
Inleiding
De recente ontwikkeling in sensoren, de toene-
mende ordegrootte van (landwinnings)projecten
en het steeds groeiend belang gehecht aan moni-
toring leidt tot een explosie aan geotechnische
data. De bestaande systemen voor opslaan en ver-
werking van alle informatie is vaak onvoldoende
om met die grote hoeveelheid om te gaan. Tegelij-
kertijd is er een enorme ontwikkeling in data science,
waarvan vele toepassingen ook gratis onder open
source licenties beschikbaar zijn. Door gebruik te
maken van deze weelde van mogelijkheden, binnen
een geotechnisch kader en gecombineerd met de
nodige expertise, kan de data efficiënt beheerd
worden, kunnen de vele en herhaalde  kwaliteits-
controles geautomatiseerd worden en kunnen 
geotechnische projecten tegelijkertijd ook verder
geoptimaliseerd worden. Dit alles is dankzij de 
huidige beschikbare open source software tevens
relatief eenvoudig beschikbaar voor iedereen.

Ten gevolge van de schaarsheid van ‘goede’ grond
voor landwinningen op vele locaties wereldwijd
wordt ook meer en meer gebruik gemaakt van 
minder geschikte materialen (slib, klei, gronden
met hoog gehalte aan silt-en kleifractie). Derge-
lijke landwinningen hebben veel meer nood aan
uitgebreide nazorg, grondverbeteringen en grond-
onderzoek. Voor een grote landwinning in Singa-
pore werd een nieuw data-framework opgezet
voor het geintegreerd gebruik van grondonder-
zoek, monitoring en ondersteunende operationele
data.

Geospationele database en python
workflow voor geotechnische data
Om een database op te zetten voor heterogene 
geotechische data met mogelijkheid tot robuuste
dataverwerking moet aan een aantal voorwaarden
voldaan worden. Het grote merendeel van de 
geotechnische data is plaatsgebonden. Een geo-
spationele database werd daarom opgezet voor
het verzamelen van alle data. Om de data ten volle
te gebruiken is het ook belangrijk dat de data niet
enkel in pdf of ‘raw format’ opgeslagen wordt, 
gelinkt aan een bepaalde positie, maar dat alle
data gestructureerd wordt in een relationele data-
base. Ten slotte is het belangrijk dat de database
een betrouwbare link heeft met scripts (zoals in
Python) voor verdere verwerking. Gezien de onge-
ziene vooruitgang in open source software is het
bijgevolg ook mogelijk om het volledige frame-
work uit te bouwen met open source componenten.

PostgreSQL (www.postgresql.org) is een krachtige
en populaire open source relationale database 
met een sterk ontwikkelde GIS extensie voor geo-
spationele data (https://postgis.net/). Deze data-
base voldoet aan all hierboven opgesomde voor-
waarden en is bovendien gratis te gebruiken met
een behulpzame gebruikersgemeenschap. De 
database kan op verschillende manieren behan-
deld worden en heeft een breed spectrum aan
API’s (Application Programming Interface) om met
andere programma’s informatie uit te wisselen. 
De samenwerking tussen de database (PostGIS) en
de dataverwerking (Python) is geschetst in figuur 1.

Dankzij de relationele database kan de data 
efficient gestructureerd worden in gelinkte tabel-
len waardoor er gefiltered kan worden in meerdere
dimensies. Veel geotechnische data is namelijk
niet alleen gelinkt aan een bepaalde locatie, maar
ook aan diepte (denk aan sonderingen, monsters
uit boringen of piëzometers) en varieert soms ook
over de tijd (bijvoorbeeld bij piëzometers). Boven-
dien heeft deze data vaak een brede waaier aan
metadata: ieder piezometer datapunt is gelinkt
aan een sensor, met een installatiedatum, project,
methode, sensortype, diepte etc. Om hiermee 
om te gaan, kan de meeste data gestructureerd
worden in twee gelinkte tabellen: POINT en DATA.
De POINT tabel bevat de metadata, zoals voor een
sondering bijvoorbeeld de locatie (lokaal en 
globaal als GIS object), de testdatum, het conus-
type, het project, etc. De DATA tabel bevat dan alle
data gegenereerd door de test zelf: een data-punt
per diepte, met de conusweerstand, de locale 
wrijving, het wrijvingsgetal, de poriewaterspan-
ning enzovoort. Ieder datapunt in de DATA tabel is
gelinkt aan de POINT tabel via een ForeignKey, wat
toe laat om op eenvoudige wijze voor iedere test
van de POINT tabel alle testgegevens op te vragen.
Dezelfde structuur kan dan gebruikt worden voor
piëzometers of extensometers, in dit geval voor
datapunten in de diepte en de tijd. De tabellen
voor sonderingen zijn weergegeven in figuur 3.

