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NedGraphics B.V. wil de gebruikersdocumentatie steeds verbeteren. Daarom zouden wij het 
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ons doet toekomen. Stuur uw commentaar via een melding op het helpdesk portaal van 
NedGraphics. 
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1. INLEIDING 

 Algemeen 

Voor u ligt de gebruikershandleiding van GEOCAD. 
 
Volledig herzien, want GEOCAD zelf is ook volledig herzien. Met de introductie van 
GEOCAD versie 7.5 wordt namelijk MicroStation CONNECT ondersteund en 
daarmee heeft GEOCAD ook de stap gezet van 32 naar 64 bit. 
 
Daarnaast zijn er een aantal veranderingen in het GEO-vakgebied ingezet. Van een 
Grootschalige basiskaart gaan we over naar een basisregistratie topografie en het 
Kadaster stapt over van de levering van nen1878-bestanden naar een web service. 
Dit alles stelt nieuwe eisen aan de software en daarmee aan de bijbehorende 
handleiding. 
 
Ook wordt GEOCAD meer dan ooit deel van een werkproces, beginnend bij de 
landmeter en eindigend bij de PDOK web services. In dit proces plaatst 
NedGraphics het NedGeodataWarehouse (NGdW) centraal. Daarom is de 
beschrijving van de uitwisseling met NGdW in deze versie dusdanig uitgebreid dat 
dit een aparte handleiding geworden is. 
 
Ondanks dat alles is de look-and-feel van GEOCAD behouden gebleven. Het zou u 
als gebruiker dus niet al te veel tijd mogen kosten om u de nieuwe functionaliteit 
eigen te maken. 
 
Veel leesplezier in deze gebruikershandleiding en veel werkplezier in GEOCAD 
toegewenst. 
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Gebruik van de handleiding 
 

NedGraphics streeft ernaar om de gebruikershandleiding eenvoudig in gebruik te 
houden. Daarom is dit document waar mogelijk voorzien van aanvullende 
opmerkingen. 
 
Er zijn twee soorten aanvullende opmerkingen. De eerste soort is de tip. Die wordt 
aangegeven met het volgende symbool: 
 
 

 

TIP: 
Een tip is een optionele zijsprong op het onderwerp. 

 
 
De tweede soort aanvullende opmerking is de waarschuwing. Die wordt 
aangegeven met het volgende symbool: 
 
 

 LET OP: 
Een waarschuwing geeft een verplichte instelling weer. Als die niet opgevolgd 
wordt kan dat gevolgen hebben voor het eindresultaat. 
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Graag wijzen wij u op het helpdesk portaal van NedGraphics: 
 
Het helpdesk portaal (www.nedgraphics.nl  Support & contact  Helpdesk 
portaal) is de centrale plek waar de gebruiker alle beschikbare informatie vindt over 
NedGraphics programmatuur. Het helpdesk portaal biedt toegang tot het 
kennissysteem. Indien het kennissysteem geen antwoord geeft op de gestelde vraag, 
dan kan de vraag worden geregistreerd. Na registratie wordt de gebruiker 
teruggebeld door een productspecialist. Na registratie is de helpdesk telefonisch 
(0347-329660) en/of per e-mail (helpdesk@nedgraphics.nl) te benaderen. Tevens 
zijn op het helpdesk portaal de NedGraphics programmatuur en de handleidingen te 
downloaden. 
 
 

 

De NedGraphics Gebruikers Vereniging 

 
 
Algemene info 
De NedGraphics Gebruikers Vereniging (NGV) is een onafhankelijke organisatie die 
de belangen behartigt van de gebruikers en afnemers van NedGraphics producten 
en diensten. De NGV werkt zonder winstoogmerk en wordt volledig gefinancierd uit 
de contributie van de leden. De NGV telt op het ogenblik rond de honderd leden die 
vooral bestaan uit gemeenten maar ook provincies, waterschappen en 
ingenieursbureaus zijn lid. Het gekozen bestuur voert het beleid uit wat door de 
leden wordt vastgesteld en zal het belang van een eindgebruiker altijd laten 
prevaleren. De NGV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
 
Doelstelling van de Vereniging 
De algemene doelstelling van de Vereniging is het maximaliseren van de 
tevredenheid over NedGraphics producten en diensten voor de leden. Ook het 
optimaliseren van het gebruik van de producten wordt hieronder verstaan. 
 
Activiteiten van de Vereniging 
De vereniging kent product- en projectgroepen die in samenwerking met 
NedGraphics zorgen dat de producten blijven voldoen aan de wensen en eisen die de 
eindgebruiker aan het pakket stelt. Deze product- en projectgroepen komen op 
regelmatige basis bij elkaar om de ontwikkeling van de producten te kunnen 
bepalen. 
 
Indien u interesse heeft in de NedGraphics Gebruikers Vereniging verwijzen wij naar 
de website van de vereniging: www.ngvereniging.nl of middels een email aan: 
secretariaat@ngvereniging.nl. 
 

outbind://736/www.nedgraphics.nl
mailto:helpdesk@nedgraphics.nl
http://www.ngvereniging.nl/
mailto:secretariaat@ngvereniging.nl
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 Standaarden in deze handleiding 

Deze handleiding beschrijft zowel het gebruik van GEOCAD in MicroStation V8i 
select series, als het gebruik van GEOCAD in MicroStation CONNECT. 
In het eerste geval worden de GEOCAD commando’s ingegeven door knoppen in 
werkbalken en menu’s. In het tweede geval wordt gebruik gemaakt van ribbons. 
 
Van ieder GEOCAD commando worden het key-in commando en deze beide 
mogelijkheden beschreven, zoals in het voorbeeld hieronder. 
 

 

Key-in 
 

mdl load transf 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Bewerken  
Transformeren & Inpassen 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel Object 
Wijzigen  Transformeren & Inpassen 
 

 

 
 

De menu-structuur in MicroStation V8i 
 

 
 

De ribbon structuur in MicroStation CONNECT 
 

 

U hoeft enkel de werkwijze te volgen die op uw situatie van toepassing is. 
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2. WERKEN MET GEOCAD 

 Introductie 

GEOCAD is een algemeen toepasbaar systeem voor opbouw, beheer, onderhoud, 
presentatie en distributie van digitale topografie. De applicatie is geïntegreerd in 
het CAD-pakket MicroStation. 
 
Tevens is GEOCAD de applicatie waarmee de digitale topografie van het 
NedGeodataWarehouse (NGdW) ontsloten kan worden binnen MicroStation. 
 
GEOCAD heeft een modulaire opbouw, zoals beschreven wordt in paragraaf 2.3. En 
het maakt gebruik van de Sentinel licentie manager. De beschikbaarheid van 
licenties bepaalt met welke modules u binnen GEOCAD kunt werken. 
 

 Versiebeheer 

NedGraphics streeft ernaar om u zo snel mogelijk te informeren als er nieuwe 
software beschikbaar is. Daarom controleert GEOCAD wekelijks of de versie op uw 
werkstation nog actueel is. 
 
Als de versie nog actueel is gebeurt er niets, als de versie niet actueel is zal een 
volgende melding getoond worden: 
 

 
 

Deze melding is het teken dat de nieuwe versie op het downloadportal beschikbaar 
is. 
 
 

 

TIP: 
Het downloadportal is te bereiken via de NedGraphics support website 
https://www.cadac.com/nedgraphics/support-contact/, waarna u kunt 
doorklikken op de knop ‘Helpdesk portaal’ en inloggen met uw NedGraphics 
support account. 
 
 
Deze controle kan ook op ieder gewenst moment uitgevoerd worden met het 
commando Versie. 
 

 

Key-in 
 

gc_beheer versie 
 

 

https://www.cadac.com/nedgraphics/support-contact/
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 GEOCAD modules 

Basis 
De module Basis biedt geen 'directe' functionaliteit, maar biedt functies die voor 
GEOCAD altijd gewenst of noodzakelijk zijn. Hieronder vallen het bekijken en 
wijzigen van instellingen en parameterbestanden, zoals het GEOCAD-stuurbestand 
GEOCAD.str en de objectentabel gc_classificaties.dat, het bekijken van GEOCAD-
attributen aan een element en het maken van een inventaris van de design file. 
 

 
 
Beheer 
De module Beheer vormt de toegangsmodule van het systeem. Deze module stelt 
u in staat om uw design files en meetbestanden verspreid over het netwerk op te 
slaan. GEOCAD regelt het beschikbaar stellen van werkkopieën en het maken van 
veiligheidskopieën. Een operator krijgt hierdoor nooit toegang tot het originele 
bestand. Meerdere operators kunnen ook niet tegelijk wijzigingen aanbrengen 
voor/in hetzelfde originele bestand. Vanwege deze beveiliging zijn enkele 
MicroStation-functies uitgeschakeld om bestanden te openen. 
 
U kunt met deze module ook een overzichtstekening maken, INDEX.DGN, met de 
bladranden van de grafische bestanden. Via deze index kunt u met de muis een 
design file selecteren om te openen ter mutatie. Ook kunt u via deze index één of 
meerdere grafische bestanden (design files, maar ook luchtfoto’s) koppelen om te 
raadplegen. 
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GBK-IMGeo 
Deze module beschikt over een aantal functies voor landmeetkundige en 
kartografische bewerkingen. Hieronder valt onder andere de mogelijkheid om met 
attributen te werken, om uitzetpunten en grondslagpunten te gebruiken en de 
functie Vlakvorming. 
 

 
 
Structureren 
Tijdens de inwinning van geometrie kunnen fouten, niet op elkaar aansluitende of 
overbodige punten, verkregen worden. Deze 'geometrische ruis' zoals 
aansluitverschillen, over- en undershoots, overlap, onnodige fragmentatie en een 
te grote puntdichtheid kunnen gecorrigeerd of verwijderd worden. Bovendien 
zorgt deze module voor knoopvorming en optimaliseert zij het lijnenwerk zodat het 
bestand geschikt gemaakt wordt voor vlakgeoriënteerde beheersystemen. Bij de 
afweging of lijnen mogen worden samengevoegd of overlap mag worden 
weggewerkt, worden zowel de geometrie als de attribuutwaarden van de 
betrokken objecten geanalyseerd. De criteria voor samenvoegen of reductie kunt u 
instellen. 
 
Structureren binnen GEOCAD bestaat niet uit een aantal losse functies die u naar 
eigen inzicht, al dan niet in een bepaalde volgorde, moet uitvoeren. GEOCAD 
structureert automatisch volgens het ‘one run does it all’ - principe. 
U kunt in een gestructureerd bestand alle knopen, losse uiteinden en 
overlaprestanten laten markeren. Op deze wijze krijgt u een goede indruk van de 
geometrische kwaliteit van het bestand. 
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Presentatie 
De module Presentatie biedt de mogelijkheid om objectgericht te werken. Dat wil 
zeggen dat de operator niet belast wordt met het instellen van grafische 
kenmerken, zoals laag, kleur, lijndikte, symbolenbibliotheken en tekst kenmerken. 
In plaats daarvan werkt hij met classificaties. Het verband tussen classificaties en 
hun bijbehorende grafische kenmerken is in het systeem vastgelegd in 
presentatietabellen. De grafische kenmerken worden op basis daarvan 
automatisch ingesteld. 
 
Bij objecten met meerdere classificaties worden de grafische kenmerken bepaald 
door één van deze classificaties. Hiervoor dienen de zogenaamde 
prioriteitentabellen. Daarin is vastgelegd welke prioriteit bepaalde classificaties 
hebben. Het toekennen van grafische kenmerken gebeurt op basis van de 
classificatie met de hoogste prioriteit. 
 
Daarnaast biedt deze module de mogelijkheid om analoge kaarten te genereren 
met behulp van de functie Plotontwerpen. Deze bladen kunnen elke gewenste 
vorm hebben, voorzien van uw eigen huisstijl (logo, gemeentewapen, stempel, 
etc.). Hierbij worden automatisch gebieden uit design files geknipt en 
samengevoegd. Het geheel krijgt daarna automatisch de juiste lay-out en grafische 
kenmerken. 
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NEN1878 en WasWordt 
GEOCAD ondersteunt het uitwisselingsformaat NEN1878. Dit formaat kan 
automatisch worden geïmporteerd in een design file. De landmeetkundige 
attributen (classificaties, kwaliteitskenmerken, bron, wijze van inwinning, datum, 
selectiecode, zichtbaarheidscode en kadastrale gegevens) blijven hierbij behouden. 
Bij deze import kunt u de externe classificaties door middel van een 
synoniemenlijst laten vervangen door classificaties die u intern hanteert. Hierdoor 
kunt u intern steeds met dezelfde classificatielijst werken. Bij het exporteren van 
een design file naar NEN1878 zorgt dezelfde synoniemenlijst ervoor dat uw interne 
classificaties weer worden vervangen door de juiste externe classificaties. 
 
Met de module NEN1878 kunnen NEN1878-startbestanden ingelezen en 
aangemaakt worden. 
Met de module WasWordt kunnen NEN1878-mutatie-bestanden ingelezen en 
aangemaakt worden. 
 

 
 
NGdW 
De originele grafische objecten kunnen, in plaats van in design files, ook met het 
NedGraphics-product NedGeodataWarehouse (NGdW), ook in Oracle opgeslagen 
zijn. Dit betreft de coördinaten, de classificatie(s) en de overige GEOCAD-
attributen. Met de module GC-NGdW kan een kopie van deze data geëxporteerd 
worden naar een design file, dit noemen we de check-out van data. Bij het 
uitchecken/exporteren kan een willekeurig gebied worden aangegeven. De kleur, 
laagnaam etc. staat, net als in NEN1878, niet in NGdW. Deze wordt aan de hand 
van de classificatie door de presentatietabel bepaald. Na mutatie van deze data, 
kunnen de wijzigingen geïmporteerd worden in NGdW, de check-in van data. Bij 
het inchecken/importeren wordt er gecontroleerd of de wijzigingen voldoen aan 
de regelgeving van NGdW. 
 

 
 
 

 

TIP: 
Voor de GEOCAD-NGdW aansluiting is een aparte gebruikershandleiding 
beschikbaar. Deze handleiding kan geopend worden met het commando NGdW 
handleiding (zie paragraaf 24.3). 
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GeoAdres 
Het gemeentelijk adres komt in veel verschillende administratieve 
gegevensverzamelingen voor. Denk hierbij aan: Gemeentelijke 
Bevolkingsadministratie, (Bouw)vergunningen, Waardering Onroerende Zaken, 
monumenten, e.d. 
 
GeoAdres biedt u de hulpmiddelen om de integratie te leggen tussen de (centrale) 
adressentabel en de Grootschalige basiskaart (GBK). 
Het menu GeoAdres is alleen beschikbaar als u een licentie heeft voor de module 
GeoAdres. 
 

 
 
BRK 
Met de module BRK (basisregistratie kadaster) kan uit de lijngerichte kadastrale 
kaart (Lki) een vlakkenkaart worden aangemaakt. De perceelvlakken in deze kaart 
worden gekoppeld aan de administratieve kadastrale gegevens (Akr). Bij aanwijzen 
van een perceelvlak, worden de AKR-gegevens getoond. Bij zoeken binnen de AKR-
gegevens wordt het perceelvlak getoond. 
De gemeentelijke eigendommenkaart en andere thematische kaarten kunnen 
gegenereerd worden. 
Het menu BRK is alleen beschikbaar als u een licentie heeft voor de module LkiAkr. 
 

 
 
BAG 
Met de module BAG kunnen de tekenverzoeken uit Oracle/NedGeoMagazijn 
worden opgehaald ter mutatie voor panden, ligplaatsen, standplaatsen en 
verblijfsobjecten. 
Het menu BAG is alleen beschikbaar als u een licentie heeft voor de module BAG. 
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Fotoviewer 
Met de module fotoviewer van GEOCAD kunt karteren/meten vanuit foto’s of de 
kaart projecteren over een foto. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inwinnen van 
uw puntobjecten voor de BGT. 
GEOCAD heeft een koppeling met GlobeSpotter en StreetSmart, beiden van 
Cyclomedia. Het menu Fotoviewer is alleen beschikbaar als u een licentie heeft 
voor de GlobeSpotter-, of StreetSmart-koppeling. 
 

 
 
 

 

TIP: 
Voor de GEOCAD-GlobeSpotter koppeling en voor de GEOCAD-StreetSmart koppeling 
zijn aparte handleidingen beschikbaar. Deze handleidingen kunnen geopend worden 
met het commando Overige handleidingen (zie paragraaf 24.3). 
 
 

 LET OP: 
De module StreetSmart is alleen beschikbaar onder MicroStation CONNECT, niet 
onder MicroStation v8i. 
 
 
Inwinning 
Met de module inwinning van GEOCAD kunt u het bestand vanuit Nedinwinning 
maar ook een BGT meting vanuit het Leica of Trimble instrument direct verwerken 
op uw meetbestand. 
Het menu Inwinning is alleen beschikbaar als u een licentie heeft voor de module 
inwinning. 
 

 
 
 

 

TIP: 
Voor de inwinning-module is een aparte handleiding beschikbaar. Deze handleiding 
kan geopend worden met het commando Overige handleidingen 
(zie paragraaf 24.3). 
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PDOK 
Via de site van PDOK is het mogelijk om StUF Geo bestanden te downloaden. Deze 
bestanden kunt u dan inlezen met GEOCAD en omzetten naar een dgn. GEOCAD 
bied u de mogelijkheid om het StUF bestand om te zetten naar een dgn met 
vlakken of naar een dgn met (enkelvoudige) lijnen. 
 
Wellicht dat andere afdelingen binnen de organisatie (of externe partijen) liever 
een lijnenkaart willen hebben dan een bestand met vlakken dan kunt u dit 
eenvoudig faciliteren met deze module. 
 
Vanuit GEOCAD kunt u selecteren welke tiles van PDOK u wilt inlezen. 
Deze module is beschikbaar wanneer u beschikt over de licentie PDOK. 
 

 
 
NedGlobe/NedBrowser terugmeldingen 
Voor deze module is de applicatie NedGlobe of Nedbrowser een vereiste. Vanuit 
deze applicaties kunt u een terugmelding doen op de kaart in de vorm van een 
redlining. 
Deze terugmelding kan worden opgepakt binnen GEOCAD. Via de werkvoorraad 
van GEOCAD kunnen deze meldingen worden opgepakt en verwerkt worden op de 
BGT dataset. Er is een terugkoppeling naar NedGlobe/Nedbrowser over de status 
van de melding. 
 
Voor deze module is de licentie GC_BGTtm nodig. 
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NLCS-IMGeo 
Tekeningen die opgezet zijn volgens de Nederlandse CAD-standaard (NLCS) kunnen 
met deze module worden omgezet naar een bestand met BGT benamingen. 
Hierdoor kunt u het bestand verwerken in NedBGT. 
 
Voor deze module is de licentie GC_NLCSIMGeo nodig. 
 

 
 
BAG prikker 
Binnen de BGT zijn objecten met attributen waar BAG-informatie ingevoerd dient 
te worden. Met de BAG prikker wordt een punt in de kaart geprikt en hierbij wordt 
de benodigde BAG-informatie vanuit de BAG viewer van het Kadaster gehaald en 
ingevuld bij het te plaatsen object. 
Naast de BAG-ID’s worden ook de juiste waarden voor het plaatsen van een 
nummeraanduidingreeks (NAR), of een straatnaam (ORL) overgenomen. 
 
