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Inleiding
In de laatste jaren zijn door het toepassen van boor- en/of perstechnieken onder rijkswegen calamiteiten
ontstaan. Deze richtlijn moet een aanzet geven tot het voorkomen van zulke calamiteiten. Bij toepassing
van de in de richtlijn gegeven voorwaarden en uitvoeringscontroles zal het zowel voor de vergunningverlener als voor de uitvoerder eenvoudiger zijn, om op uniforme wijze, een boring of een persing onder
rijkswegen uit te voeren.
De toepassing van een uniform vergunning en toetstingsbeleid binnen de Rijkswaterstaat en het stellen'
van gerichte eisen kan schade of vroegtijdig onderhoud ten gevolge van het aanleggen van leidingkruisingen worden voorkomen.
In deel I van de richtlijn worden schematisch de verschillende boortechnieken beschreven. In deel II
worden de toepassingscriteria, waaronder de afstand tussen de leidingen, de aanlegdiepte, de uitvoeringseisen, de toleranties, het grondonderzoek en de controlemethoden beschreven.
Voor de controle van de uit te voeren sterkteberekeningen kan contact opgenomen worden met:
Provincie Zuid-Holland, Dienst Wateren Milieu, postbus 90602, 2509 LP Den Haag (070-4416261).
Bureau WKPL van deze dienst heeft in 1990 de taak van de DWW overgenomen om t.b.v. vergunningverlenende instanties, tegen kostprijs, vergunningaanvragen voor pijpleidingkruisingen, voor wat betreft
alleen de sterkteberekeningen, te toetsen aan de geldende voorschriften.
Voor geotechnische en uitvoeringstechnische aspecten en/of toetsingen van leidingkruisingen met
Rijkswegen dient contact opgenomen te worden met de adviesgroep Geotechniek van de afdeling
Realisatie en Onderhoud Infrastructuur van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde, postbus 5044, 2600 GA
Delft (015-699357/344).

Toelichting:
Het is aan te raden deze instanties (DWW en Bureau WKPL) reeds in een vroeg stadium bij de procedures te betrekken.
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Vergunning- en toetsingsbeleid
Het slagen van een boring of persing wordt met name door een goede voorbereiding en een zorgvuldige
uitvoering bepaald. Het hanteren van een eenduidig vergunning- en toetsingsbeleid zal in sterke mate
kunnen bijdragen aan een veilig ontwerp.
Op de nevenstaande pagina is een stroomschema voor het verloop van een vergunningaanvraag gepresenteerd. Het wordt ten sterkste aanbevolen de voorgestelde werkwijze te hanteren, opdat een eenduidig
vergunning- en toetsingsbeleid wordt verkregen.
Vooral het vastleggen van de uitvoeringsvoorwaarden voor een bepaald systeem en het toetsen of het
systeem veilig toegepast kan worden, vormt een belangrijk aspect in de vergunningverlening. Daarom is
het belangrijk dat een zodanig eenduidig vergunning- en toetsingsbeleid gehanteerd wordt, dat binnen
Rijkswaterstaat een boorsysteem volgens dezelfde normen getoetst wordt. In dit verband is het aan te
raden vroegtijdig op een vergunningaanvraag te anticiperen.
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Boortechnieken
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Pneumatische boortechniek
Horizontal directional drilling
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Boortechnieken
1.0 Open front boortechniek (OFT)
Algemeen
Het kenmerk van de open front boortechniek is de open voorzijde van de buis en het door middel van
hydraulische vijzels in de grond drukken van de buis. Aan de voorzijde van de eerste buis bevindt zich
een snijkop. De open front boortechniek is niet geschikt voor het boren onder de grondwaterstand.
Vanuit een persput wordt een buiselement de grond in geperst. Wanneer een buiselement geperst is'
worden de vijzels teruggetrokken en kan een nieuw element aangekoppeld en geperst worden. De open
front boortechniek is over het algemeen niet bestuurbaar en tijdens het persen kunnen eenvoudig afwijkingen ontstaan omdat de snijkop de weg van de minste weerstand zoekt.
Een systeemindeling kan gemaakt worden naar de wijze van ontgraven. De grond kan ontgraven worden
door middel van handontgraving of een met avegaar. Voor beide systemen wordt het boortracé recht of
onder een hoek, al dan niet op- of aflopend, uitgevoerd.
Handontgraving
Handontgraving is alleen mogelijk bij menstoegankelijke diameters (vanaf circa 800 mm). Deze methode
kan ook toegepast worden voor kokerbuizen. Om het afkalven van het boorfront te voorkomen wordt de
voorzijde van de buis voorzien van een snijkop. De snijkop kan onderverdeeld zijn in een aantal vakken.
De grond wordt ontgraven met de hand en/of met lichte graafmachines (afhankelijk van de afmeting van
de buis). Door het plaatsen van stuurvijzels achter de snijring zijn beperkte correcties mogelijk. Bij
doorpersing in veenpakketten moet rekening gehouden worden met de eventuele aanwezigheid van
moerasgas.
Avegaarmethode
De grondafvoer vindt bij deze methode plaats met een avegaar (grondboor). De avegaar bevindt zich
direct achter de snijkop. De losgewoelde grond wordt via de avegaar naar de persput afgevoerd. Deze
methode wordt gebruikt voor ronde buisdiameters. De avegaar wordt aangedreven door een motor in de
persput.
Tabel 1: Algemene gegevens (OFT)
Open front boortechniek
materiaal

staal

beton

gres'

X

X

X

G.V.K.2

P.V.C

combinatie

X

Afmetingen

Avegaar methode3 150-1200 mm

Aanleglengte

circa 100 m

Toepassingscriteria Algemeen
Afstanden
Richtlijnen

Deel II Toepassingscriteria (algemeen) paragraaf 1.0
Deel II Toepassingscriteria (algemeen) paragraaf 1.3
Deel II Richtlijnen OFT paragraaf 2.0

1 Uitvoeringsvoorwaarden

P.E.

Handontgraving 800-3500 mm

Deel II Richtlijnen OFT paragraaf 3.0

I^afsta^den zijn indicatief en worden niet bindend verklaard, zij dienen als richtlijn. Indien door omstandigheden noodzakelijk
kan/mag per geval, in overleg met de belanghebbenden, van derichtlijnworden afgeweken.
Door toepassing van tussenstations zijn veelvouden van genoemde aanleglengten mogelijk.
1 = tot 600 mm
2 = Glasvezel Versterkt Kunststof
3 = Een diameter van 1200 mm is mogelijk mits speciale voorzieningen/maatregelen genomen zijn.
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2.0. Gesloten front boortechniek (GFT).
Algemeen
Het kenmerk van de gesloten front boortechniek is de afgesloten voorzijde van het eerste buiselement
door middel van een boormachine. De gesloten front boortechniek is geschikt voor het boren onder de
grondwaterstand.
Vanuit de persput wordt een buiselement in de grond geperst. Wanneer een buiselement is geperst
worden de vijzels teruggetrokken en kan een nieuw element aangekoppeld en geperst worden. Als de
wrijvingsweerstand op de buis te groot wordt, waardoor de perscapaciteit wordt overschreden, kunnen er
eventueel tussenstations worden geplaatst. De tussenstations worden aangebracht tussen twee buiselementen. Om de wrijvingsweerstand tussen het buiselement en de grond te verminderen kan tijdens het
persen vloeistof (bijvoorbeeld bentoniet) langs de buitenomtrek van de leiding worden geïnjecteerd.
Tijdens het persen wordt de grond afgefreesd met een hydraulisch of elektrisch aangedreven rotor. In de
boorkamer, of in een aparte mengkamer, wordt de grond gemengd en vervolgens naar de persput afgevoerd. Rondom de boorkop zijn stuurvijzels geplaatst, waardoor besturing in alle richtingen mogelijk is.
De gesloten front boortechnieken zijn dus bestuurbaar. De positie van de boorkop kan door middel van
een plaatsbepalingssysteem (laser) continu bepaald worden. De meetgegevens worden doorgegeven aan
een computer op het werkterrein. Bij bochtboringen geschiedt de plaatsbepaling meestal discontinu met
behulp van driehoeksmetingen.
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen diverse soorten boorschilden. Ze berusten allemaal op het
zelfde principe maar hebben een aantal belangrijke onderlinge verschillen. Elk systeem vereist een
watervrije pers- en ontvangstkuip met een speciale waterdichte buisdoorvoering. De gesloten front boortechniek is uitermate geschikt voor het boren onder de grondwaterstand omdat de boormachine is voorzien van een waterdicht drukschot. Bij alle systemen kan het boortracé recht of verticaal gebogen worden
uitgevoerd, waarbij een bepaalde minimum radius in acht genomen moet worden.
Vloeistofschild
Bij een vloeistofschild wordt als steunmedium een vloeistof gebruikt om de stabiliteit van het boorfront
in stand te houden. Tussen het waterdichte drukschot en het boorfront wordt vloeistof onder druk aangebracht. De vloeistofdruk is afhankelijk van de heersende gronddruk en de grondwaterdruk.
Een snijrad roteert in de vloeistof en graaft de grond af. De afgegraven grond vermengt zich met de
vloeistof en wordt door een leiding naar een scheidingsinstallatie gepompt. Het mengsel vloeistofVgrond
kan met behulp van een speciale installatie worden gescheiden. Vervolgens wordt de vloeistof hergebruikt.

Gronddrukschild
Bij een gronddrukschild wordt de grond tussen het boorfront en het waterdichte drukschot door een
snijrad gekneed tot een plastische massa. De geknede grond wordt als steunmedium gebruikt om de
stabiliteit van het boorfront in stand te houden. Door het beheersen van de grondafvoer en de voortgangsnelheid van het schild kan de steundruk in stand worden gehouden. Vanuit de boorkamer wordt de
grond getransporteerd naar een aparte mengkamer.
Bij schilden met een vaste afvoer wordt de grond met een avegaar (schroefworm) uit de mengkamer
verwijderd en via transportbanden, karretjes of een dikstofpomp (betonpomp) afgevoerd.
Bij schilden met een natte afvoer wordt de grond in de mengkamer verdund met een vloeistof. De afvoer
van de grond gebeurt met een pompsysteem.
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Boortechnieken Gesloten front boortechniek (CFT)

Schild met mechanische grondsteun
Bij dit schild wordt het boorfront over nagenoeg de volle doorsnede door het snijrad gesteund. In het
snijrad bevinden zich regelbare openingen voor de grondafvoer. De stabiliteit van het boorfront wordt
bepaald door de grondwaterstand en de hoeveelheid grond die wordt afgevoerd in relatie tot de voortgangssnelheid.
De mechanische grondsteun kan in combinatie met andere technieken toegepast worden.

Tabel 2: Algemene gegevens (GFT)
Gesloten front boortechniek
Materiaal

staal
X

beton
X

gres
2

x

G.V.K.'

P.V.C

P.E.

combinatie

2

x

Diameter

Vloeistofschild vanaf 300 mm Overige schilden vanaf 900 mm

Aanleglengte

tot circa 300 m.

Toepassingscriteria Algemeen
Afstanden
Richtlijnen

Deel II Toepassingscriteria (algemeen) paragraaf 1.0
Deel II Toepassingscriteria (algemeen) paragraaf 1.3
Deel II Richtlijnen GFT paragraaf 2.0

Uitvoeringsvoorwaarden

Deel II Richtlijnen GFT paragraaf 3.0

Toelichting:
De afstanden zijn indicatief en worden niet bindend verklaard, zij dienen als richtlijn. Indien door omstandigheden noodzakelijk
kan/mag per geval, in overleg met de belanghebbenden, van derichtlijnworden afgeweken.
Door toepassing van tussenstations zijn veelvouden van genoemde aanleglengten mogelijk.
1=
2=

GVK = Glasvezel Versterkt Kunststof
Met de toepassing van GVK-buizen bij bochtboringen is weinig ervaring. Bij deze bochtboringen dienen speciale maatre'
gelen genomen te worden.
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3.0 Pneumatische boortechniek (PBT).

Algemeen
Het kenmerk van de pneumatische boortechniek is dat de leiding door middel van een horizontaal "heiblok" wordt doorgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een bodempersluchtraket. De raket kan de
leiding voor zich uit in de grond heien of achter zich aan trekken. De raket bestaat uit een stalen cilinder
in de vorm van een torpedo waarin een pneumatisch beweegbare zuiger past. De zuiger slaat met kracht
tegen een aambeeld voorin de cilinder. Door de stootkracht van de zuiger tegen de cilinder schiet de
raket een stukje naar voren. De zuiger wordt vervolgens weer naar achteren bewogen en het proces
herhaalt zich. Tijdens de achterwaartse beweging van de zuiger blijft de raket op zijn plaats door de wrijving tussen de grond en de cilinder.
De pneumatische boortechniek is in principe een niet-bestuurbare methode en tamelijk gevoelig voor afwijkingen.
Er zijn 2 soorten van pneumatische boortechnieken te onderscheiden, namelijk:
Impact Ramming
Impact Moling

Impact Ramming
Bij Impact Ramming wordt de raket achter de produktleiding bevestigd, zodat de raket de leiding voor
zich uit de grond in slaat. De leiding kan aan de voorzijde open of gesloten zijn. Wanneer de leiding aan
de voorzijde open is wordt na het doorvoeren van de leiding de grond uit de leiding verwijderd. Als de
leiding aan de voorzijde gesloten is wordt de buis grondverdringend doorgevoerd. De produktleiding kan
in zijn geheel of als gekoppelde elementen worden ingevoerd. Als de leiding uit gekoppelde elementen
bestaat wordt na het invoeren van een element de raket afgekoppeld en een nieuw element tussengevoegd.
Deze boortechniek is niet bestuurbaar. Als er obstakels verwacht worden dan kan deze methode niet
zonder extra maatregelen worden toegepast. In het geval van obstakels kan een klein gat worden voorgeboord met een impact moling systeem. Het boortracé kan alleen recht worden uitgevoerd.

Impact Moling
Bij Impact Moling wordt de raket aan de voorzijde van de produktleiding bevestigd. Het boorgat wordt
door de raket altijd grondverdringend gecreëerd. Als er obstakels verwacht worden kan de impact moling
techniek ook gebruikt worden om voor te boren. Een perslucht-hamer is het meest geschikt om voor te
boren. Als de produktleiding uit een trekvast materiaal bestaat kan de raket aan de voorkant van de
leiding bevestigd worden en wordt de leiding achter de raket aan getrokken. Als de produktleiding uit een
niet-trekvast materiaal bestaat wordt een kabel vanaf de raket door de produktleiding getrokken en aan de
achterkant van de leiding vastgemaakt, de leiding wordt dan als het ware achter de raket aangeduwd.
Deze boortechniek is beperkt bestuurbaar en is in vergelijking met de impact rammingtechniek (bij
gelijke diameter) gevoeliger voor afwijkingen maar dringt eenvoudiger door obstakels heen. Het boortracé kan recht of verticaal gebogen worden uitgevoerd.
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Boortechnieken Pneumatische boortechniek (PBT)

Tabel 3: Algemene gegevens Impact Ramming

Pneumatische boortechniek

staal

Materiaal Impact ramming

X

G.V.K.1

gres

beton

P.V.C

Diameter

Alle diameters tot circa 400 mm

Aanleglengte

Maximaal circa 40 m.

Toepassingscriteria Algemeen
Afstanden
Richtlijnen

Deel II Toepassingscriteria (algemeen) paragraaf 1.0
Deel II Toepassingscriteria (algemeen) paragraaf 1.3
Deel II Richtlijnen PBT paragraaf 2.0

U it voerings voorwaarden

Deel II Richtlijnen PBT paragraaf 3.0

P.E.

combinatie

P.E.

combinatie

Tabel 4: Algemene gegevens Impact Moling

Pneumatische boortechniek
Materiaal Impact moling

staal

beton

gres

G.V.K.1

X

X

X

P.V.C
X

Diameter

Alle diameters tot circa 160 mm

Aanleglengte 2

Maximaal circa 40 m.

