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Uit onderzoek en vele praktijkervaringen is gebleken, dat inzicht in de ondergrond van groot belang is om risico’s bij Horizon-

taal Gestuurd Boren (HDD) voor de aanleg van kabels en leidingen te kunnen beheersen. Om dit te bereiken dienen vooraf-

gaand aan de uitvoering alle ondergrond gerelateerde risico’s te worden geïnventariseerd en moet worden nagegaan of er 

aanpassingen in het ontwerp nodig zijn of voldoende maatregelen worden getroffen om de risico’s te minimaliseren. GeoCheck 

HDD, die het ontwerp van een horizontaal gestuurde boring compleet maakt, is daarvoor een uitermate geschikt instrument.

HDD’s
Voor de methode van aanleg van kabels en leidingen wordt steeds 

vaker gekozen voor horizontaal gestuurd boren. Kabels en leidin

gen kunnen met behulp van deze methode snel, maar vooral 

sleufloos worden aangelegd. Voorbeelden van te kruisen objecten 

zijn rivieren, kanalen, wegen, dijken, natuurgebieden en spoor

wegen. De HHDtechniek heeft vele mogelijkheden maar is niet 

geheel zonder risico’s. Tijdens de uitvoering kunnen bijvoorbeeld 

grindlagen of losgepakte zandlagen worden doorboord waardoor 

bijvoorbeeld instabiliteit van het boorgat kan optreden met als 

gevolg dat er te hoge trekkrachten kunnen optreden in de leiding 

tijdens intrekken. Indien met een te hoge boorvloeistofdruk wordt 

geboord kan er boorvloeistof uittreden aan het maaiveld. Dit soort 

ongewenste gebeurtenissen leiden vaak tot hogere kosten en een 

langere uitvoeringstijd. 

Optimaal ontwerp
Veel van de risico’s maar ook de mogelijkheden tot kwaliteitsver

betering bij de aanleg van kabels en leidingen middels HDD han

gen samen met de eigenschappen van de ondergrond. Met Geo

Check HDD kunnen deze risico’s en mogelijkheden goed 

inzichtelijk worden gemaakt. In veel gevallen kunnen de risico’s 

goed worden beheerst en mogelijk zelfs worden vermeden. Geo

Check HDD bestaat uit twee hoofdstappen. Eerst wordt een ont

werp volledig gescand op risico’s en mogelijkheden ter optimali

satie van het ontwerp. Vervolgens wordt gecontroleerd of alle 

risico’s tijdens de uitvoering en in de gebruiks fase van de leiding 

voldoende zijn afgedekt. Is dat niet het geval dan geeft Deltares 

aan hoe de risico’s zijn te verkleinen.

Zo vroeg mogelijk
GeoCheck HDD levert het meeste rendement op als uw ontwerp in 

een zo vroeg mogelijk stadium wordt gescand. De flexibiliteit voor 

aanpassingen van het ontwerp is dan nog het grootst. Vergunnin

gen zijn vaak nog niet aangevraagd bij de desbetreffende instan

ties en er is nog tijd om eventueel aanvullend grondonderzoek uit 

te voeren. Naast een GeoCheck kan dan tevens nog worden beoor

deeld of het ontwerp aan de gestelde normen voldoet ten behoeve 

van de aanvraag van een vergunning. Het is overigens ook moge

lijk om een GeoCheck nog vlak voor de uitvoering toe te passen, 

echter aanpassingen van het ontwerp in dat stadium kunnen 

mogelijk tot extra kosten leiden. 
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Analyse van varianten 
Ook als u uit verschillende ontwerpvarianten de meest geschikte 

moet kiezen, is GeoCheck een ideaal hulpmiddel. Als onafhankelijk 

kennisinstituut kan Deltares de varianten geotechnisch beoordelen. 

GeoCheck HDD is daarnaast geschikt voor het beoordelen van inno

vaties op het geotechnische gebied van horizontaal gestuurd boren.

Actuele kennis
Bij de uitvoering van GeoCheck HDD maakt het kennisinstituut 

Deltares gebruik van haar ervaring met een groot aantal vergelijk

bare projecten en de meest actuele kennis van aanleg van leidingen 

en sleufloze technieken. Zo gaat Deltares na of de meest recente 

inzichten in het ontwerp zijn meegenomen. De resultaten van de 

GeoCheck krijgt u gepresenteerd in een overzichtelijke rapportage.

