten in het ‘controlebestand’ worden vervol-
gens door de geotechnisch ingenieur gecontro-
leerd op eventuele afwijkingen. Naast het checken
van de controlebestanden worden er steekproefs-
gewijs ook controle sommen gemaakt met behulp
van de fundering op staal module van D-Founda-
tions. Met deze resultaten wordt er, met behulp
van een in-house ontwikkelde Dynamo graph, 
het 3D model van de geluidswal automatiseerd
aan-gepast. Het 3D model wordt hieropvolgend
door de BIM modelleur handmatig nagelopen op
eventuele afwijkingen.

Berekening draagkracht
De draagkracht van de funderingsstrook wordt 
berekend conform de NEN9997-1. Hierin wordt 
de analytische formule van Brinch-Hanssen voor-
geschreven. Volgens de theorie van Brinch-Hanssen
is de maximale gedraineerde contactdruk gelijk
aan:

De draagkracht per strekkende meter is dan gelijk
aan "’max;d * b’, waarbij b’ de effectieve breedte is. 

Voor de berekening wordt de effectieve breedte
bepaald door de verhouding tussen de horizontale
krachten, moment en verticale krachten. De hori-
zontale krachten en momenten worden vertaald
naar een excentriciteit van de verticale belasting.

S A M E N V A T T I N G

Figuur 4 – Grafische representatie hoek # uit de NEN9997-1.
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Deze excentriciteit bepaalt de effectieve funde-
ringsbreedte b’ van de funderingsstrook.

Vervolgens worden de N-factoren bepaald. Hier-
voor moeten $’d, !’gem;d en c’d worden berekend
over een onbekende invloedsdiepte. Door de 
afhankelijkheid tussen de invloedsdiepte en $’k is
er een iteratief algoritme nodig voor het bepalen
van de sterkteparameters. Dit algortime berekent
eerst een ‘best guess’ van de invloedsdiepte op
basis van een $’k van 30 graden en bepaalt hier-
mee een nieuwe $’k met het gewogen gemiddelde
over de invloedsdiepte. Deze afhankelijkheid 
convergeert naar de juiste $’k, welke wordt be-
reikt bij een verwaarloosbaar verschil tussen de
waardes van $’k van twee opeenvolgende itera-
ties. Hiermee is de invloedsdiepte bepaald en kun-
nen ook !’gem;d en c’d worden berekend met het
gewogen gemiddelde over de invloedsdiepte.

De vormfactoren ‘s’ worden berekend met het uit-
gangspunt dat de horizontale krachten (wind),
loodrecht aangrijpt op de ‘constructie’. Dit geldt
ook voor de hellingsfactoren van de belasting ‘i’. 

Als laatste en meest cruciale stap worden de maai-
veldhellingsfactoren %bepaald aan de hand van de
aangeleverde geometrische data uit het 3D model.
Dit wordt in de geautomatiseerd berekend met
volgende stappen:

1. De berekende invloedsbreedte ae wordt 
vergeleken met de breedte van de berm bberm

tussen de achterzijde van de geluidswal en de 
kruin van het talud. Indien bberm > ae zijn de %-
factoren gelijk aan 1, m.a.w. geen draagkracht-
reductie t.g.v. het talud.
2. De funderingsdiepte dfundering wordt vergeleken
met de hoogte van het talud htalud. Indien dfundering

> htalud wordt er conform de NEN9997-1 gerekend
met %-factoren = 1 en een lager maaiveld, gelijk aan
het niveau van de teen van het talud. 

3. De vorm van de helling wordt beschouwd. Indien
dit een samengestelde helling is wordt de maat-
gevende helling binnen de invloedsbreedte van het
bezwijkvlak gekozen. De maatgevende helling is
de steilste helling.

De %-factoren worden berekend voor #1 en #2.
Deze hoeken zijn weergegeven in figuur 5. Er
wordt voor #1 gerekend met een grotere hoek, en
dus ook grotere hellingsreductie, maar wel met
een dekking vanaf het hoge maaiveld. Bij #2 wordt
er gerekend met een maaiveld ter hoogte van de
onderkant funderingsstrook, en dus geen dekking,
maar wel een gunstigere hellingsreductie.  

Conform de NEN9997-1 mag de draagkracht beho-
rend bij een van beide beta’s genomen worden als
draagkracht Rd. Hiervoor wordt in het script de
maximale waarde genomen. In de praktijk blijkt
voor deze specifieke geometrische gevallen en
grondslag, #1 altijd de meest gunstige draagkracht
te geven.

In verband met de mogelijke aanleg van kabels en
leidingen direct naast de fundering, gedurende
en/of na de bouw van de geluidswal, wordt er 
gerekend met een maaiveld 0,8 m lager dan het
daadwerkelijke ontwerpniveau. 

