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Planalogic benut de 
kracht van AI voor 
betere steden en 
gebouwen

AI - kort voor kunstmatige intelligentie - treedt met 
rasse schreden de vastgoedwereld binnen. De kracht 

van algoritmes wordt ingezet om snellere en betere 
beslissingen te maken door miljoenen ruimtelijke 

ontwerpen te maken en te toetsen. Planalogic 
zet de toon met haar holistische benadering. 

Partners Pim van Wylick, Ties Rijkers en Hugo Jager 
geven een kijkje in hun digitale keuken.
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Risico’s worden inzichtelijk 

gemaakt door weer te geven welke 

spreiding hoort bij je geselecteerd 

ontwerp. Hoe hard gaan 

bijvoorbeeld bouwkosten afwijken 

als je een ander ontwerp kiest. 

Werken met Planalogic is sneller, slimmer en werkt synergetisch. Doordat miljoenen varianten worden geoptimaliseerd over meerdere 

disciplines, kun je significante verbeteringen realiseren. En dat alles in een hele korte doorlooptijd. 
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€
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‘We bouwen aan de dag van morgen 
waarin steden en gebouwen 
holistisch worden ontworpen.’ 

Het is een missie die zeker tot de verbeelding spreekt. En voor 
de goede orde: Planalogic is geen ontwerpbureau maar een 
besluitvormingsplatform dat de kracht van kunstmatige intelligentie 
ter beschikking stelt aan investeerders en ontwikkelaars. Zo ontstaat 
razendsnel inzicht in de maximale potentie van een locatie en de 
prestatie van een veelvoud aan scenario’s. 

Planalogic is een jong bureau, opgericht in 2017 door de 
drie partners Pim van Wylick, Ties Rijkers en Hugo Jager. 
Het ontluiken van hun onderneming en het werken aan een 
duurzame wereld wordt fraai in beeld gebracht door de beelden 
die dit interview begeleiden en gemaakt zijn in het Bloesempark 
van Amstelveen, waar enkele honderden Japanse kersenbomen 
in het voorjaar voor een prachtig decor zorgen. Want eerlijk is 
eerlijk, zo geeft Hugo Jager aan: ‘Ontwerpen zijn maar een deel 
van de enorme hoeveelheid data en inzichten die we leveren 
en het zou dan ook vreemd zijn om dan voor een gebouw te 
poseren. We helpen onze opdrachtgevers in de voorfase met het 
zo goed mogelijk nemen van hun beslissingen.’ De partners in het 
driemanschap brengen vanuit hun verschillende achtergronden 
de kennis in die Planologic de afgelopen jaren een vliegende start 
heeft gegeven: Pim van Wylick als architect die onder meer bij 
Herzog & de Meuron werkte, bedrijfskundige en management 
consultant Ties Rijkers en bedrijfseconoom Hugo Jager. Ze 
ontmoetten elkaar bij het werken aan het eerste in 3D-beton 
geprinte gebouw in Nederland (De Vergaderfabriek Teuge). De 
click was daar en de gemeenschappelijke drive kwam snel: de 
vastgoedsector met een nieuw platform helpen om de beste 

keuze te maken voor het duurzaam en betaalbaar ontwerpen van 
gebouwen en steden. 

wat bracht jullie ertoe om de samenwerking die jullie in Teuge op 
projectbasis invulling gaven structureel voort te zetten?
Rijkers: ‘Eerder waren we al betrokken bij de introductie van 

kunstmatige intelligentie in de bankwereld. Het project in Teuge 
maakte ons duidelijk dat er vergelijkbare kansen liggen in de 
vastgoedwereld. We willen de technologie van haar mystiek ontdoen 
en naar onze klanten en hun stakeholders brengen. Het gaat om een 
compleet nieuwe manier van werken die de besluitvorming van de 
betrokken partijen volledig anders structureert.’

Van Wylick: ‘Traditioneel heeft iedereen in de bouw een eigen 
rol. De makelaar kijkt naar de verkoopcijfers, de aannemer naar 
de inkoop van de materialen. De opdrachtgever is - gechargeerd - 
alleen met het rendement bezig en de architect kijkt naar hoe het 
gebouw eruit komt te zien. En beweert daarbij met drie varianten de 
best mogelijke oplossingen te kunnen presenteren. De partijen zijn 
bovendien volgordelijk aan het werk en niet gezamenlijk. Wij zagen 
daar kans voor een win-win situatie voor alle disciplines.’

Jager: ‘Die belofte komt ook uit bij onze projecten. Besluiten 
worden veel sneller genomen en veel beter gefundeerd. Met 
als uitkomst onder meer dat onze gebouwen 10 tot 16 procent 
efficiënter in elkaar zitten.’

