
51
G E O T E C H N I E K D A G - S P E C I A L  2 0 1 9 N O V E M B E R  2 0 1 9

Introductie
Infrastructuur is wat de hedendaagse maatschappij
bij elkaar houdt. Echter, veel infrastructuur is aan-
gelegd in de jaren 60 en 70, en nadert nu het einde
van haar levensloop. Bijna 75% van de Neder-
landse wegen, bruggen, sluizen en andere infra-
structuur dient vóór 2030 vervangen of gereno-
veerd te worden [1]. Netwerkmanagers dienen de
veiligheid in hun verouderende infrastructuur te
kunnen waarborgen, worstelend met prioritering,
beoordeling van resterende levensduur, data 
acquisitie en het maken van beslissingen bij onzeker-
heden en restricties in het budget. Oplossingen
kunnen worden gevonden met een data-gedreven
methode. 

Op dit moment is er een enorme hoeveelheid data
dat open en vrij is. In Nederland is sinds 2018 de
wet BRO (Basis Registratieondergrond) actief, dit
houdt in dat voor overheidsprojecten data uit de
BRO gebruikt moet worden, indien data niet be-
schikbaar is, dient de data door de uitvoerende
partij aan de BRO te worden toegevoegd [2]. 
Verder neemt de hoeveelheid en kwaliteit van 
remote sensing data toe. De uitdaging ligt in het
efficiënt benutten van deze data voor geotech-
nische toepassingen. 

In dit artikel zijn drie onderzoeken beschreven
welke gerelateerd zijn aan data-gedreven metho-
des in geotechnische applicaties. Het overkoepe-
lende doel is om methodes te ontwikkelen of
verbeteren welke kunnen helpen in het bepalen
van de conditie en degradatie in tijd van infrastruc-
tuur, door het combineren van verschillende data-
sets. De langetermijnvisie is om het gedachte-
patroon voor de beoordeling van geo-infrastruc-
tuur te veranderen. Dit betekent: het verkrijgen en
gebruiken van meer data, gecombineerd met 
betere modellen. 

Traditioneel worden model-gedreven methodes
gebruikt om geotechnische problemen op te 
lossen. In dit geval wordt er een model gemaakt,
gebaseerd op hoe het fysieke systeem werkt en
hoe het faalt. Echter is het correct modelleren van
het systeem niet makkelijk, vaak zijn de onder-
liggende mechanismen niet volledig begrepen. Om
de afwezigheid van kennis te compenseren worden
vaak modelsimplificaties en assumpties geïntro-
duceerd, wat leidt tot verschillen tussen het model
en het systeem. 
Met data-gedreven methodes wordt het systeem
gemodelleerd aan de hand van data. Dit betekent
dat in werkelijkheid aanwezige patronen geïdenti-

ficeerd kunnen worden en niet gesimplificeerd
hoeven te worden in modellen.

In dit artikel zijn drie data-gedreven methodes 
beschreven:
- Multisensor data-fusion: Multisensor data-fusion

is het combineren en analyseren van data uit 
verschillende bronnen. Data is direct gebruikt om
risicovolle locaties in infrastructuur snel te 
kunnen vinden. Met deze methode worden geen
fysieke modellen gebruikt. In dit artikel is 
beschreven hoe data-fusion is gebruikt om risico-
volle gebieden langs een dijksegment in kaart te
brengen [3].

- Machine learning: bij machine learning wordt
data gebruikt om de nauwkeurigheid van predictie-
algoritmes te verbeteren. In dit artikel is beschre-
ven hoe machine learning is gebruikt om bodem-
opbouw en landdeformatie te voorspellen [4].

- Geostatistische methode: met geostatistische
methodes wordt data ruimtelijk geïnterpoleerd.
In dit artikel is beschreven hoe er tussen sondeer-
data uit de BRO is geïnterpoleerd. 

Verdere uitleg en de toegevoegde waarde van de
data-gedreven methodes wordt in de volgende
secties getoond.