Ook toetst het script, conform NEN9997-1, op
pons. Indien er een laag binnen het invloedsgebied
zit met een $’k die minimaal 6 graden lager is 
dan de $’k van een van de bovengelegen lagen, 
kan pons optreden. In de berekening wordt  de
contactdruk onder een hoek van 6 graden ver-
plaatst tot op de bovenkant van de ‘slappe’ laag.
Op dit fictieve funderingsniveau wordt opnieuw de
draagkracht berekend. De grond tussen het fysieke
funderingsniveau en het fictieve funderingsniveau
wordt meegenomen als belasting, zonder partiële
factoren. De additionele grond boven het fictieve
funderingsniveau, naast het fictieve funderings-

niveau wordt meegenomen als extra dekking. Ook
dit gedeelte van de dekking wordt meegenomen
zonder partiële factoren.

Indien de hellingshoek # steiler is dan 1/2*$d moet
er, conform NEN9997-1, ook een stabiliteitssom
gemaakt worden. Dit wordt in weergegeven in het
‘controle bestand’. Hiermee is er makkelijk herleid-
baar van welke doorsneden tevens de stabiliteit
moet worden gecontroleerd.

Geometrische input
De geometrische gegevens uit het 3D model zijn
gebruikt om nabijgelegen taluds, aanvulling van
grond van bestaand naar toekomstig maaiveld 
en uitvoeringsaspecten zo nauwkeurig mogelijk 
te betrekken in de berekening. Hierbij wordt er in
de berekening gebruik gemaakt van het ingemeten
maaiveld over het tracé en het ontwerpniveau. 
Op plekken waar het toekomstige maaiveld hoger
komt te liggen dan het bestaande maaiveld is 
er een aanvulling nodig. Op sommige locatie is dit
enkele centimeters, op andere plekken meters 
in verband met het dempen van sloten of grote op-
hogingen. Dit is grafisch weergegeven in figuur 6.

De draagkracht berekening is een 1D berekening
waarbij geen rekening gehouden kan worden met
een wisselende bodemopbouw over de invloeds-
breedte. Om de juiste meest conservatieve som te
maken, moet een maatgevende grondopbouw
worden gekozen. Deze maatgevende doorsnede is
echter niet van te voren te bepalen door een zowel
positieve, negatieve als onbekende invloed van 
de $’k welke gedeeltelijk wordt bepaald door 
de dikte en sterkte eigenschappen van het aanvul-
materiaal. Een hogere $’k heeft een positieve 
invloed door hogere N-factoren

Positieve invloed van hogere $’k door hogere 
N-factoren;
- Negatieve invloed door grotere invloedsbreedte 
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Figuur 5 – Grafische representatie hoek # uit de NEN9997-1. Figuur 6 – Invloed geometrie op bodemopbouw onder grondwal.
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en dus mogelijke reductie helling;
- Onbekende invloed door diepere invloedsdiepte 

(effect diepere grondlagen).

Voor een lagere $’k is het omgekeerde waar.
Vanwege deze dubbele afhankelijkheid moeten
alle mogelijke ‘scenario’s’, oftewel 1D grond-
profielen, worden doorgerekend. Deze grond-
profielen zijn in een voorbeeld weergegeven in 
figuur 6. Doordat het bestaand maaiveld bij elk van
de drie 1D profielen anders is, zal ook de bodem-
opbouw bij anders zijn en dus ook de draagkracht.
Het bestaand en toekomstig maaiveld wordt auto-
matisch ingemeten aan de ‘voorkant’ en ‘achter-
kant’. Daarnaast kan de geotechnisch ingenieur
een derde snede toevoegen indien, in een uitzon-
derlijke geval, de maximale of minimale aanvulling
zich niet aan de voor- of achterkant bevindt. Hier-
door kan er met zekerheid worden gesteld dat het
minst draagkrachtige 1D grondprofiel is getoetst.

Grondopbouw
Bij conventionele berekeningen wordt de grond-
opbouw  handmatig ingevoerd door de geotech-
nisch adviseur. Hierbij worden de geologische,
geotechnische en civieltechnische randvoorwaar-
den gecombineerd met de impliciete kennis van 
de geotechnisch adviseur om tot een grondop-
bouw te komen. De tijd die de ingenieur nodig
heeft om het grondonderzoek te interpreteren 
en de invoer te verzorgen is maatgevend voor de
totale rekentijd. Om ook dit proces efficiënter te
laten verlopen, zonder alle impliciete kennis van 
de geotechnisch adviseur te verliezen, is er een 
algoritme ontwikkeld dat de volgende stappen
doorloopt:

1. Automatische interpretatie sonderingen in na-
bijheid van locatie berekening

2. Keuze maatgevende sondering o.b.v. afstand en
sondering

a. Automatische (evidente) keuze door geauto-
matiseerde berekening

b. Keuze geotechnisch adviseur
3. Handmatige aanpassingen grondopbouw door 

geotechnisch adviseur
a. Toevoegen extra aanvulgrond
b. Vergelijken dichtbijzijnde (hand)boring
c. Handmatig aanpassen van  automatische inter-

pretatie sondering

Voor stap 1 is de specifieke parametertabel van het
project vertaald naar een algoritme dat de sonde-
ring interpreteert op basis van wrijvings-getal, 
conusweerstand en diepte. Deze interpretatie
blijkt achteraf relatief nauwkeurige benadering te
zijn van de interpretatie door de geotechnisch 
adviseur. 

