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Inleiding
Digital Engineering is een ontwikkeling die het 
ingenieursvak in snel tempo verandert. Het is een
overkoepelend begrip voor; automated enginee-
ring, interoperabiliteit, parametrisch ontwerpen,
BIM en het werken met big data. Eerdere trans-
formaties in het ingenieursvak hadden vooral 
betrekking op het analyseren van technisch inhou-
delijke vraagstukken. Zoals in de jaren 70 de 
opkomst van het gebruik van ontwerp software, en
in de jaren 90 het gebruik van de eindige elemen-
ten methode. Digital Engineering brengt ons een
stap verder. Het is het automatiseren en integreren
van (ontwerp)processen, en het werken met data-
stromen. Deze ontwikkelingen maken het mogelijk
om ontwerpproces efficiënter, flexibeler en beter 
traceerbaar te maken. Digital Engineering biedt
ook nieuwe mogelijkheden vanuit de data science
(bijvoorbeeld machine learning).

Royal HaskoningDHV werkt hard aan deze digitale
transformatie. Nieuwe collega’s met andere vaar-
digheden en kennis worden aangenomen. Het data
science bedrijf Ynformed is overgenomen. Huidige
werknemers volgen opleidingen over Python,
Scrum en data modellen. Een deel van de business-
modellen verandert van projecten naar producten

en services. Ook in het vakgebied van de geotech-
niek is deze transformatie merkbaar.   
In dit artikel beschrijven we enkele belangrijke 
onderwerpen binnen digital engineering: Auto-
mated Engineering, Data management en Inter-
operabiliteit. Aan de hand van het geotechnische
ontwerpproces presenteren we een toekomstvisie
en beschrijven we de ontwikkelingen binnen Royal
HaskoningDHV. 

Automated Engineering
Automated Engineering gaat over het automati-
seren van het ontwerpproces. Het kan hierbij gaan
om het efficiënt(er) uitvoeren van stappen in 
het proces, of het automatiseren van het gehele
proces. Parametrisch ontwerpen gaat een stapje
verder. Een ‘statisch’ model wordt ‘dynamisch’ 
gemaakt. Hiermee kan een ontwerpmodel worden
aangemaakt, aangepast en getoetst op basis van
vooraf gedefinieerde variabelen en voorwaarden.
Generatief ontwerpen is de heilige graal. Hier-
mee worden ontwerpvarianten gegenereerd en 
beoordeeld door de computer op basis van vooraf
gedefinieerde criteria. Met de toevoeging van
kunstmatige intelligentie en data science kunnen
de functionaliteiten van een computer worden
“getraind” om dit proces te optimaliseren. Essen-
tiële onderdelen om Automated Engineering, 

parametrisch- en generatief ontwerpen mogelijk te
maken zijn data management en interoperabiliteit. 
Automated engineering en parametrisch ontwerpen
is volop in ontwikkeling binnen de projecten van
Royal HaskoningDHV. Het biedt ons de mogelijk-
heid om het ontwerpproces efficiënter, flexibeler,
beter traceerbaar en uniformer te maken. 

Data management
De hoeveelheid data die we genereren, meten en
opslaan neemt sterk toe. Het is voor het ontwerp-
proces belangrijk om deze data snel te ontsluiten
en op passende wijze beschikbaar te maken. Om
inzicht te krijgen in de relaties binnen een dataset
en om data makkelijk te kunnen delen moet op 
een gestructureerde manier met data worden 
omgegaan. Databases en data warehouses zijn
hierbij van essentieel belang. 

Binnen Royal HaskoningDHV wordt er op verschil-
lende niveaus gewerkt om op een gestandaar-
diseerde manier met data om te gaan. Op bedrijfs-
niveau wordt een Common Data Environment
(CDE) ontwikkeld, gericht op een eenduidige 
opslag en structurering van onze data. CDE is een
belangrijke basis voor digitaal werken en biedt 
op termijn mogelijkheden om meer met onze data
te doen. Op project en discipline niveau worden
databases ontwikkeld ter ondersteuning van de 
digitalisering en automatisering van het ontwerp-
proces. Een database vormt hierbij een ‘single
source of truth’ om ervoor te zorgen dat iedereen
en overal met dezelfde data en uitgangspunten
werkt. Op alle niveaus (bedrijf, discipline, project)
wordt daarom gestreefd naar ‘Cloud-based solu-
tions’.