Voor deze module is de licentie GC_BagPrikker nodig. 
 

 
 

 GEOCAD-gebruikersomgeving 

GEOCAD gedraagt zich anders als de licentie voor de module GC-beheer (zie 
paragraaf 2.3 voor een beschrijving van deze module) wel, of niet aanwezig is. 
 

 MicroStation zonder GEOCAD-Beheer én zonder GEOCAD-NGdW 
Indien u MicroStation gebruikt zonder één van deze modules wordt 
MicroStation "kaal" opgestart. U kunt zelf met de MicroStation File Manager 
de gewenste bestanden activeren. 

 

 MicroStation met GEOCAD-Beheer en/of GEOCAD-NGdW 
Indien u MicroStation gebruikt met één van deze modules wordt een een 
geselecterd te muteren bestand gekopieerd naar de werkomgeving en na 
uitvoering van de bewerkingen weer teruggezet. Dit betekent dat de 
bewerkingen nooit plaatsvinden op de originele bestanden. 

 

 MicroStation met GEOCAD-Beheer 
Als u een licentie hebt voor de GEOCAD-module GC-Beheer, dan kunt u ook in 
een bladindex aanwijzen welk bestand u wilt muteren of raadplegen. 
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 GEOCAD-projectomgevingen 

Werkzaamheden met GEOCAD worden altijd uitgevoerd op bestanden die tot een 
bepaald project behoren. Een project wordt door u zelf gedefinieerd en kan 
bijvoorbeeld de totale gemeente beslaan, maar ook een deel daarvan. 
 
De projectomgeving bevat alle design files, tabellen, enzovoort. Bij de definitie van 
het project wordt bepaald waar deze gegevens fysiek worden opgeslagen. 
 
De projectomgevingen kunnen op verschillende, via een netwerk gekoppelde, 
machines staan. De benodigde bestanden worden dan via het netwerk benaderd. 
 
Zie voor meer informatie paragraaf 3.2. 
 

 GEOCAD tabellen 

Binnen GEOCAD worden veel instellingen centraal geregeld in tabellen. Op diverse 
plaatsen binnen GEOCAD zitten editors ingebouwd, waarmee deze tabellen 
beheerd kunnen worden. 
 
Over het algemeen zijn deze tabellen ASCII-tekstbestanden, zodat ze ook via een 
tekstbewerker benaderd kunnen worden. 
 
Voorbeelden van belangrijke ASCII-tabellen binnen GEOCAD zijn: 
 

het stuurbestand (GEOCAD.str) beschreven in paragraaf 5.3 en bijlage B. 
de gc_classificaties.dat beschreven in bijlage C 
de presentatietabel beschreven in paragraaf 5.4 en bijlage D 

 

Er is één tabel waarvoor een externe editor beschikbaar is. Dat is de 
modeldatabase, die bewerkt kan worden via de ModelEditor. 
 

de modeldatabase beschreven in paragraaf 5.6 
 
 

 

TIP: 
Voor de ModelEditor is ook een aparte handleiding beschikbaar: de 
gebruikershandleiding ModelEditor, die met de ModelEditor mee geïnstalleerd 
wordt. 
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3. DIRECTORYSTRUCTUUR 

 Inleiding 

GEOCAD gedraagt zich na installatie in twee opzichten als een netwerkpakket: 

 De software bevindt zich op één computer in het netwerk, de GEOCAD-server, 
en kan worden opgestart vanaf elke PC in het netwerk, de GEOCAD-clients. De 
server kan ook zelf als client werken. De feitelijke processing gebeurt altijd op 
de client. 
We spreken hier van één software server die meerdere clients bedient. 
Het voordeel van deze opzet is, dat het pakket slechts eenmalig diskruimte in 
beslag neemt. Bovendien hebt u de garantie dat iedereen met dezelfde versie 
werkt. 

 De bestanden die u met GEOCAD wilt bewerken, hoeven niet allemaal op de 
disk van uw eigen PC te staan. 

 
In dit hoofdstuk wordt de omgeving beschreven, waarin GEOCAD zijn data opslaat. 
 

 Directorystructuur van een GEOCAD-projectomgeving 

GEOCAD werkt met zogenaamde projectomgevingen. De projectomgevingen staan 
onder één gezamenlijke hoofddirectory. Deze hoofddirectory is instelbaar via het 
bestand klant.cfg. 
 
Een projectomgeving bestaat uit een hoofddirectory met daaronder enkele, deels 
verplichte, subdirectories: 
 

 Hoofddirectory (GC_PROJECT) 
 

 Subdirectory voor design files (GC_PRJDGN) 
Deze directory is de standaard directory waar de door GEOCAD aangemaakte 
design files geplaatst worden. 
 

 Subdirectory voor logbestanden (GC_PRJLOG) 
Op deze directory bevinden zich de logbestanden. Logbestanden hebben altijd 
de extensie LOG. Elk project heeft een eigen subdirectory voor logbestanden. 
Dit geeft zowel meer overzicht in deze subdirectory zelf, als in de 
hoofddirectory. 
De logbestanden zijn ASCII-tekstbestanden. U kunt ze dus met een 
tekstbewerker bekijken. 
 

 Subdirectory voor tabellen (GC_PRJTABEL) 
In deze directory kunnen de tabellen en andere bestanden met instellingen 
geplaatst worden die specifiek zijn voor het project. 
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 Directorystructuur algemene bestanden en instellingen 

Naast de specifieke bestanden per project, zijn er ook bestanden en instellingen, 
die voor alle projecten gelden. Deze staan ook onder een (andere) hoofddirectory 
met daaronder enkele, deels verplichte, subdirectories: 
 

 Hoofddirectory (GC_SYSTEM) 
 

 Een directory voor symbooldefinities (MS_CELL) 
Op deze directory bevinden zich de grafische symbolen (MicroStation cell-
libraries). 
 

 Subdirectory voor tabellen (GC_SYSTABEL) 
Op deze directory bevinden zich de tabellen en andere bestanden met 
instellingen, die algemeen zijn voor alle projecten. 
 

 Subdirectory voor elke gebruiker (GC_USRTABEL) 
Op deze directory bevinden zich de tabellen en andere bestanden met 
instellingen, die specifiek zijn voor een gebruiker. Maar voor deze gebruiker 
voor alle projecten gelden. 

 

 Directorystructuur tijdelijke bestanden 

Elke gebruiker heeft een eigen directory voor tijdelijke bestanden. 
Dit is een (andere) hoofddirectory met daaronder enkele subdirectories: 
 

 Hoofddirectory (GC_TEMP) 
In deze directory maakt en gebruikt GEOCAD de volgende subdirectories: 
o wmut 

Dit is de directory waarin GEOCAD een werkkopie plaatst van de design 
file. 

o wref 
o tmp 

 
Op GC_TEMP staan ook de logbestanden met een meer tijdelijk karakter. Deze 
logbestanden hebben meer betrekking op de gebruiker en/of de MicroStation-
sessie, dan op een bepaald dgn-bestand. Deze logbestanden, beginnen met g_. 
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 Zoekpaden 

Wanneer binnen MicroStation gegevens uit bestanden gebruikt moet worden, dan 
is er een volgorde van locaties waar die gegevens gezocht worden. Dat zijn de 
zoekpaden. 
 
Voor GEOCAD-tabellen worden de volgende zoekpaden gebruikt: 

 GC_PROJECT 

 GC_USERTABEL 

 GC_PRJTABEL 

 GC_SYSTABEL 

 GC_PROGDIR\tabellen 
 
Voor GEOCAD-cellen worden de volgende zoekpaden gebruikt: 

 MS_CELL = GC_SYSTABEL\cel 

 GC_USERTABEL 

 GC_PRJTABEL 

 GC_SYSTABEL 

 GC_PROGDIR\tabellen 
 
Deze locaties worden als volgt gebruikt: 
 

GC_PROJECT 

 Hoofddirectory van een project (d.w.z. verschilt per project). 

 Deze directory kan veel andere bestanden bevatten, waardoor deze directory 
onoverzichtelijk kan worden. Zet hier zo weinig mogelijk tabellen. 

 
GC_USRTABEL 

 Eigen directory van een gebruiker (d.w.z. verschilt per gebruiker, niet per 
project). 

 Zet hier de tabellen, waarvoor een gebruiker (bijv. voor testen) moet afwijken 
van de standaardinstellingen. 

 
GC_PRJTABEL 

 Vaste subdirectory, bijv. GC_PROJECT\tabellen (d.w.z. verschilt per project). 

 Zet hier de tabellen, die specifiek voor het project zijn. 
 
GC_SYSTABEL 

 Algemene directory (d.w.z. gelijk voor alle projecten). 

 Zet hier de tabellen, die voor alle projecten gelijk zijn. 
 
GC_PROGDIR\tabellen 

 Originele tabellen, onderdeel van de GEOCAD-software. Deze (voorbeeld-) 
tabellen kunnen bij een nieuwe versie van GEOCAD worden overschreven. 

 Zet hier geen eigen tabellen en pas deze (voorbeeld-) tabellen niet in deze 
directory aan. 
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4. WERKOMGEVING 

 Inleiding 

Het gemak en de snelheid waarmee u uw werkzaamheden kan uitvoeren hangen 
voor een groot deel af van de schermindeling die u gebruikt. Deze schermindeling 
is zeer persoonlijk. U dient zich erin thuis te voelen. 
 
De schermindeling is opgebouwd uit een aantal onderdelen die in de volgende 
paragrafen behandeld zullen worden. 
 
Welke onderdelen u tot uw beschikking hebt is afhankelijk van de versie van 
MicroStation waar u mee werkt. MicroStation V8i heeft menu’s, toolboxes en het 
Tasks menu, MicroStation CONNECT heeft voornamelijk de ribbon, maar daarnaast 
kunnen ook toolboxes geopend worden. 
 
Via ieder van deze onderdelen kunnen de GEOCAD functies aangeroepen worden. 
 
 

 
 

De GEOCAD-werkomgeving onder MicroStation V8i 

 
 

 
 

De GEOCAD-werkomgeving onder MicroStation CONNECT 
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 Menu’s 

De GEOCAD-menu’s worden achteraan toegevoegd aan het hoofdmenu van 
MicroStation. 
 

 
 

GEOCAD kent de volgende menu’s: 
 

 Algemeen 
Dit menu bevat functies voor het beheren van de projectomgeving. 

 Bestand 
Dit menu bevat functies om externe bronnen (dgn-bestanden, of een NGdW 
database) te ontsluiten en voor import van en export en naar externe 
bestanden. 

 Object 
Dit menu bevat functies om te kunnen werken met GEOCAD objecten. GEOCAD 
objecten zijn voorzien van specifieke sets attribuutgegevens. 

 Inwinning 
Dit menu bevat functies om meetbestanden afkomstig van een Leica-, of 
Trimble meetinstrument in te lezen. 
Dit menu wordt actief als er een licentie voor de module GC_Inwinning is. 

 GeoAdres 
Dit menu bevat functies om de koppeling tussen een centraal adressenbestand 
en de GBK te leggen en te onderhouden. 
Dit menu wordt actief als er een licentie voor de module GC-GeoAdres is. 

 Bag 
Dit menu bevat functies om de tekenverzoeken uit Oracle/NedGeoMagazijn op 
te halen ter mutatie. 
Dit menu wordt actief als er een licentie voor de module GC-BAG is. 

 Brk 
Dit menu bevat functies om uit de lijngerichte kadastrale kaart (Lki) een 
vlakkenkaart aan te maken en vervolgens deze vlakken te koppelen aan de 
administratieve kadastrale gegevens (Akr). 
Dit menu wordt actief, als er een licentie voor de module GC-LkiAkr is. 

 PDOK 
Dit menu bevat de functie om een deel van de BGT van PDOK te downloaden 
en te gebruiken als referentie. 
Dit menu wordt actief als er een licentie voor de module GC-PDOK is. 

 Help 
Aan dit menu van MicroStation zijn de GEOCAD handleidingen en de 
releasenotes toegevoegd. 

 

De afzonderlijke functies in elk van deze menu’s komen in de komende 
hoofdstukken aan de orde. 
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 Tasks 

De GEOCAD functies zijn ook toegevoegd aan het MicroStation Tasks menu. 
 

 
 

De indeling in dit menu is gelijk aan de indeling die beschreven is in de vorige 
paragraaf. 
 
 

 

TIP: 
In MicroStation CONNECT is het Tasks menu standaard niet zichtbaar. Het kan daar 
ingeschakeld worden door de configuratie variabele 
MS_TASKNAVIGATION_CONFIGURATION toe te voegen en de waarde “1” te geven. 
Daarna komt er in de User Preferences een category ‘Task Navigation’ bij, waarin 
voor de optie “Presentation” de waarde “Dialog” gekozen dient te worden. 
 
 

 Tools 

De GEOCAD functies zijn ook allemaal op te roepen als toolbox. 
 

 
 

In de lijst met toolboxes zijn de GEOCAD toolboxes voorzien van het achtervoegsel “-Custom” 
 

 
 

Ook hierbij wordt de indeling gehanteerd die beschreven is in paragraaf 4.2. 
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 Ribbon 

In MicroStation CONNECT is de ribbon geïntroduceerd. 
 
De ribbonweergave in MicroStation heeft een hiërarchische opbouw. Dat begint 
met de workflows. Een workflow bevat het geheel aan knoppen, menu’s, of andere 
manieren van input die beschikbaar zijn. 
 

 
 

Voor GEOCAD is een aparte workflow beschikbaar, maar alle functionaliteit is ook 
beschikbaar onder de standaard workflow “Drawing”. 
 
Iedere workflow bevat één, of meerdere ribbontabs. Een ribbontab bevat een deel 
van de knoppen voor het starten van functies die onder een workflow beschikbaar 
zijn. 
 

 
 

De workflow “Drawing”, met de ribbontab “GEOCAD” 
 

Op een ribbontab staan de functies gegroepeerd in ribbonpanels. Voor GEOCAD 
zijn er vier Ribbontabs beschikbaar, met daarop de volgende ribbonpanels: 
 
Ribbontab GEOCAD: 

 Algemeen 

 DGN 

 Importeren en exporteren 

 Object raadplegen 

 Selecteren 

 Object toevoegen 

 Object wijzigen 

 Hulpmiddelen 

 Presentatie  (alleen beschikbaar met de licentie GC-Presentatie) 
 
Ribbontab NGdW/NGB (NedGeoberichten): 

 NGdW 

 NGdW Opties 

 BAG   (alleen beschikbaar met de licentie GC-BAG) 

 Plaatsbepalingspunten 
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Ribbontab GEOCAD Extra: 

 Index 

 PDOK   (alleen beschikbaar met de licentie GC-PDOK) 

 NLCSIMGeo  (alleen beschikbaar met de licentie GC- 

 GlobeSpotterr  (alleen beschikbaar met de licentie GC-
GlobeSpotter) 

 Inwinning   (alleen beschikbaar met de licentie GC-Inwinning) 

 Landmeetkundige functies 

 GEOAdres   (alleen beschikbaar met de licentie GC-GeoAdres) 

 BRK   (alleen beschikbaar met de licentie GC-LkiAkr) 
 
Ribbontab GEOCAD Handleidingen: 

 Handleidingen 
 

 Shift + Rechter muistoets 

Alle GEOCAD commando’s zijn beschikbaar als de toetsencombinatie ‘Shift’ en de 
rechter muistoets ingedrukt worden. 
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5. ALGEMENE INSTELLINGEN 

 Inleiding 

Onder de algemene instellingen vallen de volgende functies: 
 

 Instellingen 

 Wijzigen objectentabel 

 Wijzigen presentatietabel 

 Openen logbestanden 

 Openen algemene logbestanden 
 

 Instellingen 

Met het commando Instellingen wordt het instellingen venster geopend. 
 

 

Key-in 
 

mdl load settings 
 

 

Menu (V8i) 
 

Algemeen  Instellingen 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
Algemeen  Instellingen 
 

 

In dit venster staan een aantal instellingen die relevant zijn voor het verdere 
functioneren van GEOCAD. Ook wordt hier de projectomgeving gekozen. 
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5.2.1. Projecten 

Bovenin het scherm wordt getoond wat het actieve project is. 
 
Daaronder staat een lijst met projecten zoals die aanwezig zijn bij de gebruiker. De 
lijst is een representatie van de aanwezige subdirectories op de projecten-directory 
(omgevingsvariabele GC_PRJDIR). Elke subdirectory wordt gezien als een project. 
 
Door een project in de lijst te selecteren en op Instellen te drukken kan er van 
project worden gewisseld (dubbelklikken op een project werkt ook). Bij het openen 
van een project wordt gecontroleerd of alle vereiste projectdirectories aanwezig 
zijn in het project. Eventueel ontbrekende directories worden automatisch 
aangemaakt. 
 
Door op knop Nieuw te drukken kan een project worden toegevoegd.  
 

 
 

Er verschijnt een dialoogscherm waarin een unieke projectnaam moet worden 
opgegeven. Door te accepteren met OK wordt er in de projecten-directory een 
nieuw project aangemaakt, inclusief de vereiste projectdirectories (op basis van 
het CFG-bestand). Het nieuwe project wordt tevens toegevoegd aan de lijst met 
projecten. 
 
 

 
 

LET OP: 
Er is geen functie om een project te verwijderen. Een project is een directoryboom. 
Een project verwijderen is de directory-boom verwijderen. Een project een andere 
naam geven is de subdirectory binnen de projecten-boom hernoemen. 
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5.2.2. Bestanden 

In het midden van het scherm staan een aantal relevante bestanden die horen bij 
het actieve project. Sommige daarvan kunnen worden gekozen en/of gewijzigd. 
 

 
 

Stuurbestand 
Het GEOCAD-stuurbestand bevat een lijst met instellingen die op verschillende 
plekken worden gebruikt binnen GEOCAD. 
 
Het GEOCAD-stuurbestand kan worden aangepast door op de knop Edit te 
drukken. De editor wordt nader behandeld in paragraaf 5.3. 
 
Merk op dat eventuele gewijzigde stuurcodes, zoals de presentatietabel, niet 
automatisch worden ingelezen. Als dat wel de bedoeling is, dan kan er op de knop 
Defaults worden gedrukt. 
 
Objectentabel 
De objectentabel wordt iedere keer dat u GEOCAD opstart en iedere keer dat u van 
project wisselt automatisch aangemaakt op basis van de model.db. De structuur 
van deze tabel staat beschreven in bijlage C. 
 
Presentatietabel 
De actieve presentatietabel kan worden opgegeven via de knop ‘…’. Bij stuurcode 
401 kan een default presentatietabel worden opgegeven. Deze tabel kan worden 
geactiveerd met de knop Defaults. 
 
De presentatietabel kan worden aangepast met de Presentatietabel-editor. Via de 
knop Edit kan deze grafische worden opgestart. De actieve presentatietabel wordt 
automatisch ingelezen. Een beschrijving van de Presentatietabel-editor vindt u in 
paragraaf 5.4. 
 