Voor boringen en bijhorende laboresultaten is een
diepere structuur met meerdere gelinkte tabellen
opgezet (zie figuur 4). Om uitwisseling van geo-
technische data te verzekeren is de structuur 
opgezet in lijn met het AGS4 formaat. AGS4 files
kunnen zo, dankzij een python script, automatisch
geïmporteerd worden in de database.
Dankzij de relationele mogelijkheden van SQL kan
erg complexe, gelinkte data op eenvoudige manier
met elkaar verbonden worden en dankzij ORM 
(object-relational mapping) is de structuur intuitief
op te stellen en flexibel aan te passen. Dit gaat niet
enkel om geotechnische data maar even goed 
om operationele data of topografische data.

Toepassing: zettingsmonitoring 
en -voorspelling bij landwinning
Een grote landwinning in Singapore lag aan de
basis voor het ontwikkelen van de beschreven 
database en bijhorende dataverwerking. Om de
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Figuur 1 – PostGIS - Python workflow voor geotechnische data.
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toepassingen van de werkomgeving te illustreren
wordt de grondverbetering met voorbelasting en
verticale drains gebruikt. Om de eindniveaus van
de landwinning goed te controleren is het belang-
rijk om de zettingen in detail in kaart te brengen en
de finale zettingen te voorspellen. 

METEN VAN ZETTINGEN: ZETTINGSBAKENS,
EXTENSOMETERS EN DRONE SURVEYS
De zettingen tijdens de landwinning en voorbelas-
ten worden op verschillende manieren opgemeten.
In de eerste plaats zijn er zettingsbakens die de
zettingen van het grondoppervlak direct opmeten.
Daarnaast worden extensometers gebruikt om de
zettingen over de diepte beter in kaart te brengen.
Extensometers zijn ook minder gevoelig aan lokale
verstoringen. Een groot aantal meetpunten werd
geïnstalleerd en alle data werd automatisch opge-
nomen in de PostGIS database. Iedere methode
heeft echter een aantal beperkingen. Zo moet alle
fysieke instrumentatie worden beschermd en is
het risico op schade nooit volledig uitgesloten,
waardoor een meting soms wordt onderbroken. 
Omwille van die beperkingen werd een (Python) 
algoritme ontwikkeld om topografische surveys,
uitgevoerd met drones, te gebruiken om er zettin-
gen uit af te leiden. Het verschil in niveau over de
tijd kan veel oorzaken hebben: afgravingen, plaat-
sing van voorbelasting, compactie van wegen of
zettingen. Enkel in dit laatste geval is de meting 
relevant. Het ontwikkelde algoritme maakt het 
onderscheid op basis van het huidige niveau van 
de meting, de locatie en de ordegrootte van het
verschil. Deze metingen worden opnieuw in de

PostGIS database opgenomen (meetpunten en 
interpretatie per locatie en tijdstip). De survey-
gebaseerde zettingen zijn vooral belangrijk (en 
het meest betrouwbaar) op het moment dat de
landwinning net wordt geplaatst, met beperkte
toegankelijkheid en vóór het installeren van alle
andere instrumentatie. De metingen illustreren 
het belang van zettingen onder eigengewicht bij
hergebruik van zachte kleigrond. 