Interoperabiliteit
Interoperabiliteit kan worden gedefinieerd als 
de mogelijkheid van verschillende autonome 
(digitale) systemen om met elkaar te communice-
ren. Het vormt de basis voor Automated enginee-
ring en parametrisch ontwerpen binnen het
integrale ontwerpproces. 

In een multidisciplinair ontwerpproces gaat 
interoperabiliteit voornamelijk om data integratie,
compatibiliteit en het uitwisselen van data tussen
applicaties. De data uitwisseling kan hierbij 
direct of indirect plaatsvinden. In het eerste geval
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Figuur 1 – Vereenvoudigd schema interoperabiliteit platform RHDHV.
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wordt in een uniform format gecommuniceerd
(.IFC voor BIM of .AGS voor geotechnische data).
Voor sommige applicaties is dit niet mogelijk. In 
dit geval is conversie nodig.   

Royal HaskoningDHV is gecommitteerd aan open
standaards en om deze visie te ondersteunen
wordt gewerkt aan een integraal uitwisselings-
platform voor engineering ontwerp applicaties. Dit
platform bestaat uit clients, API’s (zie kader voor
definities), een database en een web portal. Met
behulp van applicatie specifieke clients (plug-ins)
kunnen gegevens, via de verschillende API’s, 
van en naar de ‘Cloud-based’ database worden 
gestuurd. De clients maken hierbij gebruik van 
een protocol om projectgegevens in een uniform
format op te slaan. Dit is te vergelijken met een
reisstekker - een connectie om dezelfde data in een
ander format uit te wisselen. De web portal 
maakt het mogelijk om de data in de database te
bekijken. Met deze architectuur (figuur 1) is er 
gekozen voor een modulaire aanpak, waarbij in
stappen per applicatie kan worden ontwikkeld. 
Er hoeft maar één cliënt per applicatie ontwikkeld
te worden, dit maakt interoperabiliteit beter 
beheersbaar. Dit is een groot voordeel ten op-
zichte van directe gegevensuitwisseling tussen 
applicaties (figuur 2). 

Digital engineering in de geotechniek
Het geotechnische werkveld kan in hoofdlijnen 
in 3 fasen worden onderverdeeld: de Grondonder-
zoeksfase (grondonderzoek en interpretatie), 
de Ontwerpfase en de Uitvoeringsfase. Voor elke
fase beschrijven wij een toekomstvisie en gaan 
we in op de ontwikkelingen binnen Royal Hasko-

ningDHV op dit gebied.
In de grondonderzoeksfase is de geotechnisch 
ingenieur veelal verantwoordelijk voor supervisie
en data management. Zij/hij schrijft voortgangs-
rapportages, factual reports en adviseert over 
modificaties en prioritering van de onderzoeken.
De grondonderzoeksfase staat meestal onder
grote tijdsdruk. Vaak loopt deze gelijktijdig met 
de ontwerpfase of zelfs de uitvoeringsfase van 
het bouwproject. 

De gestructureerde digitale omgeving zorgt ervoor
dat het proces efficiënt en met hoge kwaliteit
plaatsvindt. In een ideaal systeem worden voort-
gangsrapportages en factual reports automatisch
gegenereerd en desgewenst realtime door stake-
holders geraadpleegd. De factual data wordt zo
ontsloten dat de meest recente data voor 
alle projectbetrokken is te raadplegen. Er is ten
alle tijden sprake van een single source of truth.
Dataloaders importeren de verschillende bestands-
formaten van de ruwe data zonder problemen in de
project database. 

Figuur 2 –
Directe versus 
indirecte data
uitwisseling.

Figuur 3 –
DERWa: 

Work- en 
data flow.

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

Digital Engineering is een ontwikkeling die het ingenieursvak in snel tempo 
verandert. Het is het automatiseren en integreren van processen, en het werken
met datastromen. Deze ontwikkelingen maken het mogelijk om het ontwerp-
proces efficiënter, flexibeler en beter traceerbaar te maken. In dit artikel 
beschrijven we enkele belangrijke onderwerpen binnen Digital Engineering. 