Prioriteitentabel 
De actieve prioriteitentabel kan worden opgegeven via de knop ‘…’. 
Als u geen gebruik wil maken van een prioriteitentabel, dan kan de actieve tabel 
worden verwijderd met de knop ‘X’. 
 
Kleurentabel 
Het betreft hier de actieve kleurentabel is, zoals die bekend is in Microstation (zie 
ook Settings  Colortable  File  Get Info). De kleurentabel kan worden 
opgegeven in de presentatietabel. 
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Model.db 
In NGdW kunnen datadefinities aan een dataset gekoppeld worden. Via deze 
datadefinities komen er extra attributen aan de objecten in deze dataset te 
hangen. Denk daarbij in de eerste plaats aan de IMGeo-attributen, maar er kunnen 
ook eigen datadefinities ingericht worden. 
 
In een model-database (model.db) staan één of meerdere modellen. Een model 
wordt via de ModelEditor gesynchroniseerd met een NGdW dataset, zodat daarin 
de regelgeving, de datadefinities en alle koppelingen met de classificaties 
opgeslagen worden. 
 
De modeldatabase en de ModelEditor worden beschreven in paragraaf 5.6. 
 
In het GEOCAD stuurbestand wordt aangegeven of er gebruik gemaakt wordt van 
een model (stuurcode 698) en zo ja, van welk model (stuurcode 697). Zie daarvoor 
ook bijlage B. 
 
 

 LET OP: 
Wanneer gebruik gemaakt wordt van een model, dan moet dat model 
gesynchroniseerd zijn met NGdW. Het synchroniseren van de modellen via de 
ModelEditor staat beschreven in de gebruikershandleiding van de ModelEditor. 
GEOCAD geeft ook de mogelijkheid om het model te synchroniseren wanneer het 
commando Muteren NGdW gegeven wordt. Dat commando staat beschreven in de 
gebruikershandleiding GEOCAD-NGdW aansluiting. 
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5.2.3. Logbestand 

Algemene Instellingen maakt een logbestand aan waarin een aantal zaken wordt 
gelogd (versienummers, omgevingsvariabelen, tabellen, etc.). De naam van het 
logbestand is g_settings.log en het wordt geplaatst op GC_TEMP. 
 

 
 

Op het dialoogscherm kan worden aangegeven of het programma het logbestand 
moet Aanvullen of Overschrijven. Tevens kunt u ervoor kiezen om Alle variabelen te 
loggen of alleen de GEOCAD-variabelen. 
 
Door op de knop Open logbestand te drukken wordt het logbestand geopend in de 
default tekst-editor. 
 

5.2.4. Overige functies 

Onderaan in het instellingen-venster staan nog een aantal overige functies. 
 

 
 

De Classificatie modus wil zeggen dat er classificaties gebruikt worden op alle 
plaatsen in het programma waar een keuze gemaakt dient te worden uit een lijst 
met classificaties. Indien deze optie niet aangevinkt is worden de omschrijvingen 
van de classificaties gebruikt. 
 
De knop Licentie overzicht genereert een overzicht van de GEOCAD-modules waar 
u een geldige licentie voor heeft en welke daarvan op dit moment in gebruik zijn. 
 

 
 

Met Licenties vrijgeven kunnen licenties van modules die eerder in gebruik zijn 
genomen vrijgegeven worden, zodat ze elders in de organisatie gebruikt kunnen 
worden, zonder dat daarbij de GEOCAD sessie beëindigd hoeft te worden. 
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 Stuurbestand editor 

In de stuurbestand editor, ofwel de applicatie ‘ConfiguratieGEOCAD.EXE’, kunnen 
de instellingen voor het actieve project gedaan worden. 
 
Iedere instelling in dit venster heeft een corresponderende stuurcode in het 
bestand GEOCAD.str. Dit bestand staat beschreven in bijlage B. 
 
Door de cursor op de instelling te houden wordt een tooltip zichtbaar die aangeeft 
welke stuurcode er bij betrokken is. 
 

 
 

Als de applicatie wordt opgestart vanuit een GEOCAD-project is al bekend om welk 
GEOCAD-stuurbestand het gaat en wordt dit bestand automatisch geopend. Het is 
vervolgens alleen mogelijk om dit specifieke GEOCAD-stuurbestand aan te passen 
en op te slaan. Enkel de knop 'Opslaan' is dan actief. 
 
De applicatie kan ook via de Windows Verkenner worden opgestart (de applicatie 
ConfiguratieGEOCAD.EXE staat in de directory GEOCAD\Bin\). Op deze manier 
functioneert het als een losse applicatie die een willekeurig GEOCAD-stuurbestand 
kan wijzigen. Via de knop 'Openen' kan in dat geval een GEOCAD-stuurbestand 
worden geopend en via de knop ‘Opslaan als’ kunnen de aangebrachte wijzigingen 
weer weggeschreven worden. 
 
Met ‘Verwijderen oude stuurcodes’ worden de vervallen stuurcodes verwijderd uit 
het GEOCAD stuurbestand. 
 
 

 

TIP: 
Een uitgebreidere beschrijving van de instellingen op de tabbladen Datbase en 
NGdW is te vinden in de GEOCAD Gebruikershandleiding NGdW aansluiting. 
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5.3.1. Tabblad Algemeen 

Op het tabblad Algemeen staan de volgende instellingen: 
 

 
 

De seedfile dgn is het bestand dat als basis dient voor ieder nieuw dgn-bestand. 
Hiermee wordt de stuurcode 403 ingevuld. 
 
De directory backup-dgn is de map waarin automatisch back-ups geplaatst worden 
van de dgn-bestanden die in GEOCAD geopend zijn. Hiermee wordt de stuurcode 
669 ingevuld. 
 
Onder GEOCAD-attributen kan ingesteld worden of er, en zo ja in welke vorm er, 
attributen gekoppeld worden aan GEOCAD-objecten. Hiermee wordt de stuurcode 
406 ingevuld. 
 
De optie Laagnaam presentatietabel gelijk aan omschrijving objectentabel houdt 
in dat verschillen tussen de laagnaam die genoemd staat in de presentatietabel en 
de omschrijving die genoemd staat in de gc_classificaties.dat worden genoteerd in 
het log-bestand. Hiermee wordt stuurcode 663 ingevuld. 
 
De optie Laagnaam presentatietabel uniek houdt in dat als een laagnaam in de 
presentatietabel meer dan één keer voorkomt dat gemeld wordt in het log-
bestand. Hiermee wordt de stuurcode 664 ingevuld. 
 
Bij vertraging openen/sluiten van een DGN kan een vertragingstijd in seconden 
ingevuld worden. Hiermee wordt stuurcode 670 ingevuld. 
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5.3.2. Tabblad Database 

Op het tabblad Database staan de volgende instellingen: 
 

 
 

Op dit tabblad kunnen de instellingen gedaan worden voor de verschillende 
database connecties die gebruikt worden binnen GEOCAD. Het gaat daarbij steeds 
om een combinatie van een databasetype en een connect string. 
 
Met het Databasetype kan ingesteld worden of het een ODBC connectie, of een 
Oracle connectie betreft. 
 
Bij Connect string worden de gegevens ingevuld om de verbinding met de 
database te leggen. 
 
In geval van een ODBC verbinding is dat de naam van de ODBC gegevensbron. 
 
In geval van een Oracle verbinding zijn dat de gebruikersnaam, het wachtwoord en 
de naam van de Oracle database. 
 
Wanneer Toon wachtwoorden aangevinkt wordt worden nieuw ingetoetste 
wachtwoorden leesbaar weergegeven. 
 

 
 
 

 LET OP: 
Wachtwoorden komen versleuteld in het stuurbestand te staan. 
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Een database type en een connectie string kunnen ingevuld worden voor de 
programmaonderdelen LKI/AKR, BAG, GeoAdres, NedPlan en NGdW. Daarmee 
worden de stuurcodes 952 t/m 960 ingevuld. 
 
Indien van een programmaonderdeel geen connectie string ingevuld is, dan 
probeert GEOCAD om de connectie tot stand te brengen met het datasettype en 
de connect string die onder Algemeen ingevuld staan. Hiermee worden de 
stuurcodes 950 en 951 ingevuld. 
 

5.3.3. Tabblad Structureren 

Op het tabblad Structureren staan de volgende instellingen: 
 

 
 

Bij Complexe elementen vormen kan aangegeven worden dat bij de functie 
Structureren elementen gevormd mogen worden die zijn samengesteld uit 
meerdere elementen. Hiermee wordt de stuurcode 501 ingevuld. 
 
Bij Originele elementen verwijderen kan aangegeven worden dat bij de functie 
Structureren de geselecteerde objecten verwijderd worden in plaats van verplaatst 
naar de laag “(structureren) oud”. Hiermee wordt de stuurcode 925 ingevuld. 
 
Bij Bogen optimaliseren bij generalisatie kan aangegeven worden dat bij de 
functie Structureren bogen die op elkaar aansluiten vervangen worden door één 
nieuwe boog. Hiermee wordt de stuurcode 927 ingevuld. 
 
Bij Verwijderen kleine lijnen binnen tolerantie kan aangegeven worden dat bij de 
functie Structureren lijnstukken korter dan de opgegeven tolerantie verwijderd 
mogen worden. Hiermee wordt de stuurcode 929 ingevuld. 
 
Bij Uitleestabel kan een default tabel voor de functie Structureren opgegeven 
worden. Hiermee wordt de stuurcode 943 ingevuld. 
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Bij Afvlakkingsgraad bogen bij generalisatie kan aangegeven worden in welke 
mate bogen afgevlakt worden bij de functie Structureren. Hiermee wordt 
stuurcode 926 ingevuld. 
 
Bij Grootste gewicht bij knopenmiddelen kan aangegeven worden of het kortste, 
of het langste element bij de optie knopen middelen het grootste gewicht krijgt. 
Hiermee wordt de stuurcode 928 ingevuld. 
 
Onder Samenvoegingscriteria staan een aantal attributen genoemd. Van elk van 
deze attributen kan voor de functie Structureren aangegeven worden of op basis 
hiervan de objecten samengevoegd mogen worden. En zo ja, welke 
attribuutwaarde er dan over dient te blijven. Hiermee worden de stuurcodes 931, 
933, 935, 936, 937, 938 en 939 ingevuld. 
 

5.3.4. Tabblad Conversie 

Op het tabblad Conversie staan drie subtabbladen. 
 
Op het subtabblad Algemeen staan de volgende instellingen: 
 

 
 

Bij Entitynummer GEOKOPPEL_ID NedView kan een entitynummer ingevuld 
worden. Dit entitynummer zal bij een conversie hernoemd worden in 
‘GEOKOPPEL_ID’, zodat het binnen NedView als zodanig herkend wordt. Hiermee 
wordt de stuurcode 539 ingevuld. 
 
Bij Textnode-label in XML kan een tekenreeks opgegeven worden. Deze 
tekenreeks wordt in een xml-bestand voor iedere test-node geplaatst, zodat het 
onderscheid met een tekst gemaakt kan worden. Hiermee wordt de stuurcode 625 
ingevuld. 
 
Bij XML tussenbestanden verwijderen kan aangegeven worden of de xml- en err-
bestanden in GC_PRJDIR-map bij een succesvolle import, of checkin verwijderd 
dienen te worden. Hiermee wordt de stuurcode 531 ingevuld. 
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Op het subtabblad DGN => XML staan de volgende instellingen: 
 

 
 

Bij Uitleestabel kan een conversietabel ingesteld worden, waarin het mogelijk is 
om per classificatie een aantal geometrische conversies uit te voeren, zoals 
bijvoorbeeld het aanpassen van het aangrijpingspunt van een tekst. Met de 
installatie worden er een aantal voorbeeldbestanden meegeleverd. Hiermee wordt 
de stuurcode 601 ingevuld. 
 
Bij XML ook aanmaken bij fouten kan aangegeven worden of een bestand dat 
fouten bevat, en dus niet in zijn geheel naar een xml-bestand kan worden omgezet, 
gedeeltelijk, of in zijn geheel niet naar een xml-bestand moet worden 
geconverteerd. Hiermee wordt de stuurcode 532 ingevuld. 
 
Bij Grootte symbool uit uitleestabel kan aangegeven worden of de afmetingen van 
een symboolobject verschaald dienen te worden met de waarde die in de 
ingestelde uitleestabel staat. Hiermee wordt de stuurcode 541 ingevuld. 
 
Bij Uitvoerformaat kan ingesteld worden welk type NEN-bestand er geschreven 
moet worden bij een conversie naar NEN1878. Hiermee wordt de stuurcode 615 
ingevuld. 
 
Bij Bestandsidentificatie kan een identificatie voor in de eerste record van een 
nen-bestand ingesteld worden. Hiermee wordt de stuurcode 613 ingevuld. 
 
Bij Zoekafstand perceelnummer-aanpijling kan een tolerantie opgegeven worden 
waarbinnen een perceelnummer en een aanpijling bij elkaar horen. Hiermee wordt 
de stuurcode 620 ingevuld. 
 
Bij Afstand coördinaten tekstrichting kan een afstand opgegeven worden voor het 
schrijven van een tweede coördinaat van een tekst, die de richting van de tekst 
aangeeft. Hiermee wordt de stuurcode 624 ingevuld. 
 
Bij Afstand coördinaten symboolrichting kan een afstand opgegeven worden voor 
het schrijven van een tweede coördinaat van een symbool, die de richting van het 
symbool aangeeft. Hiermee wordt de stuurcode 626 ingevuld. 
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Bij Productcode kan een productcode aangegeven worden, die ingevuld wordt in 
de 01-record van een nen-bestand. Hiermee wordt de stuurcode 614 ingevuld. 
 
Bij Velden in logbestand van niet uitgelezen elementen kan aangegeven worden 
welke attribuutwaarden in het log-bestand getoond worden van elementen die 
niet geïmporteerd konden worden. Hiervoor wordt een lijst met afkortingen voor 
attributen gebruikt. Zie daarvoor bijlage B. Hiermee wordt de stuurcode 621 
ingevuld. 
 
Bij Uit te lezen entitynummers kan een spatiegescheiden lijst van entitynummers 
opgegeven worden die uitgelezen dienen te worden. Hiermee wordt de stuurcode 
534 ingevuld. 
 
Onder NAW-data beheerder kunnen de adresgegevens ingevuld worden van de 
instantie die een nen-bestand aanmaakt. Deze gegevens zullen opgenomen 
worden in de 07-records van dit bestandtype. Hiermee worden de stuurcodes 616 
t/m 618 ingevuld. 
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Op het subtabblad XML => DGN staan de volgende instellingen: 
 

 
 

Bij Prioriteitentabel kan een prioriteitentabel ingevuld worden die gebruikt wordt 
bij het inlezen van een xml-bestand. Hiermee wordt de stuurcode 400 ingevuld. 
 
Bij Presentatietabel kan een presentatietabel ingevuld worden die gebruikt wordt 
bij het inlezen van een xml-bestand. Hiermee wordt de stuurcode 401 ingevuld. 
 
Bij Alle classificaties in XML naar DGN kan aangegeven worden dat alle 
classificaties uit een xml-bestand bij een import omgezet worden naar objecten in 
de tekening. Wanneer deze functie uitgevinkt is zullen alleen de objecten met een 
classificatie die in de presentatietabel staat geïmporteerd worden. Hiermee wordt 
de stuurcode 502 ingevuld. 
 
Bij Extra punt bij terrestrische grondslagbepaling kan aangegeven worden dat bij 
de import van grondslagpunten een tweede object (met een andere classificatie) 
geplaatst wordt op het tweede coördinaat van het grondslagpunt. Op die manier 
blijft het tweede coördinaat behouden. Hiermee wordt de stuurcode 518 ingevuld. 
 
Bij Deelperceel-markering kan aangegeven worden dat perceelnummers van 
deelpercelen bij het importeren een andere classificatie krijgen (de classificatie 
“Z01D” in plaats van “Z01”), zodat ze ook op een andere manier gepresenteerd 
kunnen worden. Hiermee wordt de stuurcode 623 ingevuld. 
 
Bij Teken tussen perceelnummer en sectieletter kan een karakter opgegeven 
worden dat bij de import van een perceelnummer tussen de sectieletter en het 
perceelnummer in geplaatst wordt. In de uitklaplijst staan twee bijzondere 
waarden. Wanneer gekozen wordt voor GEEN_DEELNUMMER, dan wordt achter 
de vermelding van een geheel (G), of gedeeltelijk (D) perceel geen verdere tekst 
meer geplaatst. Wanneer gekozen wordt voor SPATIE, dan wordt het karakter 
spatie gebruikt. Hiermee wordt de stuurcode 515 ingevuld. 
 
Bij Verkorting aanpijling kan een waarde opgegeven worden waarmee een 
kadastrale aanpijling ingekort wordt, zodat die niet door de tekst heen komt te 
staan. Hiermee wordt de stuurcode 520 ingevuld. 
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5.3.5. Tabblad Was/wordt 

Op het tabblad was/wordt staan de volgende instellingen: 
 

 
 

Bij Te vergelijken GEOCAD-attributen kan een spatie gescheiden lijst met 
attributen ingesteld worden waarop gecontroleerd wordt of ze overeenkomen bij 
was/wordt verwerking. Hiervoor wordt een lijst met afkortingen voor attributen 
gebruikt. Zie daarvoor bijlage B. Hiermee wordt de stuurcode 540 ingevuld. 
 
Bij Zoekcriterium kan aangegeven worden of er op GEOCAD-attributen, op feature-
userdata, op geen van beiden, of op beiden gecontroleerd dient te worden. 
Hiermee wordt de stuurcode 526 ingevuld. 
 
Bij Vervallen elementen kan aangegeven worden of te verwijderen elementen uit 
de tekening verwijderd worden, of op de laag “(waswordt) oud” geplaatst worden. 
Hiermee wordt de stuurcode 522 ingevuld. 
 
Bij Tolerantie kan ingesteld worden binnen welke tolerantie objecten op elkaar 
dienen te vallen om als was/wordt verwerkt te worden. Hiermee wordt de 
stuurcode 521 ingevuld. 
 
Bij Laag voor vervallen elementen vooraf leegmaken kan aangegeven worden dat 
de laag voor vervallen elementen voorafgaand aan de was/wordt verwerking leeg 
gemaakt wordt. Hiermee wordt de stuurcode 523 ingevuld. 
 
Bij Nieuwe elementen naar laag “(waswordt) nieuw” kan aangegeven worden dat 
elementen die via de was/wordt als nieuw binnen komen op de laag “(waswordt) 
nieuw” worden geplaatst. Hiermee wordt de stuurcode 524 ingevuld. 
 
Met Vergelijken inhoud cel kan ingesteld worden dat de cel inhoud ook gelijk dient 
te zijn bij was/wordt verwerking. Hiermee wordt de stuurcode 542 ingevuld. 
 
Met Vergelijken objectnummer kan ingesteld worden dat het objectnummer ook 
gelijk dient te zijn bij de was/wordt. Hiermee wordt de stuurcode 529 ingevuld. 
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Bij Vergelijken grafische kenmerken kan ingesteld worden dat de grafische 
kenmerken ook gelijk dienen te zijn bij was/wordt verwerking. Hiermee wordt de 
stuurcode 528 ingevuld. 
 

