
Uitdagingen van Ondergrondse Infra
Innovatieve toepassing van de combinaties GeoBIM, (open) data en 

open (BIM)standaarden
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Inhoud

• Probleemstelling
• Randvoorwaarden
• Meetmethode
• Verwerken meetresultaten
• Samenspel ArcGIS en Civil 3d
• Aanbevelingen



Probleemstelling

• Ondanks 3d modelleren beperkt inzicht in ondergrondse situatie

• Beheerdata is niet accuraat genoeg

• Hoge kosten en overlast proefsleuven

• Verwerken van meetgegevens kost veel tijd

• BIM modellen niet voor iedereen toegankelijk

• Overdracht informatie tussen realisatie en beheer 



Beschikbare data

• KLIC melding
• Legschema vergunningen
• Hoogtebestand (AHN)
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Toepassingen op basis van KLIC data

Inzicht in ondergronds ruimtebeslag
• ligging
• afmetingen 
• theoretische dekking

Onzekere diepteligging als gevolg van zettingen in de ondergrond
Beheerdata is niet compleet en betrouwbaar genoeg



Meetmethodes; Proefsleuven

Nadelen:

• Destructief onderzoek
• Verkeersmaatregelen noodzakelijk
• Overlast omgeving
• Duur en lange doorlooptijd
• Niet overal uit te voeren
• Beperkt aantal meetpunten

Voordelen:

• Zuivere metingen
• Visuele controle
• Tooling in (o.a. Autocad) voor 

verwerking in dwarsprofielen



Meetmethodes; Grondradar

Nadelen:

• Werking afhankelijk van samenstelling 
bodem

• Interpretatie scanbeelden
• Betrouwbaarheid meting

Voordelen:

• Non destructief onderzoek
• Beperkte hinder omgeving
• Combinatie met quad voor grotere 

gebieden
• Veel informatie +3000 meetpunten
• Aanvulling op KLIC data
• Goedkoper (ca. 80%)



Inzet grondradar in pilot projecten

Inzetbaar voor diverse projecten van verschillende omvang 
Resultaten toepasbaar in combinatie met BIM ontwerpen

Spectrum scanner 50-3000 MHz
Array antennes 1,50m breed

Verwerking scanbeelden 
door expert



Verwerken meetresultaten

Eerste levering:
Solids op NLCS lagen (CAD .dwg)

• Verdere analyse niet mogelijk
• Geen relatie met KLICdata
• Incorrecte diameters

• Direct inzetbaar voor clashdetectie

Latere leveringen:
Geclassificeerde punten (GIS .shp)

• Mogelijkheid verdere analyse in GIS
• Relatie met KLICdata te leggen (oa. 

afmetingen)

• Niet direct inzetbaar in 3d model



Analyses GIS

• Interpretatie meetresultaten
• Vergelijking theoretische dekking
• Afwijkende ligging (X-, Y-richting)
• Extra gevonden leidingen
• Kolk- en erfaansluitleidingen



Analyse meetresultaten

Statistische analyse

Spreiding afwijking 
theorie – meting

Bepaling van de mediaan

Wat levert het op?
Inzicht in onderhoudsopgave beheerder 



Uitwisseling GIS en BIM

1. KLIC data verreiken met hoogte (AHN) en ligging (Grondradar) informatie

2. Importeren in BIM applicatie

3. Combineren met ontwerp



Clashdetectie ontwerp

• Knelpunten detecteren in BIM applicaties 
• Rapportage in HTML 

• Voor overzicht en uitwisseling
• Publiceren op de kaart met GIS
• Ook bruikbaar voor CAD 

toepassingen



Meervoudig gebruik van informatie

2D tekening (AutoCAD, NLCS)
3D model (Civil 3D)
3D model (Navisworks)
Visualisaties (Infraworks/Unreal)
GIS (ArcGIS)
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Meervoudig gebruik van informatie

2D tekening (AutoCAD, NLCS)
3D model (Civil 3D)
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GIS (ArcGIS)

Voorkomt dataverlies en dus dubbel
werk bij overdrachtsmomenten



Digitale integrale ketensamenwerking

Digitale informatie overdracht tussen partijen
Niet alleen producten (tekeningen, rapporten, etc.) maar ook de bijbehorende 
data.

informatiemodellen 
(IMKL, GWSW, IMBOR) 

Common Data Environment



De kracht van Geo & BIM

• Informatie verreiken vanuit diverse invalshoeken

• Uitwisseling op basis van standaarden geeft betekenis aan data

• Voorkomen van dataverlies à ABC’tje (Actueel, Betrouwbaar en Compleet)

• Digitale integrale ketensamenwerking

• Interoperabiliteit tussen systemen



Meer weten?

Corné Helmons
06 53402817
cm.helmons@hci-infra.nl


