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Introductie 

HDD Revision is ontworpen om je te ondersteunen bij het maken van revisie tekeningen 

voor Horizontaal Gestuurde Boringen (HDD’s). In deze tool zitten drie verschillende 

palletes: Brownline (Gyro), Brownline Steeringtool en Walk-Over. In deze handleiding 

zullen alle drie de tools uitgelegd worden. 

 

Brownline Gyro 

De Brownline Gyro palette is ontworpen om metingen gemaakt met Brownline Gyro 

over te zetten naar de CAD omgeving. Dit palette open je doormiddel van het 

commando “HDD_REVISION_BROWNLINE” in te voeren. 

Brownline Steering 

De Brownline Steering palette is het broertje van de Brownline Gyro palette. Deze heeft 

een paar extra features vergeleken met Gyro maar ook zijn mindere kanten. Onder 

andere dat Steering niet gebaseerd is op RD coördinaten maar werkt volgens noorden 

en oosten coördinaten vanaf het startpunt van de boring. Hierbij moet je dus zelf eerst 

de goede coördinaten inladen via de In – Dir knop (meer hierover verder in de 

handleiding). Dit palette open je doormiddel van het commando 

“HDD_REVISION_BROWNLINE_STEERINGTOOL” in te voeren. 

Walk-Over 

De Walk-Over palette is ontworpen om metingen die gemaakt zijn op locatie te kunnen 

importen in de CAD omgeving en zo een nette tabel te maken met alle gemeten over de 

boring heen. Zo krijg je een net overzicht over de desbetreffende boring en hoe die 

precies ondergronds loopt. Dit palette open je doormiddel van het commando 

“HDD_REVISION_WALK-OVER” in te voeren. 

  



Hoe te gebruiken 

In dit hoofdstuk kunt u zien wat de werking is van elke knop, dropdown menu, tekstvak 

of tabel is. 

Brownline Gyro 

Document info 

Hierin word alle informatie over het geïmporteerde .XSLX bestand weergegeven. 

Import 

In dit importvak hebben we 2 knoppen staan. Dit zijn de XLSX-bestand en de 3D Polyline 

import knoppen. 

Met de XLSX-bestand knop kun je een Excel bestand dat is opgeslagen als .XLSX 

importeren in de tool en daarbij word alle informatie die daarin staat zichtbaar in het 

tabel onderaan de tool. 

Met de 3D polyline knop kun je een 3D polyline selecteren om deze uit te kunnen lezen. 

Use surface line 

Als je dit vakje aanvinkt komt er een knop tevoorschijn die je de mogelijkheid geeft om 

het maaiveld en de referentie lijn te selecteren. 

Draw top view 

In dit vak staan wederom 2 knoppen. Dit zijn de ‘teken 2D’ en ‘teken 3D’ knoppen. 

Met de ‘teken 2D’ knop word de boorlijn in 2D in de modelspace getekend. 

Met de ‘teken 3D’ knop word de boorlijn in 3D in de modelspace getekend. 

Draw profile 

In dit vak staan ook 2 knoppen. Dit zijn de ‘teken tabel’ en de ‘teken extra lijn’ knoppen. 

Met de ‘teken tabel’ knop word de tabel aan je cursor gehangen zodat je hem kan 

plaatsen in de tekening. 

Als je een surface line hebt geselecteerd gebeurt dit niet maar word de tabel getekend 

op de plaats waar de maaiveldlijn is getekend. 

Met de ‘teken extra lijn’ knop krijg je de mogelijkheid om in de tabel extra lijnen toe te 

voegen. Dit om te weten te komen wat de dieptes zijn op de punten waar je een extra 

lijn hebt geplaatst. 

Table 

De tabel onderaan de palette word ingevuld op het moment dat je één van de import 

opties gebruikt. Hierna kun je zien waar alles ligt op basis van RD-coördinaten. Deze 

waardes kun je indien nodig ook aanpassen. 

  



Settings 

Scale side view 

Met dit dropdown menu kun je bepalen op welke schaal het zijaanzicht word getekend. 

Hierbij je de keuze uit: 

- 1:250 

- 1:500 

- 1:1000 

Language 

Met dit dropdown menu kun je kiezen welke taal de teksten in die tekening moet 

krijgen. Hierbij is de keuze uit: 

- Duits (DE) 

- Engels (EN) 

- Nederlands (NL) 

Reference name 

In dit tekst vak kan je aangeven wat de benaming van de referentielijn moet zijn. Dit kan 

bijvoorbeeld in Nederland N.A.P zijn. 

Reference offset 

Hiermee kun je de referentielijn naar boven of beneden verplaatsen gebaseerd op 

meters. 