5.3.6. Tabblad Object 

Op het tabblad object staan de volgende instellingen: 
 

 
 

Bij Direct doorklikken bij plaatsen centroïde kan ingesteld worden dat bij de 
functie Vlakvormen geen tweede datapunt nodig is om het aangewezen vlak te 
accepteren. Hiermee wordt de stuurcode 856 ingevuld. 
 
Bij Zoekafstand punt in vlak kan aangegeven worden wat de afstand is waarover 
de elementen geselecteerd worden waaruit het dichtstbijzijnde grenselement 
bepaald wordt bij handmatig vlakvormen. Hierbij mag een waarde tussen 2 en 
10.000 ingesteld worden. Hiermee wordt de stuurcode 857 ingevuld. 
 
Bij Maximaal aantal elementen per polygoon kan ingesteld worden wat het 
maximaal aantal grenselementen is waarmee nog een polygoon gevormd kan 
worden bij de functie Vlakvorming. Hiermee wordt de stuurcode 858 ingevuld. 
 
Bij Aansluittolerantie kan ingesteld worden wat de maximale afstand is die nog 
overbrugd kan worden als objecten in de tekening niet helemaal aansluiten. 
Daarbij mag een getal tussen 0 en 999 ingevuld worden. Hiermee wordt de 
stuurcode 861 ingevuld. 
 
Bij Toon alle GEOCAD-attributen kan ingesteld worden dat bij ieder geselecteerd 
object altijd alle beschikbare attributen getoond worden. Als dit niet ingesteld is zal 
per objecttype een ander aantal attributen getoond worden (bijvoorbeeld geen 
‘wijze van inwinning’ bij tekstobjecten). Hiermee wordt de stuurcode 662 ingevuld. 
 
Bij Databaselinks bij Tonen Attributen kan ingesteld worden dat de databaselinks 
van een object getoond worden bij de functie Attributen tonen. Hiermee wordt de 
stuurcode 870 ingevuld. 
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5.3.7. Tabblad NGdW 

Op het tabblad NGdW staan de volgende instellingen: 
 

 
 

Onder Default dataset NGdW kan de naam van een dataset ingevuld worden, die 
als standaard gebruikt dient te worden bij het commando Muteren NGdW. 
Hiermee wordt de stuurcode 962 ingevuld. 
 
Met de optie NGdW tussenbestanden verwijderen kan ingesteld worden dat de 
tussenbestanden na een succesvolle checkin verwijderd worden. Dit voorkomt dat 
de uitwisselmappen van de NGdW server onnodig vol lopen. Hiermee wordt de 
stuurcode 671 ingevuld. 
 
Bij XML-stuurbestand checkin kan de locatie van het meta-stuurbestand dat 
gebruikt wordt bij het inchecken ingesteld worden. Hiermee wordt de stuurcode 
673 ingevuld. 
 
Bij XML-stuurbestand checkout kan de locatie van het meta-stuurbestand dat 
gebruikt wordt bij het uitchecken ingesteld worden. Hiermee wordt de stuurcode 
674 ingevuld. 
 
Bij directory XML kan de naar de uitwissellocatie met NGdW verwezen worden. 
Hiermee wordt de stuurcode 675 ingevuld. 
 
Onder het kopje FTP dient bij Directory de map op de Host (naam van de server 
waarop NGdW draait) opgegeven te worden, samen met een Poort waarover de 
communicatie plaats vindt. 
 
Bij Command wordt het ftp-commando ingevuld. Hieraan kunnen eventueel extra 
parameters meegegeven worden. 
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Bij Gebruiker en Wachtwoord dienen de login-gegevens van een account met 
toegang tot de ftp-server ingevuld te worden. 
 
Met de instellingen onder het kopje FTP worden de stuurcodes 680 t/m 683 
ingevuld. 
 

5.3.8. Tabblad URL 

Op het tabblad URL staan de volgende instellingen: 
 

 
 

Onder het kopje NedGlobe terugmeldingen kunnen een URL, een gebruiker en een 
wachtwoordt ingevoerd worden waarmee de toegang tot NedGlobe ingesteld kan 
worden. Hiermee worden de stuurcodes 700 t/m 702 ingevuld. 
 
Onder het kopje NedBrowser terugmeldgen kunnen een URL, een gebruiker en 
een wachtwoord ingevoerd worden waarmee de toegang tot NedBroweser 
ingesteld kan worden. Hiermee worden de stuurcode 703 t/m 705 ingevuld. 
 
Deze twee toegangen dienen ingesteld te worden wanneer gebruik gemaakt wordt 
van de werkvoorraad bij terugmeldingen op BGT-objecten. 
 
 

 

TIP: 
Terugmeldingen op BGT-objecten verwerken staat beschreven in de 
gebruikershandleiding GEOCAD-NGdW koppeling. 
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5.3.9. Tabblad Overig 

Op het tabblad Overig staan de volgende instellingen: 
 

 
 

Bij Tabel GEOPER eerst legen kan ingesteld worden dat bij de functie LkiAkr-
koppelen eerst alle bestaande databaselinks van de elementen verwijderd worden. 
Hiermee wordt de stuurcode 854 ingevuld. 
 
Bij Relevante gemeentecodes kan een spatie gescheiden lijst van kadastrale 
gemeentecodes ingevuld worden. Alleen percelen uit deze kadastrale gemeenten 
zullen gekoppeld worden bij de functie LkiAkr-koppelen. De lijst mag maximaal 25 
kadastrale gemeenten bevatten. Hiermee wordt de stuurcode 855 ingevuld. 
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 Wijzigen presentatietabel 

De presentatietabel is een lijst van presentaties die aan een classificatie, of aan een 
combinatie van een presentatie en een IMGeo-attribuutwaarde kan worden 
toegekend. Deze lijst staat beschreven in bijlage D. 
 
Met de presentatietabel-editor kan die lijst binnen GEOCAD bewerkt worden. 
 

 

Key-in 
 

mdl load prestbl 
 

 

Menu (V8i) 
 

Algemeen  Wijzigen presentatietabel 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
Algemeen  Wijzigen presentatietabel 
 

 

Het hoofdscherm ziet er als volgt uit: 
 

 
 

In de titelbalk staat genoemd welke presentatietabel (bestand met de 
extensie *.pst) geopend is. Via het menu Bestand kan eventueel een nieuwe, of 
een andere presentatietabel geopend worden. 
 
Een presentatiebestand is een verzameling records. Via het menu Bewerken kan 
een bewerking uitgevoerd worden op de actieve record, of op de verzameling in 
zijn geheel. 
 
Ook via de knoppenbalk direct onder de menu’s kan de presentatietabel bewerkt 
worden. Daarvoor zijn de volgende functies beschikbaar: 
 

 
 
 

1. Nieuwe presentatietabel 
2. Bestaande presentatietabel (bestand met extensie *.pst) openen 
3. Huidig presentatiebestand sluiten 
4. Huidig presentatiebestand opslaan 
5. Huidig presentatiebestand opslaan onder een andere naam 
6. De actieve record kopiëren 
7. Een lege regel invoegen; 

de regel wordt ingevoegd boven de actieve record 
8. De actieve record verwijderen 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
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Iedere record geeft de presentatie van een classificatie, of van een classificatie in 
combinatie met één, of twee attributen. 
 

 
 

Voor de classificatie M01 zijn presentatieregels opgesteld op basis van het attrbuut Precisie 
 

Indien de attributen waarop gepresenteerd wordt één van de IMGeo-attributen 
‘Type’, ‘Functie’, of ‘FysiekVoorkomen’ is, dan wordt het attribuut als ‘locked’ 
weergegeven en wordt de attribuutwaarde in één van de drie velden ‘Type’, 
‘Functie’, of ‘FysiekVoorkomen’ weergegeven. 
 

 
 

De presentatie op het IMGeo-attribuut ‘type’ 
 

Merk op dat er voor iedere classificatie ook een record voor een presentatie 
zonder attribuutwaarden aanwezig is. Als geen van de bovenste records voldoet 
wordt daarop terug gevallen. 
 
 

 

TIP: 
Op deze manier kan ook een thema-presentatie op basis van twee attributen 
samengesteld worden. In het onderstaande voorbeeld worden kenmerkpunten van 
IMGeo-wegdelen gepresenteerd op basis van hun functie en fysiek voorkomen. 
 

 
 
 
Iedere record beschrijft de presentatie van een object met de genoemde 
classificatie en eventuele attribuutwaarden in MicroStation eigenschappen van dat 
object. Dit worden allemaal velden in de presentatietabel. 
 
 

 LET OP: 
Voor de presentatie worden alleen de velden gebruikt die horen bij het objecttype. 
Voor een lijnobject bijvoorbeeld zijn de kleur, lijndikte en lijnstijl van belang; een 
symboolnaam kan wel ingevuld worden, maar die wordt voor dit object genegeerd. 
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In de records van de presentatietabel kan in twee gevallen gebruik gemaakt 
worden van jokertekens / auto-aanvullen: bij classificaties en bij attribuutwaarden. 
Op die manier hoeft niet voor iedere waarde een record in de presentatietabel 
aanwezig te zijn. Daardoor blijft de presentatietabel klein en kan die sneller 
verwerkt worden. 
 
In geval van classificaties kan gebruik gemaakt worden van het jokerteken “*”. Dit 
teken staat voor alle classificaties. Op die manier kan een presentatie ingericht 
worden op een attribuutwaarde die geldt voor alle classificaties. 
 
Bijvoorbeeld: 
 

 
 

Alle classificaties worden gepresenteerd aan de hand van de attribuutwaarde ‘Bronhouder’ 

 
 

 LET OP: 
Het jokerteken “*” geldt enkel voor alle classificaties. Combinaties met andere 
karakters, zoals “B*” voor alle classificaties beginnend met een “B”, worden niet 
ondersteund. 

 
 
In geval van attribuutwaarden kan gebruik gemaakt worden van het het feit dat de 
beginkarakters van de attribuutwaarde volstaan. Op die manier kan één 
presentatierecord ingericht worden voor een veelvoud aan attribuutwaarden. 
 
Bijvoorbeeld: 
 

 
 

Begroeid terreindelen van een gemeente (waarvan de bronhoudercode begint met een “G”) worden anders 
gepresenteerd dan begroeid terreindelen van een provincie, of van een waterschap 

 
 

 LET OP: 
Voor alle regels voor presentatierecords geldt: als er meerdere records voldoen voor 
de presentatie van een element, dan geldt de record met de hoogste prioriteit. 
 
Voorbeeld: 
Een bord-element met de attribuutwaarde wegwijzer voldoet aan beide presentatie-
records. De uiteindelijke presentatie is afhankelijk van de prioriteit: 
 

 
 

De presentatie wordt het symbool ‘BORD’ 
 

 
 

De presentatie wordt het symbool ‘INRICHTINGSELEMENT’ 
 

Bij gelijke prioriteit wordt de eerste record die voldoet gebruikt. 
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De presentatietabel heeft de volgende velden: 
 

Veld Omschrijving 

Classificatie De classificatie van het object dat gepresenteerd wordt 

Type Attribuutwaarde voor het IMGeo-attribuut ‘Type’ 

Functie Attribuutwaarde voor het IMGeo-attribuut ‘Functie’ 

FysiekVoorkomen Attribuutwaarde voor het IMGeo-attribuut 
‘FysiekVoorkomen’ 

Transparantie De mate van transparantie in procenten 

Prioriteit De prioriteit voor de volgorde waarin elementen getekend 
worden; 500 is hoog, -500 is laag 

Tekst Een default tekstwaarde 

Symbool Een default symbool; deze kan uit een lijst gekozen 
worden, de lijst bevat alle symbolen uit de 
symbolenbibliotheek die in het veld ‘Symb. bibliotheek’ 
gekozen is 
 

 
De lijst met symbolen uit de symbolenbibliotheek ‘IMGEO.cel’ 

Kleur De kleur waarmee het object gepresenteerd wordt; 
hiermee wordt het standaard MicroStation dialoogvenster 
‘Modify color’ opgeroepen, daarmee kan zowel een 
kleurnummer, als een rgb-waarde geselecteerd worden 

Lijndikte De lijndikte waarmee het object gepresenteerd wordt; 
deze kan gekozen worden uit een lijst 

Lijnstijl De lijnstijl waarmee het object gepresenteerd wordt; 
deze kan gekozen worden uit een lijst 

Teksthoogte De teksthoogte in millimeters 

Tekstbreedte De tekstbreedte in millimeters 

Justification Het aangrijpingspunt van de tekst; 
deze kan gekozen worden uit een lijst 

Lettertype Het font van de tekst; 
deze kan gekozen worden uit een lijst die alle fonts bevat 
die op het werkstation aanwezig zijn 

Onderstrepen De tekst waarmee het object gepresenteerd wordt 
onderstrepen; dit veld kan in-, of uitgeschakeld worden 
door erop te dubbelklikken 

Symb. bibliotheek De symbolenbibliotheek waaruit het symbool gekozen kan 
worden om het object te presenteren; 
deze kan gekozen worden uit een lijst die alle 
symbolenbibliotheken bevat die via de omgevingsvariabele 
MS_CELL gevonden kunnen worden 
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Veld Omschrijving 

Symb. hoek De default hoek waarmee een symbool geplaatst wordt in 
gon; 
dit is een getal tussen 0 en 400 met maximaal 3 decimalen 

Fill Het fill-type waarmee een vlakobject gepresenteerd wordt; 
hierbij kan gekozen worden uit een lege waarde en de 
waarden N (none), P (opaque) en U (outlined) 

Fill-kleur De kleur van de fill van het vlakobject; 
hiermee wordt het standaard MicroStation dialoogvenster 
‘Modify color’ opgeroepen, daarmee kan zowel een 
kleurnummer, als een rgb-waarde geselecteerd worden 

Hatch Het hatch-type waarmee een vlakobject gepresenteerd 
wordt; 
hierbij kan gekozen worden uit een lege waarde en de 
waarden H (hatch), C (crosshatch) en P (patterning) 

X-spacing De afstand tussen de hatchlijnen in millimeters in de 
x-richting 

Y-spacing De afstand tussen de hatchlijnen in millimeters in de 
y-richting 

Hatch hoek De hoek van de hatch waarmee een vlakobject 
gepresenteerd wordt; 
dit is een getal tussen 0 en 400 met maximaal 3 decimalen 

Attr. naam 1 Als op attributen gepresenteerd wordt kan hier de naam 
van het eerste attribuut ingevuld worden 

Attr. waarde 1 Als op attributen gepresenteerd wordt kan hier de inhoud 
van de eerste attribuutwaarde ingevuld worden 

Attr. naam 2 Als op attributen gepresenteerd wordt kan hier de naam 
van het tweede attribuut ingevuld worden 

Attr. waarde 2 Als op attributen gepresenteerd wordt kan hier de inhoud 
van de tweede attribuutwaarde ingevuld worden 

Laagnaam De laag in de tekening waarop het object komt te staan; 
deze laagnaam is vrij in te vullen, lagen die nog niet in de 
tekening aanwezig zijn worden door GEOCAD automatisch 
aangemaakt zodra ze nodig zijn om een object te 
presenteren 

Wiskundig model De plaatsingsmethode waarmee het object in de tekening 
geplaatst wordt; 
zie bijlage E voor de omschrijvingen van deze methoden 

Info/fout Vrij in te vullen tekstveld; 
hierin wordt informatie weergegeven indien de 
presentatietabel automatisch aangepast is 

 
 

 LET OP: 
Als in het veld ‘Hatch’ de waarde “P” (patterning) gekozen wordt, dan dienen de 
velden ‘Symb. bibliotheek’ en ‘Symbool’ ook ingevuld te worden. Zo niet, dan wordt 
het veld ‘Hatch’ automatisch weer leeg gemaakt. 
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In de presentatietabel dienen minimaal alle classificaties voor te komen die ook in 
het model (en dus in de objectentabel) staan. Bij het starten van GEOCAD, het 
wisselen van project en bij het bijwerken van het model ten opzichte van NGdW 
wordt gecontroleerd of dat het geval is. Zo niet, dan worden de presentaties voor 
de ontbrekende classificaties automatisch toegevoegd. 
 

 
 

In de presentatietabel kunnen deze classificaties herkend worden aan het feit dat 
aan de laagnaam te zien is wanneer de classifcatie aan de tabel toegevoegd is. 
 

 
 

Het is aan te raden om na deze melding de presentatietabel te controleren. 
 
 

 

TIP: 
Puntobjecten worden standaard toegevoegd als een centroïdepunt. Daarvoor kan 
met de stuurcodes 871 en 872 een default waarde ingesteld worden voor 
respectievelijk het tekstfont en de teksthoogte. 
 
 

 

TIP: 
Met het commando ‘Inventarisatie’ kan een presentatietabel samengesteld worden. 
Dit staat beschreven in paragraaf 8.7. 
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 Openen van logbestanden 

GEOCAD plaatst in twee directories logbestanden. 
 
Bij het openen van logbestanden wordt er naar 2 variabelen gekeken. 
Te weten: 
 

 GC_PRJLOG: Hier staan de logbestanden, die betrekking hebben op een 
specifiek dgn-bestand binnen een project. 

 GC_TEMP: Hier staan de logbestanden met een meer tijdelijk karakter. Deze 
logbestanden hebben meer betrekking op de gebruiker en/of de MicroStation-
sessie, dan op een bepaald dgn-bestand. Deze logbestanden beginnen met g_. 
GC_TEMP is daarbij ook een persoonlijke directory van de gebruiker. 

 
Met de functie Openen logbestanden wordt er gekeken naar de logbestanden die 
op GC_PRJLOG staan. 
 

 

Key-in 
 

mdl load openlog 
 

 

Menu (V8i) 
 

Algemeen  Openen logbestanden 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
Algemeen  Openen logbestanden 
 

 

Met de functie Openen algemene logbestanden wordt er gekeken naar de 
logbestanden die op GC_TEMP staan. 
 

 

Key-in 
 

mdl load openlog GC_TEMP 
 

 

Menu (V8i) 
 

Algemeen  Openen algemene logbestanden 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
Algemeen  Openen algemene logbestanden 
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 Modeldatabase 

Aan een NGdW dataset kunnen drie bestanden gekoppeld zijn, die samen bepalen 
welke objecten er in die dataset gevormd kunnen worden. 
 
Het eerste bestand is de regelgeving, waarin staat welke classificaties voor mogen 
komen en welke (combinaties van) classificaties uiteindelijk objecten vormen. 
 

Het tweede bestand is het bestand met datadefinities. Een datadefinitie is een 
verzameling attributen. In dit bestand is per datadefinitie vastgelegd welke 
attributen voor mogen komen en welke attribuutwaarden daarbij toegestaan zijn. 
 

Het derde bestand is de datadefinitie-koppeling. Daarin staat de relatie tussen de 
classificaties uit de regelgeving en de attributen uit de datadefinities. Bovendien 
kan hierin eventueel een beperkt domein voor de gekoppelde attributen 
opgegeven worden. 
 
Een NGdW dataset heeft altijd een regelgeving. De datadefinities en de 
bijbehorende koppelingen zijn optioneel. 
 