Multisensor data-fusion
Multisensor data-fusion is het combineren en 
analyseren van data uit verschillende bronnen, 
met als doel het verkrijgen van betrouwbaardere
resultaten ten opzichte van resultaten verkregen
bij het gebruik van data uit één bron. Dit principe
is niet nieuw, sinds de oudheid maken mensen en
dieren al beslissingen op basis van het combineren
van de verschillende zintuigen. Nu er steeds meer
data beschikbaar wordt, wordt multisensor data-
fusion ook relevant in geotechnische applicaties.
Waarin verschillende beschikbare datasets opti-
maal kunnen wordt benut om op een structurele
manier op grote schaal risicogebieden te lokalise-
ren, zonder dat tijdrovende geotechnische model-
len opgezet dienen te worden.  
Data-fusion bestaat op verschillende niveaus. Eén
niveau is het combineren van verschillende bronnen
die dezelfde eigenschap meten. Denk aan het com-
bineren van grootschalige InSar satelliet hoogte-
metingen en nauwkeurige zakbaar hoogtemetingen.
Waarbij de combinatie kan resulteren in een nauw-
keurig grootschalig tijdsafhankelijk hoogtebeeld. 
Een ander niveau van data-fusion is het combine-
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In dit artikel verkennen we de mogelijkheden van het toepassen van data-
gedreven methodes in geotechnische applicaties. Data-fusion, machine learning
en een geostatistische methode, zijn toegepast op verschillende voorbeelden
om de actuele staat van de infrastructuur te kunnen beoordelen en voorspellen.
De data-fusion methode is toegepast op dijkinfrastructuur, hierbij wordt gebruik
gemaakt van hoogtemetingen en ondergrondmetingen met variërende nauw-
keurigheden in tijd en ruimte, om de veiligheid tegen instabiliteit op grote schaal

nauwkeuriger te kunnen voorspellen. Machine learning is toegepast op 
weginfrastructuur, waarin remote-sensing, ondergrondmetingen en een 
zettingsmodel worden gecombineerd om een verbeterde zettingspredictie 
te verkrijgen. De geostatistische methode is toegepast op sonderingsdata, om
de onzekerheid in de ondergrondkarakterisatie te verkleinen. De beschreven
data-gedreven methodes blijken waardevol te zijn mits voldoende data met 
hoge kwaliteit beschikbaar is. 

ren van kenmerken uit verschillende bronnen. Bij-
voorbeeld: met een sondering wordt de conus-
weerstand en de wrijvingsweerstand gemeten, dit
zijn verschillende kenmerken, maar beide zeggen
iets over de laagopbouw van de grond. Door 
het combineren van de conusweerstand en de 
wrijvingsweerstand kan de grondopbouw met 
grotere zekerheid bepaald worden ten opzichte
van de grondopbouw bepalen uit enkel de conus-
weerstand of enkel de wrijvingsweerstand. Het
combineren van conusweerstand en wrijvings-
weerstand wordt al jaren breed toegepast, zo zijn
er een tal van classificatiemethodes die de grond-
opbouw op deze manier bepalen. Vaak stopt hier
de bepaling van de bodemopbouw, echter een 
accurater maar ook grootschaliger beeld van de
bodemopbouw kan worden verkregen door de 
informatie uit de sonderingen op een structurele
manier te combineren met lokale metingen uit 
andere bronnen, zoals waterspanningsmetingen of
elektromagnetische metingen.  

Casestudy Markermeerdijk
Als verkennende casestudy is data-fusion toe-
gepast op segment 13043 langs de Markermeer-
dijk. Langs het segment zijn er 12 WBI-SOS scena-

rio’s, 40 sonderingen, een InSar dataset (satelliet
zakkingsmetingen tussen april 1992 en oktober
2010) en twee AHN datasets van 2011 en 2016 
beschikbaar. Deze informatie is gestructureerd
met elkaar gecombineerd om risicovolle gebieden,
met weinig moeite, zo accuraat mogelijk te lokali-
seren.   

Hellingsanalyse
Met de twee AHN datasets is een hellingsanalyse
uitgevoerd langs het segment. De AHN datasets
zijn accurate hoogtemetingen met een resolutie
van 0.5! x! 0.5! m. Met deze datasets zijn op elke
halve vierkante meter langs de dijk de hellingshoek
en de zakkingssnelheid bepaald. De hellings-
hoeken en zakkingssnelheden zijn getoetst aan
toetswaardes. Met deze methodiek kan lokaal in
kaart worden gebracht in welke gebieden veel 
zakking en/of steile hellingen plaats vinden, ofwel
risicovolle gebieden. 