De zettingsmetingen op basis van drone, extenso-
meters en zettingsbakens zijn vaak niet identiek
omwille van de redenen hierboven en hebben bij-
gevolg een complementaire functie. Op basis van
alle informatie wordt bijgevolg een gecombi-
neerde gewogen zettingsmeting afgeleid. 
De gecombineerde zettingsmeting kan bijgevolg
gebruikt worden om een zettingscontour op te
zetten van het project, als is weergeven in figuur 5. 

Landwinning gebeurt meer en meer met ‘niet-geschikte’ gronden (slib, klei,
gronden met hoog gehalte aan silt-en kleifractie) waarvoor uitgebreide grond-
verbeteringswerken nodig zijn. Die grondverbeteringswerken gaan gepaard 
met grondonderzoek campagnes, alsook constructiefeedback en monitoring.
Voor een project in Singapore werd een systeem opgezet dat de kracht van
Python scripts combineert met een GIS database en ORM (Object-relational
Mapping) om de verzamelde overvloed aan data efficiënt te gebruiken.
Het open source PostGIS-Python framework laat in de eerste plaats toe om 
de verzamelde data efficiënt te visualiseren op verschillende manieren. De 

monitoring data wordt gebruikt om via conventionele technieken volledig 
automatisch de consolidatiegraad te berekenen, bijvoorbeeld via de Asaoka en
Hyperbolische methode en de resultaten te exporteren naar rapporten op maat
van het project. De werkelijke kracht van PostGIS zit hem echter in de geospatiale
capaciteiten: locatiegebonden combinaties worden gemaakt van grondonder-
zoek, PVD (Prefabricated Vertical Drains) werken, extensometers, piëzometers,
waterpeilmetingen, zettingsbakens en wekelijkse topografische data. Die data
kan vervolgens gelinkt worden via een geavanceerde consolidatieberekening,
met geautomatiseerd afleiden van de parameters.
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Figuur 2 – Voorbeeld van
GPS logging data in de Post-
GIS database (pgadmin geo-
metry viewer).

Figuur 3 – POINT en
DATA tabellen voor

sonderingsdata.

Figuur 4 – Extract van
PostgreSQL tabellen voor
boringen en samendruk-
kingsproeven.
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BEPALEN VAN CONSOLIDATIEGRAAD: 
EXTRAPOLATIEMETHODES OP GROTE SCHAAL
Dankzij de gecombineerde data in de PostGIS 
database is het eenvoudig om voor ieder datapunt
een aantal automatische analyses uit te voeren. 
De zettingsmetingen hebben onder andere een 
belangrijke rol in het afleiden van de consolidatie-
graad. Hiervoor worden extrapolatiemethodes 
gebruikt zoals de Asaoka methode (Asaoka, 1978)
of de hyperbolische methode (Tan, Inoue and Lee,
1991). Een voorbeeld voor de hyperbolische 
methode is weergeven in figuur 6, zoals geïmple-
menteerd in een Python algoritme. Dit laat toe om
voor alle instrumentatie (wat voor dergelijke pro-
jecten zeer omvangrijk wordt) op wekelijkse basis
en op automatische wijze met de laatste metingen
de consolidatiegraad af te leiden en zo te bepalen
wanneer de voorbelasting kan worden weggenomen. 

VOORSPELLEN VAN FINALE ZETTINGEN 
OP BASIS VAN SONDERINGEN
Het is erg belangrijk om niet alleen de zettingen te
meten als kwaliteitscontrole, maar ook de zettingen
te voorspellen. Vooral bij maximaal hergebruik 
van zachte kleiige grond is het namelijk kritisch om
na grondverbetering niet al te hoog te eindigen
met de kleigrond, maar ook niet te laag. 

Het voorspellen van zettingen in een landwinning
met zachte grond is echter niet voor de hand 
liggend: de gebaggerde grond is vaak erg hetero-

geen en (gedeeltelijk) verstoord. De zettingen 
zijn dan ook niet alleen afhankelijk van de samen-
drukbaarheid van de grond, maar ook van de 
huidige spanningstoestand: een gedeelte van de
grond is overgeconsolideerd en zal weinig zetting
ondergaan, terwijl een andere gedeelte onder-
geconsolideerd is en nog significant zal samen-
drukken onder eigengewicht. 