 
 

Van de WTD-classificatie is in het model vastgelegd dat het een puntobject is, dat het samen met de begrenzing 
‘W00’ een waterobject vormt en dat daar een set attributen bij hoort 
 

Deze gegevens van een NGdW dataset dienen overgehaald te worden naar een 
model. Dat model wordt daarmee een verzameling ‘businessrules’ voor GEOCAD. 
 
Modellen staan opgeslagen in de model-database. Om met GEOCAD op een NGdW 
dataset te kunnen muteren dient er een model-database aanwezig te zijn. 
 
 

 LET OP: 
Het model dat gekoppeld is aan het actieve GEOCAD project is vastgelegd in 
stuurcode 697. 

 
 

 

TIP: 
Het bijwerken, of “synchroniseren” van een model ten opzichte van een NGdW 
dataset kan zowel uitgevoerd worden in GEOCAD, als in de ModelEditor. De eerste 
methode staat beschreven in de gebruikershandleiding GEOCAD-NGdW. Voor de 
ModelEditor is een aparte gebruikershandleiding beschikbaar. 
 
 

 LET OP: 
Om goed met GEOCAD te kunnen werken dienen de objectentabel en de 
presentatietabel aan te sluiten op de modeldatabase. GEOCAD controleert deze 
bestanden iedere keer bij het opstarten en vult ze waar nodig aan. Dat aanvullen 
gebeurt met standaard instellingen. Controleer dus altijd deze aanvullingen. 
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6. WERKEN MET DGN-BESTANDEN 

 Inleiding 

GEOCAD wordt altijd opgestart met het bestand ‘leeg.dgn’. Dit bestand staat op de 
locatie GC_TEMP\tmp. 
 
 

 LET OP: 
Het bestand ‘leeg.dgn’ is een vaste naam. Dit bestand mag niet hernoemd worden. 
Ook de locatie is vast, GEOCAD zal leeg.dgn altijd zoeken in GC_TEMP\tmp. 
Het pad GC_TEMP\tmp is toegevoegd aan de MicroStation variabele MS_DEF. Ook 
dat mag niet gewijzigd worden, anders kan GEOCAD niet opgestart worden. 

 
 
Het bestand leeg.dgn is niet bedoeld om in te muteren, maar kan beter dienen als 
een overzichtstekening. Er kunnen bijvoorbeeld referentiebestanden onder 
gehangen worden voor een betere oriëntatie. 
 
Vanuit leeg.dgn kunnen andere dgn-bestanden benaderd worden. Dat kan zijn om 
deze bestanden te raadplegen, of om mutaties op deze bestanden uit te voeren. 
 
Ook kan vanuit leeg.dgn op zo’n zelfde wijze een connectie gelegd worden met een 
NGdW dataset. 
 
 

 

TIP: 
Voor het werken met NGdW is een aparte gebruikershandleiding beschikbaar. Hierin 
wordt ook het berichtenverkeer behandeld. 
 
 
Wanneer er met GEOCAD mutaties uitgevoerd worden op een dgn-bestand, dan 
worden die mutaties niet onmiddellijk doorgevoerd, zoals bij MicroStation 
doorgaans het geval is. 
 
In plaats daarvan wordt het bestand gekopieerd naar de GC_TEMP\wmut locatie. 
Daarin vinden de mutaties plaats, terwijl het originele bestand ongewijzigd blijft. 
Tegelijkertijd wordt het originele bestand gelockt door middel van een bestand 
genaamd ‘dgn.mut’, dat op de locatie van het originele bestand komt te staan. 
 
Zodra de mutaties in GEOCAD beëindigd worden komt de vraag of de aangebrachte 
mutaties doorgevoerd moeten worden in het originele bestand. Ongeacht het 
antwoord op deze vraag worden de tijdelijke bestanden bij deze actie weer 
opgeruimd. 
 
 

 LET OP: 
Verwijder het bestand dgn.mut niet handmatig als er een dgn-bestand gemuteerd 
wordt. 
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 Muteren dgn 

Met het commando Muteren dgn kan vanuit de tekening ‘leeg.dgn’ een ander dgn-
bestand geopend worden ter mutatie. 
 
 

 LET OP: 
Dit commando werkt alleen vanuit de tekening ‘leeg.dgn’. 

 
 

 

Key-in 
 

gc_beheer muteren designfile 
 

 

Menu (V8i) 
 

Bestand  Muteren dgn 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
DGN  Muteren DGN 
 

 

Bij het starten van dit commando verschijnt het volgende venster: 
 

 
 

Het laatst gebruikte dgn-bestand wordt als default gegeven. Via de knoppen 
Selecteer DGN, of Selecteer DGN actieve project kan een ander dgn-bestand 
geselecteerd worden. Het verschil tussen deze twee knoppen is dat in het eerste 
geval gezocht wordt op de laatst geopende locatie en in het tweede geval altijd in 
de GC_PRJDIR\dgn map. 
 
Zodra het gewenste dgn-bestand geselecteerd is kan dat geopend worden met de 
knop OK. 
 
Als het gevraagde dgn-bestand niet gelocked is wordt het direct geopend. 
Als het gevraagde bestand wel gelocked is, dan wordt gecontroleerd of er een 
gelijknamig werkbestand (een tijdelijk dgn-bestand op de GC_TEMP locatie) is. 
 
Zo nee, dan kan het bestand niet geopend worden. 
Zo ja, dan wordt de volgende melding getoond: 
 

 
 

Door vervolgens op OK te klikken wordt het werkbestand geopend en tegelijk het 
gevraagde bestand unlocked. 
Als eventuele wijzigingen daarna worden opgeslagen (zie paragraaf 6.4), dan wordt 
het gevraagde bestand overschreven met het werkbestand. 
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 Creëren dgn 

Met het commando Nieuw kan vanuit de tekening ‘leeg.dgn’ een nieuw leeg dgn-
bestand aangemaakt worden en direct geopend worden ter mutatie. 
 
 

 LET OP: 
Dit commando werkt alleen vanuit de tekening ‘leeg.dgn’. 

 
 

 

Key-in 
 

gc_beheer nieuwbestand 
 

 

Menu (V8i) 
 

Bestand  Nieuw 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
DGN  Nieuwe DGN 
 

 
 

 LET OP: 
Het nieuwe bestand is een kopie van de seedfile die is opgegeven in stuurcode 403. 

 
 

 Opslaan dgn 

Een dgn-bestand kan worden opgeslagen onder een andere naam met het 
commando Opslaan als. 
 

 

Key-in 
 

gc_beheer opslaanals 
 

 

Menu (V8i) 
 

Bestand  Opslaan als 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
DGN  Opslaan als 
 

 

Het is ook mogelijk om een selectie uit een dgn-bestand op te slaan als een nieuw 
dgn-bestand met het commano Opslaan selectie. 
 

 

Key-in 
 

mdl load sel 
 

 

Menu (V8i) 
 

Bestand  Opslaan selectie 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
DGN  Opslaan selectie 
 

 

Zowel een selectieset als een fence kunnen daarvoor gebruikt worden. 
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 Sluiten dgn 

Een dgn-bestand kan gesloten worden met het commando Inchecken / Sluiten. 
 

 

Key-in 
 

close design 
 

 

Menu (V8i) 
 

Bestand  Inchecken / Sluiten 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
DGN  Inchecken / sluiten 
 

 

Als het commando Sluiten in het bestand ‘leeg.dgn’ wordt gegeven, dan wordt 
GEOCAD direct afgesloten. 
 
Als het commando Inchecken / Sluiten in een ander bestand wordt gegeven en dat 
bestand heeft een lopende NGdW-transactie, dan wordt die transactie beëindigd. 
Dit staat uitgebreid beschreven in de gebruikershandleiding GEOCAD NGdW-
aansluiting. 
 
Als het commando Inchecken / Sluiten in een ander bestand wordt gegeven en dat 
andere bestand heeft geen lopende NGdW-transactie, dan volgt de vraag of de 
wijzigingen die in het bestand aangebracht zijn bewaard dienen te worden. 
 

 
 

Indien hier op Ja geklikt wordt, dan worden alle aangebrachte mutaties verwerkt in 
het bestand. Indien hier op Nee geklikt wordt, dan gaan de wijzigingen verloren. 
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 Raadplegen dgn 

Met het commando Raadplegen DGN kan een dgn-bestand als referentiebestand 
aan het actieve dgn-bestand gekoppeld worden. 
 

 

Key-in 
 

gc_beheer raadplegen aan dgn 
 

 

Menu (V8i) 
 

Bestand  Raadplegen DGN 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
DGN  Raadplegen DGN 
 

 

Daarmee wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 

In dit venster kan een tekening geselecteerd worden. Die tekening wordt dan 
onder het kopje Bestanden geschaard, als een soort buffer. Uiteindelijk kunnen, 
met één druk op de knop, alle bestanden als referentiebestanden gekoppeld 
worden. 
 
Met de knop Aanwijzen kan een tekening die via het commando Index gekoppeld 
is worden opgevraagd als referentiebestand. Meer hierover in paragraaf 6.8. 
 
Met de knoppen Toevoegen en Verwijderen kunnen bestanden in en uit het lijstje 
van geselecteerde bestanden geplaatst worden. 
 

 
 

Met de knop Selecteren kan via een Windows verkenner een ander bestand 
opgezocht worden. 
 
En tot slot kunnen alle tekeningen uit de lijst in één keer als referentie-bestand 
gekoppeld worden met de knop Koppelen. 
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 Ontkoppelen / alles ontkoppelen 

Bestanden die als referentiebestand gekoppeld zijn kunnen met het commando 
Ontkoppelen weer van de actieve tekening ontkoppeld worden. 
 

 

Key-in 
 

gc_beheer raadplegen refuit 
 

 

Menu (V8i) 
 

Bestand  Ontkoppelen 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
DGN  Ontkoppelen 
 

 

Met dit commando wordt een venster geopend waarin een lijst staat met alle 
beschikbare referentiebestanden. 
 

 
 

Met de knop Ontkoppelen kan het geselecteerde bestand als referentiebestand 
ontkoppeld worden. 
 
Met de knop Alles ontkoppelen worden alle bestanden uit de lijst in één keer 
ontkoppeld. 
 
Met de knop Aanwijzen kan een object in de tekening geselecteerd worden. Als 
het object bij een referentiebestand hoort, dan wordt dat bestand geselecteerd in 
de lijst met beschikbare bestanden, zodat het ontkoppeld kan worden. 
 
Voor de optie Alles ontkoppelen is bovendien een apart commando beschikbaar, 
dat eveneens Alles ontkoppelen heet. 
 

 

Key-in 
 

gc_beheer raadplegen alles uit 
 

 

Menu (V8i) 
 

Bestand  Alles ontkoppelen 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
DGN  Alles ontkoppelen 
 

 

Hiermee worden alle referentiebestanden van de actieve tekening verwijderd. 
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 Index 

Een index is een manier om verschillende kaartthema’s en/of een verzameling 
kaartbladen beschikbaar te stellen, zonder dat deze gegevens in iedere nieuwe 
tekening geladen hoeven te worden. 
 
Bij het opbouwen van een index zijn er twee bestanden van belang. 
 
In het bestand Thema.dat staat een lijst met thema’s waarvan gegevens ingelezen 
kunnen worden. Dit is een tekstbestand, waarin ieder thema op één regel staat. 
Het Thema.dat bestand dient handmatig aangemaakt te worden. 
 
In het bestand Index.dgn staan de outlines van de geometrie van de thema’s. Dit 
bestand kan automatisch gegenereerd worden met de functie Index genereren (zie 
paragraaf 6.8.4). 
 

6.8.1. Thema’s 

Het indexbestand kan bladindelingen van verschillende thema's bevatten. Elk 
thema staat op een apart level. Met deze functie kunt u deze thema's (levels) aan- 
en uitzetten. 
 

 

Key-in 
 

gc_beheer themas openen 
 

 

Menu (V8i) 
 

Bestand  Index  Thema’s 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  ribbonpanel 
Index  Thema’s 
 

 

 
 

Alle thema's kunnen in één keer aangezet worden door de knop Alles te activeren. 
Met Geen kunnen alle thema’s worden uitgezet. Auto Update zorgt er voor dat de 
acties meteen in de tekening worden doorgevoerd. 
 
Tabel Thema.dat 
De namen van de thema's in de dialoog box staan in de tabel Thema.dat. 
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6.8.2. Index aan / uit 

Met de functie Index aan kan het indexbestand ingeschakeld worden, zodat de 
contouren van de in te lezen referentiebestanden in de tekening getoond worden. 
 

 

Key-in 
 

gc_beheer index aan 
 

 

Menu (V8i) 
 

Bestand  Index  Index aan 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  ribbonpanel 
Index  Index aan 
 

 

Het indexbestand met de vaste naam “Index.dgn” wordt als referentiebestand 
gekoppeld. Het bestand wordt gezocht volgens het zoekmechanisme voor 
dgn-bestanden. 
 
Met de functie Index uit kan het indexbestand uitgeschakeld worden. De getoonde 
contouren verdwijnen dan weer. 
 

 

Key-in 
 

gc_beheer index uit 
 

 

Menu (V8i) 
 

Bestand  Index  Index uit 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  ribbonpanel 
Index  Index uit 
 

 

6.8.3. Index fit / fit view 8 

Deze functie beeldt het indexbestand zo groot mogelijk af op uw beeldscherm. 
U dient de gewenste view aan te wijzen. 
 

 

Key-in 
 

gc_beheer index fit 
 

 

Menu (V8i) 
 

Bestand  Index  Index fit 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  ribbonpanel 
Index  Index fit 
 

 

Deze functie opent view 8 en beeldt het indexbestand daarin af. 
U kunt deze view op elk gewenst moment dicht- of wegklikken. 
 

 

Key-in 
 

gc_beheer index fitv8 
 

 

Menu (V8i) 
 

Bestand  Index  Index fit view 8 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  ribbonpanel 
Index  Index fit view 8 
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6.8.4. Index genereren 

Met de functie Index genereren kunt u uw eigen bladoverzicht aanmaken. Het 
overzicht kan bestaan uit design files en rasterbestanden. 
 

 

Key-in 
 

gc_beheer index genereer 
 

 

Menu (V8i) 
 

Bestand  Index  Index genereren 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  ribbonpanel 
Index  Index genereren 
 

 

Wanneer u via Beheer, Index naar de functie Genereren dan verschijnt het 
volgende scherm: 
 

 
 

Om een bladoverzicht te genereren dient u de volgende handelingen te verrichten: 
 

1. Kies een bestaand indexbestand, of maak een nieuwe aan. U doet dit met 
behulp van de knoppen Nieuw, of Selecteer. 
 

2. Selecteer de grafische bestanden die u via de index wilt muteren en 
raadplegen. Door de knop Enkele bestanden selecteren… te klikken kunt een 
paar bestanden selecteren en door op de knop Directories selecteren te klikken 
kunt u een map selecteren, waarna alle grafische bestanden binnen die 
directory gebruikt zullen worden. 
 
Na deze selectie is er een lijst met geselecteerde bestanden beschikbaar. Door 
op de knop Bestandenlijst bekijken te klikken is deze lijst tussentijds in te zien. 
 



6. Werken met dgn-Bestanden   

Versie 3.1 60 GEOCAD Handleiding 

3. Selecteer de eigenschappen (kleur / lijntype / lijndikte) waarmee de contouren 
van de te raadplegen bestanden in het bestand Index.dgn geplaatst worden. 
 

4. Klik op de knop Uitvoeren. 
 
Het indexbestand kunt u zowel absoluut als relatief plaatsen. Wanneer u voor de 
optie Relatief kiest, dan kunt u het bladoverzicht aanmaken op andere dan de 
werkelijke coördinaten. Het bladoverzicht wordt altijd t.o.v. het actieve nulpunt 
geplaatst. Wanneer u voor deze optie kiest dan kunt u het nulpunt verplaatsen. U 
doet dit door de gewenste X- en Y-coördinaat van het nulpunt in te tikken. De 
bladoverzichten worden dan geplaatst t.o.v. dit nieuwe nulpunt. 
 
Van de geselecteerde grafische bestanden wordt de pad verwijzing aan een shape 
gehangen en de naam van het bestand (zonder pad verwijzing en zonder extensie) 
wordt als tekst midden in deze shape geplaatst. 
 
U kunt zelf bepalen wat de symbology van de vlakken (=shapes) en teksten moeten 
zijn. De laag waar de vlakken en teksten geplaatst moeten worden, geeft u aan bij 
het invullen van het thema. De vlakken worden in de laag “(thema) <themanaam> 
(vlak)” en de teksten in de laag “(thema) <themanaam> (tekst)” geplaatst. 
Level, kleur, dikte en stijl van de index-shapes en index-teksten kunt u zelf 
instellen. Wij adviseren u om per level één bladoverzicht te plaatsen, d.w.z. per 
laag één thema. 
Het indexbestand kunt u zowel absoluut als relatief plaatsen. Wanneer u voor de 
optie relatief kiest dan moet u een linksonder hoekpunt opgeven. De index wordt 
dan geplaatst t.o.v. dit hoekpunt. Plaatst u de index absoluut, dan worden de 
kaartbladen die u ter mutatie of ter raadpleging opent precies binnen de kaders 
van de index geladen. 
De index wordt daadwerkelijk aangemaakt door op uitvoeren te klikken. 
 
 

 

TIP: 
Pad verwijzingen kunnen ook aan complex shapes en orphan cells (grouped hole 
cellen) worden gekoppeld. Deze elementen dienen dan handmatig te worden 
geplaatst en de pad verwijzing dient dan ook handmatig te worden gekoppeld, zie 
hiervoor paragraaf 6.8.5. 
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6.8.5. Index onderhouden 

Met deze functie kunt u eenvoudig een indexbestand opbouwen en bijhouden. Het 
indexbestand bevat shapes en teksten waaraan een bestandsnaam, wel of niet met 
pad verwijzing, gekoppeld kan worden. 
 

 

Key-in 
 

gc_beheer index onderhoud 
 

 

Menu (V8i) 
 

Bestand  Index  Index onderhouden 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  ribbonpanel 
Index  Index onderhouden 
 

 

Kies de optie Toon en klik op de gewenste shape wanneer u van die shape de 
bijbehorende bestandsnaam en pad verwijzing wilt zien. 
Druk op Wijzig wanneer u de bestandsnaam en pad verwijzing die aan shape 
hangt, wilt veranderen. Bestanden zonder directory pad worden automatisch 
gezocht in de GC_PRJDGN-directory van uw project. U kunt echter ook per design 
file een directory pad intikken. 
Kies de functie Wijzig paden wanneer u de pad verwijzing van alle aan de shapes 
gekoppelde grafische bestanden wilt wijzigen. De onderstaande dialoog box 
verschijnt als u deze functie kiest. 
 
Wanneer u op OK klikt wordt bij alle shapes waarop deze wijziging van toepassing 
is het directory pad veranderd in de nieuwe waarde. Wanneer u grafische 
bestanden in het kader van een workflow steeds naar andere directories 
verplaatst, kunt u met deze functie zeer snel uw indexbestand hierop aanpassen. 
 