Van Wylick: ‘En doorlooptijden van ontwikkelingstrajecten die 
tot wel 85 procent kunnen worden ingekort.’ 

Rijkers: ‘Wij hebben de overtuiging dat onze aanpak zich ook 
leent om bijvoorbeeld de versnelling van de woningbouwproductie 
- waar nu complete fabrieken voor uit de grond worden gestampt - 
mee te ondersteunen.’

Planalogic 

Planalogic’s data-analyse en benchmarking geeft je inzage in de prestatie van je gebouwontwerp 

door het te vergelijken met soortgelijke gebouwen uit onze database.

05.LE.000136468

Woningen:   29’473  m2 bvo
    21’294  m2 gbo
Supermarkt:   3’400  m2 bvo
Winkels:  6’000 m2 bvo
Hotel:    13’430  m2 bvo
Kantoren:  11’500  m2 bvo
Parkeren:  9’716 m2 bvo
   481 stuks

05.LE.007521369

Woningen (toren): 12’067  m2 bvo
    10’124  m2 gbo
Supermarkt:   3’600  m2 bvo
Winkels:  9’000 m2 bvo
Hotel:    13’234  m2 bvo
Kantoren:  14’000  m2 bvo
Soc. Maat.  11’000 m2 bvo
Woningen (plint): 16’432 m2 bvo
Parkeren:  17’664 m2 bvo
   827 stuks

04.LE.000259374

Woningen (toren): 18’649  m2 bvo
    15’621  m2 gbo
Supermarkt:   3’400  m2 bvo
Winkels:  6’000 m2 bvo
Hotel:    13’234  m2 bvo
Kantoren:  12’930  m2 bvo
Parkeren:  8’100 m2 bvo
   401 stuks

04.LE.001465921

Woningen:   22’340  m2 bvo
    17’957  m2 gbo
Supermarkt:   3’400  m2 bvo
Winkels:  6’000 m2 bvo
Hotel:    13’249  m2 bvo
Kantoren:  12’000  m2 bvo
Parkeren:  9’070 m2 bvo
   449 stuks

04.LE.001466384

Woningen:   22’340  m2 bvo
    17’957  m2 gbo
Supermarkt:   3’400  m2 bvo
Winkels:  6’000 m2 bvo
Hotel:    13’400  m2 bvo
Kantoren:  12’000  m2 bvo
Parkeren:  9’070 m2 bvo
   449 stuks

04.LE.001475985

Woningen:   22’340  m2 bvo
    17’957  m2 gbo
Supermarkt:   3’400  m2 bvo
Winkels:  6’000 m2 bvo
Hotel:    13’375  m2 bvo
Kantoren:  12’000  m2 bvo
Parkeren:  9’070 m2 bvo
   449 stuks

Alle (honderd)duizenden tot miljoenen varianten worden in 3D gepresenteerd inclusief alle onderliggende cijfers. Maak je selectie en 

vergelijk varianten ten opzichte van elkaar. Sneller betere keuzes maken was nog nooit zo eenvoudig! 

‘ De algoritmen 
die wij 
gebruiken, 
kunnen 
miljoenen 
versies in 
heel korte tijd 
doorrekenen.’

Ties Rijkers
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wat is de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie voor 
de besluitvorming over de gebouwde omgeving?
Rijkers: ‘De algoritmen die wij gebruiken, kunnen miljoenen 

versies in heel korte tijd doorrekenen. Ze bestaan uit de variabelen 
die wij invoeren en onder meer afleiden uit bijvoorbeeld het 
programma van eisen van de opdrachtgever. Maar ook uit het 
Bouwbesluit en andere wet- en regelgeving.’

Jager: ‘We kunnen daarbij allerlei schaalniveaus behandelen: 
van een gebouw tot en met de kavel en de wijk. Zowel in bestaande 
situaties - actueel vanwege de verdichtingsopgave - als voor 
uitbreidingslocaties.’

Van Wylick: ‘Onze rol is daarbij verbindend. Een architect moet 
een gebouw inpassen in de stad, een stedenbouwkundige van 
de gemeente zoomt in naar de betreffende kavel. Wij koppelen 
die schaalniveaus en daarmee staan we de ontwerpers terzijde. 
Niet alleen bij het ontwerp an sich maar ook om op basis hiervan 
bijvoorbeeld het gesprek met de omgeving aan te gaan.’