Aan de hand van het geotechnische ontwerpproces presenteren we een 
toekomstvisie. Daarnaast beschrijven we de ontwikkelingen binnen Royal 
HaskoningDHV, zoals een integraal uitwisselingsplatform voor engineering 
ontwerp applicaties en een applicatie voor het integrale ontwerp van bouw-
kuipen.!
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API (Application Programming Interface). Dit is
een set definities (communicatie protocol of
communicatie afspraken) om computerprogram-
ma’s (of databases) met elkaar te laten “praten”.
Een API biedt toegang tot informatie en/of func-
tionaliteit van een ander programma, zonder dat
ontwikkelaars hoeven te weten hoe het andere
programma (of database) precies werkt. 

Client. In dit artikel wordt hiermee een applica-
tie-specifieke tooling bedoeld die gebruik
maakt van API’s om met een database te “pra-
ten”.

CDE (Common Data Environment). Dit is een 
virtuele plaats waar alle informatie van een 
bepaald project verzameld, b!gehouden, be-
heerd en verspreid kan worden voor alle betrok-
ken part!en. Door middel van deze ‘Single
source of truth’ worden mogelijk tegenstrijdig-
heden in het project voorkomen.
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Tijdens de interpretatiefase wordt de factual data
geanalyseerd. Het product is een grond inter-
pretatie rapport met een ruimtelijk grondmodel
(stratigrafie) en parametersets voor verschillende
ontwerpberekeningen. In deze fase is ervaring 
en oordeel van de geotechnisch adviseur en inge-
nieursgeoloog essentieel. 

Het interpretatie proces wordt echter optimaal 
gefaciliteerd door geautomatiseerde subproces-
sen zoals correlatiemodellen en statische analyses.
Mapping van informatie uit deskstudies, zoals 
historische en geologische kaarten zorgt voor een
efficiënte organisatie van deze kennis. Een grond-
onderzoeks-management model biedt een ‘single
source of truth’ van factual, geïnterpreteerde data
en (versies van) reken datasets en verzorgt de 
koppelingen naar GIS, CAD en ontwerpsoftware. 

Royal HaskoningDHV werkt toe naar deze toe-
komstvisie voor grondonderzoek-management 
in haar projecten en investeert in ontwikkeling 
van ondersteunende tools en applicaties. Met het
gebruik van HoleBASE (Keynetix.cloud) is er geko-
zen voor een ’Cloud-based’ oplossing voor de 
opslag en interpretatie van geotechnische data.
Keynetix.cloud biedt standaard verschillende 
connecties naar andere engineering applicaties
(Excel en AutoCAD Civil 3D) die de interpretatie en
visualisatie van geotechnisch onderzoek makkelij-
ker maken. Door de beschikbaarheid van een 
API kunnen ook intern ontwikkelde applicaties een
live link leggen met de database. Een voorbeeld
hiervan is een ‘data loader’ waarmee CPT’s (.gef
files) inclusief (automatische) classificatie kunnen
worden toegevoegd aan de database (HoleBASE
project) om snel tot een lengteprofiel te komen. 
In verschillende projecten wordt HoleBASE dus 
gebruikt om zowel het operationele proces als 
het data management tijdens de gronderzoeks- 
en interpretatiefase te optimaliseren. 
De Ontwerpfase is in ons vakgebied vooral routi-

nematig en slechts beperkt improviserend. Door
de opgebouwde ervaring kan het ontwerpproces
van te voren redelijk goed worden gedefinieerd.
De uitkomst van het proces staat niet van te voren
vast maar bij de start is over het algemeen bekend
welke disciplines betrokken zijn, en met welke 
methoden en applicaties de analyses worden 
uitgevoerd. Dit maakt onze projecten bij uitstek
geschikt voor automatisering en parametrisering.
Daarnaast is het proces binnen een projectfase
veelal iteratief, met onderlinge afhankelijkheden
tussen disciplines. 