 

 LET OP: 
Het bestaan van de directorypaden wordt niet gecontroleerd! Op het moment 
van selecteren wordt dan wel eventueel geconstateerd dat het bestand niet 
gevonden kan worden. 

 
 
U sluit de dialoog box met de gelijknamige optie. 
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 Vergelijken dgn-bestanden 

Met het commando Vergelijken dgn’s  wordt het actieve dgn-bestand vergeleken 
met een vorige versie van datzelfde bestand. Het resultaat van deze vergelijking is 
een preview van de verschillen tussen de beide bestanden. 
 

 

Key-in 
 

mdl load imexport -imexport -ipreview 
 

 

Menu (V8i) 
 

Bestand  Vergelijken dgn’s 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
DGN  Vergelijken dgn’s 
 

 
 

 LET OP: 
Start dit commando vanuit het actieve dgn-bestand. Stel dat er een vergelijking 
gemaakt dient te worden tussen de bestanden “Startbestand.dgn” met de 
uitgangssituatie en “Eindbestand.dgn” met de gewijzigde situatie, dan wordt het 
commando gestart vanuit het bestand “Eindbestand.dgn”. 

 
 
Met dit commando wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 

1. Onder Actieve dgn vergelijken met dient het bestand te staan met de 
uitgangssituatie. Via de knop met de drie puntjes kan gebladerd worden naar 
een bestand. 
 
Indien het actieve dgn-bestand een transactie met NGdW bevat worden hier 
meer opties getoond. Deze opties worden beschreven in deel 2, paragraaf 
3.3.3 van de gebruikershandleiding GEOCAD-NGdW-aansluiting. 
 

2. Met de optie Richting vergelijken kan ingesteld worden of lijnobjecten en de 
grenzen van vlakobjecten aangemerkt dienen te worden als verschillend 
wanneer de richting tegengesteld is. 
 

1. 

2. / 3. 



  6. Werken met dgn-Bestanden 

GEOCAD Handleiding 63 Versie 3.1 

3. Met een klik op de knop Vergelijken wordt de analyse van de verschillen tussen 
het actieve dgn-bestand en het geselecteerde dgn-bestand uitgevoerd. 

 

 
 

4. Met de optie Alleen in de actieve dgn worden alle objecten getoond die wel in 
het actieve dgn-bestand, maar niet in het geselecteerde dgn-bestand aanwezig 
zijn. Deze objecten worden getoond op de laag “(vergelijken DGN) Alleen in de 
actieve DGN”. 
 

5. Met de optie Niet in de actieve dgn worden alle objecten getoond die niet in 
het actieve dgn-bestand, maar wel in het geselecteerde dgn-bestand aanwezig 
zijn. Deze objecten worden getoond op de laag “(vergelijken DGN) Niet in de 
actieve DGN”. 
 

6. Met de optie Identiek, in beide dgn’s worden de objecten getoond die zowel in 
het actieve dgn-bestand, als in het geselecteerde dgn-bestand aanwezig zijn. 
Deze objecten worden getoond op de lagen waarop ze in beide tekeningen 
staan. 
 

7. Met de knop Open logbestand wordt het log-bestand dat bij deze functie hoort 
geopend in de actieve tekstbewerker. 
 

8. Met de knop Verschil opslaan kan het verschil (‘alleen in actieve dgn’ en ‘niet in 
actieve dgn’) geëxporteerd worden naar een err-bestand. 
 

9. Met een klik op de knop Preview afsluiten wordt de preview weer beëindigd. 
 

3. 
4. 
5. 
6. / 7. / 8. 
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Voorbeeld van een vergelijking: 
 

 
Het actieve dgn-bestand 

 

 
Het dgn-bestand 

waarmee vergeleken wordt 
 

 
Het resultaat van Vergelijk dgn’s 

 

 
 

 

TIP: 
Voor de presentatie van de verschillen tussen de twee dgn-bestanden wordt gebruik 
gemaakt van de classificaties _WWNIEUW en _WWOUD. 
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7. IMPORTEREN / EXPORTEREN 

 Importeren 

7.1.1. Algemeen 

Met het commando Bestanden importeren in de actieve dgn kunnen één, of 
meerdere data-bestanden geïmporteerd worden. 
 

 

Key-in 
 

mdl unload imexport;mdl load imexport -imIMPORT 
 

 

Menu (V8i) 
 

Bestand  Importeren 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
Importeren en exporteren  Importeren 
 

 

Met dit commando wordt een standaard Windows browser geopend, waarmee 
bestanden geselecteerd kunnen worden. 
Voor nen1878-bestanden worden de extensies *.sfn en *.nen ondersteund. Voor 
xml-bestanden worden de extensies *.xml en *.err ondersteund. En voor fout-
bestanden van afgekeurde BGT-leveringen wordt de extensie *.gml ondersteund. 
 

 
 

Het geselecteerde bestand, of de geselecteerde bestanden worden uitgelezen. Alle 
objecten uit deze bestanden worden aan de actieve tekening toegevoegd. 
 

7.1.2. Stappen 

Xml-bestanden kunnen rechtstreeks in een tekening geïmporteerd worden, maar 
het importeren van NEN1878-bestanden bestaat uit de volgende stappen: 
 

 NEN1878  XML 
In deze stap worden geen tabellen of stuurcodes gebruikt. 

 XML  XML (optioneel) 
In deze stap worden aan de hand van XML-stuurbestanden een aantal extra 
bewerkingen op het xml-bestand uitgevoerd (zie paragraaf 7.1.3). 

 XML  DGN 
Het xml-bestand (en het NEN1878-bestand) bevat coördinaten en 
administratieve gegevens van objecten, maar geen informatie over de 
grafische weergave, zoals level, kleur, tekstkenmerken en symboolnamen. 
De grafische weergave wordt aangegeven in de presentatietabel. 
Als in het xml-bestand een symbooltype staat, wordt deze toegevoegd aan 
de classificatie. 

 
Voorbeeld: 

S02OV6 LKI-classificatie S02, symbooltype OV6 
S01GV6 LKI-classificatie S01, symbooltype GV6 
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Een NEN1878-bestand kan bovendien een start- of een mutatiebestand zijn. 
GEOCAD detecteert automatisch wat voor soort bestand het is. Het importeren van 
een mutatiebestand bestaat uit de volgende stappen: 
 

 NEN1878  XML 
In deze stap worden geen tabellen of stuurcodes gebruikt. 

 XML  XML (optioneel) 
In deze stap worden aan de hand van XML-stuurbestanden een aantal extra 
bewerkingen op het xml-bestand uitgevoerd. 

 XML  WAS+WOR 
Het was-bestand is een normale design file met alleen de vervallen 
objecten. 
Het wor-bestand is een normale design file met alleen de nieuwe objecten. 

 WAS  DGN 
De (vervallen) objecten in het was-bestand worden opgezocht in de “echte” 
DGN en daar verwijderd. 

 WOR  DGN 
De (nieuwe) objecten in het wor-bestand worden toegevoegd aan de 
“echte” DGN. 

 
 

 
Xml-bestanden worden rechtstreeks geïmporteerd 
 

 

 
Sfn-bestanden worden geïmporteerd via een xml-bestand als tussenstap 
 

 

 
Optioneel kan daarbij ook het programma xml2xml gebruikt worden 
 

 

 
Een mutatiebestand wordt verwerkt met behulp van een was- en een wor-bestand 
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7.1.3. XML-Stuurbestand XML  XML 

Op een xml-bestand kunnen een aantal extra bewerkingen worden uitgevoerd. 
Welke bewerkingen staat in het XML-stuurbestand. Als het xml-stuurbestand niet 
aanwezig is, wordt deze stap bij importeren van NEN1878 of bij “uitchecken 
NGdW/muteren NGdW” niet uitgevoerd. 
 
Bij importeren van NEN1878 heeft het xml-stuurbestand de vaste naam 
XML2XML_NEN2DGN.xml. 
Bij “uitchecken NGdW/muteren NGdW” bevat stuurcode 674 de naam van het 
xml-stuurbestand. 
 
Bij het importeren van NEN1878 krijgt u in xml dezelfde classificaties, als in 
NEN1878. Wilt u in de DGN andere classificaties gebruiken, dan kunt u de 
classificaties hernoemen in de XML2XML_SYNONIEMEN.xml. Dit tweede 
xml-stuurbestand wordt aangeroepen door XML2XML_NEN2DGN.xml. 
 

7.1.4. Mutatiebestanden 

Mutatiebestanden bevatten nieuwe en/of vervallen objecten. De vervallen 
objecten komen wel, of niet overeen met een bestaand object in de actieve 
tekening. 
 
Wanneer een xml-mutatiebestand ingelezen wordt, dan wordt standaard een extra 
controle uitgevoerd waarin aangegeven kan worden of de mutaties in het 
xml-bestand daadwerkelijk doorgevoerd moeten worden op de actieve tekening. 
Of deze extra controle uitgevoerd wordt is in te stellen via stuurcode 525. 
 
De objecten in het te importeren bestand worden niet direct in de tekening 
geplaatst, maar komen eerst op de “(waswordt)”-lagen te staan. Tegelijkertijd 
wordt het Preview importeren venster getoond, waarmee deze lagen aan- en 
uitgezet kunnen worden. 
 

 
 

Een actieve tekening waarin zojuist een xml-bestand geïmporteerd 
is; er zijn een drietal “(waswordt)”-lagen aangemaakt 

 
 
Met het Preview importeren venster 
kunnen de mutaties op deze lagen 
bekeken worden 
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De objecten die voor het inlezen van het mutatiebestand in de actieve tekening 
stonden staan op de lagen die bij hun presentatie horen (zie paragraaf 5.4). Deze 
objecten worden getoond als in het Preview importeren venster de optie 
‘Bestaand’ aangevinkt is. 
 
De objecten die via het mutatiebestand aan de tekening toegevoegd gaan worden 
staan op de laag “(waswordt) Nieuw”. Deze objecten worden getoond als in het 
Preview importeren venster de optie ‘Nieuw’  aangevinkt is. 
 
De te verwijderen objecten uit het mutatiebestand die overeenkomen met een 
bestaand object uit de tekening staan op de laag “(waswordt) Oud”. Deze objecten 
worden getoond als in het Preview importeren venster de optie ‘Vervallen’ 
aangevinkt is. 
 
Als er te verwijderen objecten in het mutatiebestand staan die niet in de actieve 
tekening aanwezig zijn, dan staan die op de laag “(waswordt) Vervallen maar niet 
gevonden objecten”. Deze objecten worden getoond als in het Preview importeren 
venster de optie ‘Vervallen, niet gevonden’  aangevinkt is. 
 
 

 LET OP: 
Of objecten ‘Vervallen’, of ‘Vervallen, niet gevonden’ zijn is afhankelijk van een 
aantal factoren. Een object valt onder de categorie ‘Vervallen’ indien: 
• De geometrie gelijk is (binnen de tolerantie conform stuurcode 521). 
• EN de GEOCAD-attributen gelijk zijn (conform stuurcode 526 en 540). 
• EN bij teksten de inhoud van de tekst overeenkomt. 
• EN bij lijnen met de classificatie voor bijpijling (_AP_DUFP) de 
coördinaten van minimaal één van de uiteinden overeenkomen. 

 
 
Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt wat de wijzigingen zijn die met het 
importeren van dit bestand op de actieve tekening aangebracht worden. Op basis 
daarvan kan ervoor gekozen worden om de mutaties te accepteren, of juist te 
verwerpen. 
 
Als de mutaties geaccepteerd worden, dan worden de objecten op de laag 
“(waswordt) Nieuw”  toegevoegd aan de actieve tekening. Daarbij worden ze direct 
op de laag geplaatst worden die bij hun classificatie hoort. 
Van de objecten op de laag “(waswordt) Oud” wordt het corresponderde object uit 
de actieve tekening verwijderd. 
 
 

 LET OP: 
Wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de preview (stuurcode 525 = N), 
dan kunnen nieuwe objecten ook op de laag “(waswordt) Nieuw” geplaatst 
worden (stuurcode 524 = J) en vervallen objecten op de laag “(waswordt) Oud” 
(stuurcode 522 = N). 
 
Wanneer er wel gebruik gemaakt wordt van de preview (stuurcode 525 = J), dan 
worden de waarden voor de stuurcodes 522 en 524 genegeerd. 
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7.1.5. Administratiebestanden 

Voor elke design file waarin een mutatiebestand geïmporteerd is wordt een 
administratiebestand bijgehouden. Hierin staat vermeld welke mutatieslagen zijn 
uitgevoerd en hoeveel objecten zijn vervallen en toegevoegd. Hiermee wordt 
voorkomen dat hetzelfde mutatiebestand meerdere keren op de tekening wordt 
uitgevoerd. De administratiebestanden staan op de directory GC_ADMIN en 
hebben de extensie *.adm. 
 

7.1.6. StUF Geo bestanden 

StUF Geo bestanden zijn bestanden met de extensie *.xml, die gebruikt worden bij 
geautomatiseerd berichtenverkeer tussen applicaties, bijvoorbeeld tussen de 
applicaties “BRAVO” bij het SVB BGT en “NGdW” bij een BGT-bronhouder. 
 
In GEOCAD kan een dergelijk bestand alleen ingelezen worden om te raadplegen. 
Daarvoor dient het import-commando gebruikt te worden. 
 
Voor het raadplegen kan zowel een vlakken-, als een lijnenbestand overgehaald 
worden. De keuze daartussen wordt gemaakt door stuurcode 654 te gebruiken. Als 
de waarde “J” ingevuld is worden lijnen geïmporteerd, bij een waarde “N” worden 
vlakken geïmporteerd. Zie ook bijlage B. 
 
Wanneer het te importeren bestand herkend wordt als een StUF Geo bestand, dan 
verschijnt het volgende venster: 
 

 
 

1. Met de opties Nieuw en Vervallen kan aangegeven worden of de objecten 
weergegeven worden met de status Nieuw, met de status de status Vervallen, 
of allebei. 
 
 

 LET OP: 
De vlakobjecten in het bestand worden geïmporteerd als een shape, met een 
kenmerkpunt, maar zonder grensobjecten. 

 
 

 

TIP: 
Alle attribuutwaarden die in het StUF Geo bestand staan hangen ook aan de 
geïmporteerde objecten. Met het commando Attributen tonen 
(zie paragraaf 8.3.1) kunnen die opgevraagd worden. 

 

  

1. 

2. 

3. 

4. 
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2. Met de optie Open logbestand kan het log-bestand van dit importeer-
commando geopend worden in de standaard ingestelde tekstverwerker. 
 

3. Met de optie Opslaan als kan de getoonde preview worden opgeslagen als een 
dgn-bestand. 
 
 

 LET OP: 
Centroïdes van vlakobjecten worden met deze functie niet geëxporteerd. 

 
 

4. Met de optie Afsluiten wordt het venster gesloten en de preview opgeheven. 
 

7.1.7. SVB Foutenbestand importeren 

Als door het SVB-BGT een mutatielevering wordt afgekeurd, dan wordt door het 
SVB-BGT een foutenbestand (.zip) beschikbaar gesteld. Hierin zit een 
pdf-rapportage over de objecten waarop fouten geconstateerd zijn en een 
gml-bestand met de bijbehorende geometrie. 
Die laatste bestanden kunnen geslecteerd worden om te importeren. 
 
Bij de import wordt het gml-bestand eerst omgezet naar een err-bestand. 
Het err-bestand wordt vervolgens als referentie-bestand aan het actieve 
dgn-bestand gekoppeld. 
 

 
 
 

 

TIP: 
De fouten kunnen stuk voor stuk langs gelopen worden met de Foutenlijst. Deze 
functionaliteit wordt beschreven in de Gebruikershandleiding NGdW aansluiting 
deel 1, paragraaf 6.3. 
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 Exporteren 

De functie Exporteren biedt de mogelijkheid om de actieve design file te 
exporteren naar een ander bestandstype. Tevens is het mogelijk om een 
Was/Wordt te draaien of een hulpkaart aan te maken. 
 

 

Key-in 
 

mdl unload imexport;mdl load imexport -imEXPORT 
 

 

Menu (V8i) 
 

Bestand  Exporteren 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
Importeren en exporteren  Exporteren 
 

 

Met dit commando wordt het volgende dialoog venster geopend: 
 

 
 

1. Onder Uitvoerformaat dient een van de bestandsformaten geselecteerd te 
worden. Deze formaten worden in de volgende sub paragrafen behandeld. 
 

2. In een nen-bestand is altijd een datum opgenomen van de maand waar het 
bestand betrekking op heeft. 
 

3. Onder uitleestabel staat de verwijzing naar de uitleestabel. Deze tabel staat 
beschreven in bijlage H. 
 

4. Bij de uitvoerformaten ‘Was+Wor-dgn’ en ‘Hulpkaart’ is deze optie verplicht. 
Bij de export naar een nen-, of een xml-bestand kan naar keuze een gehele 
levering (“nul-bestand”), of een gedeeltelijke levering (“was/wordt-bestand”) 
aangemaakt worden. Wanneer het vinkje Was/wordt uitvoeren aangevinkt 
wordt, dan wordt een bestand voor een gedeeltelijke levering aangemaakt. 
 

5. Indien Was/wordt uitvoeren aangevinkt is, dan dient er een Vorig-bestand 
opgegeven te worden, dat vervolgens vergeleken wordt met de huidige 
tekening. 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. / 8. 
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6. Onder Uitvoerbestand dient de naam ingevuld te worden van het aan te maken 
bestand. 
 

7. Van de export wordt een log-bestand bijgehouden dat achteraf in te zien is. 
 

8. Met een klik op de knop Exporteren wordt het commando uitgevoerd. 
 

7.2.1. Was + Wor dgn 

Met deze optie wordt het actieve dgn-bestand vergeleken met een vorige versie 
van datzelfde bestand. Het resultaat van deze vergelijking is een dgn-bestand met 
de extensie *.was, die alle verwijderde objecten bevat en een dgn-bestand met de 
extensie *.wor die alle nieuwe objecten bevat. 
 

 
Het actieve 

dgn-bestand 

 
De vorige versie van 

dit bestand 
 

 
Het gegenereerde 

was-bestand 
 

 
Het gegenereerde 

wor-bestand 

 

Een object dat vergeleken wordt tussen de actieve dgn en de vorige versie is gelijk 
indien: 
 

 De geometrie overeen komt (waarbij gebruik gemaakt wordt van de waarde 
van stuurcode 521, die daar een tolerantie voor aangeeft) 

 EN de inhoud van tekstobjecten overeenkomt 

 EN de gekoppelde GEOCAD attributen gelijk zijn 
 
Tevens dient de Datum van de Was/Wordt te worden opgegeven. 
De optie Was/Wordt uitvoeren is verplicht bij deze bewerking en staat daarom 
standaard aan. De uitvoer bestaat uit een was- en een wor-bestand. Aangezien de 
naam wordt overgenomen van het actieve bestand er geen uitvoerbestand 
opgegeven te worden. 
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7.2.2. Export naar xml 

Met deze optie wordt de gehele tekening naar een xml-bestand geëxporteerd. 
 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een uitleestabel. Dat is een bestand waarin de 
te exporteren objecten eventueel gefilterd en gemuteerd kunnen worden. 
In stuurcode 601 staat de naam van de gebruikte uitleestabel ingevuld. De opbouw 
van deze tabel staat beschreven in bijlage H. 
 