Hoe maken jullie deze technologie toegankelijk voor jullie 
klanten?
Jager: ‘Dat is het mooie van deze manier van werken: alle 

disciplines maken gebruik van hetzelfde dashboard dat wij ze ter 
beschikking stellen. Ze gaan gezamenlijk om tafel en werken dan 
aan het meest optimale ontwerp. Daarbij kan ter plekke een uitruil 
tussen verschillende doelstellingen plaatsvinden, bijvoorbeeld 
tussen layout-efficiëntie, duurzaamheid, betaalbaarheid en 
risicoprofiel. Bovendien kunnen direct de relaties naar vastgoed- en 
grondexploitaties worden gelegd.’ 

Rijkers: ‘In het aanbrengen van die samenhang zit het holistische 
karakter van Planalogic. De stakeholders kunnen ter plekke de 
afweging maken omdat wij de consequenties van hun keuzes in 
beeld brengen.’

Van Wylick: ‘Daarbij verloop het proces veel gestroomlijnder. Hoe 
gaat dat nu bijvoorbeeld bij een tender: een ontwikkelaar rekent wat 
op een viltje en besluit mee te doen. Een architect maakt een schets 
en de kostendeskundige mag de businesscase rond maken. Een 
recept voor veel stress. Terwijl wij alle varianten in no-time hebben 
liggen. We krijgen niet voor niets vaak als reactie van mensen: hier 
wordt ons werk echt veel leuker van!’

Rijkers: ‘Voor een opdrachtgever en investeerder is het gevoel dat 
zij met zekerheid hun beslissingen kunnen nemen en verdedigen 
uiteraard heel plezierig.’ 

Van Wylick: ‘Maar ook de genoemde stedenbouwkundige van 
de gemeente kan bijvoorbeeld terugkoppelen naar college en raad 
waarom een bepaalde variant gekozen is.’

wat is jullie stip op de horizon, hoe ziet de groeistrategie voor 
Planalogic eruit?
Van Wylick: ‘We willen over vijf jaar de go-to-place in Europa 

zijn voor partijen die ofwel een locatie hebben maar geen concept, 
ofwel een concept maar nog geen plek om het realiseren. In beide 
opgaven geven wij de bandbreedtes mee waarmee opdrachtgevers 
en ontwerpers aan de slag kunnen gaan op basis van de enorme 
database aan analyses die we vanaf dag 1 inzichtelijk kunnen maken.’ 

Rijkers: ‘Ik hoop dat we daarbij nog veel meer datapartners op 
het ontwerp kunnen aansluiten. Die ontwikkeling is al gaande: we 
stoppen steeds meer functionaliteiten in de spreekwoordelijke 
soeppan. Kunstmatige intelligentie trekt daar vervolgens het 
lekkerste gerecht uit.’

Jager: ‘Ik zet in op het realiseren van duurzaamheid. Op dit 
moment kunnen we al 8 van de 17 Sustainable Development Goals 
van de VN meetbaar maken, dat willen we voor de andere 9 ook 
realiseren. Zodat duurzaamheid werkelijk integraal onderdeel is van 
de afwegingen in het ontwikkelingstraject - direct vanaf het begin.’

Pim van Wylick

Hebben we in Nederland een 

woon-PROBLEEM of woon-

CRISIS?

We hebben een woon-crisis. 

Een groot tekort aan woningen 

als gevolg van slechte 

regievoering van de overheid 

over meerdere assen, in 

combinatie met stijgende 

bouwkosten en stijgende 

hypotheekrentes = dalend 

financieringsvermogen.

Drijven beleggers de prijzen op 

van huizen? 

Die vraag kun je niet met ja 

of nee beantwoorden. Ze zijn 

onderdeel van een geheel. Dat 

geheel drijft prijzen op. 

Gaat de nieuwe minister voor 

Wonen het verschil maken?

Waarschijnlijk niet. De minister 

handelt op basis van beperkt 

advies als gevolg van de 

gehanteerde kenniseconomie 

met zijn beperkende 

watervalmethode. Daardoor 

werken alle onderzoeken 

parallel en volgordelijk in 

plaats van synergetisch. Dat 

is tijdrovend en het ontbreken 

van de mogelijkheid tot 

scenario analyses maakt dat 

gevolgen van keuzes niet 

inzichtelijk zijn. 

Het gevecht om de ruimte? 

Waar bouwen we wel en niet?

Inbreiding. Daarmee gebruik je 

de bestaande infrastructuur, 

zijn voorzieningen mogelijk 

door de aangebrachte 

schaal en blijven bestaande 

structuren compact.

Welke innovatie gaat echt het 

verschil maken? 

Niet zozeer een specifieke 

innovatie maar gebruik van 

data. De vastgoedsector 

werkt nog grotendeels als 

kenniseconomie, terwijl de 

rest van de wereld de transitie 

naar de data-economie al 

ruimschoots heeft ingezet. De 

partijen die gebruik van data in 

vastgoed omarmen, gaan een 

verschil maken. 