MLeader style 

Met dit dropdown menu kun je selecteren op welke afstand je een MLeader wil zien op 

het bovenaanzicht. Hierbij heb je de keuze uit: 

- Alle punten (All points). Dit laat op alle ingemeten punten een MLeader zien. 

- Elke 5 meter (Every 5m). Dit laat een MLeader zien op elke 5 meter van de meting.  

- Elke 10 meter (Every 10m). Dit laat een MLeader zien op elke 10 meter van de meting.  

- Elke 25 meter (Every 25m). Dit laat een MLeader zien op elke 25 meter van de meting. 

Table line style 

Met dit dropdown menu kun je selecteren op welke afstand je een tabellijn wil zien op 

het zijaanzicht. Hierbij heb je de keuze uit: 

- Alle punten (All points). Dit laat op alle ingemeten punten een tabellijn zien. 

- Elke 5 meter (Every 5m). Dit laat een tabellijn zien op elke 5 meter van de meting.  

- Elke 10 meter (Every 10m). Dit laat een tabellijn zien op elke 10 meter van de meting.  

- Elke 25 meter (Every 25m). Dit laat een tabellijn zien op elke 25 meter van de meting. 

Direction SV 

Met deze radioknoppen kun je selecteren in welke richting het zijaanzicht getekend 

moet worden. Hierbij heb je de keuze uit: 

- Left to right (van links naar rechts) 

- Right to left (van rechts naar links) 

  



Brownline Steering 

Document info 

Hierin word alle informatie over het geïmporteerde .XSLX bestand weergegeven. 

Import 

In dit importvak hebben we 3 knoppen staan. Dit zijn de In – dir, de XLSX-bestand en de 

3D Polyline import knoppen. 

Met de In – dir (intredepunt direction) knop kun je de coördinaten importeren om de 

richting van de van de boring te bepalen. 

Met de XLSX-bestand knop kun je een Excel bestand dat is opgeslagen als .XLSX 

importeren in de tool en daarbij word alle informatie die daarin staat zichtbaar in het 

tabel onderaan de tool. Deze knop komt pas in werking nadat de In – dir is ingevuld. 

Met de 3D polyline knop kun je een 3D polyline selecteren om deze uit te kunnen lezen. 

Use surface line 

Als je dit vakje aanvinkt komt er een knop tevoorschijn die je de mogelijkheid geeft om 

het maaiveld en de referentie lijn te selecteren. 

Draw top view 

In dit vak staan wederom 2 knoppen. Dit zijn de ‘teken 2D’ en ‘teken 3D’ knoppen. 

Met de ‘teken 2D’ knop word de boorlijn in 2D in de modelspace getekend. 

Met de ‘teken 3D’ knop word de boorlijn in 3D in de modelspace getekend. 

Draw profile 

In dit vak staan ook 2 knoppen. Dit zijn de ‘teken tabel’ en de ‘teken extra lijn’ knoppen. 

Met de ‘teken tabel’ knop word de tabel aan je cursor gehangen zodat je hem kan 

plaatsen in de tekening. 

Als je een surface line hebt geselecteerd gebeurt dit niet maar word de tabel getekend 

op de plaats waar de maaiveldlijn is getekend. 

Met de ‘teken extra lijn’ knop krijg je de mogelijkheid om in de tabel extra lijnen toe te 

voegen. Dit om te weten te komen wat de dieptes zijn op de punten waar je een extra 

lijn hebt geplaatst. 

Table 

De tabel onderaan de palette word ingevuld op het moment dat je één van de import 

opties gebruikt. Hierna kun je zien waar alles ligt op basis van RD-coördinaten. Deze 

waardes kun je indien nodig ook aanpassen. 

  



Settings 

Scale side view 

Met dit dropdown menu kun je bepalen op welke schaal het zijaanzicht word getekend. 

Hierbij je de keuze uit: 

- 1:250 

- 1:500 

- 1:1000 

Language 

Met dit dropdown menu kun je kiezen welke taal de teksten in die tekening moet 

krijgen. Hierbij is de keuze uit: 

- Duits (DE) 

- Engels (EN) 

- Nederlands (NL) 

Reference name 

In dit tekst vak kan je aangeven wat de benaming van de referentielijn moet zijn. Dit kan 

bijvoorbeeld in Nederland N.A.P zijn. 

Reference offset 

Hiermee kun je de referentielijn naar boven of beneden verplaatsen. 

MLeader style 

Met dit dropdown menu kun je selecteren op welke afstand je een MLeader wil zien op 

het bovenaanzicht. Hierbij heb je de keuze uit: 

- Alle punten (All points). Dit laat op alle ingemeten punten een MLeader zien. 