In stap 2 wordt er, op basis van de afstand tussen
de doorsnede die wordt berekend en de locatie
van het grondonderzoek, door het algoritme 
bepaald of er één sondering evident de maat-
gevende sondering is (2a). Als dit niet het geval is,
wordt de keuze voorgelegd aan de geotechnisch
adviseur (2b). Ook wordt er in het algoritme onder-
scheid gemaakt tussen de sonderingen specifiek
voor de geluidswal (conform de GCW2012 elke 50
m in de lijn van de geluidswal) en overige sonderin-
gen. Hierbij hebben de sonderingen specifiek voor
de geluidswal vanzelfsprekend de voorkeur.

De evidente keuze (2a) wordt automatisch gemaakt
indien de afstand tussen twee sonderingen groter
is dan drie keer de afstand van de dichtstbijzijnde
sondering tot de berekende doorsnede, nummer 
1 in figuur 7. Een andere overduidelijke keuze is 
als de dichtstbijzijnde sondering de op één na
dichtstbijzijnde sondering afdekt en er geen ander
grondonderzoek in de buurt is, nummer 2 in figuur
7. Voor de laatste aanname is het wel van belang
dat de sonderingen op één lijn liggen ten opzichte

van de doorsnedes. Deze aanname is dan ook enkel
valide voor de sonderingen specifiek voor de 
geluidswallen.

Als er geen evidente keuze gemaakt kan worden,
krijgt de geotechnisch adviseur automatisch twee
figuren met de locaties van de sonderingen en de
doorsnede die wordt berekend én de sonderingen
met een automatische interpretatie. Dit is weerge-
geven in figuur 8. 

Met de maatgevende sondering gekozen wordt 
de definitieve grondopbouw samengesteld door
de geotechnisch ingenieur, stap 3. Hierbij wordt 
de automatisch geïnterpreteerde sondering gepre-
senteerd, een nabijgelegen boring (indien aanwe-
zig) en de uiteindelijke definitieve grondopbouw
met het aanvulmateriaal tussen bestaand en toe-
komstig maaiveld. Dit is weergegeven in figuur 9.
Indien er een ondiepe boring in de buurt is, wordt
deze getoond in het middelste venster. Als deze
boring vervolgens meer betrouwbaar wordt geacht
dan de interpretatie uit de sondering, kan de 
geotechnisch adviseur besluiten deze boring te 
gebruiken in de definitieve grondopbouw. Daar-
naast kan de geotechnisch adviseur de automatisch
geïnterpreteerde grondopbouw aanpassen door
lagen aan te passen, laagscheidingen aan te passen
of lagen te verwijderen. Dit resulteert in een
grondopbouw, bestaande uit een combinatie van de:

-  aanvulling van bestaand maaiveld;
- interpretatie van maatgevende dichtbijzijnde

sondering;
-  eventueel nabijgelegen boringen.

Alle hiervoor besproken deel-berekeningen en
processtappen zijn door middel van algoritmen/
scripts met elkaar gekoppeld, zodat er een geau-
tomatiseerde berekening ontstaat.  Dit is zodanig
opgezet dat het berekeningsproces zo efficiënt

Figuur 7 – Automatische selectie criteria. Figuur 8 – Handmatige selectie maatgevend grondonderzoek
o.b.v. locatie en dichtstbijzijnde sonderingen.
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Figuur 10 – Iteratieve proces draagkracht berekening.Figuur 9 – Selectie definitieve grondopbouw.

mogelijk verloopt. Hierbij is de grootste efficiëntie
te halen in het iteratieve karakter van de draag-
krachtberekening en de selectie van het grondon-
derzoek. 

De automatisering van de grondopbouwselectie is
zodaning opgezet dat zolang de selectiecriteria
evident zijn en eenzelfde sondering maatgevend is,
de geotechnisch adviseur alleen de eerste keer het
grondonderzoek semi-automatisch interpreteert
en daarna geen input meer hoeft te leveren. Door-
dat de menselijke input voornamelijk bepaalt hoe
lang de semi-geautomatiseerde berekening duurt,
betekent dit een significante verkorting van de
doorlooptijd van een berekening. 