Bepaling grondopbouw langs de dijk
Voor de bepaling van de grondopbouw langs 
de dijk zijn de WBI-SOS scenario’s, sonderingen en
de InSar dataset gecombineerd. Als eerste stap 
is de lithologie, bepaald met de Robertson classi-

ficatie [5] uit de sonderingen, vergeleken met de
WBI-SOS scenario’s. Uit de vergelijking volgt 
het meest waarschijnlijke WBI-SOS scenario op de
locatie van de CPT, hierbij is rekening gehouden
met onzekerheden in laagdiktes. Vervolgens zijn 
er relaties gemaakt tussen de zetting over tijd, 
wat volgt uit de InSar dataset, en de meest 
waarschijnlijke WBI-SOS scenario’s op de locaties
van de sonderingen. Omdat de InSar metingen 
beschikbaar zijn langs het gehele segment, kunnen
de relaties tussen de zettingen over tijd en de 
WBI-SOS scenario’s gebruikt worden om de grond-
opbouw te bepalen langs het gehele segment. 
In figuur 1 zijn de meest waarschijnlijke WBI-SOS
scenario’s weergegeven op de sondeerlocaties en
langs het dijksegment. 

Fuseren hellingsanalyse en 
grondopbouw
Zoals eerder beschreven, zijn risicovolle gebieden
met betrekking tot zakking en hellingshoeken 
gelokaliseerd. Vervolgens is de grondopbouw
langs de dijk bepaald en dus kan risicovolle grond-
opbouw worden gelokaliseerd (bijvoorbeeld
grondopbouw met een dik slap lagenpakket). Aan
de hand van een beslissingsboom kan er lokaal
worden bepaald of het gecombineerde risico 
aanvaardbaar is. Door de hogere resolutie van 
resultaten wordt het op deze manier makkelijker
voor besluitvormers om versterkingen te priori-
teren. 
In figuur 2 is weergegeven hoe het risico in kaart is
gebracht langs het dijksegment. Waarbij hoog 
risico voor macrostabiliteit is weergegeven met
een cluster van donkerblauwe punten.
De beschreven multisensor data-fusion methodiek
kan verbeterd worden door meer onafhankelijke
datasets te betrekken (bijvoorbeeld elektromag-
netische datasets) voor de bepaling van risico’s,
grondopbouw en bodemverplaatsing. 

Machine learning
Bij het eerdergenoemde onderzoek  zijn de zettingen
bepaald aan de hand van InSar satellietmetingen.
Moderne InSar metingen hebben een hoge tijds-
resolutie en kunnen landdeformaties monitoren 
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Figuur 2 – Macrostabiliteit risico index voor het
gehele dijksegment (links); voor een kleinere sectie
van het dijksegment (rechts) [3].
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Figuur 3 –
Landdeformatie voor
de A4 (mm/jaar):
InSar metingen (links),
voorspelde met ML
(midden),  error
(rechts) [4].

Figuur 5 – Overzicht van 
sonderingen in de BRO samen
met de geomorfologische kaart.

Figuur 4 – Overzicht van
sonderingen in de BRO.

op millimeterschaal. Echter zijn er altijd gaten in
het InSar beeld en is het niet mogelijk om land-
deformatie te monitoren op elke locatie. 
Om deze gaten te dichten kunnen sondering en 
bijbehorende empirische relaties voor samen-
drukbaarheid worden gebruikt om landdeforma-
ties te voorspellen. Echter komen de empirische 
relaties tekort op nauwkeurigheid en geven geen
continu ruimtelijk beeld.
Om de InSar metingen en de sonderingen optimaal
te benutten, zijn deze bronnen gecombineerd met
machine learning techniek en om landdeformatie
zo nauwkeurig mogelijk te voorspellen.

Casestudy A4
In dit onderzoek is machine learning toegepast 
op het nieuwgebouwde stuk van de A4 snelweg
tussen Delft en Schiedam. Langs het traject zijn 
er 47 combinaties van sonderingen en boringen 
beschikbaar waarbij de sondering en de boring op
een afstand van 6 meter van elkaar liggen, binnen
deze afstand wordt aangenomen dat de grond-
opbouw gelijk is. Verder is er een dataset beschik-
baar met nauwkeurige hoogtemetingen en een 

dataset met InSar tijdreeksen. 