Toepassingscriteria Algemeen
Afstanden
Richtlijnen

Deel II Toepassingscriteria (algemeen) paragraaf 1.0
Deel II Toepassingscriteria (algemeen) paragraaf 1.3
Deel II Richtlijnen PBT paragraaf 2.0

Uitvoeringsvoorwaarden

Deel II Richtlijnen PBT para graaf 3.0

X

Toelichting:
De afstanden zijn indicatief en worden niet bindend verklaard, zij dienen als richtlijn. Indien door omstandigheden noodzakelijk
kan/mag per geval, in overleg met de belanghebbenden, van derichtlijnworden afgeweken.
1=

G.V.K. = Glasvezel Versterkte Kunststof

2-

Door gebruik van zeer zware raketten met diameters > 0,60 m, zijn lengten tot 100 m bereikbaar (ongestuurd). Een
voorwaarde is dan dat er geen bebouwing of andere kwetsbare boven- of ondergrondse constructies in de buurt zijn.
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X

.

mini rig

e
circa 5.0 meter

,

maxi rig

circa 15 meter

Pilot boring
boo mg

boorstang met spoelpijp
Boorkop

Ruimer operatie
boorrig

spoelpijp

definitive leiding
ruimer met wartellager

urrmEDE BENTONIET

PROOUKTPUP

SNUMESSEN

TREKRICHTING

TREKKOP
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Boortechnieken

4.0 Horizontal directional drilling (HDD)
Algemeen
Het kenmerk van dit boorsysteem is dat de boring vanaf maaiveld plaatsvindt. Achter een geleide boring
wordt, na het ruimen van het boorgat, de produktleiding door het boorgat getrokken. Bij deze boortechniek zijn geen bouwkuipen en grondwaterstandsverlagingen nodig. Een minimale gronddekking is
noodzakelijk om de invloed op de omgeving te beperken.
Een horizontaal gestuurd boorsysteem bestaat uit een mengunit en een boorunit. De afmeting van de
boorunit hangt onder meer af van de grondsoort, de diameter en de lengte van de leiding of mantelbuis.
Er zijn 3 categorieën te onderscheiden, namelijk de mini-, midi- en de maxi-rig. Alle boorstellingen
werken volgens het zelfde principe. Met een hydraulische boorunit worden boorstangen, met een duwende beweging, één voor één de grond ingebracht. Met een schroefkoppeling zijn de buizen onderling
verbonden tot een boorstreng. Het boortracé wordt (verticaal en/of horizontaal) gebogen uitgevoerd. Het
boren gebeurt in 2 fasen, als eerste vindt de pilotboring plaats, gevolgd door de ruimeroperatie, waama
de produktleiding wordt geïnstalleerd.

Pilotboring
Aan de voorkant van de pilotbuis is een boorkop met snijmessen (mudmotor) of een spuitjet aangebracht.
De boorkop met snijmessen wordt aangedreven door een mengsel van bijvoorbeeld water en bentoniet
onder druk in de pilotbuis te voeren. De boorkop met snijmessen schraapt en spoelt de grond op beheerste wijze weg. Ook een spuitet spuit en spoelt de grond op beheerste wijze weg. Hierbij wordt, behoudens
eventuele stuurcorrecties, niet geroteerd. De boorspoeling wordt via de pilotbuis naar de boorkop getransporteerd en wordt samen met de losgewoelde grond langs de buitenzijde van de pilotbuis afgevoerd.
Als de wrijving tussen de buiswand en de grond, ondanks de smerende werking van de boorspoeling, te
groot wordt, kan een stalen spoelbuis (wash-over pipe) roterend over de boorstreng gedrukt worden. De
samenstelling van het spoelmiddel is afhankelijk van de diepte en de grondsoort waarin geboord wordt.

Ruimen van boorgat
Nadat de spoelbuis en de boorstreng bij het uittredepunt boven de grond zijn gekomen, wordt de boorstreng teruggetrokken. Op het uiteinde van de spoelbuis wordt dan een ruimer gemonteerd. Vervolgens
wordt de spoelbuis (met ruimer) teruggetrokken.
De ruimer wordt met een draaiende beweging door het voorgeboorde pilotgat teruggetrokken. Op de
ruimer zijn behalve jets, waardoor bentoniet naar buiten geperst wordt, soms ook messen, kammen of
tanden aangebracht (afhankelijk van de grondslag). De losgespoten grond wordt langs de buitenzijde van
de spoelbuis in de retourstroom van het bentoniet afgevoerd naar het maaiveld. Achter de ruimer wordt
opnieuw een spoelpijp of produktleiding meegevoerd.
De produktleiding wordt in een gat met een grotere diameter dan de produktleiding getrokken. Het gat is
geheel gevuld met boormengsel vermengd met grond. Zonodig wordt het gat meerdere malen geruimd
totdat het gat een grotere diameter heeft dan de produktleiding.
Tussen de ruimer en de produktleiding is een wartellager gemonteerd zodat geen rotatie van de leiding
kan optreden. Op deze wijze worden geen torsiekrachten op de produktleiding uitgeoefend. Nadat de
produktleiding in het geboorde gat is getrokken is de boring voltooid.
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Boortechnieken Horizontal directional drilling (HDD)

Bestuurbaarheid
De horizontale boormethode is zeer goed bestuurbaar en de positie van de boorkop kan continu bepaald
worden. De boorkop wordt gestuurd door middel van een stuurslof die zich vlak achter de boorkop
bevindt. Door tijdens het indrukken de stuurslof in de gewenste richting te laten wijzen, wordt sturing
verkregen. Afwijkingen kunnen worden gecorrigeerd door de stuurslof over een bepaalde afstand terug te
trekken en vervolgens met een andere stand van de stuurslof verder te drukken.
In de boorkop kan een positiebepalings-unit gemonteerd zijn. De meetgegevens worden doorgeven aan
een computer op het werkterrein. Ook kan de plaats van de boorkop bepaald worden met een bovengrondse detector of ondergrondse sensoren die middels een draadverbinding verbonden zijn (afhankelijk
van het type rig) met de computer.

Tabel 5: Algemene gegevens (HDD)
Bestuurbare Horizontale
Boortechniek
Materiaal2

staal

beton

G.V.K.'
X

X

Diameter 3

Tot circa 1200 mm

Aanleglengte 3

circa 1200 m

Toepassingscriteria Algemeen
Afstanden
Richtlijnen

gres

P.V.C
X

P.E.

combinatie

X

Deel II Toepassingscriteria (algemeen) paragraaf 1.0
Deel II Toepassingscriteria (algemeen) paragraaf 1.3
Deel II Richtlijnen HDD paragraaf 2.0
Deel II Richtlijnen HDD paragraaf 3.0

Toelichting:
De afstanden zijn indicatief en worden niet bindend verklaard, zij dienen als richtlijn. Indien door omstandigheden noodzakelijk
kan/mag, in overleg met de belanghebbenden, van derichtlijnworden afgeweken.

1=

G.V.K. - Glasvezel Versterkte Kunststof

2=

Materiaal afhankelijk van de trekkrachten en hoekverdraaiingen die de buis kan opnemen.
Toepassing van G.V.K. en P.V.C, is beperkt in verband met de buigstijfhcid en trekbelasting van de verbindingen.

3=

Afhankelijk van het type rig, de diameter van de leiding, de lengte van de kruising en de grondslag.
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5.0 Overzicht Boorsystemen
Tabel
In tabel 6 zijn enkele algemene kenmerken van verschillende boorsystemen samengevat. Tabel 7 kan
worden gebruikt voor een eerste inschatting van het toe te passen boorsysteem.
In de tabellen 7 en 8, gepresenteerd op bladzijde 16 en 17, is verkort een overzicht gegeven van de
belangrijkste boorsystemen. Tevens zijn per boorsysteem enkele toepassings voorwaarden gepresenteerd.
Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de hoofdstukken 1.0 t/m 4.0

tabel 6: Algemene kenmerken boorsystemen
Bouwkuip nodig'

Tracé vorm

Aanlegniveau2

Bestuurbaar

Open front boortechniek

ja/nee

recht

ondiepVdiep

ja/nee

Gesloten front boortechniek

ja/nee

recht
of gebogen

ondiep/diep
zeer diep

ja

Pneumatische Boor Techniek
-Impact ramming

ja/nee

recht

ondiep

nee

Pneumatische Boor Techniek
-Impact moling

ja/nee

recht
of gebogen4

ondiep

nee4

Horizontal directional drilling

nee

recht
of gebogen

diep/ zeer diep

ja

Techniek

Toelichting:
1=

De toepassing van een bouwkuip is afhankelijk van het aanlegniveau en de geometrie van de kruising (verdiepte ligging
enz). Bij de open en gesloten front boortechnieken is te allen tijde een dodebedconstmctie benodigd, als de reactiekracht
niet rechtstreeks op de ondergrond kan worden overgedragen.

2=

ondiep =
diep
=
zeer diep =

3=

Aanlegniveau is afhankelijk van de grondwaterstand.

4=

Enkele systemen zijn beperkt bestuurbaar.

1 tot 2 meter beneden maaiveld.
> 2 meter beneden maaiveld,
> 10 meter beneden maaiveld.
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tabel 7: Overzicht boorsystemen (1995)
DIAMETER
min.
max.

BOORSYSTEEM

GRONDSOORTEN
veen
klei

zand

grind

LENGTE
max.

TOEPASSINGEN
onder GWS d/dl/m'

OPEN FRONT BOORTE CHNIE K (OFT)
handontgraving

800

3500'

avegaarmethode

150

1200

gronddrukbalansschild

900

3500

slurry- / vloeistofschild

300

3500

100 ■

+/+/+

100

GESLOTEN FRONT BOORTECHNIEK (GFT)
300'

+/+/+

300'

+/+/+

PNEUMATISCHE BOORTE CHNIE K (PBT)
40'

160

impact moling

40'

800

impact ramming

+1+1+

HORIZONTAL DIRE CTIONAL DRILLING (HDD)
100

200

mining
300

600

midirig

1500

1200

maxing

Toelichting:
toepasbaar
toepasbaar onder voorwaarde

11
12
13

d = leiding onder druk
dl = drukloze leiding
m = mantelbuis

= Door toepassing van geprefabriceerde elementen zijn grotere afmetingen mogelijk.
= Mogelijk maar bemaling is noodzakelijk.
= Door toepassing van tussenstations kan een veelvoud van de opgegeven lengte worden bereikt
- Mits er een speciale boorkop is gemonteerd.
= Door gebruik van zeer zware raketten zijn bij diameters > 0,60 m, lengten tot 100 m mogelijk (ongestuurd).
W w a Ï d e is dan wel dat er geen bebouwing of andere kwetsbare boven- of ondergrondse constructies m de buur. rijn.
= Toepasbaar mits aangepaste snijkop is gemonteerd
= Toepasbaar mits snijrad en boorvloeistof/steunmiddel zijn aangepast
= oTprojectie van het .race in grindlagen wordt afgeraden, alleen toepasbaar bij korte doorsn.jd.ngen van gnndlagen.
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Overzicht boorsystemen
In tabel 7 en 8 zijn toepassingscriteria voor verschillende boormethoden aangegeven. De toepassing van
een systeem is afhankelijk van de lengte van de kruising, diameter leiding en grondslag. De gegevens in
de tabellen zijn nauw verbonden aan de technische ontwikkelingen van de boortechnieken. Beide tabellen '
kunnen gebruikt worden voor een snelle bepaling van het toe te passen boorsysteem.

tabel 8: Overzicht boorsystemen (1995)
BOORSYSTEEM
STAAL

BUISMATERIAAL
B
E TON
GR
E S
G.VJt

P.V.C

E
P. .

BOOGSTRAAL

HOEKEN
INTREDE

UITTR
EE
D

OPEN FRONT BOORTECHNIEK (OFT)
handontgraving

+

+

o

+





+

•

*

avegaannethode

+

+

o"

+

o'



*

*

*

+

+

+6

+'

0

0

+

+

+

+

+

+

6

+"

0

0

+

+

+

impact moling

♦

0

o'

+

+

+

•

«

•

impact ramming

+





0





•

•

•

mini-rig

+





o10

o10

+

+

+

+

midi-rig

+





o"

o10

+

+

+

+

maxi-rig

+





o'0

o'°

+

+

+

+

GESLOTEN FRONT BOORTE CHNIE K (GFT)
gronddrukbalansschild
slurry- / vloeistofschild

PNEUMATISCHE BOORTE CHNIE K (PBT)

HORIZONTAL DIRE CTIONAL DRILLING (HDD)

Toelichting:
+
o
•

= toepasbaar
= toepasbaar onder voorwaarden
= niet van toepassing

6
7
8
9
10

= zeer beperkte boogstraal.
■ indien een speciale stuurraket is gemonteerd.
= niet aan te bevelen.
= mogelijk bij kleine buisdiameters met speciale buizen.
= toepassing van G.V.K. en P.V.C, is beperkt i.v.m. de buigstijfheid en de trekbelasting van de verbindingen.

G.V.K. = Glasvezel Versterkte Kunststof
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Deel II
Richtlijnen

Open front techniek
Gesloten front techniek
Pneumatische boortechniek
Horizontal directional drilling

(OFT)
(GFT)
(PBT)
(HDD)

werken met de richtlijn
VERGUNNING AANVRAAG

E

GnONDONOEBZOEK
SYSTEEM INFO DEEL 1

(TUJNEN P A R 1 . 2 ( E N 2 3 )

OFT HOOFD STUK!
QFT HOOFD STUK 2
PBT HOOFDSTUK 3
HDO HOOFDSTUK 4

A

TOEPASSMOaCHTERIA
rictrtUjnen

OFT

tufa nenmtmpmtA

TOEPASSlMQSCnfTEBH
richtlijnen

TOEPASSWOSCRTTEmA

riehttinwi PBT

GFT

TOEPASSINGSCnrTERlA
richtlijnen

HD D

PV2.1

i m WW—*» p» n

Bagin voofwunMn pw 21

BMB «■*>*—ip»aJ

E i » i uf«gnKMu pw 2.2

pw2-2

FJaanpondondvzMfcU

B M K grendonowm* Z J

ti p — ! ■ » > — » * M

O F T  O P E N FPaffBOOPTTECHNJEK
QFT  GESLOTEN FRONT BOOHTECHNJEK
PBT  PNEUMATISCHE BOORTECHMEK
HDD  HORHD NTAL DIRECTIONAL D FSLUNa
EVALUATE EN BNOOONTROU
bfaiKttwM I
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Toepassingscriteria (algemeen)
1.0 Werken met de richtlijn

Algemeen
Bij een project betreffende een pijpleidingkruising zijn in het algemeen vier hoofdfasen te onderscheiden.
Onderstaand zijn de verschillende fasen schematisch weergegeven. Deze richtlijn staat vooral in relatie tot
de fasen B en D. Dat neemt niet weg dat de ontwerper van de kruising in fase A al overleg zal voeren en
dat er dan ook al een grondonderzoek kan plaatsvinden.

A

Uitvoering

Aanbesteding

Vergunning

Voorbereiding

TIJD

Het officieel verlenen van de vergunning kan door bepaalde omstandigheden tijdens fase C of zelfs bij
aanvang van fase D gebeuren. In dat geval is het van groot belang om tijdens fase B volledige overeenstemming te hebben bereikt omtrent de te stellen voorwaarden.