Als je één groep moet noemen 

die nu op de woningmarkt als 

eerste hulp nodig heeft, welke 

groep is dat dan?

Doorstromers. Starters hebben 

niet of nauwelijks kans op een 

woning doordat er een enorm 

scheefwoonprobleem is. Er 

zit een behoorlijke groep die, 

op basis van inkomen, geen 

aanspraak meer mag doen op 

een sociale woning, maar er 

wel in eentje woont doordat 

in het verleden wel aan de 

eisen werd voldaan. Die groep 

kan niet doorschuiven naar 

een lage of middeldure huur 

omdat die woningen simpelweg 

ontbreken in de markt. 

Wat wordt het belangrijkste 

kenmerk van wonen in de 

toekomst?

Inclusiviteit en flexibele 

concepten. Hoe kan ik zo lang 

mogelijk in dezelfde sociale 

omgeving blijven wonen bij 

een continue veranderende 

woonvraag (single, koppel, 

familie, kinderen het huis uit, 

verzorging).

Wat zouden partijen op de 

Nederlandse woningmarkt 

anders en beter kunnen doen?

Regie. Afstemmen met elkaar 

wie het beste wat kan doen. Nu 

wordt ieder kavel versnipperd 

en is schaalvoordeel ver te 

zoeken. Maar een ontwikkeling 

met 10 kavels in elkaars buurt 

kan opgepakt worden door 

functies uit te wisselen, te 

clusteren en te plaatsen waar 

ze het beste tot hun recht 

komen. 

Heeft de stad grotere woningen 

nodig?

Nee. De stad heeft de 

mogelijkheid nodig om 

flexibel met veranderende 

huisvestingsvragen om te gaan.  

De betaalbare woning bestaat 

niet? 

Die bestaat. Om die te 

implemteren heb je alleen 

een andere aanpak nodig 

dan de huidige versnipperde, 

inefficiënte, mono-

dimensionele kenniseconomie 

aanpak.

Hoe oud ben je: 

47

Waar groeide je op: 

In Venlo

‘ We krijgen niet voor 
niets vaak als reactie van 
mensen: hier wordt ons 
werk echt veel leuker van!’

In welke stad/dorp ligt je hart: 

Amsterdam. Na in het 

buitenland zowel gewoond en 

gewerkt te hebben, merk ik hoe 

hoog de kwaliteit van leven in 

Amsterdam kan zijn

Ben je geworden wat je wilde 

worden:

Ja, ik was al vroeg 

geïnteresseerd in het vak 

architect

Ben je geworden wie je wilde 

worden? 

Ja 

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt: 

Thuis

Binnen- of buitenmens:

Buitenmens

Introvert of extravert:

Precies in het midden

Sporter of studiebol:

Studiebol die sport nodig heeft 

om z’n hoofd leeg te maken

Socialist of kapitalist:

Socialist die begrijpt dat 

kapitalisme bestaansrecht 

heeft

Risico’s mijden of nemen:

Nemen

Luisteren of spreken:

Luisteren

Werken of vrij zijn: 

Vrij zijn na een week loeihard 

werken

Fietsen of auto:

Fiets

Thuis koken of buiten de deur 

eten:

Thuis uitgebreid koken

Passie voor:

Innovatie

Grootste inspiratie:

Mensen die, ondanks 

tegenslagen, iets fantastisch 

presteren

Dit raakt mij persoonlijk:

Kinderleed

Topserie Netflix:

Kiss the ground (eigenlijk een 

documentaire)

Favoriet vervoersmiddel:

Mijn 12 jaar oude volledig 

verschoten geanodiseerde

Vanmoof

Ultieme ontspanning: 

Zondagochtend ontbijt op het 

strand met het gezin

Beste sportprestatie:

De run-bike-run (14km rennen, 

60km fietsen, 7km rennen)in 3 

uur en 6 minuten afronden

Guilty pleasure:

De speellijst van dj Gerhard

Beste zakelijk advies:

Just do it

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou:

De dag doorbrengen met 

mensen die ik graag om mee 

heen heb

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

Dat iedereen die me dierbaar 

is, gezond is

Is er iets waarvan je al heel 

lang droomt: 

Skiën in Noorwegen 

in combinatie met het 

Noorderlicht 

Als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn:

Meer geduld

Wat maakt de stad slim:

Het feit dat ze er is, en geen 

tabula rasa, maakt dat ze 

(gedwongen) evolueert en ons 

daarmee dwingt harder na te 

denken over veranderingen

‘ We helpen onze 
opdrachtgevers 
in de voorfase 
met het zo 
goed mogelijk 
nemen van hun 
beslissingen.’

Hugo Jager