De berekening van de draagkracht zelf is geauto-
matiseerd door middel van een ‘while loop’, een
loop die itereert terwijl of voor zolang er niet
wordt voldaan aan een bepaalde conditie, waarbij
de voorwaarde is dat de unity check (UC) kleiner
moet zijn dan 1. Een UC<1 betekent dat de draag-
kracht groter is dan de belasting. De dimensies van
de funderingsstrook worden in deze loop automa-
tisch aangepast. De UC is gebaseerd op de grond-
opbouw op de verschillende plekken onder de
grondwal, zoals weergegeven in figuur 5, en voor
zowel de draagkracht berekening als de pons-
check. De eerste berekening wordt gemaakt met
een funderingsdiepte van 0,8 m onder maaiveld 
in verband met de ontgraving voor kabels en leidin-
gen is dit de minimale diepte. Indien de UC>1 is,
wordt, afhankelijk van wat voor type funderings-
strook wordt toegepast, de diepte en/of breedte
van de fundering zo lang vergroot met stappen 
van 0,1 m totdat de UC<1. Hierbij zijn er meerdere
positieve en negatieve afhankelijkheden waardoor
dit iteratief proces benodigd is. Alle afhankelijk-

heden gedurende deze iteraties zijn weergegeven
in figuur 10. 

De draagkracht berekening wordt automatisch uit-
gevoerd per doorsnede. De afstand tussen deze
doorsneden is ook parametrisch over de lengte van
de geluidswal. In dit project is deze afstand gelijk
genomen aan 6,0 m, gelijk aan de lengte van de 
elementen van de geluidswal.

Optimalisaties
Een van de optimalisaties binnen het project heeft
betrekking op de fasering en grondstromen rond
de verbreding van de weg. Beoogd wordt om weg-
afsluitingen en grondtransport binnen de project-
grenzen te minimaliseren. Bij en rond de aanleg van
de geluidswallen vindt er veel grondtransport
plaats en is de draagkracht afhankelijk van de aan-
wezige grond. In de geautomatiseerde berekening
kan er parametrisch berekend worden wat voor 
invloed de grondparameters van het aanvulmate-
riaal hebben op de dimensies van de fundering. 

Ook kan er gekeken worden naar de diepte van de
fundering en waar deze zich bevindt ten opzichte
van het bestaande en toekomstige maaiveld. Dit
kan nagegaan worden in het 3D model. Hiermee 
is er direct duidelijk wat de benodigde werkzaam-
heden zijn voor de aanleg van de funderingsstrook.
Door de wisselende geometrie rond de weg bete-
kent dit op sommige plekken een diepe ontgraving
in het maaiveld, terwijl op andere locaties de bouw
van de funderingsstrook kan worden gecombi-
neerd met het aanbrengen van de aanvulling van
bestaand naar toekomstig maaiveld. Dit heeft een
significante invloed op de uitvoering en hierop kan
al gedurende het ontwerp locatiespecifiek worden
gestuurd.

Uitvoeringstechnisch zijn de stroken dieper dan
1,0 m ook een uitdaging op het gebied van sleuf-
stabiliteit. Hierbij speelt de grondwaterstand een
rol. Om de grondwaterstand mee te nemen in de
beschouwing is de gemiddelde grondwaterstand
(GG) gevisualiseerd in het 3D model.
Door bovengenoemde aspecten, die van belang
zijn voor werkvoorbereiding en uitvoering, te visu-
aliseren en samen te ontwerpen kon er eenvoudig
en locatiespecifiek een trade-off gemaakt worden
tussen de verschillende types funderingsstroken,
het benodigde aanvulmateriaal en de constructie-
methode van de geluidswal. Ook konden er snel
veel berekeningen uitgevoerd worden, waardoor
er zeer efficiënt ontworpen kon worden.

Conclusie
De voordelen van een parametrische- en geauto-
matiseerde ontwerpmethodiek zijn groot. Door
het iteratieve karakter van de berekeningen 
kunnen er met de behulp van het parametrisch
model en de geautomatiseerde berekening veel
meer berekeningen gemaakt worden dan gebrui-
kelijk, waardoor er veel kan worden geoptimali-
seerd in materiaalgebruik.
Daarnaast kan er met het parametrische model en
de geautomatiseerde berekening zeer snel ont-
worpen worden. Dit geeft het ontwerp een grote
wendbaarheid met betrekking tot ontwerp-
wijzigingen.

Ook kan er met behulp van de combinatie van alle
gegevens snel en met een relatief beperkte inspan-
ning van de ontwerpende partij een brug geslagen
worden naar de uitvoering. Hiermee kan in samen-
spraak met de uitvoering, in achtnemende tijds- en
kostentechnische aspecten, het optimale ontwerp
worden gekozen.  !
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