- Elke 5 meter (Every 5m). Dit laat een MLeader zien op elke 5 meter van de meting.  

- Elke 10 meter (Every 10m). Dit laat een MLeader zien op elke 10 meter van de meting.  

- Elke 25 meter (Every 25m). Dit laat een MLeader zien op elke 25 meter van de meting. 

Table line style 

Met dit dropdown menu kun je selecteren op welke afstand je een tabellijn wil zien op 

het zijaanzicht. Hierbij heb je de keuze uit: 

- Alle punten (All points). Dit laat op alle ingemeten punten een tabellijn zien. 

- Elke 5 meter (Every 5m). Dit laat een tabellijn zien op elke 5 meter van de meting.  

- Elke 10 meter (Every 10m). Dit laat een tabellijn zien op elke 10 meter van de meting.  

- Elke 25 meter (Every 25m). Dit laat een tabellijn zien op elke 25 meter van de meting. 

Direction SV 

Met deze radioknoppen kun je selecteren in welke richting het zijaanzicht getekend 

moet worden. Hierbij heb je de keuze uit: 

- Left to right (van links naar rechts) 

- Right to left (van rechts naar links) 

  



Walk Over 

Paste 

Met deze knop kun je de waardes die je uit een document hebt gekopieerd plakken in 

de tabel onderaan de palette. 

Use surface line 

Als je dit vakje aanvinkt komt er een knop tevoorschijn die je de mogelijkheid geeft om 

het maaiveld en de referentie lijn te selecteren. 

Draw top view 

Met de ‘teken 2D’ knop kun je zelf de boorlijn in 2D in de modelspace tekenen. 

Draw profile 

In dit vak staan 2 knoppen. Dit zijn de ‘teken tabel’ en de ‘teken extra lijn’ knoppen. 

Met de ‘teken tabel’ knop word de tabel aan je cursor gehangen zodat je hem kan 

plaatsen in de tekening. 

Als je een surface line hebt geselecteerd gebeurt dit niet maar word de tabel getekend 

op de plaats waar de maaiveldlijn is getekend. 

Met de ‘teken extra lijn’ knop krijg je de mogelijkheid om in de tabel extra lijnen toe te 

voegen. Dit om te weten te komen wat de dieptes zijn op de punten waar je een extra 

lijn hebt geplaatst. 

Table 

De tabel onderaan de palette word ingevuld op het moment dat je één van de import 

opties gebruikt. Hierna kun je zien waar alles ligt op basis van RD-coördinaten. Deze 

waardes kun je indien nodig ook aanpassen. 

  



Settings 

Scale side view 

Met dit dropdown menu kun je bepalen op welke schaal het zijaanzicht word getekend. 

Hierbij je de keuze uit: 

- 1:250 

- 1:500 

- 1:1000 

Language 

Met dit dropdown menu kun je kiezen welke taal de teksten in die tekening moet 

krijgen. Hierbij is de keuze uit: 

- Duits (DE) 

- Engels (EN) 

- Nederlands (NL) 

Reference name 

In dit tekst vak kan je aangeven wat de benaming van de referentielijn moet zijn. Dit kan 

bijvoorbeeld in Nederland N.A.P zijn. 

Reference offset 

Hiermee kun je de referentielijn naar boven of beneden verplaatsen. 

MLeader style 

Met dit dropdown menu kun je selecteren op welke afstand je een MLeader wil zien op 

het bovenaanzicht. Hierbij heb je de keuze uit: 

- Alle punten (All points). Dit laat op alle ingemeten punten een MLeader zien. 

- Elke 5 meter (Every 5m). Dit laat een MLeader zien op elke 5 meter van de meting.  

- Elke 10 meter (Every 10m). Dit laat een MLeader zien op elke 10 meter van de meting.  

- Elke 25 meter (Every 25m). Dit laat een MLeader zien op elke 25 meter van de meting. 

Table line style 

Met dit dropdown menu kun je selecteren op welke afstand je een tabellijn wil zien op 

het zijaanzicht. Hierbij heb je de keuze uit: 

- Alle punten (All points). Dit laat op alle ingemeten punten een tabellijn zien. 

- Elke 5 meter (Every 5m). Dit laat een tabellijn zien op elke 5 meter van de meting.  

- Elke 10 meter (Every 10m). Dit laat een tabellijn zien op elke 10 meter van de meting.  

- Elke 25 meter (Every 25m). Dit laat een tabellijn zien op elke 25 meter van de meting. 

Direction SV 

Met deze radioknoppen kun je selecteren in welke richting het zijaanzicht getekend 

moet worden. Hierbij heb je de keuze uit: 

- Left to right (van links naar rechts) 

- Right to left (van rechts naar links) 

 