Om de spanningstoestand in de grond in kaart te
brengen werden sonderingen gebruikt: de grond-
lagen worden geïdentificeerd aan de hand van 
correlaties, alsook geprogrammeerde kennis van
de lokale geologie. Zo kan een aannemelijke range
van dieptes in achter worden genomen van iedere
grondlaag op basis van het 3D grond model, met
lokale onderscheiding op basis van Robertson’s
soil behaviour type index. Deze grondlagen zijn
enerzijds gerelateerd aan (intrinsieke) samendruk-
kingsparameters en anderzijds wordt voor iedere
grondlaag een inschatting over de diepte gemaakt
van de overconsolidatiegraad. 

Eens de spanningstoestand gekend is kunnen de
zettingen met de samendrukkingswet van Terzaghi
worden berekend, zie formule 1. 
Met het opgezette algoritme kan nu opnieuw voor
ieder CPT punt de zetting worden voorspeld, wat
leidt tot een contourplot zoals in figuur 7. Deze
toont de significante ruimtelijke variatie van de
zettingen: de sterkte van de gebaggerde en 

geplaatste grond varieert erg sterk vóór grond-
verbetering, ondanks gelijklopende intrinsieke 
eigenschappen van die grond. Sonderingen zijn in
staat om die variaties goed in beeld te brengen.
Deze voorspelling kan dankzij het data-framework
automatisch worden bijgewerkt naarmate meer
sonderingen beschikbaar worden. 

TERUGREKENEN VAN ZETTINGEN OVER 
DE TIJD EN BIJWERKEN VAN ZETTINGS-
VOORSPELLINGEN
Figuren 5 en 7 geven respectievelijk de gemeten en
de voorspelde zettingen weer. De ruimtelijke 
variatie van de zettingen is duidelijk gelijklopend
bij de metingen en voorspelling, al is de orde-
grootte niet altijd identiek. Het is dan ook de
moeite waard om een calibratieoefening uit te 
voeren en te achterhalen welke ontwerppara-
meters kunnen verbeterd worden. 
De totale zakking op ieder punt is het product van
gecumuleerde vervormingen over de diepte. 
Gegeven de ruimtelijke variatie van de grond in
drie dimensies is het nuttig om de de vervormingen
te evalueren over de diepte aan de hand van exten-
someters. Bovendien is de tijdsdimensie ook 
belangrijk omwille van twee redenen. In de eerste
plaats is het belangrijk om de consolidatietijd te
voorspellen en te calibreren om te verzekeren dat
de grondverbetering efficiënt wordt aangepakt.
Daarnaast biedt het gedrag over de tijd ook inzicht
in de samendrukbaarheid van de grond en laat het
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Formule 1

Figuur 5 – Gemeten zettingen op basis van automatische combinatie
van zettingsbakens, extensometers en drone surveys.

Figuur 6 – Voorbeeld van een zettingscurve
geinterpreteerd met de hyperbolische methode.
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toe om niet alleen zettingsbakens, extensometers
en drone survey data te combineren, maar ook 
waterspanningsmetingen. De metingen over de
tijd en over de diepte voor een gegeven locatie laat
bijvoorbeeld toe om een onderscheid te maken
tussen de zakking onder eigengewicht in het begin
van de landwinning tegenover de zakking veroor-
zaakt door opbouw van de voorbelasting en zwel-
ling na ontlasting. 
Om het gedrag over de diepte en over de tijd 
te modelleren op basis van sonderingsinput is een
geavanceerder numeriek model nodig. Bovendien
is een interface nodig met de PostGIS database en
met een krachtige programmataal zoals Python
voor verdere analyse. Omwille van die reden werd
een axisymmetrisch consolidatiemodel opgezet
dat toelaat om dankzij de eindige verschillen 
methode voor iedere verticaal de consolidatie en
zettingen te voorspellen. Het model laat toe om
met meerdere lagen en grondsoorten te werken,
met en zonder verticale drains, een variatie in de
watertafel en een variatie in de bovenbelasting
(belasting en ontlasting). 