In de ideale wereld is er daartoe een centraal 
systeem beschikbaar waarbij geometrische 
uitgangspunten, digitaal grondmodel, ontwerp-
applicaties van de verschillende disciplines, en
overige ontwerp- en proces randvoorwaarden 
zijn opgeslagen. De invoer van gedeelde data, 
aansturing van ontwerpiteraties en het genereren
van rapporten gebeurt centraal via een aan de 
database verbonden cliënt. Resultaten van de 
ene applicatie worden desgewenst automatisch 
verwerkt als invoer in andere applicaties. Iteratieve
processen worden daarmee volledig ondersteund
om uiteindelijk het meest waardevolle ontwerp te
leveren (in termen van bijvoorbeeld kosten, plan-
ning of omgeving). Doordat alle berekeningen zijn
gekoppeld is het mogelijk om integrale probabilis-
tische analyses uit te voeren hetgeen de stakehol-
ders inzicht geeft in over-all project risico’s.
Dashboards, rapporten en tekeningen zijn digitaal
en interactief. Ze worden automatisch gegene-
reerd en gedeeld naar de wensen van de verschil-
lende stakeholders. Alle betrokkenen kunnen hun
commentaar digitaal geven en opslaan. Er zijn geen
e-mails, commentaarlijsten en verwijzingen meer
nodig. Er is sprake van een transparant en herleid-
baar ontwerpproces. Menselijke fouten zoals typo’s
of fouten in de communicatie zijn geminimaliseerd. 
Royal HaskoningDHV heeft, in samenwerking met
de bouwcombinatie De Groene Boog V.O.F., een

applicatie ontwikkeld (DERWa) voor het ontwer-
pen van bouwkuipen. De DERWa wordt momenteel
toegepast in de ontwerpfase van de tunneltoe-
ritten van het infraproject A16 Rotterdam. De 
constructie van de toeritten bestaat uit verankerde
permanente damwanden, een onderwaterbeton-
vloer en schroef-combinatiepalen. Betrokken 
disciplines zijn wegontwerp (alignement, PVR),
constructies (owb-vloeren, stempels), geotechniek
(grondkeringen, verankering en funderingsele-
menten) en geohydrologie (bemaling). 

Via een client applicatie worden tegelijk uitgangs-
punten (bijv. bouwfasering, grondwaterstand, stijg-
hoogte, ontgravingsniveau, dikte van de owb-
vloer), randvoorwaarden en toetscriteria voor
meerdere damwand-, paal- en onderwaterbeton-
vloer berekeningen langs de hele toerit ingevoerd
(figuur 4). De data wordt automatisch in de ‘Cloud-
based’ database gestructureerd, en van daar 
worden geparametriseerde D-Sheet Piling, D-
Foundations en Excel (owb-vloer) berekeningen
aangestuurd. Ook post-processing en toetsingen
zijn in de tool geautomatiseerd. Dashboards en 
interactieve rapporten bieden volledige toegang
tot de ontwerpdata. Van een uitgezoomd over-
zicht, zoals bijvoor- beeld constructieve toetsingen
van damwandsnede langs een hele toerit, tot een
ingezoomd overzicht van de invoer of het resultaat
op objectniveau, zoals bijvoorbeeld de krachts-
werking langs de keerwand in een specifieke 
verificatie stap volgens de Norm (figuur 5). 
Toegang tot ‘traditionele’ rekenbestanden is in 
de tool gegarandeerd ter validatie en ter onder-
steuning van een soepele transitie van de ‘traditi-
onele’ naar de ‘digitale’ manier van werken. 

In de uitvoeringsfase wordt er meetdata verwerkt,
geïnterpreteerd, en gepresenteerd. Dit kan zijn 
tijdens de bouw van een project, in de onderhouds-
fase of na een calamiteit. Net als in de grondonder-
zoeksfase wordt factual data opgeslagen en
geanalyseerd. Dit kan gaan om monitoring van
grondgedrag, omgevingsbeïnvloeding en uitvoe-
ringsgerelateerde aspecten.