Toelichting:
Per fase kunnen de activiteiten als volgt nader worden aangeduid. De onderdelen waarbij Rijkswaterstaat min of meer betrokken zal zijn, zijn met een
* aangegeven.
Fase A: Ontwerp, Overleg' , Grondonderzoek' , Berekeningen, Materialen, Tekeningen, Bestek.
Fase B: Vergunning aanvraag. Opstellen vergunning* , Verlenen vergunning
Fase C: Aanbesteding, Gunningsadvies, Opdracht
Fase D: Uitvoering' , Directievoering, Toezicht, controle'

-18-

Toepassingscriteria algemeen

Stroomschema
In de inleiding is een stroomschema voor het verloop van een vergunning aanvraag gepresenteerd.
Geadviseerd wordt de voorgestelde werkwijze te hanteren, opdat een eenduidig vergunningenbeleid
gehanteerd kan worden.
Met behulp van het stroomschema op nevenstaande pagina kunnen op eenvoudige wijze voor één of
meerdere boorsystemen de toepassings- en uitvoeringscriteria worden samengesteld. Door toetsing of een
systeem aan de gestelde criteria voldoet kan het meest geschikte boorsysteem gekozen worden.
In het stroomschema wordt voor nadere informatie direct verwezen naar de betreffende hoofdstukken van
de richtlijn.

1.1 Benodigde informatie
Om de toepassing van een boorsysteem te kunnen toetsen aan de eisen in deze richtlijn dienen bepaalde
gegevens beschikbaar te zijn. In bijlage 6 is een lijst opgenomen met de benodigde gegevens. De benodigde gegevens verschillen per boorsysteem.
In principe moeten deze gegevens altijd voor de aanvang van fase B en D (vergunning en uitvoering)
aanwezig zijn. Zonder alle benodigde gegevens zal de vergunningaanvraag niet in behandeling worden
genomen.
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1.2 Grondonderzoek (algemeen)
Het onderstaand grondonderzoek en de daarbij behorende uitvoeringsvoorwaarden moet worden uitgevoerd indien niet bekend is met welk type boorsysteem de persing of boring wordt uitgevoerd. In paragraaf 2.3 " Grondonderzoek" zijn voor bepaalde boorsystemen aanvullende of afwijkende bepalingen
opgenomen. Bij enkele boorsystemen is het specifiek grondonderzoek minder omvangrijk dan onderstaand
algemeen onderzoek.
A-

Aan weerszijden van de weg direct naast de verharding dient een sondering met plaatselijke kleef te worden uitgevoerd. Minimaal één sondering dient met meting van de waterspanningen te worden uitgevoerd. Bij perslengten groter dan 40 meter dient een extra
sondering, bij voorkeur in de middenberm, te worden uitgevoerd.

B-

Als de sondeerresultaten aan weerszijden van de weg sterk verschillen dient een sondering
in de middenberm te worden uitgevoerd.

C-

Aan één zijde van de verharding dient een mechanische boring te worden uitgevoerd. De
uitkomende grond dient te worden geclassificeerd volgens NEN 5104 en te worden beschreven in een boorstaat.

D-

Aan weerszijden van de weg dient een peilbuis met peilfilter geplaatst te worden. Bij perslengten groter dan 40 meter dient in de middenberm een extra peilbuis geplaatst te worden.

E-

Bij buisdiameters groter dan 600 mm dient het grondonderzoek volgens NEN 3651, bijlage
C, te worden uitgevoerd, (zie bijlage 7)

F-

Het grondonderzoek dient buiten het tracé van de leiding te worden uitgevoerd op een
afstand van minimaal 5 meter uit het geplande tracé.

G-

Het verdient aanbeveling om bij het grondmechanisch onderzoek een geologische beschouwing van de bodemopbouw in de omgeving van de kruising op te nemen.

Toelichting:
Het verdient aanbeveling het algemeen grondonderzoek te laten uitvoeren, omdat uit de toetsing met de richtlijnen lean blijken dat een door de
vergunningaanvrager gekozen boorsysteem (beter) niet toegepast kan worden. In dat geval kan middels het algemene grondonderzoek direct voor een
alternatief gekozen worden.
AC-

DE-

F-

Indien de persing tot aan de middenberm wordt uitgevoerd dient een sondering ter plaatse van het uitttedepunt te worden uitgevoerd.
Het verdient aanbeveling de plaats en diepte van de boring op de resultaten van het onderzoek af te stemmen.
Op 2 monsters, een boven en een onder aanlegniveau, ontleend aan ongeroerde steekbusmonsters, dienen samendrukkingsproeven
te worden uitgevoerd. Een en ander is nodig omdat de aannemer, bij toepassing van de open front boortechniek, met zettingsberekeningen moet aantonen dat in de te kruisen rijksweg geen zettingsverschillen van betekenis kunnen optreden.
Het plaatsen van peilbuizen is noodzakelijk om gegevens te verkrijgen van de heersende grondwaterstanden. De filterdiepte van de
peilbuizen dient te worden bepaald aan de hand van de boor- en sondeerresultaten.
Over het algemeen schrijft de NEN een omvangrijker grondonderzoek voor. Bij leidingen met grote diameters is het effect van
uitvoeringscalamiteiten over het algemeen aanzienlijk groter. Door een omvangrijker onderzoek wordt meer informatie verkregen
over de bodemopbouw (doorlagen, obstakels e d) hetgeen het uitvoeringsrisico verminderd.
De afstand wordt gemeten vanaf de buitenomtrek van de buis.
In overleg met de vergunninghouder mag de maximale onderzoeksafstand uit het hart van het tracé veranderd worden.
Tijdens het boorproces kan kortsluiting met de sondeer- en boorgaten ontstaan zodat de boorvloeistof via deze gaten naar de
oppervlakte geperst wordt. Als het onderzoek binnen de gestelde afstand uit het trace wordt uitgevoerd moeten alle sondeer- en
boorgaten met een opstjjvend klei-watermengsel worden afgedicht.
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In tabel 9 zijn de minimaal benodigde sondeer- en boordiepten gepresenteerd. Het verdient aanbeveling
deze tabel als indicatie te hanteren en de onderzoeksdiepte te bepalen aan de hand van de lokale omstandigheden.
Tabel 9 : minimum onderzoeksdiepte
Boordiepte
m - aanlegniveau

Sondeerdiepte
m - aanlegniveau

Grondsoort

Elke bodemgesteldheid

Zettingsongevoe l i g

Zand

5 m

2,00 * buisdiameter

3,0 * buisdiameter

Klei

5 in

-

3,0 * buisdiameter

Veen

5 m

-

3,0 * buisdiameter

Zettingsgevoelig (1)

Toelichting:
Bij buisdiameters kleiner dan 200 mm is de minimale boordiepte 1,50 m beneden het aanlegniveau. Indien de leiding niet in het pleistoceen ligt
verdient het aanbeveling de sondering of boring tot in het pleistoceen door te zetten om een indicatie te verkrijgen van het slappe lagen pakket onder
de leiding.

1.3 Grondwater
Voor het onttrekken of lozen van grondwater is in principe, onder gebruikelijk voorbehoud, een vergunning volgens de Grondwaterwet (artikel 14) of WVR (lozing) vereist. Te allen tijde geldt een aanmeldings- en registratieplicht bij Gedeputeerde Staten. In bijlage 4 is een tabel gepresenteerd waarin per
provincie het maximale debiet wordt aangegeven waarbij aanmelding en registratie verplicht is.

1.3.1. Bemalingsplan
Bij het onttrekken van grondwater dient vóór het uitvoeren van de boring of persing een bemalingsplan
overlegd te worden.
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1.4 Afstanden
Ter bepaling van de benodigde afstand vanaf een aan te leggen leiding tot een andere constructie kunnen
onderstaande bepalingen aangehouden worden.

1.4.1 Bebouwing (alle boortechnieken)
Voor de afstanden tot bebouwing, kunstwerken en wegverhardingen dient artikel 4.4.2 van de NEN 3651
aangehouden te worden. Voor afstanden tussen parallel gelegen leidingen kan het navolgende gehanteerd
worden (zie ook NEN 3651 art. 4.4.3)

1.4.2 Afstanden tussen leidingen (alle boortechnieken)
A-

In overleg met de vergunningverlener dient voor de aanvang van de werkzaamheden de afwijkingstolerantie te worden vastgesteld (zie paragraaf 3.2 "Afwijkingen").

B-

De tussenruimte tussen gelijktijdig in een open sleuf te leggen parallelle leidingen moet minimaal
0,40 meter bedragen. Voor niet gelijktijdig aangebrachte leidingen dient de grootste afstand,
gevonden uit tabelnr. 10, te worden aangehouden.

C-

Indien wordt aangetoond dat door zeer zorgvuldige uitvoering een kleinere afstand toelaatbaar is,
mag in overleg met de vergunningverlener worden afgeweken van bovenstaande eisen.

Tabel 10: Afstanden tussen parallelle leidingen
Afstanden tussen leidingen [m]
Systeem

Uitvoering

Erosie gevaar

Explosie gevaar

Open front boortechniek

in overleg bepalen

Art 4.4.3.b
NEN 3651

Art 4.4.3.C
NEN 3651

Gesloten front boortechniek

in overleg bepalen

Art 4.4.3.b
NEN 3651

Art 4.4.3.C
NEN 3651

Pneumatische boortechniek

in overleg bepalen

Art 4.4.3.b
NEN 3651

Art 4.4.3.C
NEN 3651

Horizontal directional drilling

in overleg bepalen

Art 4.4.3 .b
NEN 3651

Art 4.4.3.C
NEN 3651

Toelichting:
In overleg met belanghebbenden, dient na zorgvuldige analyse, de uitvoeringsafstand te worden bepaald. De afstand dient te worden bepaald aan
de gestelde tolerantie eisen (paragraaf 3.2 "Afwijkingen") in relatie met de omgevingsinvloed en het toegepaste boorsystecm.
Erosie gevaar
Explosie gevaar:

Door lekkage van vloeistofleidingen kan door de uitstromende vloeistof een erosie krater ontstaan (ontgronding).
De onderlinge afstand russen parallelle leidingen dient groter te zijn dan de ontgrondingsstnal.
Door een exploderende leiding ontstaat een "explosie krater". Derhalve dient een minimale afstand te worden berekend.
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Richtlijnen
Open front techniek

Open front boortechniek (OFT)

2.0 Toepassingscriteria
2.1 Begin voorwaarden
Alle buisdiameters
A-

B-

Bij wegen met een maximale uurintensiteit groter dan 1200 voertuigen wordt geadviseerd persingen
met de open front boortechniek niet toe te passen.
Geadviseerd wordt grondwaterverlagingen niet toe te staan bij wegen met een belangrijke functie voor
lange afs andverkeer (autosnelwegen) of wegen met een belangrijke verzamel- en verdeelfunctie voor
een stad (rondweg). Ter indicatie kan worden uitgegaan van wegen gelijk aan RONA categorie I t/m
lil en alle ROA wegen.
De open front boortechniek mag niet worden toegepast zonder voorafgaand grondonderzoek Het
grondonderzoek d.ent te worden verricht volgens de in de paragraaf 1.2 en 2.3 "Grondonderzoek" ge5
noemde bepalingen.

DEF-

GH-

Bij buizen met een diameter vanaf 800 mm dient een bestuurbare snijkop te worden toegepast.
De toe te passen snijkop dient te worden afgestemd op de bodemopbouw en lokale omstandigheden.
Bovengenoemde punten A en B vervallen indien, door middel van een grondmechanisch onderzoek en
berekeningen, is aangetoond dat geen deformatie-verschillen van betekenis kunnen optreden Daarnaast
dienen tijdens de uitvoering uitgebreide controlemaatregelen genomen zijn, zodat een' eventuele
afwijking tijdig waargenomen kan worden.
De gronddekking moet voldoen aan de maatgevende gronddekkingseis (zie paragraaf 2.2).
i f v e r S e ^ r 8 "** "

^aanvangen

dan nadat tot b e n e d e n het

aanlegniveau voldoende drooglegging

De persing mag niet eerder aanvangen dan nadat de benodigde gegevens zoals vermeld op de bijlage
6 paragraaf 1.1, 1.2 en 2.1 aan de vergunningverlener zijn verstrekt.
Toelichting:

Bij genoemde weg categorieën vonnt uitvoeringsselude « n onacceptabel ™coniv<»u. tabijb*e4 iseentabd eeDre^teerim^nnwA

CFH-

.

=S=£^3iïrjajrc-isSSSlSSr
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2.2 Aanlegniveau.
Voor de gronddekking gelden twee eisen. Deze eisen zijn gerelateerd aan respectievelijk de diameter en de
lengte van de te persen leiding. In principe is de grootste dekking maatgevend.
Onder gronddekking wordt verstaan: de afstand tussen het laagste punt van de onderzijde van de ongebonden
of gebonden (steen)funderingslaag van het verhardingspakket en de uitwendige bovenzijde van de door te
voeren leiding.

A

De gronddekking dient op elk punt van het tracé minimaal te voldoen aan onderstaande gronddek
kingseisen.
diameter
diameter >
diameter >

150  <
500  <
1000 

500 mm:
1000 mm:
3500 mm:

gronddekking 1,50 m
gronddekking 1,50 m + 0,50 * diameter
gronddekking 1,50 m + 1,00 * diameter

B

Perslengte eis
De gronddekking dient op elk punt van het tracé minimaal 1,00 meter te zijn.
Bovendien dient voor iedere meter sleufloos aan te brengen leiding 0,01 m extra dekking te worden
genomen.

C

Indien verticale drainagesystemen aanwezig zijn dan moet de leiding minimaal 2 meter beneden de
onderkant van het drainagesysteem worden aangebracht.

D

Indien horizontale drainagesystemen aanwezig zijn dan moet de leiding minimaal 0,50 meter beneden
de onderkant van het drainagesysteem worden aangebracht.

E E en doorsnede tekening van de leidingkruising met de toe te passen gronddekkingen, inclusief alle
uitgangspunten en grondonderzoekresultaten dienen ter goedkeuring aan de vergunningverlener te
worden overlegd.
Aanlegniveau = onderzijde funderingslaag  gronddekking  buisdiameter
Toelichting,
AB-

De genoemde gronddekkingen zijn noodzakelijk om de kans op calamiteiten te verkleinen (grondbreuk, opbarsten, schade e.d)
In bijzonder omstandigheden kan in overleg met belanghebbenden afgeweken worden van de onder Ad A gestelde eisen.
Rekenvoorbeeld, (perslengte ■ 60 m door kleiige grond)
a
Bij een buisdiameter van 800 mm wordt een gronddekking berekend van;
Diameter eis: gronddekking = 1,5 + 0,5 • 0,80 m - 1,90 m
Perslengte eis: gronddekking - 1,0 m + (0.01 * 60 m) - 1,60 m
Hieruit volgt dat de diameter eis maatgevend is, de toe te passen gronddekking wordt 1,90 m. Ha aanlegniveau (gronddekking plus
buisdiameter) wordt 1,90 + 0,80 m - 2,7 m beneden de onderzijde van de funderingslaag van de weg.
b

In geval van een buisdiameter van 200 mm wordt een gronddekking berekend van;
Diameter eis: gronddekking - 1,5 m
Perslengte eis: gronddekking - Ift m + (0.01 • 60 m) - 1,60 m. Bij deze buisdiameter is de perslengte eis maatgevend en de
gronddekking wordt 1,60 m. Het aanlegniveau wordt 1,6 + 0.20 - 1,8 m beneden de onderzijde van de funderingslaag van de weg.

