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Van GIM naar BIM
Digitalisatie: machine learning 
en 3D-ondergrondmodellering 

Tijdens een recent project heeft Fugro zich gericht op het classificeren van sonderingen en 
boringen door middel van ‘machine learning’. Op basis hiervan is vervolgens een 3D-ondergrond-
model gecreëerd. Hieruit kunnen 2D-dwarsdoorsnedes worden geselecteerd, waarmee automa-
tisch geotechnische berekeningen worden gemaakt. Dit levert een dynamisch en snel aan te 
passen methode op van parametrisch ontwerpen waardoor, ook als er last minute ontwerpwijzi-
gingen worden doorgevoerd, een efficiënt en economisch funderingsontwerp wordt gemaakt.

De bodemopbouw is complex en uitdagend en om de 
geo-risico’s te verkleinen is een nauwkeurig  
3D-ondergrondmodel gemaakt. Met de lokale geolo-
gische kennis van ervaren geotechnische adviseurs, 
ondersteund door uitgebreid grond- en laboratorium-
onderzoek en de toepassing van computeralgoritmes 
(machine learning), zijn grote hoeveelheden geodata 
verwerkt, geanalyseerd en inzichtelijk gemaakt voor 
alle betrokken partijen ten behoeve van het ontwerp.

Online data sharing solution
In samenspraak met de klant is een robuuste web 
based benadering gekozen die Fugro semi real-time in 

staat stelt inzicht te krijgen in de uitdagende grond-
condities en de geodata. Het geïntegreerde online 
Gaia platform is toegepast voor het verwerken van 
de data uit het grondonderzoek. Deze tool bevat een 
ingebouwde kwaliteitscontrole. Semi real-time zijn 
de resultaten van de sonderingen en de voortgang in 
het veld in te zien. Hierdoor is het leveren van nieuwe 
datasets mogelijk. Het delivery platform is toegepast 
voor levering van de geodata aan de klant. 

Opstellen bodemprofielen
Er zijn verschillende typen en moeilijk van elkaar te 
onderscheiden slappe bodemlagen in kaart gebracht 

In korte tijd werd een omvangrijk grondonderzoek uitgevoerd en de geodata eenduidig verwerkt via het online platform Gaia
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Links en rechts: 3D-visualisaties van de ondergrondcondities

Classificatie van de verschillende lagen van de zachte onder-
grond was ingewikkeld, maar belangrijk voor het ontwerp

om nauwkeurige data te krijgen voor het geotechnisch 
ontwerp. 
Alhoewel de classificatie van de slappe bodemlagen in 
de sonderingen complex was, zijn grote hoeveelheden 
geodata automatisch verwerkt en geanalyseerd. Deze 
resultaten zijn daarna verwerkt in een 3D-ondergrond-
model, waarmee een enorme versnelling van hoog-
waardige classificatie kon plaatsvinden. 

Digital twin ondersteunt ontwerpers
In het 3D-ondergrondmodel kunnen 2D-bodem-
profielen worden gegenereerd op elke gewenste 
locatie. Hierbij is voor het maaiveld het topografische 
hoogtemodel van het project gebruikt, dat goed te-
rugkomt in het model. Met deze geïntegreerde digital 
twin kunnen de geotechnische ontwerpteams nu ter 
plaatse van de constructies de bodemopbouw zien 
en deze, inclusief alle parameters, importeren in de 
rekenmodellen.  

Ten slotte is het 3D-ondergrondmodel geïmporteerd 
in het Bouwinformatiemodel (BIM) van de project-
organisatie, zodat dit voor alle betrokken partijen 
inzichtelijk is. 
 
Voordelen digitalisering grondonderzoek
Fugro’s online platform Gaia en het 3D-ondergrond-
model hebben voor de opdrachtgever en andere stake-
holders de volgende voordelen opgeleverd: 

• Het gebruik van semi real-time online Gaia 
platform heeft geresulteerd in een vermindering 
van naar schatting 10.000 e-mails gedurende 
het project, wat tijdsbesparing en efficiency heeft 
opgeleverd;

• ‘One single point of truth’ van geodata verkort de 
ontwerptijd en vermindert risico’s in geval van 
gebruik van verouderde data;

• Directe visualisatie van het 3D-ondergrondmodel 
garandeert efficiënte uitvoering van het geotech-
nisch ontwerp;

• Kostenbesparingen door potentiële parametri-
sche berekeningen toe te passen om ontwerpmo-
gelijkheden en kostenvergelijkingen te analyse-
ren door het 3D-ondergrondmodel te gebruiken;

• Soepele integratie van het 3D-ondergrondmodel 
in het Bouw Informatie Model (BIM) staat ontwer-
pers toe clash-controles te doen om te zien of 
fundaties zijn gesitueerd in de juiste grondlagen 
om kostbare constructiefouten te voorkomen.

Diederick Bouwmeester, Fugro
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OPTIMAAL ONTWERP
MET EEN LAAG RISICOPROFIEL 
DOOR  GEAVANCEERD
3D-ONDERGRONDMODEL 

VOOR SLIMME DATA-TOEPASSINGEN

Voor meer informatie 
fugro.nl
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