Bepaling grondopbouw
Als eerste stap is machine learning (Support Vector
Machine Classifier - SVM) gebruikt voor het 
bepalen van de grondopbouw. Voor deze stap is
gebruik gemaakt van de sonderingen en boringen.
De boringen zijn gebruikt om het machine learning
algoritme te trainen, ofwel de grondopbouw 
volgend uit de boring wordt aangenomen als 
waarheid. Het machine learning algoritme kijkt
voor elke 2 cm in de diepte hoe de conusweerstand
(qc), en de wrijvingsweerstand (fs ), de totale span-
ning en de gemiddelde qc, fs ,  over een afstand van
1 m van het punt in de diepte zich verhouden met
het grondtype volgend uit de boring. Nadat het 
algoritme heeft geleerd uit de boringen, kan de
grondopbouw worden bepaald uit enkel een 
sondering, waarbij de nauwkeurigheid van de 
machine learning classificatie hoger is dan de
nauwkeurigheid van de gebruikelijke Robertson
classificatie. In tabel 1 is in percentages genoteerd
hoe vaak de predictie van de bodemopbouw 
correct is, na het toepassen van de machine lear-

ning classificatie en de Robertson classificatie.

Tabel 1   Percentage correctie predictie 
grondopbouw door machine learning 
en Robertson classificatie [4]

Correcte predictie
Veen [%] Klei [%] Zand/silt/

grind [%]
Machine 51 83 82
learning (SVM)
Robertson 36 78 80

Uit tabel 1 blijkt dat vooral het identificeren van
veenlagen een stuk nauwkeuriger is bij gebruik van
de machine learning classificatie, ten opzichte van
de Robertson classificatie.

Bepaling landdeformatie
Landdeformatie, bodemdaling en heave zijn net
zoals de grondopbouw bepaald met behulp van
machine learning (Random Forest). Hierbij is geke-
ken naar het percentage samendrukbare grond
(klei en veen) per meter diepte en er is gekeken
naar de  toegevoegde of weggehaalde belasting.
Het machine learning algoritme leert met lineaire
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landdeformatietrends uit InSar satelliet metingen.
Hoewel het onderzoek nog loopt, blijkt uit de 
eerste resultaten dat met behulp van machine 
learning (zie figuur 3), landdeformatie kan worden
voorspeld met een gemiddelde fout van 1.0
mm/jaar (zie figuur 3). Hoewel de gemiddelde fout

klein is, blijven er problemen in het voorspellen van
extreme waardes van deformatie. Naar verwach-
ting zijn betere resultaten te behalen door meer
data te betrekken, bijvoorbeeld grondwater-
standen en gedetailleerdere informatie betreft 
externe belastingen. 

Geostatistiek met BRO data 
Sinds begin 2018 is in de BRO (Basisregistratie 
Ondergrond) geotechnisch onderzoek (met name
sonderingen) beschikbaar. Op dit moment zijn er
in Nederland meer dan 90.000 sonderingen 
beschikbaar (zie figuur 4). Dit biedt de kans om
data-gedreven technieken toe te passen met BRO
data, met name om de ondergrondschematisatie
en karakterisatie te verbeteren. Verder, is er vrije
en publieke informatie betreft de ondergrond 
beschikbaar, o.a. de geomorfologische kaart 
(beschikbaar via pdok [6]). De geomorfologische
kaart geeft de landschapsvormen van het aard-
oppervlak weer en de processen die bij het ontstaan
daarvan een rol spelen of hebben gespeeld.

Methodiek
Hoewel er in de BRO veel data aanwezig is, is 
dit voor een project op een specifieke locatie vaak
niet voldoende om risico’s in voldoende mate in
kaart te brengen. Dit betekent dat aanvullend
grondonderzoek gedaan moet worden (inclusief de
bijbehoren kosten). Een aanvullende mogelijkheid
om de meerwaarde van de beschikbare BRO data
te vergroten is het interpoleren van de beschikbare
data. 

Met het idee om de BRO data te gebruiken om de
ondergrond beter te karakteriseren, is er een inter-
polatieschema ontwikkeld waarbij een geostatis-
tische methode en de geomorfologische kaart van
Nederland worden gecombineerd.

Voor een specifieke locatie zijn alle sonderingen
binnen een invloedstraal gedownload uit de BRO
en gecombineerd met de geomorfologische een-
heden (figuur 5). Vervolgens is een Kriging-inter-
polatie methode [7] toegepast, waarmee fictieve
sonderingen binnen de invloedstraal (gemiddelde
waardes en standaardafwijking) voorspeld kunnen
worden. 