C

Bij kunststofdrainage systemen is deze eis niet van toepassing. Bij de overige verticale drainage systemen mag van deze eu worden afgeweken
indien is aangetoond dat bij doorsnijding van het verticale drainage systeem geen gevaar bestaat voor de wegconstructie. Via verticale drainagesystemen. zoals zandpalen, kan "kortshiiting- ontstaan zodat de zandpaal leeg loopt. De kans op schade van de wegconstructie is reëel.

24

Toepassingscriteria Open front boortechniek (OFT)

2.3 Grondonderzoek
Middels het grondonderzoek wordt inzicht verkregen in de bodemopbouw ter plaatse van de persing. Dit is van
belang omdat de open front boormethode meestal niet bestuurbaar is. Tevens wordt grond- mechanische
informatie verkregen ten behoeve van het opstellen van een perskracht- of bemalingsprognose.
Het grondonderzoek moet worden uitgevoerd volgens de paragraaf 1.2 "Grondonderzoek (algemeen)" tezamen
met de onderstaande aanvullende en/of gewijzigde bepalingen
A-

Aan weerszijden van de weg direct naast de verharding dient een sondering met plaatselijke kleef te
worden uitgevoerd. Vanaf perslengten langer dan 40 meter dient een extra sondering, bij voorkeur in
de middenberm, te worden uitgevoerd.

Toelichting:
A-

De in paragraaf 1.2 "Grondonderzoek (algemeen)" ad A genoemde sondering met meting van de waterspanning is vervangen door een sondering
met meting van de plaatselijke kleef.

2.4 Grondwater
Het aanlegniveau van de buis mag niet beneden de grondwaterspiegel liggen. Een aanlegniveau onder de
grondwaterspiegel veroorzaakt een oncontroleerbare instroming van het grond/watermengsel. Derhalve is een
grondwaterstandsverlaging tot minimaal 0,50 m beneden het aanlegniveau nood- zakelijk. Voor nadere bepalingen wordt verwezen naar paragraaf 1.3 "Grondwater".
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Toepassingscriteria Open front boortechniek (OFT)

3.0 Uitvoeringseisen
3.1.1 Voortgang
Het oppersen (opdrukken) van de buis, of de grond voor de buis, kan ontstaan door obstakels in de ondergrond
of een verkeerde afstemming van de voortgangssnelheid op de grondverwijdering.
Als de grondverwijdering achter loopt bij de voortgangssnelheid van de buis, wordt meer grond in de buis
geperst dan er uitgaat. Er ontstaat een grondprop voor in de buis. In zo'n situatie kan de grond voor de buis (of
de buis zelf) opgedrukt worden (oppersing).
In beide situaties is sprake van een verhoogde weerstand en zijn hogere persdrukken nodig. Door het oppersen
is de kans op schade van het weglichaam reëel aanwezig.
Het extreem oplopen van de persdruk geeft een goede indicatie van de kans op oppersen. Om oppersingsgevaar
te verminderen wordt geadviseerd navolgende eisen aan de toe te passen persdruk (perskracht) te stellen.

Persdruk eisen.
A-

In verband met het oppersingsgevaar moet een prognose gemaakt worden van de maximale benodigde
persdruk die uitsluitend nodig is voor het overwinnen van de wrijvingsweerstand. De prognose dient
te worden opgesteld volgens NEN 3651, artikel 7.5.4.

B-

Tijdens de doorpersing moet de persdruk (voortgangs- en startdruk) per m1 buislengte worden afgelezen en genoteerd in een logboek. Ten behoeve van de controle dient de gemeten persdruk en de
maximale benodigde persdruk (prognose) in één grafiek te worden uitgezet.

C-

Indien de gemeten persdruk de maximaal benodigde prognosedruk met meer dan 10 % overschrijdt
dan dient de persing te worden onderbroken en dient de positie van de boorkop te worden ingemeten.

D-

De door de leverancier aangegeven maximaal toelaatbare perskrachten op de buis mogen niet worden
overschreden.

Toelichting:
AB-

C-

Het verdient aanbeveling een prognose op te stellen voor de minimaal en maximaal benodigde persdruk. In de prognose moet een eventuele
toepassing van tussenstations worden opgenomen.
De oliedruk van de vijzel wordt meestal aangegeven in kg/cm2 door vermenigvuldiging met het zuigeroppervlak kan deze druk worden herleid tot
de uitgeoefende persdruk (perskracht). Het verdient aanbeveling afgelezen de persdrukken direct in een grafiek, zoals onder ad B omschreven, uit
te zetten. De totaal op de buis uitgeoefende persdruk is de som van de persdrukken van de afzonderlijke vijzels. Op nevenstaande zijn enkele
voorbeeldgrafiekcn gepresenteerd.
Bij het op gang brengen van de persing is een drukoverschrijding van 50 % boven de prognosedruk toelaatbaar, mits de druk daarna terug loopt
tot beneden het maximum. Dit zal met name het geval zijn na het aanbrengen van een nieuw buiselement of het starten van de persing.
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3.1.2 Voortgang
Als de grondverwijdering sneller gaat dan de voortgangssnelheid van de buis kan voor de buis een holle ruimte
ontstaan. Door cohesie en gewelfwerking kan het gat voor de buis nog net intact blijven.
Echter door trillingen kan dit direct instorten (bijvoorbeeld door passage van een zware vrachtwagen). Daarom
wordt geadviseerd onderstaande eisen aan de avegaar en de aandrijving te stellen

Avegaar & aandrijving eisen.
A-

De avegaar dient tegen "voor de buis uit boren" beveiligd te zijn.
Bij handmatige grondverwijdering dient een visuele controle uitgevoerd te worden om "voorgraven" te
vermijden.

B-

De afstand vanaf de voorzijde van de avegaar tot aan de snijrand van de buis dient 1,0 maal de
buisdiameter te bedragen, met een minimum van 0,20 meter.

C-

De aandrijving moet voorzien zijn van een omkeerkoppeling

Toelichting:
B-

De afstand van de avegaar tot de voorzijde van de snijschoen dient zo te worden afgesteld dat een natuurlijk glijvlak ontstaat, zodanig er geen
verzakking kan ontstaan ten gevolge van het te veel weghalen van grond.
Als de grondprop voor in de buis te groot wordt is oppersen van de buis mogelijk, (de buis is als het ware aan de voorzijde volledig gesloten).
Over het algemeen is dit merkbaar aan het te hoog oplopen van de persdruk. In geval van ontoelaatbare propvorming mag de avegaar stapsgewijs
verder naar voren worden gebracht (eerst proberen met 0,50 maal de diameter). De minimale afstand tot de voorzijde van de buis blijft 0,20 m.

28

Uitvoeringseisen Open front boortechniek (OFT)

3.2 Afwijkingen
De open front boortechniek is voor kleine diameters tot circa 800 mm meestal niet bestuurbaar en tijdens het
persen kunnen eenvoudig afwijkingen ontstaan. Over het algemeen kan in de perskuip een (ernstige) afwijking
van de buis niet zonder speciale maatregelen worden waargenomen. Pas na doorvoering van de buis worden
afwijkingen van het geplande leiding tracé zichtbaar.
Ten aanzien van de tolerantie en controle tijdens de uitvoering kunnen navolgende eisen worden gehanteerd.
Toleranties
A-

In overleg met de belanghebbenden dient voor de aanvang van de werkzaamheden de afwijkingstoleranties te worden vastgesteld. Afwijkingen anders dan bij ad B en ad C zijn slechts toegestaan na
zorgvuldige analyse van de mogelijkheden.

B-

De afwijking naar boven mag niet groter zijn dan 0,10 + 0,002 x lengte, met een maximum van 0,30
m onafhankelijk van de lengte van de persing.

C-

De afwijking naar beneden, naar links of naar rechts mag niet groter worden dan 2 cm/m' onafhankelijk van de diameter van de buis

D-

Bij grotere afwijkingen dan vastgesteld dient de doorvoering te worden onderbroken en dient contact
met de vergunningverlener te worden opgenomen .

E-

Indien de persing wordt afgekeurd, dient de doorgevoerde leiding te worden afgesloten met een door
Rijkswaterstaat goedgekeurd vulmiddel.

F-

Bij afkeuring van de boring dient het nieuwe tracé te worden getoetst aan de in paragraaf 1.3.2 en 2.0
(Deel II) gestelde bepalingen.

Toelichting:
AD-

EB/C-

De afwijkingstolerantie is ondermeer afhankelijk van de functie van de te persen buis en de gronddekkingseisen.
Als het doorvoeren de wegconstructie niet in gevaar brengt kan worden overwogen de persing alsnog te voltooien. In alle andere gevallen dient
de persing te worden stopgezet en dienen, in overleg met de belanghebbenden, speciale maatregelen genomen te worden om de persing te
vervolgen of te beëindigen
Ingesloten luchtbellen kunnen een volledige vulling van de leiding sterk belemmeren. Afhankelijk van de ligging van de leiding kan het noodzakelijk zijn extra ontluchtingsbuizen aan te brengen.
De onder ad B en C gestelde eisen zijn gerelateerd aan de minimale gronddekking en zijn indicatief. De genoemde eisen gelden voor redelijk
draagkrachtige grondsoorten en kunnen na zorgvuldige analyse worden aangepast. Ten behoeve van de controle wordt verwezen naar
paragraaf 3.3.
Deze eisen vervallen indien onder ad A andere grenzen zijn vastgesteld.
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3.3 Controle
Ten behoeve van de controle op een goede uitvoering wordt geadviseerd onderstaande eisen toe te passen.

Positiebepaling
A-

Bij toepassing van de avegaarmethode (diameters tot 800 mm) dient de positie van het buisfront
minimaal ter plaatse van het intredepunt, halverwege en op 3/4 deel van de te persen lengte worden
ingemeten en genoteerd in een logboek.
Bij buisdiameters vanaf 800 mm dient de positie van het buisfront per 3 m' buislengte met een plaatsbepalingssysteem te worden ingemeten.

B-

De positie van de buis dient te worden ingemeten indien de gemeten continu persdruk de maximaal
benodigde prognose druk met meer dan 10 % overschrijdt. Tevens moet de persing worden onderbroken en dient contact te worden opgenomen met de vergunning-verlener.

C-

Door middel van een detector dient de hoogteligging van de leiding te worden bepaald. De detector
moet in staat zijn door het wegdek de positie van de buis te bepalen. Bij elk nieuw buiselement dient
de positie van het buisfront te worden bepaald.

D-

Indien geen gebruik gemaakt kan worden van een plaatsbepalingssysteem dan moet de helling van de
buis ingemeten worden met een hellingmeter. Ten behoeve van de meting dient de avegaar uit de buis
te worden verwijderd.
Bij ondiepe boringen, met een diameter kleiner dan 800 mm, kan worden volstaan met het aanprikken
van de boorbuis vanaf het maaiveld (middenberm) met een prikijzer.

E-

Na beëindiging van de persing dienen de gegevens zoals vermeld op de bijlage 6, paragraaf 3.1 aan de
vergunningverlener te worden verstrekt.

Toelichting:
AB-

CD-

Bij afwijkingen groter dan de toegestane tolerantie dient contact met de vergunningverlener te worden opgenomen.
De persdruken dienen in een grafiek te worden uitgezet en vergeleken te worden met de persdrukprognose volgens de
NEN 365I artikel 7 5 4. zie persdruk eisen onder paragraaf 3.1 "voortgang". Tijdens het opstarten van de persing zijn afwijkingen tot maximaal
S0 % van de prognose druk toegestaan.
Indien het met een detector niet mogelijk is de positie van de buis te bepalen dan vervalt Ad C en dient de meting volgens Ad A te worden
verricht. Bij buisdiameters kleiner dan 800 mm kan worden volstaan met een meting volgens ad O.
De meting dient te worden verricht als de onder ad A genoemde afstanden geperst zijn.
De onder Ad D genoemde metingen kunnen vervallen indien met een detector de positie van de buis bepaald kan worden.
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Gesloten front techniek

Gesloten front boortechniek (GFT)

2.0 Toepassingscriteria
2.1 Begin voorwaarden
Alle Buisdiameters
A-

Geadviseerd wordt grondwaterverlagingen voor pers- en ontvangstkuip niet toe te staan bij wegen
met een belangrijke functie voor lange afstandverkeer (autosnelwegen) of wegen met een belangrijke
verzamel- en verdeelfunctie voor een stad (rondweg). Ter indicatie kan worden uitgegaan van wegen
gelijk aan RONA categorie I t/m III en alle ROA wegen.

B-

De gesloten front boortechniek mag niet worden toegepast zonder voorafgaand grondonderzoek. Het
grondonderzoek dient te worden verricht volgens de in de paragraaf 1.2 en 2.3 " Grondonderzoek"
genoemde bepalingen.

C-

Het toe te passen boorsysteem dient te worden afgestemd op de bodemopbouw en lokale omstandigheden.

D-

Bovengenoemd punt A vervalt indien, door middel van een grondmechanisch onderzoek en berekeningen, is aangetoond dat geen deformatie-verschillen van betekenis kunnen optreden. Daarnaast
dienen tijdens de uitvoering uitgebreide controlemaatregelen genomen te worden om eventuele
afwijkingen tijdig waar te kunnen nemen.

E-

De gronddekking moet voldoen aan de gronddekkingseis (zie paragraaf 2.2)

I-

De persing mag niet eerder aanvangen dan nadat de benodigde gegevens zoals vermeld op de bijlage
6 paragraaf 1.1, 1.2 en 2.2 aan de vergunningverlener zijn verstrekt.

Toelichting: "
ATen behoeve van de noodzakelijke drooglegging van de pers- en ontvangstkuipen kunnen grondwaterstandverlagingcn nodig zijn.
BBij genoemde weg categorieën vormt uitvoeringsschade een onacceptabel risiconiveau. In bijlage 4 is een tabel gepresenteerd met RONA
categorie indeling. Door grondwaterstandsverlagingen kunnen deformaties van het weglichaam optreden. Door deformafieverschillen kan schade
aan weglichaam ontstaan. Daarnaast kunnen ingesloten klei of leem lagen een schijnbare grondwaterstandsverlaging veroorzaken. Het kan dus
voorkomen dat lokaal, bijvoorbeeld aan de voorzijde van de buis, een hogere grondwaterstand heerst. Door het potentiaalverschil ontstaat
grondwaterstroming, zodat de grond vrij naar binnen kan dringen. Een oncontroleerbare grondafvoer veroorzaakt schade aan het weglichaam.
DGrondmechanisch onderzoek en advies reduceert de kans op uitvoeringsschade en schade ten gevolge van grondwaterstandsveiiagingen .
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2.2 Aanlegniveau.
Voor de gronddekking gelden de navolgende eisen.
Onder gronddekking wordt verstaan: de afstand russen het laagste punt van de onderzijde van de ongebonden
of gebonden (steen)funderingslaag van het verhardingspakket en de uitwendige bovenzijde van de door te
voeren leiding.
Gronddekking eis
De gronddekking dient op elk punt van het tracé minimaal te voldoen aan onderstaande gronddekkings
eisen.
diameter
diameter >
diameter >

150 - <
500 - <
1000 -

500 mm;
1000 mm:
3500 mm:

gronddekking 1,50 m
gronddekking 1,50 m + 0,50 * diameter
gronddekking 1,50 m + 1,00 * diameter

B-

Indien verticale drainagesystemen aanwezig zijn dan moet de leiding minimaal 2 meter beneden de
onderkant van het drainagesysteem worden aangebracht.

C-

Indien horizontale drainagesystemen aanwezig zijn dan moet de leiding minimaal 0,50 meter beneden
de onderkant van het drainagesysteem worden aangebracht.