In de toekomstvisie worden dezelfde systemen
zoals eerder beschreven ook in de uitvoeringsfase
toegepast. Factual data wordt omgezet in 
geotechnische data (bijvoorbeeld waterspannin-
gen in consolidatiegraad). Zelflerende systemen
geven waarschuwingen bij onverwachte meet-
waarden, filteren foute meetdata, verzorgen cross
checks en combineren data van verschillende
meetinstrumenten. Data science helpt bij het 
optimaliseren van de uitvoering zoals de keuze van
heimaterieel of het vergroten van de nauwkeurig-
heid van trillingspredicties. Inverse analyses 
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Figuur 4 – DERWa: Client.
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vragen ervaring en menselijke beoordeling maar
worden volledig gefaciliteerd doordat de model-
len automatisch worden gegenereerd en er voor
elke applicatie procedures beschikbaar zijn voor
fitting. Er zijn ook grote stappen gezet in de com-
municatie tussen ontwerp en uitvoering. Op het
werk worden QR codes op de bouwtekeningen 
ingescand waardoor positionering en inheidiepte
van materieel volledig is geautomatiseerd.  

Automated engineering in de uitvoeringsfase is
door RHDHV extensief toegepast bij het ontwerp
van het Nieuwe Internationale Vliegveld van
Mexico Stad. Dit betreft een greenfield ontwikke-
ling van een internationaal vliegveld op zeer slappe
ondergrond. Voor een projectuitleg wordt verwe-
zen naar [2]. Automated Engineering bleek een on-
misbaar hulpmiddel om te kunnen omgaan met de
omvang van het project, de grote tijdsdruk die
daarop lag, en het verwerken van de data voor de
toepassing van de observational method. Binnen
de digitale infrastructuur zijn het digitale 3D on-
dergrondmodel, het terreinmodel, het ontwerp-
hoogtemodel en het ontwerp van de verharding
gebruikt om de invoerbestanden voor de zettings-
berekeningen voor duizenden locaties volledig 
automatisch te genereren. In de daaropvolgende
stap zijn voor deze locaties zettingsberekeningen
in de vorm van batch berekeningen uitgevoerd. 
De uitvoer wordt door het model verwerkt voor de
automatische verificatie van de ontwerpeisen
(zoals toetsing van vlakheidseisen), visualisatie van
de resultaten in de vorm van kaarten, en input voor
het verhardingsontwerp. Daarnaast faciliteerde
het systeem de probabilistische (Monte Carlo) 
analyses, en de inverse analyses tijdens de obser-
vational method en de automatische verificatie van
uitvoeringsstabiliteit op basis van meetdata. 

Wat betekent dit voor ons vakgebied?
Een veel gestelde vraag is of we door al deze 
ontwikkelingen straks minder (geotechnische) 
ingenieurs nodig hebben. Vooralsnog zien we geen
afname van de vraag naar geotechnici. Wel een 
verschuiving, en nieuwe mogelijkheden. Digital 
Engineering vraagt naast de fundamentele 
geotechnische kennis en ervaring ook andere 
vaardigheden van onze ingenieurs. De nadruk komt
meer te liggen op processen en data analyse. De
verschuiving naar een andere werkwijze is binnen
RHDHV al goed merkbaar waarvan de hier beschre-
ven voorbeelden het bewijs zijn. 

Als vanzelfsprekend gaat dit innovatieproces niet
zonder vallen en opstaan. Ontwikkeltrajecten
staan vaak onder druk van budgettaire en capaci-
taire mogelijkheden. Software developers, data
experts en ingenieurs moeten leren elkaars taal 
te begrijpen. Ingenieurs moeten wennen aan de
procesvormen die standaard worden toegepast
binnen de software ontwikkeling (zoals scrum) en
afwijken van de traditionele projectaanpak (water

fall). Er zijn ook risico’s: het creëren van een onna-
volgbare black box moet worden voorkomen. Het
verificatieproces vraagt daarom een nieuwe 
strategie, en het is van groot belang dat de ingeni-
eur het hele proces blijft begrijpen om de veilig-
heid te kunnen waarborgen. Maar één ding is
zeker: Digital Engineering is het volgende hoofd-
stuk van de evolutie van het (geotechnische) 
ingenieursvak. Niet aanhaken is geen optie!
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Figuur 5 – Dashboard output DERWa.  a. Resultaten overzicht grondkering;  b. Resultaten details
grondkering;  c. Resultaten dwarsdoorsnede onderwaterbetonvloer
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