Het model is geimplementeerd in Python en kan
bijgevolg volledig worden geintegreerd in het
PostGIS-Python framework. 
In deze toepassing steekt de kracht van GIS 
werkelijk de kop op: voor een gegeven locatie kan
nu alle informatie automatisch worden verzameld
en gelinkt: 
- de dichtstbijzijnde sondering ligt aan de basis

voor de initiële spanningstoestand en het grond-
profiel;

- de dichtstbijzijnde topografische data wordt 
gebruikt voor het afleiden van de bovenbelasting
over de tijd;

- de diepte en installatiedatum van de dichtbij-
zijnde verticale drains bepalen de radiale rand-
voorwaarden;

- het dichtstbijzijnde gemeten waterniveau over
de tijd wordt meegenomen om de hydrostatische
waterspanning correct te modelleren;

- de dichtstbijzijnde gecombineerde zettings-
metingen (zettingsbakens, extensometers en
drone survey interpretaties) worden met het
modelresultaat vergeleken;

- de dichtsbijzijnde waterspanningsmetingen (op
verschillende dieptes) worden eveneens met het
modelresultaat vergeleken.

Figuur 8 geeft schematisch de verschillende com-
ponenten van de analyse weer, met indicatie van
ofwel een PostGIS call, ofwel een in-house Python 
algortime. Zoals het schema suggereert begint
alles vanuit de selectie van een sondering. Alle 
andere componenten worden daarna automatisch
opgevraagd en met elkaar vergeleken. Hieruit
volgt dan een visualisatie met de vergelijk van 
zettingsmetingen en voorspelde zettingen over de
tijd. Uiteindelijk kan de meting en voorspelling
ook met elkaar worden vergeleken en onstaat een

feedbacklus waarbij parameters (automatisch)
worden bijgewerkt zoals verder besproken.
De voorspelde en werkelijke zettingen en water-
spanningsmetingen zijn weergegeven in figuren 
9 en 10. De waterspanning reageert duidelijk op 
de voorbelastingsstappen en de voorspelling is vrij
goed voor de meeste grondlagen, voornamelijk
dan de diepere lagen. De initiële zetting onder 
eigengewicht komt qua ordegrootte ook goed
overeen. Het zettingsverloop over de tijd is echter
minder goed gemodelleerd. Voornamelijk de laag
tussen -2.2mCD en +0.8mCD veroorzaakte meer
zettingen dan gemodelleerd. 

Om de modellering verder te verbeteren is het 
mogelijk om een aantal parameters aan te passen,
zoals de overconsolidatiegraad, OCR, de samen-
drukbaarheidsindex  en de consolidatie- coëffi-
ciënten. Dit kan uiteraard manueel gebeuren, maar
dit is erg arbeidsintensief en op grote schaal is 
een geautomatiseerde fitting wenselijk. Om dit te
bereiken wordt gebruik gemaakt van numerieke
optimalisatiealgoritmes die vaak gebruikt worden
voor machine learning en waarvoor krachtige open
source pakketten beschikbaar zijn voor Python,
(Newville et al., 2014). Deze algoritmes gaan op
zoek naar een minimum van een multidimensionale
foutenfunctie. Het is dus de bedoeling om een 
objectieve functie op te stellen die de globale 
afwijking van het model ten opzichte van alle 
metingen vertegenwoordigt, op basis van een set

samendrukbaarheids- en consolidatieparameters
over de diepte. De functie  die hiervoor werd 
opgesteld is een gewogen som van eindige 
verschillen van zowel de waterspanning als de 
zettingen, met  de modeloplossing en  de vector
van meetresultaten: 