D-

Als in de gebruiksfase een kwelsituatie kan ontstaan dient, ter voorkoming van langsloopsheid of
piping, de diepteligging van de leiding door middel van een kwelweglengte berekening te worden
afgestemd op de maatgevende stijghoogte. De kwel/piping berekening dient te worden uitgevoerd
volgens de NEN 3651 artikel E3.2

E-

Een doorsnede tekening van de leidingkruising met de toe te passen gronddekkingen, inclusief alle
uitgangspunten en grondonderzoekresultaten dienen ter goedkeuring aan de vergunningverlener te
worden overlegd.

Toelichting:
De genoemde gronddekkingen zijn noodzakelijk om de kans op calamiteiten te verkleinen (grondbreuk, opbarsten, schade e.d)
In bijzonder omstandigheden kan in overleg met belanghebbenden afgeweken worden van de onder Ad A gestelde eisen.
Van deze eis mag worden afgeweken indien is aangetoond dat bij doorsnijding van het verticale drainage systeem geen gevaar bestaat voor de
wegconstructie.
Via verticale drainagesystemen, zoals zandpalen. kan "kortsluiting" ontstaan zodat de zandpaal leeg loopt of de boorvloeistof omhooggeperst kan
worden tot onder de verharding. De kans op schade van de wegconstructie is reëel.
Bij kunststofdrainage systemen is de kans op kortsluiting aanzienlijk kleiner. Echter het verdient aanbeveling om de boorspoeldruk af te stemmen
op het gewicht van de grond boven op de kunststofdrainage.

Aanlegniveau = onderzijde funderingslaag - gronddekking - buisdiameter
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2.3 Grondonderzoek
Middels het grondonderzoek wordt inzicht verkregen in de bodemopbouw ter plaatse van de persing. Tevens
wordt grondmechanische informatie verkregen ten behoeve van het opstellen van een perskracht- of boorspoeldruk.
Het grondonderzoek moet worden uitgevoerd volgens de paragraaf 1.2 "Grondonderzoek (algemeen)"

2.4 Grondwater
Voor het onttrekken of lozen van grondwater voor de noodzakelijke drooglegging van de pers- en ontvangstkuip is in principe, onder gebruikelijk voorbehoud, een vergunning volgens de Grondwaterwet (artikel 14) of
WVR (lozing) vereist. Te allen tijde geldt een aanmeldings- en registratieplicht bij Gedeputeerde Staten. In
bijlage 3 is een tabel gepresenteerd waarin per provincie het maximale debiet wordt aangegeven waarbij
aanmelding en registratie verplicht is. Voor nadere bepalingen betreffende het onttrekken van grondwater wordt
verwezen naar paragraaf 1.3 "Grondwater".
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3.0 Uitvoeringseisen
3.1.1 Voortgang
Het oppersen (opdrukken) van de buis, of de grond voor de buis, kan ontstaan door obstakels in de ondergrond
of een verkeerde afstemming van de voortgangssnelheid op de grondverwijdering.
Als de grondverwijdering achter loopt bij de voortgangssnelheid van de buis, dan wordt de buis als het ware
grondverdringend doorgeperst.
In zo'n situatie kan de grond voor de buis (of de buis zelf) opgedrukt worden (oppersing). Door obstakels in de
ondergrond kan een niet te corrigeren richtingsafwijking ontstaan.
In beide situaties is sprake van een verhoogde weerstand en is een hogere persdruk en/of boorfrontdruk nodig
Door oppersing of ontoelaatbare grondverdringing is de kans op schade van het weglichaam reëel aanwezig
Het extreem oplopen van de persdruk of boorfrontdruk geeft een goede indicatie van de kans op oppersen Om
oppersmgsgevaar te verminderen wordt geadviseerd navolgende eisen voor de pers en boorfrontdruk toe te
passen.

Persdruk eisen.
A-

In verband met het oppersingsgevaar moet een prognose worden gemaakt van de maximaal benodigde
persdruk die uitsluitend nodig is voor het overwinnen van de wrijvingsweerstand. De prognose dient
te worden opgesteld volgens NEN 3651, artikel 7.5.4.

B-

Tijdens de doorpersing moet de persdruk (voortgangs- en startdruk) regelmatig worden afgelezen en
genoteerd in een logboek. Ten behoeve van de controle dient de gemeten persdruk en de maximale
benodigde persdruk (prognose) in één grafiek te worden uitgezet.

C-

Indien de gemeten persdruk de maximaal benodigde prognosedruk met meer dan 10 % overschrijdt
dan dient de persing te worden onderbroken en dient de positie van de boorkop te worden ingemeten.

D-

De door de leverancier aangegeven maximaal toelaatbare perskrachten op de buis mogen niet worden
overschreden.

Toelichting:
AB-

Het verdient aanbeveling een prognose op te stellen voor de minimaal en maximaal benodigde persdruk. In de prognose moet een eventuele
toepassing van tussen stations worden opgenomen.
De oliedruk van de vijzel wordt meestal aangegeven in kg/cm' door vermenigvuldiging met het zuigeroppervlak k » deze druk worden herleid tot
de mtgeoefende persdruk (perskracht). Het verdient aanbeveling afgelezen de persdrukken direct in een grafiek, zoals onder ad B omschreven uit
te zetten. De totaal op de bu,s u.tgeoefende persdruk is de som van de persdrukken van de afzonderlijke vijzels. Op nevensüumde pagina kin
enkele voorbeeldgrafieken gepresenteerd.
^
'
Bij het op gang brengen van de persing is een drukoverschrijding van 50 % boven de maximale prognosedruk toelaatbaar mits de druk daarna
terug loopt tot beneden het max.mum. Dit zal met name het geval zijn na het aanbrengen van een nieuw buiselement of het starten van de persing.
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3.1.2 Voortgang
Boorfront eisen.
A-

De druk van de boorspoeling of het boorfront moet binnen vooraf bepaalde grenzen worden onderhouden. Ter vaststelling van de boven- en ondergrens van de druk dient een prognose te worden gemaakt.
De prognose dient voor de aanvang van de werkzaamheden aan de vergunningverlener te worden
overlegd.

B-

Om te voorkomen dat de druk voor het boorfront te hoog oploopt, of wegvalt, moeten voorzieningen
worden getroffen.

C-

Tijdens de doorpersing moet de druk van de boorspoeling of gronddruk continu worden afgelezen en
genoteerd in een logboek. Ten behoeve van de controle dient de gemeten druk en de prognosedruk in
één grafiek te worden uitgezet.

D-

Als de gemeten druk afwijkt van de prognose van de boven- en ondergrens van de druk dan dient
contact te worden opgenomen met de vergunningverlener.

E-

Ten tijde van de persing dient een continue bewaking en registratie van het toerental en aandrijfmoment van het snijrad plaats te vinden.

F-

De aanvoer van boorvloeistof moet regelbaar zijn in druk en debiet. Tevens dient een continue registratie plaats te vinden.

Toelichting:
A-

B-

BFD-

De prognose dient voor de aanvang van de werkzaamheden aan de vergunningverlener te worden overlegd. Met behulp van de prognose dienen in
overleg met de vergunningverlener de grenzen te worden vastgelegd. Bij toepassing van een vloeistofschild dient de boorspocldruk te worden
bepaald aan de hand van de gemeten waterdrukken in relatie met de grondsoort. Bij toepassing van een gronddrukschild dient de druk van het
boorfront te worden bepaald middels een prognose van de gronddmkken.
De voorzieningen voor een vloeistofschild kunnen zijn:
. een terugslagklep in de aanvoerleiding nabij het boorfront (breuk in aanvoerleiding)
. een overstort of balansleiding (stagnerende afvoer)
. een bezinkbassin als hooggelegen reservoir (afslaan pompen)
Deze eis vervalt indien een gronddrukschild wordt toegepast.
Deze eis geldt voor vloeistofschilden en gronddrukschilden met een natte afvoer.
Deze eis vervalt indien de onder ad. B genomen voorzieningen afgestemd zijn op de maximale limietdruk.
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3.2 Afwijkingen
Geadviseerd wordt ten aanzien van de tolerantie en positiebepaling tijdens de uitvoering de navolgende eisen te
hanteren.
Toleranties
A-

In overleg met de belanghebbenden dient voor de aanvang van de werkzaamheden de afwijkingstoleranties te worden vastgesteld. Afwijkingen anders dan genoemd bij ad B en ad C zijn slechts toegestaan na zorgvuldige analyse van de mogelijkheden.

B-

De afwijking naar boven mag niet groter zijn dan 0,10 + 0,002 x lengte, met een maximum van
0,30 m onafhankelijk van de lengte van de persing.

C-

De afwijking naar beneden, naar links of naar rechts mag niet groter worden dan 2 cm/m' onafhankelijk van de diameter van de buis

D-

Bij grotere afwijkingen dan vastgesteld dient de doorvoering te worden onderbroken en dient contact
met de vergunningverlener te worden opgenomen.

E-

Indien de persing wordt afgekeurd, dient de doorgevoerde leiding te worden afgesloten met een door
Rijkswaterstaat goedgekeurd vulmiddel.

F-

Bij afkeuring van de boring dient het nieuwe tracé te worden getoetst aan de in paragraaf 1.3.2 en 2.0
(Deel II) gestelde bepalingen.

Toelichting:
AD-

EB/C-

De afwijkingstolerantie is afhankelijk van de functie van de te persen buis en de gronddekkings-eisen.
Als het doorvoeren de wegconstructie niet in gevaar brengt, kan worden overwogen de persing alsnog te voltooien. In alle andere gevallen dient
de persing te worden stopgezet en dienen, in overleg met de belanghebbenden, speciale maatregelen genomen te worden om de persing te
vervolgen of te beëindigen
Ingesloten luchtbellen kunnen een volledige vulling van de leiding sterk belemmeren. Afhankelijk van de ligging van de leiding kan het
noodzakelijk zij extra ontluchtingsbuizen aan te brengen.
De onder ad B en C gestelde eisen zijn gerelateerd aan de minimale gTonddekking en zijn indicatief. De genoemde eisen gelden voor redelijk
draagkrachtige grondsoorten en kunnen na zorgvuldige analyse worden aangepast. Ten behoeve van de controle wordt verwezen naar paragraaf 3.3
Deze eisen vervallen indien onder ad A andere grenzen zijn vastgesteld.
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3.3 Controle

Positie bepaling
A-

De positie van de boorkop dient per 3 m' buislengte te worden gecontroleerd en genoteerd in een
logboek. Bij afwijkingen van het tracé dient de boorkop te worden bijgestuurd.

B-

Tijdens de doorpersing moet de positie van de boorkop regelmatig worden afgelezen en genoteerd in
een logboek. Ten behoeve van de controle dient in een grafiek de gemeten positie ten opzichte van het
geplande tracé in zowel horizontale als verticale richting uitgezet te worden.

C-

De positie van de buis dient te worden ingemeten indien de gemeten continu persdruk de maximaal
benodigde prognosedruk met meer dan 10 % overschrijdt. Tevens moet de persing worden onderbroken en dient contact te worden opgenomen met de vergunning-verlener.

grondafvoer
D-

De grondafvoer moet altijd in balans zijn met de aanvoer van de boorvloeistof en de voortgang van de
persing.

E-

Als de gemeten boorfrontdruk de prognose van de boven- en ondergrens van de druk overschrijdt
dienen passende maatregelen genomen te worden en moet contact worden opgenomen met de vergunningverlener.

F-

Na beëindiging van de persing dienen de gegevens zoals vermeld op de bijlage 6, paragraaf 3.2 aan de
vergunningverlener te worden verstrekt.

Toelichting:
AB"
C-

De positie dient door middel van een lasersysteem, of een ander gelijkwaardig systeem, te worden gecontroleerd.
Bij afwijkingen groter dan de toegestane tolerantie dient contact met de vergunningverlener te worden opgenomen.
Het verdient aanbeveling om voor de horizontale en verticale positie een aparte grafiek te gebruiken.
De persdrukken dienen in een grafiek te worden uitgezet en vergeleken te worden met de persdrukprognose volgens de NEN 3651 artikel 7.5.4,
zie persdruk eisen onder paragraaf 3.1.1 "Voortgang en 3.12 "Boorfront eisen".
Als het doorvoeren de wegconstructie niet in gevaar brengt, kan worden overwogen de persing alsnog te voltooien. In alle andere gevallen dient
de persing te worden stopgezet en dienen, in overleg met de belanghebbenden, speciale maatregelen genomen te worden om de persing te
vervolgen of te beëindigen.
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Richtlijnen
Pneumatische boortechniek

Pneumatische boortechniek (PBT)

2.0 Toepassingscriteria
2.1 Beginvoorwaarden
Alle buisdiameters
A-

Geadviseerd wordt grondwaterverlagingen niet toe te staan bij wegen met een belangrijke functie voor
lange afstandverkeer (autosnelwegen) of wegen met een belangrijke verzamel- en verdeelfunctie voor
een stad (rondweg). Ter indicatie kan worden uitgegaan van wegen gelijk aan RONA categorie I t/m
III en alle ROA wegen.

B-

Geadviseerd wordt de pneumatische boortechniek niet toe te passen indien de diameter van de leiding
groter of gelijk is aan 400 mm of dat de lengte van de kruising groter is dan 100 maal de diameter
van de leiding.

C-

De pneumatische boortechniek mag niet worden toegepast zonder voorafgaand grondonderzoek. Het
grondonderzoek dient te worden verricht volgens de in het paragraaf 1.2 en 2.3 "Grondonderzoek"
genoemde bepalingen.

D-

Bovengenoemde punten A en B vervallen indien, door middel van een grondmechanisch onderzoek en
berekeningen, is aangetoond dat geen deformatie-verschillen van betekenis kunnen optreden. Daarnaast
dienen tijdens de uitvoering uitgebreide controlemaatregelen genomen te worden om eventuele afwijkingen tijdig waar te kunnen nemen.

E-

De gronddekking moet voldoen aan de gronddekkingseis (zie paragraaf 2.2)

F-

De boring mag niet eerder aanvangen dan nadat tot beneden het aanlegniveau voldoende drooglegging
is verkregen.

G-

De persing mag niet eerder aanvangen dan nadat de benodigde gegevens zoals vermeld op de bijlage
6 paragraaf 1.1, 1.2 en 2.3 aan de vergunningverlener zijn verstrekt.

Bij genoemde weg categorieën vormt uitvoeringsschade een onacceptabel risiconiveau. In bijlage 4 is een tabel gepresenteerd met RONA categorie
indeling. Door grondwaterstandsverlagingen kunnen deformaties van het weglichaam optreden. Door deformatjeverschillen kan schade aan
weglichaam ontstaan. Daarnaast kunnen ingesloten klei of leem lagen een schijnbare grondwaterslandsverlaging veroorzaken. Het kan dus
voorkomen dat lokaal, bijvoorbeeld aan de voorzijde van de buis, een hogere grondwaterstand heerst. Door het potentiaalverschil ontstaat
grondwaterstroming, zodat de grond vrij naar binnen kan dringen. Een oncontroleerbare grondafvoer veroorzaakt schade aan het weglichaam.
De pneumatische boortechniek is over het algemeen een niet bestuurbaar systeem. Vanwege de hoge doorvoeranelheid worden trace afwijkingen
veelal te laat geconstateerd. Vanwege de onbestuurbaarheid zijn bij grotere buisdiameters eerder ontoelaatbare richting afwijkingen mogelijk, (de
buis ondervindt meer weerstand). De grens is bij 400 mm gelegd omdat vanaf deze diameter diverse goed bestuurbare systemen te verkrijgen zijn.
Grondmechanisch onderzoek en advies reduceert de kans op uitvoeringsschade en schade ten gevolge van grondwaterstandsverlagingen
De pneumatische boortechniek is niet geschikt voor toepassing onder de grondwaterstand, (instromen van water). Onder voldoende drooglegging
wordt circa 0,50 meter verstaan.
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2.3 Grondonderzoek
Middels het grondonderzoek wordt inzicht verkregen in de bodemopbouw ter plaatse van de persing, dit is van
belang omdat de pneumatische technieken niet bestuurbaar zijn. Tevens wordt grondmechanische informatie
verkregen ten behoeve van de keuze van de raket.
Het grondonderzoek moet worden uitgevoerd volgens de paragraaf 1.2 "Grondonderzoek (algemeen)" tezamen
met de onderstaande aanvullende en/of gewijzigde bepalingen

A-

Diameter kleiner dan 200 mm
Aan weerszijden van de weg direct naast de verharding dient een handboring te worden verricht tot
0,50 meter beneden het aanlegniveau van de geplande leiding. De uitkomende grond dient te worden
geclassificeerd volgens NEN 5104 en beschreven in een Doorstaat.
Diameter groter dan 200 mm
Het grondonderzoek moet worden uitgevoerd volgens de paragraaf 1.2 "Grondonderzoek (algemeen)"

Toelichting:

A-

Bij leidingen met een diameter kleiner dan 200 mm vervalt ad B t/m F van paragraaf 1.2 "Grondonderzoek (algemeen)", ad A is vervangen door
bovenstaande voorwaarde.