Optioneel kan daarnaast gebruik gemaakt worden van xml2xml. 
In deze stap worden aan de hand van xml-stuurbestanden een aantal extra 
bewerkingen op het xml-bestand uitgevoerd. 
 

 
De standaard export van een dgn-bestand naar een xml-bestand 
 

 
De export van een dgn-bestand naar een xml-bestand wanneer gebruik gemaakt wordt van xml2xml 
 

 
 

 

TIP: 
Symbolen worden standaard zonder een schaal naar een xml-bestand geëxporteerd. 
Indien de schaal wel geëxporteerd dient te worden, zet dan stuurcode 544 op “J”. Zie 
ook bijlage B. 
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7.2.3. Export naar nen1878 

Met deze optie wordt de gehele tekening naar een nen1878-bestand 
geëxporteerd. 
 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een uitleestabel. Dat is een bestand waarin de 
te exporteren objecten eventueel gefilterd en gemuteerd kunnen worden. 
In stuurcode 601 staat de naam van de gebruikte uitleestabel ingevuld. De opbouw 
van deze tabel staat beschreven in bijlage H. 
 
Optioneel kan daarnaast gebruik gemaakt worden van xml2xml. 
In deze stap worden aan de hand van xml-stuurbestanden een aantal extra 
bewerkingen op het xml-bestand uitgevoerd. 
Deze xml-stuurbestanden worden aangeroepen door het meta-stuurbestand, met 
de vaste naam ‘xml2xml_dgn2nen.xml’. 
 
Het resulterende xml-bestand wordt rechtstreeks omgezet in een nen1878-
bestand. 
 

 
 
 

 LET OP: 
De stap xml2xml is weliswaar optioneel, maar gezien de eisen die aan een 
nen1878-bestand gesteld worden kan deze stap eigenlijk niet overgeslagen worden. 
 
 

 

TIP: 
De eisen die aan een nen1878-bestand gesteld worden staan in het document 
‘GBKN uitwisseling in NEN 1878’. 
 
 

7.2.4. Export naar gml voor Kadaster-Splits 

Met deze optie kunnen bestanden met voorlopige Kadastrale grenzen aangemaakt 
worden, die gelezen kunnen worden door de applicatie ‘Splits’ van het Kadaster. 
 
 

 LET OP: 
Bij deze export worden alleen lijnen en lijnketens ondersteund. Cellen, teksten, 
vlakken en zelfs bogen worden genegeerd. 
 
 

 LET OP: 
De te exporteren objecten hoeven niet voorzien te zijn van een classificatie, of 
attributen. Ook standaard MicroStation lijnobjecten worden in de export 
meegenomen. 
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8. GEOCAD OBJECTEN 

 Inleiding 

In GEOCAD kan een object meer zijn dan alleen de zichtbare geometrie. Bijna altijd 
zullen er extra administratieve gegevens aan dat object gekoppeld zijn. 
 
Die extra gegevens worden gekoppeld in de vorm van ‘user data linkage’. 
Daarbij kan gebruik gemaakt worden van een standaard xml-formaat, of van het 
Bentley Map xml-formaat. 
 
 

 LET OP: 
In stuurcode 406 wordt bepaald welk type data er aan een GEOCAD object 
wordt gekoppeld. Standaard is dat in de vorm van standaard-xml, de waarde 
voor deze stuurcode is dan “2”. 

 
 

 

TIP: 
Dgn-bestanden, waarbij de objecten attributen hebben in het ‘userdata’-formaat 
kunnen nog steeds in GEOCAD geopend worden, alleen niet meer in dit formaat 
opgeslagen worden. 
 
 
Attributen kunnen met extra administratieve gegevens gekoppeld worden vanuit 
een model. Dat model staat in een aparte database: de model-database (zie ook 
paragraaf 5.6). 
 
In het model staan alle classificaties die gebruikt mogen worden, de attribuutsets 
met attributen die daaraan gekoppeld worden en de attribuutwaarden die daar 
vervolgens ingevuld kunnen worden. 
 
Op deze manier kunnen ook aanvullende attribuutsets aan de objecten gekoppeld 
worden, bijvoorbeeld een attribuutset met de IMGeo attributen die nodig zijn voor 
de opbouw van een BGT-dataset. 
 
 

 LET OP: 
In stuurcode 698 wordt bepaald of er in het actieve project met een model 
gewerkt wordt. Als deze stuurcode de waarde “J” heeft, dan kan vervolgens in 
stuurcode 697 aangegeven worden uit welk model er gegevens ingelezen dienen 
te worden. 

 
 

 

TIP: 
In de attribuutset “GBK-LKI” die aan een element gekoppeld wordt is een attribuut 
“Wijze van inwinning” aanwezig. De attribuutwaarden die voor dit attribuut 
toegestaan zijn staan opgesomd in bijlage G. 
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 MicroStation Elementtypen 

GEOCAD ondersteunt niet alle MicroStation elementtypen. 
 
De volgende elementtypen kunnen in een GEOCAD-tekening gebruikt worden: 

Nr. Omschrijving 
2 Cell 
3 Line 
4 Linestring 
6 Shape 
7 Textnode 
12 Complex chain 
14 Complex shape 
15 Ellips 
16 Arc 
17 Text 

 
 

 LET OP: 
Ellipsen/cirkels (type 15) en bogen/boogdelen (type 16) mogen alleen 
cirkelvormig zijn (x- en y-as gelijk). (Ellipsvormige bogen en boogdelen kunnen 
ook niet via NEN1878 worden uitgewisseld). 

 
 

 Attributen 

8.3.1. Attributen tonen 

De attribuutgegevens die gekoppeld zijn aan een GEOCAD object kunnen 
opgevraagd worden met het commando Attributen tonen. 
 

 

Key-in 
 

mdl load attr4;gc_attr4 tonen 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Tonen  Attributen 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
Object raadplegen  Attributen tonen 
 

 

Met dit commando wordt het onderstaande venster actief. 
 

 
 
 

 

TIP: 
Standaard is het attributen tonen commando al actief zodra GEOCAD gestart 
wordt. Het is ook niet mogelijk om het venster af te sluiten. 
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Als vervolgens een element in de tekening geselecteerd wordt, dan worden 
daarvan alle beschikbare gegevens in dit venster getoond: 
 

 
 

1. Met de optie Fence kan gebruik gemaakt worden van een fence in het actieve 
dgn-bestand. In het geval van Attibuten tonen worden de overeenkomende 
attribuutwaarden van alle objecten binnen het fence getoond. 
 

2. Met de optie Filter kan de lijst met beschikbare classificaties gefilterd worden 
op plan-classificaties en classificaties voor bestaande objecten. 
 

3. Met de optie Alleen-lezen attributen ook tonen kan aangegeven worden of alle 
attributen die in het model de eigenschap ‘Alleen-lezen’ hebben in dit venster 
zichtbaar zijn. 
 

4. Met de optie Lege attributen ook tonen kan aangegeven worden of de 
attributen waarvan de attribuutwaarde niet ingevuld is in dit venster zichtbaar 
zijn. 
 

3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1. / 2. 
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5. Met de optie Alleen attributen volgens model tonen kan aangegeven worden of 
attributen die als user data linkage aan een object hangen, maar die niet 
bekend zijn in het model, getoond worden. 
 

6. Bij Classificatie wordt de classificatie van het geselecteerde object getoond. 
Voor punt-, tekst- en vlakobjecten kan slechts één classificatie ingevuld 
worden. Bij lijn- en grensobjecten kunnen meerdere classificaties opgegeven 
worden, tot een maximum van zes. 
Voor deze zogenaamde multi-classificatie geldt dat slechts maximaal één van 
die classificaties een lijnclassificatie mag zijn, de overige classificaties moeten 
grensclassificaties zijn. 
 

 
 

7. Aan een object kunnen één of meerdere attribuutsets gekoppeld worden. 
Als er zonder model gewerkt wordt, dan is dat alleen een attribuutset van de 
datadefinitie ‘GBK_LKI’. Als er met een model gewerkt wordt, dan kunnen ook 
attribuutsets uit andere datadefinities gekoppeld zijn. 
 
Voor de attribuutset staat een knopje met een plus, of een min erop. Daarmee 
kunnen de attributen van deze attribuutset verborgen, of juist weer zichtbaar 
gemaakt worden. 
 

 
De attribuutset in uitgeklapte toestand, alle 
attributen zijn zichtbaar 

 
De attribuutset in ingeklapte toestand, de 
attributen zijn verborgen 

 

8. Een attribuutset bevat minimaal één attribuut. 
 
Als dat attribuut niet het kenmerk ‘Alleen-lezen’ heeft, dan kan het bewerkt 
worden. Daarbij zijn twee soorten attributen te onderscheiden: attributen 
waarvan de waarde volledig vrij in te vullen is en attributen waarvan de 
waarde gekozen dient te worden uit een lijst. Het domein van dit attribuut (de 
waarden waaruit gekozen mag worden) staat in de model-database. 
 

 
 

Een voorbeeld van een vrij in te vullen attribuut 
 

Een voorbeeld van een attribuut met een 
domein 

 

9. Wanneer aan één van de attribuutwaarden een wijziging wordt aangebracht, 
dan kan die wijziging met de knop Update attributen direct op het object 
toegepast worden. 

 
 

 

TIP: 
Bij Update attributen wordt, indien nodig, ook direct de presentatie hersteld. 
Er wordt gecontroleerd of level, kleur, lijnstijl, lijndikte en cellnaam horen bij de 
classificatie van het object en voldoen aan de presentatietabel. 
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8.3.2. Vlakclassificaties 

In het geval dat er een grensobject geselecteerd is dat ingecheckt is geweest in 
NGdW, dan worden in het Attributen tonen venster onderin ook de 
vlakclassificaties van de vlakobjecten aan weerszijde van de grens getoond. 
 

 
 

 
 

Deze vlakclassificaties zijn enkel alleen-lezen. 
 
 

 

TIP: 
Deze vlakclassificaties kunnen gebruikt worden om de grenselementen te 
presenteren. Dit staat uitgewerkt in paragraaf 3.5.2 van de gebruikershandleiding 
NGdW aansluiting. 
 
 

 

TIP: 
Vanaf NGdW 4.4 kunnen ook de attribuutwaarden van de vlakken aan de linker- 
en rechterkant van een grenselement gebruikt worden voor de presentatie. 
Bovendien kunnen die attribuutwaarden opgevraagd worden d.m.v. een tooltip. 
 

  
 

Dat staat beschreven in paragraaf 3.5.3 van de gebruikershandleiding NGdW 
aansluiting. 
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8.3.3. Attributen wijzigen 

De attribuutgegevens die aan een GEOCAD-object hangen kunnen gewijzigd 
worden met het commando Attributen wijzigen. 
 

 

Key-in 
 

mdl load attr4;gc_attr4 wijzigen 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Wijzigen  Attributen 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
Object wijzigen  Attributen wijzigen 
 

 

Met dit commando wordt het Attributen wijzigen venster getoond. 
 

 
 
 

 

TIP: 
De gegevens in dit venster zijn van het laatst geselecteerde object dat GEOCAD nog 
in het geheugen heeft. Het kan een hoop tijd schelen door eerst de attributen te 
tonen van een gelijksoortig object en dan pas de wijzigingen aan te geven. 
 

1. / 2. 

5. 

6. / 7. 

8. 

9. 

11. 

3. / 4. 

10. 
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1. Met de optie Fence kan gebruik gemaakt worden van een fence in het actieve 
dgn-bestand. In het geval van Attibuten wijzigen worden alle objecten die 
binnen het fence vallen gewijzigd indien de wijziging toegestaan is. 
 

2. Met de optie Filter kan de lijst met beschikbare classificaties gefilterd worden 
op plan-classificaties en classificaties voor bestaande objecten. 
 

3. Met de optie Alleen-lezen attributen ook tonen kan aangegeven worden of alle 
attributen die in het model de eigenschap ‘Alleen-lezen’ hebben in dit venster 
zichtbaar zijn. 
 

4. Met de knop Toggles aan kunnen alle attributen tegelijk aangevinkt worden. 
Zodra dat gedaan is verandert de tekst van de knop in Toggles uit en kunnen 
alle attributen juist uitgevinkt worden. 
 

5. Met de optie Attributen onafhankelijk van attribuutset kan een 
attribuutwijziging doorgevoerd worden op meerdere objecten tegelijk, die 
gekoppeld zijn aan verschillende attribuutsets, maar die wel een 
overeenkomend attribuut hebben. Voorwaarde is dan wel dat voor beide 
objecten dezelfde attribuutwaarde toegestaan is. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan de objecten ‘Onbegroeid terreindeel’ en 
‘Wegdeel’, die beiden het attribuut ‘Fysiek voorkomen’ kennen. In beide 
gevallen mag daar de attribuutwaarde ‘half verhard’ ingevuld worden. 
 

 
 

Het attribuut ‘In onderzoek’ is aan iedere IMGeo-attribuutset gekoppeld 
 

6. Onder Datadefinitie is zichtbaar onder welke datadefinitie de getoonde 
attribuutset valt. 
 

7. Onder Attribuutset is zichtbaar onder welke attribuutset de getoonde 
classificatie valt. Dit correspondeert met de waarde onder Omschrijving. 
 

8. Onder Classificatie kan ingesteld worden welke classificatie het te wijzigen 
object moet krijgen. Daarbij kan gekozen worden uit alle classificaties die 
voldoen aan de gekozen attribuutset. 
 

9. Aan een object met een bepaalde classificatie zitten één of meerdere 
attribuutsets gekoppeld, die op deze plaats getoond worden. 
 



8. GEOCAD objecten   

Versie 3.1 82 GEOCAD Handleiding 

10. Iedere attribuutset bevat één, of meerdere attributen. 
 
Een attribuut kan de eigenschap alleen-lezen hebben, in dat geval is het niet 
aan te vinken. Als het attribuut die eigenschap niet heeft en het attribuut heeft 
een domein dat groter is dan één, dan kan de attribuutwaarde ingesteld 
worden. 
 
Bij het instellen van de waarde wordt gebruik gemaakt van het domein van het 
attribuut. Het domein wordt uit het model gehaald indien met een model 
gewerkt wordt. 
 
Hier kan aangegeven worden welke wijziging gemaakt dient te worden. 
 

11. Door in de tekening een object te selecteren en vervolgens een datapunt in de 
tekening te klikken ter bevestiging wordt de wijziging daadwerkelijk toegepast. 

 

8.3.4. Attributen verwijderen 

Met het commando Attributen verwijderen kunnen alle attributen kunnen in één 
keer van een object verwijderd worden. Wat dan overblijft is een standaard 
MicroStation object, met alleen grafische kenmerken. 
 
Er is geen directe knop voor dit commando, maar het kan benaderd worden via 
Attributen tonen, of Attributen wijzigen. 
 

 
 

Door in de tekening een object te selecteren en vervolgens een datapunt in de 
tekening te klikken ter bevestiging worden de attributen verwijderd. 
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8.3.5. Attributen controleren / repareren 

Met de optie Attributen controleren / repareren kunnen twee acties uitgevoerd 
worden. 
 
Enerzijds kunnen ontbrekende attribuutwaarden waarvoor in het model een 
default waarde ingesteld is automatisch ingevuld worden bij alle objecten in het 
actieve 
dgn-bestand, of binnen een fence. 
 
Anderzijds kunnen een aantal controles op alle objecten in het actieve dgn-
bestand, of binnen een fence, uitgevoerd worden. 
 

 

Key-in 
 

mdl load attr4;gc_attr4 Controleren 
 

 

Er is geen directe knop voor dit commando, maar het kan benaderd worden via 
Attributen tonen, of Attributen wijzigen. 
 

 
 

1. Met de optie Fence kan gebruik gemaakt worden van een fence in het actieve 
dgn-bestand. In het geval van Attibuten controleren/repareren zullen alle 
elementen die binnen het fence vallen gecontroleerd worden. 
 

2. Met de optie Toevoegen ontbrekende attributen met default-waarde wordt 
ingesteld dat een controle uitgevoerd wordt op objecten. Als die objecten een 
IMGeo-attribuut missen waarvoor in het model een default waarde ingesteld 
is, dan kan de desbetreffende attribuutwaarde alsnog gekoppeld worden. 
 
 

 

TIP: 
Het instellen van een default waarde in het model met de ModelEditor staat 
beschreven in de gebruikershandleiding van de ModelEditor. 

 

2. 

3. 
4. 

5. 

1. 
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3. Met de optie Controleren attributen wordt ingesteld dat alle objecten in de 
tekening, of binnen een fence gecontroleerd worden op de volgende punten: 
 

- of alle classificaties voorkomen in het model 
 

- of alle classificaties voorkomen in de gc_classificaties.dat 
 

- of alle classificaties voorkomen in de presentatietabel 
 

- of de objecten gekoppeld zijn aan de attribuutsets die ze volgens het 
model horen te hebben 

 
4. De optie Ook controleren precisie, idealisatie, betrouwbaarheid wordt ingesteld 

dat er nog een extra controle aan de lijst wordt toegevoegd: 
 

- of de attribuutwaarden van de attributen Precisie, Idealisatie en 
Betrouwbaarheid voldoen aan het domein dat in het model is ingesteld. 

 
 

 LET OP: 
De controle van punt 1 wordt los uitgevoerd van de controles van de 
punten 3 en 4. 

 
 

5. Met een klik op de knop Start worden de ingestelde controles daadwerkelijk 
uitgevoerd. 

 
Indien bij de controles fouten geconstateerd worden verschijnt het volgende 
venster: 
 

 
 

De objecten waarbij de fouten gevonden zijn worden op aparte lagen geplaatst, 
waarvan de laagnaam begint met “(attributen)”. De rest van de laagnaam 
omschrijft wat de fout is die bij het object geconstateerd is. 
 

 
 

Voorbeelden van fouten die met de controle functie geconstateerd kunnen worden 
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8.3.6. Attributen zoeken 

Met Attributen zoeken kan een selectie van objecten in de tekening gemaakt 
worden op basis van de attribuutwaarden van deze objecten. 
 

 

Key-in 
 

mdl load attr4;gc_attr4 zoeken 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Zoeken  Attributen 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
Object raadplegen  Zoeken attributen 
 

 

Met dit commando wordt het volgende dialoog venster geopend: 
 

  
 

1. Met de optie Fence kan gebruik gemaakt worden van een fence in het actieve 
dgn-bestand. In het geval van Attibuten zoeken zal alleen gezocht worden 
binnen de elementen die binnen het fence vallen. 
 

2. Met de optie Filter kan de lijst met beschikbare classificaties gefilterd worden 
op plan-classificaties en classificaties voor bestaande objecten. 
 

3. / 4. 
5. 
6. 
7. 

10. 

11. 

9. 

1. / 2. 

8. 
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3. Met Alleen-lezen attributen ook tonen wordt de mogelijkheid toegevoegd om 
te zoeken op attributen die in het model de eigenschap ‘alleen lezen’ hebben. 
 