De functie wordt dan geminimaliseerd door het
aanpassen van de parametervector  (met para-
meters, en overde diepte). Binnen de grond-
mechanische limieten van het consolidatiemodel
wordt dus machine learning toegepast om de 
werkelijkheid zo goed als mogelijk te modelleren
met de beschikbare data. Hier zijn tal van variaties
op mogelijk. Figuren 11 en 12 geven de model-
resultaten weer na aanpassen van de parameters.
Zo werd de stijfheid en consolidatiesnelheid van
de tweede laag verlaagd en van de daarop-
volgende laag verhoogd om de fout , vergelijking
(2), te minimaliseren. Het model slaagt er in na 
automatische parameterfitting de poriewater-
metingen te interpreteren en de variabele stijfheid
en consolidatiesnelheid in kaart te brengen. Het
model geeft ook onmiddellijk de consolidatie-
graad van de grond over de diepte en de tijd. 
De optimalisatie maakt op basis van een objectieve
globale fout  de afweging tussen de fout van 
zettingen en poriewaterspanningen, en correcte
modellering in het begin tegenover het einde van
de metingen, o.a. gecontroleerd door de gewich-
ten. De optimalisatie illustreert bijvoorbeeld dat

Figuur 7 –
Voorspelde 

zettingen op ieder 
sonderingspunt.
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Figuur 8 –
Gecombineerde
analyse van sonde-
ringen, zettings-
metingen en
voorspellingen.
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de consolidatie-coëfficiënt niet constant blijkt te
zijn maar eerder toeneemt bij verdere belasting
voor deze grond. Om hier mee om te gaan zou een
complexer model toegepast kunnen worden.

Dankzij de integratie van de database, het conso-
lidatiemodel en de numerieke optimalisatie in 
het zelfde framework kan de parameterfitting 
eenvoudig herhaald voor meerdere locaties of 
bijvoorbeeld herhaald worden op wekelijkse basis
met bijgestelde voorspellingen per locatie.  

Conclusies
Dankzij digitalisering en de opkomst van meer en
betere meettoestellen worden ingenieurs meer en
meer overstelpt met grote hoeveelheden data. 
Anderzijds is er tegenwoordig ook zoveel reken-
kracht beschikbaar dat het niet alleen mogelijk is
om veelvuldig simulaties uit te voeren, maar ook
iteraties op die simulaties uit te voeren. Een 
geïntegreerd GIS datamanagement systeem voor
geotechnische data in de ruime zin van het woord,
met niet alleen grondonderzoek, maar ook instru-
mentatiemetingen, topografische metingen en
operationele feedback, laat toe om de beschikbare
data optimaal te benutten en automatisch analyses
uit te voeren. Dankzij de interactie van een PostGIS

database systeem en een krachtige programeer-
taal zoals Python is het ook mogelijk om die data
direct te vergelijken met simulaties en optimalisa-
tietechnieken uit te voeren. 

In dit artikel werd een voorbeeld uitgewerkt voor
het voorspellen en interpreteren van zettings-
metingen van een grote landwinning. Hiervoor
werden een zestal types metingen samengebracht,
goed voor ongeveer 4000 datapunten per locatie,
automatisch gefilterd op basis van de sondeer-
locatie. Dankzij Python algorithmes en Python-
gebaseerd consolidatiemodel kan deze informatie
gebruikt worden om het zettingsgedrag te voor-
spellen op basis van sonderingen en nadien auto-
matisch te optimaliseren naarmate metingen
beschikbaar komen. 
De volledige ontwikkeling van de framework dat
hier werd uitgewerkt is gebaseerd op open-source
software en maakt aldus geen gebruik van vaak 
gesloten commerciële pakketten met beperkte
functionaliteit.
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Figuur 9 – Gesimuleerde en gemeten zettingen.

Figuur 11 – Geoptimaliseerde modellering van het zettingsverloop
met automatische aangepaste parameters.

Figuur 12 – Geoptimaliseerde modellering van het waterspanningsverloop
met automatische aangepaste parameters.

Figuur 10 – Gesimuleerde en gemeten waterspanningsmetingen.
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