A-

Indien de persing tot de middenberm wordt uitgevoerd dient een handboring of sondering (afhankelijk van de buisdiameter) ter plaatse van het
uittredepunt gemaakt te worden.

2.4 Grondwater
Het aanlegniveau van de buis mag niet beneden de grondwaterspiegel liggen. Een aanlegniveau onder de
grondwaterspiegel veroorzaakt een oncontroleerbare instroming van het grond/watermengsel. Derhalve is een
grondwaterstandsverlaging tot minimaal 0,50 m beneden het aanlegniveau noodzakelijk. Voor nadere bepalingen wordt verwezen naar paragraaf 1.3 "Grondwater".
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3.0 Uitvoeringseisen
3.1.1 Voortgang
De pneumatische boortechnieken kunnen in twee categorieën onderverdeeld worden namelijk in de impact
rammingtechniek en de impact molingtechniek. Bij de impact ramming techniek bevindt de raket zich achter de
buis. De leiding wordt als het ware horizontaal geheid. Bij de impact moling techniek bevindt de raket zich
voor de leiding. De raket trekt de leiding voort (soort mol). Beide systemen zijn niet bestuurbaar echter de
impact molingtechniek is gevoeliger voor afwijkingen. Geadviseerd wordt de navolgende uitvoeringseisen toe
te passen.

Impact ramming (raket achter de buis)
A-

Tijdens het slaan mag de voorzijde van de buis niet gesloten zijn.
De voorzijde van de buis dient te zijn voorzien van een passende snijrand met oversized ring of
snijrand.

B-

Tijdens het doorpersen mag het leeghalen van de leiding niet met een hogedrukspuit gebeuren tenzij
maatregelen getroffen zijn ter voorkoming van uitspoeling van grond rond de leiding.

C-

Als de voortgang stagneert moet contact met de vergunningverlener worden opgenomen.

Toelichting: Impact ramming
A-

BC-

Als de voorzijde van de buis gesloten is dan kan de grond voor de buis ( of de buis zeil) opgedrukt worden (oppersing) Bij grotere diameters
bestaat een verhoogd risico op oppersing. Uitvoering met een gesloten front is alleen toegestaan als is aangetoond dat deze uitvoeringswijze geen
verhoogde schadekans veroorzaakt.
Het leeghalen van de leiding kan met behulp van een avegaar of perslucht gebeuren nadat de persing is beëindigd.
De positie van de buis moet worden getoetst aan de in paragraaf 3.2 "afwijkingen" gestelde eisen .
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3.1.2 Voortgang
Impact moling (raket voor de buis)
Het oppersen (opdrukken) van de buis, of de grond voor de buis, kan ontstaan door obstakels in de ondergrond
of een verkeerde afstemming van de voortgangssnelheid op de grondverdringing. In zo'n situatie kan de grond
voor de buis (of de buis zelf) opgedrukt worden (oppersing).
In beide situaties is sprake van een verhoogde weerstand en zijn hogere drukken nodig.
Door oppersing is de kans op schade van het weglichaam reëel aanwezig. Om oppersingsgevaar te verminderen wordt geadviseerd navolgende eisen toe te passen

A-

De raketdiameter mag niet kleiner zijn dan de leiding diameter.

B-

De diameter van de raket mag maximaal 20 mm groter zijn dan de diameter van de leiding (oversnijding).

C-

Als de voortgang stagneert moet contact met de vergunningverlener worden opgenomen.

Toelichting:
C-

De positie van de buis moet worden getoetst aan de in paragraaf 3 2 "afwijkingen" gestelde eisen.
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3.2 Afwijkingen
De pneumatische boortechnieken zijn over het algemeen niet bestuurbaar. Tijdens het slaan kunnen eenvoudig
afwijkingen ontstaan. Over het algemeen kan een (ernstige) positie afwijking van de buis niet zonder speciale
maatregelen worden waargenomen. Pas na doorvoering van de buis worden afwijkingen van het geplande
leiding tracé zichtbaar.
Ten aanzien van de tolerantie en controle tijdens de uitvoering kunnen navolgende eisen worden gehanteerd.
Tolerantie
A-

In overleg met de belanghebbenden dient voor de aanvang van de werkzaamheden de afwijkingstoleranties te worden vastgesteld. Afwijkingen groter dan genoemd bij ad B en ad C zijn slechts toegestaan na zorgvuldige analyse van de mogelijkheden.

B-

De afwijking naar boven mag niet groter zijn dan 0,10 + 0,002 x lengte, met een maximum van 0,30
m onafhankelijk van de lengte van de persing.

C-

De afwijking naar beneden, naar links of naar rechts mag niet groter worden dan 2 cm/m1 onafhankelijk van de diameter van de buis

D-

Bij grotere afwijkingen dan vastgesteld dient de doorvoering te worden onderbroken en moet contact
met de vergunningverlener worden opgenomen.

E-

Indien de persing wordt afgekeurd, dient de doorgevoerde leiding te worden afgesloten met een door
Rijkswaterstaat goedgekeurd vulmiddel. Bij het impact moling boorsysteem (raket voor de buis) moet
de raket achter blijven en dient dan als verloren beschouwd te worden.

F-

Bij afkeuring van de boring dient het nieuwe tracé te worden getoetst aan de in paragraaf
2.0 en 1.3.2 (Deel II) gestelde bepalingen.

Toelichting:
AD-

EB/C-

De afwijkingstoleranbe is ondermeer afhankelijk van de functie van de te persen buis en de gronddekkingseisen.
Als het doorvoeren de wegconstructie niet in gevaar brengt, kan worden overwogen de persing alsnog te voltooien. In alle andere gevallen dient
de persing te worden stopgezet en dienen, in overleg met de belanghebbenden, speciale maatregelen genomen te worden om de persing te
vervolgen of te beëindigen.
Ingesloten luchtbellen kunnen een volledige vulling van de leiding sterk belemmeren. Afhankelijk van de ligging van de leiding kan het noodzakelijk zijn extra ontluchtingsbuizen aan te brengen.
De onder ad B en C gestelde eisen zijn gerelateerd aan de minimale gronddekking en zijn indicatief. De genoemde eisen gelden voor redelijk
draagkrachtige grondsoorten en kunnen na zorgvuldige analyse worden aangepast. Ten behoeve van de controle wordt verwezen naar paragraaf 3 3
"controle". Deze eisen vervallen indien onder ad A andere grenzen zijn vastgesteld.
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3.3 Controle
Ten

behoeve van de controle op een goede uitvoering wordt geadviseerd onderstaande eisen toe te passen.

Positie bepaling
A-

B-

De positie van de buis moet minimaal ter plaatse van het intredepunt, halverwege en op 3/4 deel van
de te persen lengte worden ingemeten en genoteerd in een logboek.
Door middel van een detector dient de hoogteligging van de leiding te worden bepaald De detector
moet in staat zijn door het wegdek de positie van de buis te bepalen. B.j elke n.euw bmselement d.ent
de positie van het buisfront te worden bepaald.

C-

Bij ondiepe boringen kan worden volstaan met het aanprikken van de boorbuis van af het maaiveld
(middenberm) met een prikijzer.

D-

In een grafiek dient de geperste lengte tegen de tijd te worden vastgelegd.

E

Na beëindiging van de persing dienen de gegevens zoals vermeld op de bijlage 6, paragraaf 3.2 aan de
vergunningverlener te worden verstrekt.

Toelichting:
Positie bepaling volgens ad A en C is alleen nauwkeurig mogelijk bij bu.zen me. diameter vanaf 200 mm
Bii imoact ramming (raket achter de bu.s) zijn deze metingen alleen mogelijk als de buis een gesloten front heeft.
f J S S S S i
»ls impac, moling dient de buisdiameter voldoende groot te zijn om de meetapparatuur te plaatsen,
m i n he^meTe^ dTectorme, mogelijk is de positie van de bu.s ,e bepalen of ..s er geen detector aanwez.g , dan verval.

C.
A/B/C-

oTmlX"^

hellingmeter 'e plaatsen.
^ ^
^
kanworden
De onder Ad c BCi.oemae meungen kiuui;:.
»
—-n mei ee.,
™ » -' V
Bij afwijkingen groter dan de toegestane .olerantie dien. contac. me. de vergunningverlener te worden opgenomen.
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Richtlijnen
Horizontal directional
drilling

Horizontal Directional Drilling (HDD)

2.0 Toepassingscriteria

2.1 Begin voorwaarden
Alle Buisdiameters
A-

Horizontal directional drilling mag niet worden toegepast zonder voorafgaand grondonderzoek. Het
grondonderzoek dient te worden verricht volgens de in de paragraaf 1.2 en 2.3 "Grondonderzoek"
genoemde bepalingen.

B-

Horizontal directional drilling mag niet worden toegepast zonder voorafgaande analyse en
rapportage van de toe te passen boorspoeldrukken en bijbehorende maximale straal van de
plastische zone. De analyse dient volgens de NEN 3650/3651 te worden uitgevoerd.

C-

De gronddekking moet voldoen aan de gronddekkingseis (zie paragraaf 2.2)

D-

De boorgang mag geen contact maken met het pleistocene zand als blijkt dat stijghoogte in het
pleistocene zandpakket hoger of lager is dan de freatische grondwaterstand.

E-

Het leidingtracé mag niet in grindlagen geprojecteerd worden.

F-

Het in- en uittredepunt moet altijd buiten de stabiliteits zone van het weglichaam liggen.

G-

De persing mag niet eerder aanvangen dan nadat de benodigde gegevens zoals vermeld op de bijlage 6 paragraaf 1.1, 1.2 en 2.4 aan de
vergunningverlener zijn verstrekt.

Toelichting:
ABDEF-

Het verdient aanbeveling om in het grondonderzoek een geologische beschouwing van de omgeving van de kruising op te nemen.
Ten gevolge van de boorspoeldrukken zal de grond rond de buis zich plastisch gaan gedragen, wordt deze plastische zone te groot dan kan
schade aan het weglichaam ontstaan.
Ad D vervalt indien, passende maatregelen genomen zijn of dat door middel van een grondmechanisch onderzoek en/of berekeningen, is
aangetoond dat inzijging, kwel of piping niet kan optreden.
Boringen in grindlagen zijn niet uitvoerbaar, korte doorsnijdingen van grindlagen zijn wel mogelijk.
De breedte van de stabiliteitszone kan door een grondmechanisch onderzoek worden bepaald (uitvoeren van een stabiliteits analyse). Als
vuistregel kan 4 maal de hoogte van de weg boven het maaiveld worden aangehouden.
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2.2 Aanlegniveau.
Voor de gronddekking gelden de navolgende eisen.
Onder gronddekking wordt verstaan: de afstand tussen het laagste punt van de onderzijde van de ongebonden
of gebonden (steen)funderingslaag van het verhardingspakket en de uitwendige bovenzijde van de door te
voeren leiding.
Gronddekking eis
A-

Op elk maatgevend punt van het tracé dient de gronddekking te worden berekend (inclusief veiligheidsfactoren) aan de hand van de berekende straal van de plastische zone. (volgens NEN 3651)

B-

De gronddekking dient op elk punt van het tracé minimaal 1,5 m te bedragen. De gronddekking
dient op elk punt van het tracé voldoende veiligheid tegen muduitbraken te geven.

C-

Indien verticale drainagesystemen aanwezig zijn dan moet de leiding minimaal 2 meter beneden de
onderkant van het drainagesysteem worden aangebracht.

D-

Indien horizontale drainagesystemen aanwezig zijn dan moet de leiding minimaal 0,50 meter
beneden de onderkant van het drainagesysteem worden aangebracht.

E-

Als in de gebruiksfase een kwelsituatie kan ontstaan dient, ter voorkoming van langsloopsheid of
piping, de diepteligging van de leiding door middel van een kwelweglengte berekening te worden
afgestemd op de maatgevende stijghoogte of er dienen passende maatregelen te worden getroffen
om kwel te voorkomen.

F-

De prognose van de toe te passen gronddekking, inclusief alle berekeningen en uitgangspunten,
dient ter goedkeuring aan de vergunningverlener te worden verstrekt.

G-

Een doorsnede tekening van de leidingkruising met de toe te passen gronddekkingen, inclusief alle
uitgangspunten en grondonderzoekresultaten dienen ter goedkeuring aan de vergunningverlener te
worden overlegd.

Aanlegniveau = onderzijde funderingslaag - gronddekking - buisdiameter

Toelichting:
A-

BC-

Om grondbreuk tijdens het boren te voorkomen moet de plastische zone ruim beneden het maaiveld blijven. Derhalve is de minimale
gronddekking gekoppeld aan de straal van de maximale plastische zone.
De gronddekking in klei/veen en zandgronden dient minimaal respectievelijk 2,0 en 1,5 maal de berekende straal van de plastische zone te
bedragen. De berekening van de plastische zone dient volgens de NEN 3651 artikel E2 te worden uitgevoerd.
Bij deze eis kan mogelijk worden afgeweken van de gestelde eisen voor de gronddekking in de NEN 3650/3651 normen.
Van deze eis mag worden afgeweken indien is aangetoond dat bij doorsnijding van het verticale drainage systeem geen gevaar bestaat voor de
wegconstructie.
Via verticale drainagesystemen, zoals zandpalen, kan "kortsluiting" ontstaan zodat de boorvloeistof omhooggeperst kan worden tot onder de
verharding. De kans op schade van de wegconstructie is retel.
Bij kunststofdrainage systemen is de kans op kortsluiting aanzienlijk kleiner. Echter bet verdient aanbeveling om de boorspoeldnik af te
stemmen op het gewicht van de grond boven op de kunststofdrainage.

D-

De kwel/piping berekening dient te worden uitgevoerd volgens de NEN 3651 artikel E3.2
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2.3 Grondonderzoek
Door middel van het grondonderzoek wordt inzicht verkregen in de bodemopbouw ter plaatse van de boring.
Tevens wordt grondmechanische informatie verkregen ten behoeve de toe te passen boorspoeldruk en de
bepaling van de plastische zone.

Het grondonderzoek moet worden uitgevoerd volgens de paragraaf 1.2 "Grondonderzoek (algemeen)"
tezamen met de onderstaande aanvullende en/of gewijzigde bepalingen

C-

De diepte van de mechanische boring dient tot 5 m beneden aanlegniveau te worden uitgevoerd.