Opbrengst
Het laten uitvoeren van GeoCheck HDD levert u veel op. Het geeft u 

niet alleen inzicht in mogelijke knelpunten, u krijgt ook aanbeve

lingen voor het optimaliseren van het ontwerp. De uitvoering van 

GeoCheck HDD vergt circa één à twee dagen advieswerk.

Meer informatie
Meer informatie over GeoCheck HDD kunt u verkrijgen bij:

dr. Henk Kruse, email: Henk.Kruse@deltares.nl,

telefoon (015) 269 36 54 of 

ir. Henk Hergarden, email: Henk.Hergarden@deltares.nl, 

telefoon (015) 269 37 71.

Second opinion als garantie 
Bij verschillende projecten van Gasunie is GeoCheck HDD 

toegepast. Gasunie is onder andere verantwoordelijk voor 

de aanleg van nieuwe gasleidingen. "Het aardgasgebruik in 

Nederland en in de ons omringende landen neemt gestaag 

toe. Tegelijkertijd loopt de productie van gasvelden in 

WestEuropa terug. Om aan de toenemende vraag te 

kunnen voldoen zal steeds meer gas moeten worden geïm

porteerd vanuit verder weg gelegen gebieden. Door het 

bestaande gastransportnet uit te breiden speelt Gasunie in 

op deze ontwikkeling."

Op tal van locaties ter plaatse van kruisingen van de gas

leidingen met wegen, dijken, waterwegen, spoorwegen of 

natuurgebieden worden de nieuwe gasleidingen met een 

diameter van 1,2 meter aangelegd door middel van een 

horizontaal gestuurde boring.

Bij het ontwerpen van dit soort kruisingen hanteert Gasunie 

de volgende werkwijze. "Aan de hand van het leidingtracé 

en beschikbare globale gegevens over de grondopbouw 

maken we een ontwerp voor een horizontaal gestuurde 

boring. Vervolgens wordt er grondonderzoek uitgevoerd en 

maakt een ingenieursbureau in overleg met Gasunie een 

detail ontwerp voor de betreffende kruising. Het ontwerp 

wordt dan doorgestuurd naar Deltares voor een GeoCheck. 

Alle risico’s worden in kaart gebracht evenals de mogelijk

heden om het ontwerp te optimaliseren. Bij het uitvoeren 

van de GeoCheck wordt aandacht besteed aan mogelijk 

noodza kelijke aanpassingen in het ontwerp en of voldoende 

maatregelen worden getroffen om de risico’s tijdens de 

uitvoering te minimaliseren."

Gasunie concludeert dat de GeoChecks tot betere ontwer

pen leiden, die een grotere garantie geven dat de horizon

taal gestuurde boringen goed uitvoerbaar zijn. 
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GeoCheck als risicobeheersing
GeoCheck is een laagdrempelige nieuwe dienstverlening van 

Deltares. Kern van deze dienstverlening is kwaliteits controle. 

Bij de uitvoering van GeoCheck brengt een adviseur van 

Deltares eerst alle onzekerheden in kaart die te maken 

hebben met de ondergrond. Vervolgens beoordeelt hij of deze 

ondergrond gerelateerde risico’s in het project voldoende zijn 

afgedekt en of er optimalisaties mogelijk zijn. Aantrekkelijk 

daarbij is dat Deltares als kennisinstituut niet alleen beschikt 

over de meest actuele kennis en inzichten, maar ook een 

verzamelplek is van praktijkervaringen.



Kennisinstituut Deltares beschikt over een unieke combi

natie van kennis en ervaring op het gebied van water en 

ondergrond. Het is toonaangevend in het ontwikkelen, 

verspreiden en toepassen van kennis voor de duurzame 

inrichting én het beheer van kwetsbare delta’s, kusten en 

riviergebieden. Deltares werkt voor  en samen met  de 

Nederlandse overheid, provincies, waterschappen en 

gemeenten, internationale overheden, kennisinstellingen én 

marktpartijen. De vestigingsplaatsen zijn Delft en Utrecht. 

Deltares staat voor een goede balans tussen advies en 

onderzoek, nationaal en internationaal. We zijn actief in die 

gebieden waar zowel de economische als de bevolkings

druk groot is en waar behoefte bestaat om de boven en 

ondergrondse ruimte en hulpbronnen multifunctioneel en 

intensief te benutten. Binnen Deltares komen de diverse 

specialismen van de betrokken instituten goed tot hun 

recht zoals geoengineering, grondwaterbeheer, bodemsa

nering en het beheer en gebruik van de ondergrond. Delta

res biedt innovatieve oplossingen, die het leven in interna

tionale deltagebieden veilig, schoon en duurzaam maken.
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