Casestudy
De genoemde methodiek is toegepast op een locatie
in Delft. Binnen het gekozen invloedsgebied zijn 21
sonderingen uit de BRO beschikbaar. Figuur 6
toont de interpolatie van conusweerstanden 
op een diepte van 10m, waarbij de locaties van de
sonderingen zijn gemarkeerd met driehoeken. De
sonderingen gebruikt voor validatie zijn omcirkeld.
Ter validatie, is er nogmaals geïnterpoleerd waarbij
de twee omcirkelde sonderingen niet zijn mee-
genomen. Vervolgens is op de locatie van deze 
sonderingen de predictie vergeleken met de 
werkelijke waarde van de conusweerstand. In 
figuur 7 zijn de werkelijke waardes van de conus-
weerstand geplot samen met de Kriging predictie
met een 95% betrouwbaarheidsinterval. 

Figuur 7 toont dat Kriging interpolatie resulteert
in een goede predictie van de conusweerstanden.
De trend in voorspelde conusweerstandswaardes
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Figuur 6 – Kriging 
interpolatie van de 
conusweerstand op een
diepte van 10m.

Figuur 7 –
Vergelijking tussen
Kriging interpolatie
en gemeten waar-
des van de conus-
weerstand voor
twee sonderingen,
(a) sondering links
boven; (b) sonde-
ring midden.
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komt overeen met de werkelijke waardes. Pieken
in de waardes worden echter niet herkend, de 
resultaten uit de interpolatie zijn in het algemeen
wat gladder. Maar de variabiliteit die aanwezig is
in de sondering wordt gedekt door de standaard-
afwijking. 

Deze techniek kan worden gecombineerd met de
eerdergenoemde data-gedreven methodes (data-
fusion en machine learning), om de ondergrond
beter te karakteriseren. 

Conclusies
In dit artikel is een overzicht gegeven van hoe data-
gedreven methodes (multisensor data-fusion; 
machine learning en geostatistiek metBRO data)
gebruikt kunnen worden.

Multisensor data-fusion is gebruikt om beschik-
bare geotechnische data en satellietdata op een zo
optimaal mogelijke manier te gebruiken om risico-
volle gebieden betreft macrostabiliteit langs een
dijktraject te lokaliseren. Deze informatie is waar-
devol voor waterschappen en besluitvormers
omdat continue ruimtelijke beoordeling mogelijk
wordt, in plaats van de gebruikelijke 2D-beoorde-
ling op een beperkte representatieve doorsnede
langs een dijktraject.
Machine learning kan worden toegepast om de

grondopbouw te bepalen en landdeformatie te
voorspellen. In het onderzoek is enkel reeds 
beschikbare data gebruikt. Omdat er geen labora-
toriumtesten benodigd zijn en het niet nodig is om
geotechnische modellen op te zetten, is het met
behulp van machine learning mogelijk om snel en
effectief op grote schaal actuele bodemverplaat-
singskaarten te maken.

Een geostatistische methode is toegepast op 
BRO data. Er is aangetoond dat er met behulp van
Kriging-interpolatie een beter beeld van de onder-
grond verkregen kan worden. Omdat de interpo-
latie van conusweerstanden uit sonderingen
relatief nauwkeurig is, biedt dit kansen om zowel
de multisensor data-fusion als de machine learning
methodiek te verbeteren. 

Hoewel het gebruik van data-gedreven methodes
in geotechnische applicaties nog in een begin-
stadium is, zijn de resultaten hoopgevend. Om de
data-gedreven methodes in praktijk te kunnen
brengen verde ris aandacht nodig voor de volgende
onderwerpen voor de volgende onderwerpen: 
- Data kwaliteit. Omdat in de toekomst niet alleen

meer data beschikbaar wordt, maar ook de 
kwaliteit van de data beter wordt, moeten we
begrijpen hoe de kwaliteit van de datasets de 
onzekerheid van het resultaat beinvloedt;

- Data management. Dit moet serieus worden ge-
nomen om te zorgen dat data correcte opslag
wordt, en dat het herbruikbaarheid van data en
standaardisatie van procedures wordt vast-
gestelde.
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