Hellingmetingen
Bepalen van horizontale verplaatsingen

Horizontale verplaatsingen in de ondergrond kunnen leiden tot
schade aan gebouwen en boven- en ondergrondse infrastructuur
als dijken, wegen en transportleidingen. Deze horizontale
verplaatsingen zijn met name gerelateerd aan ontgravingen of
ophogingen. Door regelmatige nauwkeurige hellingmetingen in
verticale meetbuizen kunnen horizontale verplaatsingen in de
ondergrond worden vastgesteld. Tijdige en adequate anticipatie
op de resultaten van deze metingen kan veelal aanzienlijke schade
voorkomen.
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