F-

Het grondonderzoek dient buiten het tracé van de leiding te worden uitgevoerd met een afstand van
5 tot 10 meter uit het geplande tracé.

G-

Ter plaatse van het in- en uittrede punt dient minimaal een (hand)boring te worden verricht.

Toelichting:
In overleg met de vergunninghouder mag de maximale onderzoeksafstand uit het hart van het tracé veranderd worden.
Tijdens het boorproces kan kortsluiting ontstaan zodat de boorvloeistof via de boorgaten naar de oppervlakte geperst wordt. Als het onderzoek
binnen de gestelde afstand uit het tracé wordt uitgevoerd moeten alle boorgaten met een opstijvend zwel klei mengsel worden afgedicht.
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3.0 Uitvoeringseisen

3.1.1 Voortgang
Gedurende het boor- en ruimerproces wordt grond afgevoerd door de boorvloeistof. Door de verhoogde druk
van de boorvloeistof zal het grondgedrag rond de buis worden beïnvloed. Als de boorspoeldruk te hoog
oploopt kan grondbreuk ontstaan. Tijdens de ruimergangen wordt de Doorspoeling eveneens gebruikt om de
boorgang te ondersteunen. Het extreem toe- of afnemen van de boorspoeldruk geeft een indicatie van de kans
op grondbreuk, obstakels of het inkalven van de boorgang.
Geadviseerd wordt de navolgende uitvoeringseisen toe te passen.

Boorspoeldrukken
A-

Tijdens de boring moet de druk van de boorspoeling regelmatig worden afgelezen en genoteerd in
een logboek.

B-

De maximale druk van de boorspoeling tijdens het inbrengen van de spoelbuis respectievelijk
geleidebuis mag niet boven een vooraf, op basis van onderzoek, vastgestelde hoogste waarde
uitkomen.

C-

Als de gemeten druk van de boorspoeling extreem toe- of afneemt ten opzichte van de prognose
drukken, dient de oorzaak hiervan te worden achterhaald en dienen passende maatregelen te
worden genomen. Alle toegepaste maatregelen dienen in het logboek te worden genoteerd.
Tevens dient contact te worden opgenomen met de vergunningverlener.

Toelichting:
AA/C-

B-

Bij voorkeur dient een continue registratie van de boorspoeldruk plaats te vinden.
Vaak wordt de pompdruk gemeten omdat zich aan de voorzijde van de boorkop geen dnikopnemer bevindt. Om de weerstand (drukverlies)
tijdens het verpompen naar de boorkop te compenseren zijn de pompdrukken over het algemeen hoger dan de benodigde druk ter plaatse van
de boorkop. Derhalve kan de drukregistratie alleen een indicatie geven of er sprake is van grondbreuk (drukverlies), instorting of een
hindernis (druk toename)
De maximale toelaatbare druk in de boor/steunvloeistof dient volgens NEN 3651, artikel E2, te worden berekend.
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3.1.2 Voortgang

Boor- en ruimeroperatie
A-

Bij de laatste ruimergang dient achter de ruimer een wartellager te worden gemonteerd. De
definitieve leiding dient met de wartellager te worden verbonden.

B-

Tijdens de pilotboring en het ruimen dient gebruik te worden gemaakt van een boor/steunvloeistof.
De vloeistof moet in staat zijn de boorgatwand te steunen en de wrijving tussen de boorstangen en
het boorgat te verminderen en de geboorde grond af te voeren.

C-

Indien de afvoer van de boor/steunvloeistof vermengd met grond belemmerd wordt, is het
opvoeren van de druk in de boorvloeistof toegestaan tot de maximaal vooraf bepaalde druk.
Als het opvoeren tot de maximale druk niet voldoende is dient de spoelbuis of boorkop teruggetrokken te worden tot voorbij de verstopping.

D-

Ten behoeve van de doorvoering van een relatief grote diameter dienen meerdere ruimergangen
worden uitgevoerd.

F-

In overleg met de belanghebbenden dient de optimale ruimte tussen de leiding en het boorgat te
worden vastgesteld en gerapporteerd.

G-

De stabiliteit van het boorgat dient altijd gewaarborgd te zijn

Toelichting:

AC-

Door toepassing van een wartellager wordt rotatie van de leiding voorkomen (geen torsiekrachten op de leiding).
Stagnatie in de afvoer van boor/steunvloeistof en grond kan ontstaan door (gedeeltelijk) instorten van de boorgang. Het verdient aanbeveling
om de samenstelling van de boor/steunvloeistof zodanig aan te passen dat voldoende steun verkregen wordt.
Bij slappe grondsoorten zoals veen kan het voorkomen dat niet voldoende druk wordt opgebouwd om de retourstroom op te bouwen.
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3.2 Afwijkingen
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Tolerantie
A-

In overleg met de belanghebbenden d.ent voor aanvang van de werkzaamheden de afwijkinestolerant.es te worden vastgesteld. Afwijkingen anders dan genoemd bij ad B en ad C z in slechts
toegestaan na zorgvuldige analyse van de mogelijkheden.
In de lengte- en breedterichting van de pijp mag bij geen afwijking groter dan de in tabel 16
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stabiliteitszone van het

Bij grotere afwijkingen van de pilotboring dienen de werkzaamheden te worden onderbroken en
d.ent contact met de vergunningverlener worden opgenomen. Als het doorvoeren de wegconstructie
met ,n gevaar brengt, kan worden overwogen de boring alsnog te voltooien. In alle andere gevallen
dient de bonng te worden stopgezet en dienen, in overleg met de belanghebbenden speciale
maatregelen genomen te worden om de persing te vervolgen of te beëindigen
Tabel 16; maximale afwijking van theoretische lijn van de boring
Richting

Maximale afwijking

Verticaal

+ 1,0 m en - 1,0 m

Horizontaal in Lengterichting
in Dwarsrichting
in Dwarsrichting

+ 5,0 m en - 2,0 m t.p.v uittredepunt
+ 1,0 m en - 1,0 m t.p.v uittredepunt
+ 5,0 m en - 5,0 m tussen in- en uittredepunt

Indiende persing wordt afgekeurd, dient de doorgevoerde leiding te worden afgesloten met een
door Rijkswaterstaat goedgekeurd vulmiddel.
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Toelichting:
AB-

De afwijkingstolerantie is afhankelijk van de funche van de te boren buis en de gronddekirings-eisen
Vervalt incüen onder ad A grenzen zijn vastgesteld (strengere maatgevende eisen). Met een te verwachten hoo«e afwiiki™ n„r h„
J
limed rekenuig te worden gehouden, zodat de boring nergens boven de vereiste diepte komt
*
^ ^
Ten behoeve van de controle wordt verwezen naar paragraaf 3 3 "controle"
De viscositeit van het bentonietmengsel dient te worden vastgesteld aan de hand van de verkregen bodem gegevens.
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3.3 Controle

Positie bepaling

A-

Tijdens de boring moet de positie van de boorkop (continu) worden afgelezen en genoteerd in een
logboek. Ten behoeve van de controle dient in een grafiek de gemeten positie ten opzichte van het
geplande tracé in zowel horizontale als verticale richting te worden uitgezet.

B-

In een grafiek dient de geboorde lengte tegen tijd te worden vastgelegd.

C-

Na beëindiging van de persing dienen de gegevens zoals vermeld op de bijlage 6, paragraaf 3.1 aan
de vergunningverlener te worden verstrekt.

Toelichting:
AA_

A/B

De posiüe dient door middel van een plaatsbepalingsyaeem (bv. radiodetection of Tru-track plaatsbepalingsysteem), of gelijkwaardig, te
worden gecontroleerd. Bij afwijkingen groter dan de toegestane tolerantie dient contact met de vergunningverlener te worden opgenomen.
Het verdient aanbeveling om voor de horizontale en verticale positie een aparte grafiek te gebruiken.
Als het doorvoeren de wegconstructie niet in gevaar brengt kan, na overleg met de vergunningverlener, worden overwogen de boring alsnog
te voltooien. In alle andere gevallen dient het tracé te worden afgekeurd.
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3-D Drilling bv

F.P. Vos

Hogenboom Leidingen

bijlage 2

VERKLARENDE WOORDENLIJST.
Alaemene termen.
bentoniet

fijne kleisoort die gemengd wordt met water om een
boorvloeistof te vormen

boorgat, boortunnel

de bij de boring gecreëerde ruimte in de ondergrond

boring

het uitvoeren van een werk c.q. kruising met behulp
van een sleufloze technologie

bronbemaling

methode waarmee met behulp van horizontale en verticale fïlterbuizen een plaatselijke, kunstmatige verlaging
van de grondwaterspiegel wordt bereikt

buisdoorperstechnieken

sleufloze aanlegtechnieken waarbij de buis al dan niet
bestaande uit elementen de grond in geperst wordt

diameter

uitwendige diameter van de leiding, mantelbuis of
kabelbundels

G.V.K.

glasvezel versterkte kunststoffen

HDD, horizontal directional drilling

horizontaal gestuurde boormethode: sleufloze aanlegtechniek waarbij achtereenvolgend een geleide boring,
het ruimen van het boorgat en het intrekken van de
leiding plaatsvindt

kruising

het aanleggen van een leiding voorbij objecten of obstakels, zoals wegen, waterwegen en spoorwegen

leiding

buizen, kabels, mantelbuizen en kabel- of buisbundels

leidingelement

leidingdeel van een bepaalde lengte dat, aaneengekoppeld met identieke elementen, de gehele leiding vormt

mantelbuis

buis ter bescherming van er doorheen te voeren leidingen of kabels

medium

de door de produktleiding getransporteerde 'goederen'

produktleiding

de met de betreffende techniek aangelegde of gerenoveerde leiding

tracé

de ligging van de produktleiding in de drie-dimensionale ruimte

verdringen

het creëren van ruimte in de ondergrond door het naar
voren en naar de zijkant drukken van de grond

wrijvingskrachten

de krachten welke optreden door wrijving tussen de
produktleiding en de tunnelwand
bijlage 3

Termen buisdoorpersingen.
avegaar

schroefworm voor de afvoer van aan het graaffront
afgegraven grond naar de persput

bodempersraket

torpedo-vormige pneumatische hamer die zichzelf in de
grond kan voortbewegen

boorfront

zie graaffront

boorkop

snijrad waarmee de grond wordt afgesneden tijdens het
boorproces en waarbij richting kan worden gegeven
door middel van sturing

boorschild

cylindrische stalen constructie voorop het eerste leidingelement met een snijkop en boorinstallatie

dikstofpomp

vuilwaterpomp gebruikt voor het verpompen van boorslurrie

dodebed

verdeelconstructie om de perskrachten van de vijzels
over te brengen op de achterwand van de persput

doorperskracht

de benodigde krachten die de vijzels moeten opbrengen
om de persing gaande te houden

gesloten fronttechniek

hydraulische buisdoorperstechniek waarbij
wordt gemaakt van een gesloten schild

gesloten graaffront

graaffront waarbij de ongeroerde grond afgescheiden is
van de afgegraven grond

gesloten schild

boorschild dat aan de binnenzijde is afgesloten door
middel van een wand, met het gevolg dat het graaffront gesloten is

hydraulische doorperstechnieken

buisdoorperstechniek waarbij leidingelementen met
behulp van hydraulische vijzels na elkaar de grond in
geduwd worden met gelijktijdige ontgraving van het
boorfront

impact moling

pneumatische buisdoorperstechniek waarbij een bodempersraket zich door de grond perst en een achteraan
gemonteerde leiding meetrekt

impact ramming

pneumatische buisdoorperstechniek waarbij een bodempersraket achter de leiding is gemonteerd en deze door
de grond perst

ontvangstput

werkput waarheen het boorschild geperst wordt

open fronttechniek

hydraulische buisdoorperstechniek waarbij gebruik
wordt gemaakt van een open schild
bijlage 3

gebruik

open graaffront

graaffront waarbij de ongeroerde grond vrij in verbinding staat met de afgegraven grond

open schild

boorschild dat aan de binnenzijde niet is afgesloten
door middel van een wand, met het gevolg dat het
graaffront open is

persput, vertrekput

werkput van waaruit de persing gerealiseerd wordt

pneumatische buisdoorperstechnieken

buisdoorpersing waarbij gebruik wordt gemaakt van
een bodempersraket

snijkop

het gedeelte aan de voorzijde van het schild om de
grond los te snijden

Termen horizontaal gestuurd boren.
boorkop

gereedschap gemonteerd aan de voorkant van de eerste
boorstang om grond los te maken tijdens de geleide
boring en richting te geven

boormotor

motor die in de eerste boorstang geplaatst is en met
behulp van de druk van de boorvloeistof de boorkop
aandrijft

boorstang

holle, stalen stang die, aangekoppeld aan eenzelfde
stang, tijdens de geleide boring in de grond gedreven
wordt

boorrig, boorstelling

apparatuur waarmee boorstangen en wash-overpipe in
de grond geduwd, teruggetrokken en geroteerd worden

boorvloeistof

vloeistof die onder druk uit de boorkop wordt gedreven
om grond los te snijden, het boorgat te ondersteunen,
de losgemaakte grond af te voeren en de wrijvingen in
het boorgat te verlagen

buigstraal

straal van de bochten die zich in het tracé bevinden,
ook onbedoelde bochten bijvoorbeeld door stuurcorrecties

geleide boring

boring met behulp van gekoppelde boorstangen met
een boorkop voorop

mudmotor

boormotor met snijmessen aangedreven door mengsel
van water en bentoniet.

ruimen

het vergroten van het bij de geleide boring gemaakte
gat tot de gewenste diameter

bijlage 3

spoelbuis

buis die op enige afstand van de boorkop over de boorstangen geschoven wordt om meer stijfheid te verkrijgen en de wrijving op de boorstangen te verminderen

spuitjet

boormotor voorzien van spuitjets die de grond op beheerste wijze los spoelt.

voerstraal

kromming van het gehele traject, afgezien van lokale
bochten binnen dit traject

wartellager

speciale verbinding tussen ruimer en produktleiding
zodanig dat de produktleiding niet kan torderen tijdens
het doorvoeren
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Tabel 11: RONA-lndeling (verkorte weergave)
Rona
categorie

Benaming

Maximale
uurintensiteit

Ontwerpsnelheid
[km/uur]

Toelichting

1

autosnelweg

1500

120

weg voor langeafstandsverkeer

2

stadsautosnelweg

1800

90

rondweg

3

autoweg

1000

100

weg met functie voor
langeafstandsverkeer

4

autoweg

1500

80

stadsgewestelijke
verbindingsweg

uurintensiteit in PAE per rijstrook

Tabel 12: maximaal debiet

Provincie

Meldmgsplichtig
[mVmaand]

Friesland

732

Drente

7320

Groningen

Geen

Overijssel

Altijd

Gelderland

732

Flevoland

732

Noord-Holland

732

Zuid-Holland

732

Utrecht

Altijd

Zeeland

Altijd

Noord-Brabant

< 150

Limburg

5.000.000
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Benodigde gegevens

1.0 Algemeen
Aan te leveren gegevens bij aanvraag van een vergunning.
1.1 overzichtstekening
boormethode.
situatie tekening, schaal 1 : 500
dwarsprofiel, lengte- en hoogteschaal 1 : 200
diepteligging, gronddekking en diameter van de leiding.
lengte van de kruising
afstand tussen leidingen of constructie (indien nodig).
1.2 onderzoek
situatie tekening met onderzoekslokaties.
resultaten grondonderzoek.
inmeting bestaande toestand Rijksweg.
gegevens grondwaterstanden.
zettingsberekeningen (indien nodig).
goedgekeurde sterkteberekening van de buis (nodig vanaf diameter > 300 mm).

2.0 Boormethode
Aan te leveren gegevens afhankelijk van gekozen boormethode.
2.1 Open front boortechniek
zettingsbereken ingen.
bemalingsplan (indien nodig).
persdrukprognose voor overwinnen van de wrijvingsweerstand.
aangeven afwijkingstoleranties.
toe te passen plaatsbepalingssysteem (boorfront).
2.2 Gesloten front boortechniek
Zettingsberekeningen (indien nodig).
prognose voor de druk van de boorspoeling of het boorfront.
vaststellen limietdruk van boorspoeling en/of het boorfront.
persdrukprognose voor overwinnen van de wrijvingsweerstand.
aangeven afwijkingstoleranties.
toe te passen plaatsbepalingssysteem (boorfront).
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2.0 Boormethode

2.3 Pneumatische boortechniek
Zettingsberekeningen (indien nodig).
aangeven afwijkingstoleranties.
toe te passen plaatsbepalingssysteem (boorfront).
2.4 Horizontal Directional Drilling
analyse en prognose boorspoeldrukken.
analyse naar de kans op kwel plus e.v.t. maatregelen (indien van toepassing)
aangeven afwijkingstoleranties.
toe te passen plaatsbepalingssysteem (boorfront).

3.0 Controle gegevens
Aan te leveren gegevens afhankelijk van gekozen boormethode.
3.1 Open front boortechniek
revisietekening volgens 1.1 "overzichtstekening"
grafiek met gemeten persdruk en prognosepersdruk.
alle positie bepalingen en metingen.
inmeting rijksweg te verrichten 4 weken na voltooiing persing.
3.2 Gesloten front boortechniek
revisietekening volgens 1.1 "overzichtstekening"
grafiek met gemeten persdruk en prognosepersdruk.
registratie gegevens van toerental en aandrijfmoment van het boormes.
registratie van drukken en debiet van de gebruikte boorvloeistof.
alle positie bepalingen en metingen.
inmeting rijksweg te verrichten 4 weken na voltooiing persing.
3.3 Pneumatische boortechniek
revisietekening volgens 1.1 "overzichtstekening"
registratie gegevens van toerental en/of luchtverbruik.
Alle positie bepalingen en metingen.
inmeting rijksweg te verrichten 4 weken na voltooiing persing.
3.4 Horizontal Directional Drilling
revisietekening volgens 1.1 "overzichtstekening"
grafiek of logboek met gemeten boorspoeldruk.
alle positie bepalingen en metingen.
inmeting rijksweg te verrichten 4 weken na voltooiing persing.
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Bijlage C
(normatief)
Omvang en uitvoering grondmechanisch onderzoek
Omvang grondonderzoek bij leiding
lisingen
1

Algemeen

i de omvang van het noodzakelijke grondonderzoek
geen algemeen geldende eis worden gesteld. De
ze van het soort onderzoek en de omvang ervan han
namelijk van veel factoren af. De bekendheid met de
idgesteldheid ter plaatse speelt daarbij een grote rol.
■ maast heeft ook de wijze waarop de leidingkruising
dt gerealiseerd een grote invloed.
grondonderzoek kan worden verdeeld in:
erreinonderzoek;
aboratoriumonderzoek.
oeren van grondonderzoek in het terrein heeft in
u^ instantie tot doel de dikte en de samenstelling van
/an belang zijnde grondlagen vastte stellen. Door op
?r plaatsen onderzoek te doen wordt een beeld verkre
van het verloop van de lagen. Daarnaast kunnen door
itumetingen enkele mechanische eigenschappen
de lagen worden vastgesteld.
Nederland wordt in het terrein vooral het sonderen veel
gepast. Aan de hand van de resultaten van een sonde
3 kan een goed beeld worden verkregen van de laagop
j w en van de sterkte en stijfheidseigenschappen van
aangetroffen grondlagen,
ankelijk van de te bepalen grondmechanische effec
moeten naast het sondeeronderzoek ook boringen
rden uitgevoerd.
en is een grondverkenning door bemonstering. De
ze waarop de bemonstering plaatsvindt (de keuze van
type boring), wordt bepaald door:
net doel van de boring, zoals:
samenstelling van lagen vaststellen;
laagscheiding bepalen;
beproeving van grondmonsters;
rondsoort;
de diepte.
wijze waarop de leidingkruising wordt gerealiseerd
eft grote invloed op de omvang van het uit te voeren
jndonderzoek. De volgende wijzen van uitvoering wor
i onderscheiden:
de leiding wordt in een open sleuf gelegd;
de leiding wordt door persen of schildboren aange
bracht
de leiding wordt volgens de bestuurbare horizontale
boor ("directional drilling")methode aangebracht.
.2 Kruisingen waarbij leidingen in een open sleuf
rden gelegd
plaatse van de kruising wordt de leiding in een sleuf
igelegd. De sleuf kan in den droge (dijkkruising) of in
n natte (zinker) worden gegraven.
1.2.1
Terreinonderzoek
nderingen met meting van plaatselijke kleef tot een mi
nale diepte van 5 m onder het niveau van onderkant lei
i
oeten worden uitgevoerd. Indien op grotere diepte
rr,~,idrukbare lagen aanwezig zijn moet tot minimaal
! onderkant van deze lagen worden gesondeerd.

Bij één op de drie sonderingen moet tijdens het sonderen
de waterspanning worden gemeten (piëzoconus).
Bij één op de twee sonderingen moet een boring worden
uitgevoerd voor het bepalen van de samenstelling van de
grondlagen (continu boring, middellijn 29 mm).
Bij ophogingen moeten continu boringen, middellijn
66 m m , danwei pulsboringen met ongeroerde monster
name of Ackermannboringen, waarbij de gestoken mon
sters worden overgeschoven in kokers, worden uitge
voerd.
Bij paalfunderingen moeten de sonderingen tot vol
doende diepte in de funderingslaag worden doorgezet.
De onderlinge afstand van de onderzoekspunten be
draagt 15 m, tenzij de grondgesteldheid veel variatie ver
toont over het tracé van de leiding. In dat geval moet een
kleinere hartophartafstand worden gehanteerd.
Bij boezemwateren die gekanaliseerde natuurlijke water
lopen zijn, is altijd onderzoek (sondering/boring) te water
nodig in verband met mogelijk afwijkende grondlagen
door stroomrugvorming.
Ter weerszijden van de geprojecteerde as van de leiding
moet over 30 m tot 50 m in de as van een waterkering
grondonderzoek worden verricht, om zeker te stellen dat
de kruising niet in een voormalige dijkbres is geprojec
teerd.
Cl.2.2
Laboratoriumonderzoek
Naast een beschrijving van de aangetroffen grondlagen
moet van elke geboorde meter de volumieke massa wor
den vastgesteld.
Bij ophogingen moeten aan de boringen grondmonsters
worden ontleend voor het uitvoeren van samendruk
kingsproeven. Gemiddeld moeten over het pakket slappe
lagen per (gestyleerde) laag minimaal 3 monsters wor
den beproefd.
Het aantal belastingtrappen bij de samendrukkingsproef
bedraagt minimaal 5, waarbij de totale belasting van de
eerste 2 trappen beneden de terreinspanning blijft. De
duur van de proef per belastingtrap moet zo zijn dat ook
voor het seculair effect de samendrukkingseigenschap
pen kunnen worden bepaald.
Voor het bepalen van de hydrodynamische periode kun
nen, als onderdeel van de samendrukkingsproef, consoli
datieproeven worden gedaan. Eventueel kunnen hier
voor apart doorlatendheidsproeven worden uitgevoerd.
C l . 3 Kruisingen waarbij leidingen door persen of
schildboren (frontevenwiclitmethode) worden aange
bracht
Vanuit een persput wordt de leiding onder het te kruisen
waterstaatswerk geboord. Aan de andere zijde bevindt
zich een ontvangput. Hoewel flauwe horizontale en verti
cale bochten mogelijk zijn, wordt in de meeste gevallen
rechtuit geboord. Kenmerkend voor deze wijze van krui
sen is dat de gronddekking op de leiding sterk varieert.
C. 1.3.1

Terreinonderzoek

Iets buiten de locatie van de pers en ontvangkuip moet
een sondering worden uitgevoerd. Daarnaast is op deze
locaties ook een boring nodig, waaraan monsters kunnen
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worden ontleend voor laboratoriumonderzoek. Het onderzoek voor de putten moet tot voldoende diepte worden uitgevoerd. Door het toepassen van damwanden betekent dit een diepte tot minimaal enige meters in het
vaste zand.
Ter verkenning van het verloop van de lagen in het leidingtracé zijn sonderingen en boringen (middellijn
29 mm) nodig. Dit onderzoek moet reiken tot een diepte
van circa 3 m beneden het niveau van de onderkant van
de buis. De onderlinge afstand van deze onderzoekslocaties bedraagt circa 15 m. Afhankelijk van te verwachten
variaties van het verloop van de grondlagen (zoals bij
zandcunetten onderwegen) moet de onderlinge afstand
kleiner worden genomen.
Voor het ontwerp van de bemaling zijn gegevens over de
stijghoogte v<:n het grondwater in de watervoerende lagen nodig. Indien niet over deze gegevens wordt beschikt, moeten peilbuizen met filters in de van belang
zijnde watervoerende lagen worden geplaatst.
Indien in het tracé van de leiding een ophoging moet worden gerealiseerd, moet de omvang van het terreinonderzoek daaraan worden aangepast (zie C. 1.2.1).
Ter weerszijden van de geprojecteerde as van de leiding
moet over 30 m tot 50 m in de as van een waterkering
grondonderzoek worden verricht, om zeker te stellen dat
de kruising niet in een voormalige dijkbres is geprojecteerd.
Cl.3.2
Laboratoriumonderzoek
Zowel voor het ontwerp van de bemaling als voor de uitvoering van de persing of schildboring is informatie over
de korrelverdeling van de zandige lagen nodig. Een representatieve korrelverdeling per laag moet in ieder geval
worden vastgesteld. Een dichtheidsonderzoek naar eventuele zettingsvloeiingsgevoeligheid van fijne zandlagen
met een steile zeefkromme en onnatuurlijk lage conuswaarde is noodzakelijk.
Voor de bepaling van de benodigde grondmechanische
parameters voor damwandberekeningen en de leidingberekening zijn gegevens nodig over de volumieke
massa en de sterkte-eigenschappen van de grond.
Per meter boring moet de volumieke massa van de grond
worden bepaald. Per laag wordt de uitvoering van 3 celpiwSVCn Oi' iriaxiaalpiuëven aanbevolen.
Indien in het tracé ophogingen worden aangebracht,
wordt voorde omvang van het extra laboratoriumonderzoek verwezen naar C.1.2.2.
C.1.4 Kruisingen waarbij leidingen volgens de bestuurbare horizontale boormethode worden aangebracht
Vanaf het maaiveld wordt onder het te kruisen waterstaatswerk een gang geboord, waarna de aan te leggen
leiding door deze gang wordt getrokken. Door het gebruik
van boorvloeistof die onder druk in de boorgang wordt
gebracht, vergt deze wijze van uitvoering een relatief
grote gronddekking. Kenmerkend voor deze techniek is
de relatief grote diepte waarop de leiding ligt en de relatief grote lengte van het boortracé (in- en uittredepunt liggen buiten de veiligheidszone).
C. 1.4.1

Terreinonderzoek

Om te voorkomen dat er lekwegen ontstaan vanuit de
boorgang naar het maaiveld, moeten de onderzoekslocaties op 5 m a 10 m ter weerszijden van het leidingtracé
worden gesitueerd.

De onderlinge afstand van de onderzoekslocaties in lei
terichting van het tracé bedraagt maximaal 50 m. Dir
aan weerszijden van het te kruisen waterstaatswerk en
plaatse van in- en uittrede moet in ieder geval onderzc
worden gedaan.
Het onderzoek bestaat uit sonderingen (inclusief meti
van plaatselijke kleef en waterspanning) en boringen n
monstername.
De diepte van de sonderingen en boringen moet zo zi
dat over de lengte van het tracé het verloop en de same
stelling van de grondlagen tot een diepte van 5 m ber
den de boorgang, echter ten minste tot de bovenzijde v
het pleistoceen, bekend is.
Van de voorkomende grondlagen moeten monsters wi
den gestoken voor nader laboratoriumonderzoek.

Cl.4.2
Laboratoriumonderzoek
Per meter boring moet de volumieke massa van de groi
worden bepaald. De kans van slagen van deze boe
methode hangt mede af van het vóórkomen van grind. C
grondmonsters van grondlagen met een grofkorrelig
samenstelling moeten zeefproeven worden uitgevoe
voor de bepaling van korrelverdeiingsdiagrammen.
Voor de bepaling van de sterkte- en stijf heidseigenscha
pen van de relevante grondlagen kunnen triaxiaalpro
ven worden uitgevoerd.
C.1.5 Grondonderzoek met behulp van geofysiscl
meetmethoden
Naast de hiervoor genoemde onderzoeksmethode
staan ook geofysische meetmethoden ter beschikkir
om over het leidingtracé een continu beeld te krijgen VJ
de grondlagenopbouw. Uit de metingen valt af te leidt
waar de grondopbouw verandert. Op basis van geol
gisch inzicht, deze metingen en de resultaten van sond
ringen en boringen, kan over het tracé een nauwkeur
beeld van het verloop van deze grondlagen worden ve
kregen.
C.2

Grondmechanisch rapport

In het grondmechanisch rapport moeten de volgende oi
derwerpen aan de orde komen (zie ook 6.2.2 en 6.4.2):
- grondbeschrijving;
- geohydrologische informatie;
- _ grondmechanische gegevens voor de sterkteberekf
ning;
- adviezen over de uitvoering.
C.2.1

Grondbeschrijving

Voor de keuze van de uitvoeringsmethode en voor de ui
voering zelf is een goede omschrijving van de voorkc
mende grondlagen noodzakelijk. Bijv. fijn zand of zee
grof materiaal kunnen voor specifieke problemen zorge
bij sleufloze aanlegmethoden. Ook eigenschappen va
grondsoorten die van invloed zijn op het ontwerp en ui'
voering moeten worden vermeld, zoals het zwellen va
bepaalde kleisoorten.
C2.2

Geohydrologische informatie

Bij het graven van sleuven, het maken van pers- en onl
vangkuipen en bij het boren van leidingen is informatie
over de stijghoogten van het grondwater in watervoe
rende lagen essentieel. Daarnaast moeten voor he
ontwerp van een bemalingsplan gegevens over de door
latendheid van de diverse grondlagen bekend zijn. Di
invloed van de uitvoering en van de aanwezigheid van di
leiding op kwel of infiltratie moet kunnen worden vast
gesteld.
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2.' Grondmechanische gegevens voor de sterktebe
(6....tg
or de sterkteberekening van de leiding zijn grond
achanische grootheden nodig (zie ook C.1.4 van
:N 3650:1992). Deze grootheden moeten op een over
htelijke manier (bijv. in een lengteprofiei van de lei
^kruising) worden aangegeven.
2.4

Adviezen over de uitvoering

■ bij het onderzoek vastgestelde grondeigenschappen
i van invloed zijn op de uitvoering moeten worden ver

meld. Ook geohydrologische en geotechnische effecten
van de uitvoering op de omgeving moeten in het rapport
worden vermeld.
C.3

Afdichten van boor en sondeergaten

Boor en sondeergaten moeten worden afgedicht, met
name bij bodemonderzoek in en nabij waterkeringen en
bij een voorgenomen bestuurbare horizontale boring (ter
voorkoming van bentonieterupties en opdrukken van
wegverhardingen). Voor de wijze van afdichting wordt
verwezen naar 15].