 
 

4. Met de knop Toggles aan kunnen alle zoekcriteria in één keer ingeschakeld 
worden. De knop verandert dan automatisch in Toggles uit, waarmee 
vervolgens alle zoekcriteria weer uitgeschakeld kunnen worden. 
 

5. Met Attributen onafhankelijk van attribuutset is het mogelijk om maximaal drie 
zoekcriteria op te geven en dat uit te voeren op objecten die gekoppeld zijn 
aan verschillende IMGeo-attribuutsets. 
 

 
 

Het attribuut ‘Bronhouder’ maakt deel uit van alle IMGeo attribuutsets, het attribuut ‘type’ maakt deel uit 
van meer dan één IMGeo attribuutset 

 
 

 LET OP: 
Als de optie ‘Attributen onafhankelijk van attribuutset’ niet ingeschakeld is, 
dan kan een zoekopdracht slechts op één attribuutset tegelijk uitgevoerd 
worden. Dat kan een IMGeo-attribuutset zijn, of een LKI-attribuutset. 

 
 

6. Bij Selectie kan aangegeven worden of het resultaat aan de opgegeven criteria 
moet voldoen, of dat het resultaat juist niet aan de criteria moet voldoen. 
 

7. De Volgorde is alleen van belang wanneer gebruik gemaakt wordt van multi-
classificatie. Daarmee kan aangegeven worden of er rekening gehouden wordt 
met de volgorde waarin classificaties aan een object zijn gekoppeld. 
 

 
 

Een zoekopdracht op een grens-object met drie 
classificaties eraan gekoppeld 

 
 

Een andere zoekopdracht met dezelfde 
classificaties in een andere volgorde 
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8. Het Resultaat van de bevraging kan op vier manieren getoond worden in de 
tekening: 
 

- Highlight; het resultaat wordt in de tekening gehighlight met de 
standaard instellingen van MicroStation 

- Selection 
set; 

het resultaat wordt in de tekening geselecteerd 

- Display; het resultaat wordt in de tekening gehighlight met 
instellingen die in GEOCAD ingesteld kunnen worden 

- Per element; het resultaat wordt per element weergegeven, met 
pijltjestoetsen kan door het resultaat gebladerd worden 

 

 
 

9. De datadefinitie, attribuutset en classificatie waarop gezocht wordt. 
 
 

 LET OP: 
Classificaties kunnen in de ModelEditor uitgefilterd worden. Deze classificaties 
kunnen desondanks geselecteerd worden voor een zoekopdracht. 

 
 

10. Vervolgens kunnen de Zoekcriteria ingevuld worden. Een zoekcriterium bestaat 
uit het attribuut waarin gezocht wordt, een operator en een attribuutwaarde. 
 
De operator kan leeg zijn (in dat geval wordt het zoekcriterium niet toegepast), 
gelijk zijn aan (“=”), of ongelijk zijn aan (“<>”). Bij numerieke attributen staan 
ook de tekens `groter dan´ (“>”) en `kleiner dan´ (“<”) in de lijst. 
 
De attribuutwaarde kan uit een lijst gekozen worden als het attribuut in het 
model voorzien is van een domein. 
 

 
 

Het attribuut waarop gezocht wordt is ‘Beheerder1’, de operator wordt hier zojuist ingesteld en de 
attribuutwaarde is ‘WE:Wegbeheer’ 

 
11. Met een klik op de knop Zoek wordt de zoekopdracht daadwerkelijk 

uitgevoerd. 
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 Hoek en tekst attributen 

Een nummeraanduidingreeks (NAR) en een openbare ruimte label (ORL) zijn 
standaard voorzien van de read-only attributen “tekst” en “hoek”, zoals ook 
beschreven is in paragraaf 10.2. 
 

  
 

Wanneer de tekst bewerkt wordt, of wanneer het element geroteerd wordt passen 
de attribuutwaarden zichzelf automatisch aan. 
 
De attributen “tekst” en “hoek” kunnen ook toegevoegd worden aan iedere 
willekeurig puntelement. De voorwaarde daarvoor is dat deze attributen in het 
model gekoppeld zijn aan die bewuste classificatie. 
 
 

 

TIP: 
Als de attributen “tekst” en “hoek” gekoppeld dienen te worden aan 
puntelementen in GEOCAD, dan kunnen die attributen het beste via een user data 
definitie uit NGdW gehaald worden. NGdW hoeft dan slechts één keer ingericht te 
worden, waarna de gegevens via synchroniseren naar de model-database 
overgehaald kunnen worden. 

 
 

Voorbeeld 
Dit model is gesynchroniseerd met een dataset waaraan een user data definitie 
gekoppeld is die de gewenste attributen bevat: 
 

 
 

Daarmee is ook een attribuutset aanwezig: 
 

 
 

En deze attribuutset bevat de gewenste attributen: 
 

 
 
 

 LET OP: 
Omdat deze attributen via synchroniseren in het model gekomen zijn is het niet 
mogelijk om de eigenschappen in de ModelEditor handmatig aan te passen. 
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 Objecten toevoegen 

Met het commando Objecten toevoegen kunnen objecten in de tekening geplaatst 
worden die voldoen aan het model, de gc_classificaties.dat en de presentatietabel 
en die voorzien zijn van alle benodigde GEOCAD attributen. 
 

 

Key-in 
 

mdl load attr4;gc_attr4 toevoegen 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Toevoegen  Objecten 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
Object toevoegen  Objecten 
 

 

Met dit commando wordt het onderstaande venster geopend: 
 

 
 

1. Met de optie Filter kan de lijst met beschikbare classificaties gefilterd worden 
op plan-classificaties en classificaties voor bestaande objecten. 
 

2. Met Alleen lezen attributen ook tonen kan aangegeven worden dat ook de 
attributen getoond dienen te worden, waarvan in het model aangegeven is dat 
ze de eigenschap ‘Alleen lezen’ hebben. 
 

2. 

3. 

4. / 5. 

6. 

7. 

8. / 9. / 10. 

1. 
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3. Met Zoekcriterium kan gezocht worden naar een classificatie om een object 
mee te plaatsen, op basis van een zoekargument, of een deel van een 
zoekargument; daarbij wordt gezocht in de classificatiecodes, de omschrijving 
van de classificatiecodes en de attribuutwaarden van de IMGeo attributen die 
eraan gekoppeld zijn. 
 

 
 

De zoekterm ‘fietspad’ levert als zoekresultaat de classificatie ‘WGD’ op 
Ook wanneer enkel ‘fiets’, of ‘pad’ ingegeven wordt zal de classificatie ‘WGD’ gevonden worden 

 
4. Onder Datadefinitie is zichtbaar onder welke datadefinitie de getoonde 

attribuutset valt. 
 

5. Onder Attribuutset is zichtbaar onder welke attribuutset de getoonde 
classificatie valt. Dit correspondeert met de waarde onder Omschrijving. 
 

6. Onder Classificatie kan ingesteld worden welke classificatie het te plaatsen 
object moet krijgen. Daarbij kan gekozen worden uit alle classificaties die 
voldoen aan de gekozen attribuutset. 
 

7. Iedere attribuutset bevat één, of meerdere attributen. 
 
Een attribuut kan de eigenschap alleen-lezen hebben, in dat geval kan de 
attribuutwaarde niet aangepast worden. Als het attribuut die eigenschap niet 
heeft, dan kan de attribuutwaarde hier ingesteld worden. 
 
Bij het instellen van de waarde wordt gebruik gemaakt van het domein van het 
attribuut. Het domein wordt uit het model gehaald indien met een model 
gewerkt wordt. 
 
 

 

TIP: 
In het model is het mogelijk om het domein voor een IMGeo-attribuut in te 
perken. Daarvoor dient bij het synchroniseren het bestand Domeinwaarden.csv 
aanwezig te zijn. 
 

     
 

De attribuutwaarden voor het IMGeo attribuut BOR-beheerder zijn gereduceerd van een volledige lijst (links) 
naar een ingeperkte lijst (rechts) 
 

Dit staat nader beschreven in de gebruikershandleiding van de ModelEditor, 
bijlage C. 
 

  



  8. GEOCAD objecten 

GEOCAD Handleiding 91 Versie 3.1 

8. De optie In vlak kan gebruikt worden bij het plaatsen van kenmerkpunten. 
Daarmee wordt in de GEOCAD tekening visueel een indicatie gegeven van het 
vlak dat met het kenmerkpunt gevormd gaat worden. 
 
 

 LET OP: 
Vooral wanneer er gebruik gemaakt wordt van NGdW is het een indicatie. Er 
wordt bij deze functie gebruik gemaakt van standaard de MicroStation 
functionaliteit “Flood” van “Create region” om vlakken te vinden, terwijl NGdW 
gebruik maakt van een regelgeving. 

 
 

 

TIP: 
Het is mogelijk om zelf de weergave van deze vlakken te bepalen. Daarvoor dient 
de classificatie ‘_TMPVLAK’ in de presentatietabel opgenomen te worden. 
 
 

9. Het wiskundig model, ofwel de plaatsingsmethode bepaalt welke punten in de 
tekening geklikt dienen te worden om het object te plaatsen. Per classificatie is 
in het model, en daarmee in de gc_classificaties.dat (zie bijlage C), een 
geometrietype vastgelegd. Afhankelijk van het geometrietype kan gekozen 
worden uit een aantal plaatsingsmethoden. Alle beschikbare 
plaatsingsmethoden staan in bijlage E. 
 

10. Door op de knop Plaats te klikken wordt de tekenfunctie in MicroStation 
gestart. In de tekening kunnen nu de plaatsingspunten aangeklikt worden. 
 
 

 

TIP: 
Bij het toevoegen van lijnobjecten aan de tekening wordt het commando gebruikt 
dat in stuurcode 691 staat ingesteld (zie ook bijlage B). 
 
 

 

TIP: 
Als het te plaatsen object een centroïde is, dan verschijnen er twee plaatsings-
knoppen. Met de knop ‘Plaats centroïde’ kan het centroïde-object zelf geplaatst 
worden en met de knop ‘Plaats grens’ kunnen die grenzen geplaatst worden die in 
het model aan deze centroïde gekoppeld zijn. Dat is dus een filtering van alle 
beschikbare grenzen. 
 

 
 

Die koppeling wordt in het model vastgelegd in zogenaamde topologieën. Zie 
daarvoor de ModelEditor gebruikershandleiding paragraaf 3.13. 
 
Als het model gesynchroniseerd is met een regelgeving waar ook vlakobjecten in 
voor komen, dan zijn die topologieën in het model automatisch aangemaakt. 
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8.5.1. Tekst- en huisnummerobjecten 

Als het te plaatsen object het geometrietype ‘Tekst’ heeft, dan zijn er een aantal 
plaatsingsmethoden beschikbaar. Wat al die plaatsingsmethoden gemeen hebben 
is dat er een tekstwaarde opgegeven kan worden voor het te plaatsen object. 
 

 
 
 

 

TIP: 
Voor het plaatsen van teksten die een kenmerkpunt voor een vlakobject zijn kan het 
beste plaatsingsmethode ’41 (horizontaal)’ gebruikt worden. 
 
 
Voor de plaatsingsmethode ‘45 Huisnummers’ verschijnt het volgende venster: 
 

 
 

1. Het beginnummer van een te plaatsen huisnummerreeks. 
 

2. Het eindnummer van een te plaatsen huisnummerreeks. 
 

3. Het interval waarmee huisnummers binnen een reeks opgehoogd worden. 
 

4. In plaats van een eindnummer kan ook de optie Auto-increment aangevinkt 
worden. Daarbij bepaalt GEOCAD zelf wat het volgende nummer wordt 
(beginnummer + interval). 
 

5. Met een klik op de knop Plaats kan in de tekening een gevel-segment 
geselecteerd worden. Geef vervolgens met een tweede datapunt aan of het 
huisnummer aan de ene, of aan de andere kant van de gevel geplaatst wordt. 
 

6. Met de optie Snijseg kan een huisnummerobject geplaatst worden halverwege 
een voorgevel. Zodra op deze knop geklikt wordt verschijnt op de 
commandoregel de tekst ‘Wijs voorgevelbeginpunt aan’. Er dient dan in de 
tekening een lijnobject geselecteerd te worden (de voorgevel), gevolgd door 
een datapunt aan de kant van de voorgevel waar het huisnummer geplaatst 
moet worden. 
Vervolgens kan een zijgevel geselecteerd worden, die ook weer met een 
datapunt bevestigd dient te worden. Op basis daarvan kan het 
huisnummerobject geplaatst worden. 
 

7. Onder de knop Instellingen staan aanvullende instellingen voor het plaatsen 
van huisnummers. 

1. / 2. 
3. / 4. 

5. / 6. / 7. 
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Instellingen 
 

 
 

1. Met de optie Tekstrichting wordt aangegeven wat de richting wordt waarin het 
huisnummerobject geplaatst dient te worden. 
 

2. Met de optie Leesbaarheid wordt aangegeven of de huisnummerobjecten 
leesbaar dienen te zijn vanuit de gevels, of vanuit de onderkant van de kaart. 
 

3. Met de optie Plaatsing wordt aangegeven welk deel van een huisnummerreeks 
geplaatst dient te worden. Daarbij kan de gehele reeks, alleen het begin- en 
eindnummer, of juist de overige tussenliggende nummers geplaatst worden. 
 

4. Met de optie Voor/Achtergevel wordt aangegeven of de opgegeven afstanden 
t.o.v. de voorgevel, of de achtergevel gemeten worden. 
 

5. De Offset is de afstand van de gevel tot het aangrijpingspunt van de tekst van 
het huisnummer 
 

6. Bij Max wordt de afstand van het huisnummer tot de gevel opgegeven. 
 

7. Bij Zijgevel wordt de voor een huisnummerreeks de afstand tussen de beide 
zijgevels en het begin-, of eindnummer opgegeven. 

 
 

 

TIP: 
Om huisnummers volgens de eisen van de BGT te plaatsen dient de leesbaarheid op 
“Conform BGT” gezet te worden en de Offset moet de waarde “4.000” hebben. 
 
 

 LET OP: 
Huisnummers kunnen langs een boog geplaatst worden, maar bij reeksen van 
huisnummers wordt geen rekening gehouden met de kromming van de boog. 

 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. / 6. / 7. 
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8.5.2. Perceelnummerobjecten 

Als het te plaatsen object het geometrietype ‘Perceelnummer’ heeft, dan is er één 
plaatsingsmethode beschikbaar. 
 

 
 

1. Onder het kopje Kadastrale aanduiding staan de eigenschappen ‘Kadastrale 
gemeente’, ‘Sectie’, ‘Perceelnummer’, ‘Bladnummer’ en ‘Oppervlakte’. 
Hiervoor kan een waarde ingegeven worden die gebruikt wordt bij het plaatsen 
van een perceelnummerobject. 
 

2. Met de optie Automatisch ophogen kan ingesteld worden dat de ingegeven 
waarde voor het perceelnummer automatisch met één wordt opgehoogd bij 
ieder nieuw te plaatsen perceelnummer. 
 

3. Met de optie Plaatsingswijze kan ingesteld worden hoe de leesbaarheid van 
het te plaatsen perceelnummerobject dient te zijn en of die geplaatst gaat 
worden met een bijpijling. 
 

4. Met een klik op de knop Plaatsen kan het perceelnummerobject daadwerkelijk 
in de tekening geplaatst worden. 

1. 

2. 
3. 

4. 
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 Zichtbaarheid objecten 

Met het commando Zichtbaarheid kunnen objecten in GEOCAD zichtbaar, of 
onzichtbaar gemaakt worden op basis van hun geometrietype en/of de waarde van 
het attribuut ‘IMGeo-status’. 
 

 

Key-in 
 

gc_attr4 visibility [ ON/OFF ] 
 

 

Er is geen directe knop voor dit commando, maar het kan benaderd 
worden via Attributen tonen, of Attributen wijzigen. 
 
Met dit commando wordt het volgende venster geopend: 
 

  
 

1. Met de knop ‘Toggles uit’ kunnen alle categorieën in één keer uitgevinkt 
worden. De tekst en functie van de knop wijzigt vervolgens in ‘Toggles aan’. 
 

2. Hier dient aangevinkt te worden op welke categorieën een wijziging van de 
zichtbaarheid aangebracht dient te worden. 
 

3. Door op de knop ‘Toepassen’ te klikken wordt de zichtbaarheid ingesteld voor 
alle ingestelde categorieën. 

 
Voorbeeld: 
 

 
 

Het geometrietypen ‘Centroïden’is uitgevinkt; in het 
kaartbeeld is nog geen verandering zichtbaar 

 
 

Er is op de knop ‘Toepassen’ geklikt; de objecten van 
dit geometrietype zijn onzichtbaar geworden 

 
 

 LET OP: 
Deze functionaliteit werkt alleen op het actieve dgn-bestand en niet op referentie-
bestanden. 

 

1. 

3. 

2. 
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 Inventarisatie 

Met de functie Inventarisatie kan een overzicht gemaakt worden van de inhoud 
van de design file op basis van de GEOCAD-attributen die aan de objecten hangen. 
 

 

Key-in 
 

mdl load mlyst 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Tonen  Inventarisatie 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
Object raadplegen  Inventarisatie 
 

 

In het venster dat vervolgens geopend wordt kan onder het kopje Eigenschappen 
aangevinkt worden op basis van welk attribuut, of welke attributen de lijst 
opgesteld dient te worden. 
 

 
 

Een voorbeeld van een inventarisatie op een bestand met enkele IMGeo-objecten 
 

De lijst met attributen die onder het kopje ‘Eigenschappen’ getoond wordt is 
dynamisch. Die kan aangepast worden via het bestand 
‘inventarisatie_kolommen.dat’, dat beschreven wordt in bijlage J. 
 

 
 

Een voorbeeld van een inventarisatie op hetzelfde bestand met een aangepaste lijst van eigenschappen 
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Met de knoppen Alles aan en Alles uit kunnen alle vinkjes in één keer bediend 
worden. 
 
Door vervolgens op de knop Samenstellen te klikken wordt de inventaris 
opgemaakt. 
 
 

 LET OP: 
Wanneer een eigenschap aangevinkt is die ieder object uniek maakt, zoals een 
identificatie-attribuut, dan kan het verwerken van een grote tekening erg lang 
duren. Daarom wordt daarvoor een waarschuwing gegeven: 
 

 
 
 
Tot slot kan via de knop Opslaan deze lijst geëxporteerd worden naar een bestand. 
Afhankelijk van de instellingen kan dat een csv-bestand, een log-bestand, of een 
pst-bestand zijn. 
 
 

 

TIP: 
Wanneer de volgende attributen aangevinkt zijn: 

 Classificatie 1 

 Functie   (optioneel) 

 Type   (optioneel) 

 FysiekVoorkomen  (optioneel) 

 Pst, 
dan kan de inventarisatie ook opgeslagen worden als een een legendatabel (zie 
bijlage K). 
 
Wanneer naast de hierboven genoemde attributen ook nog het volgende attribuut 
aangevinkt is: 

 Laagnaam, 
dan kan de inventarisatie opgeslagen worden als een pst-bestand, ofwel een 
presentatietabel (zie bijlage D). 
 
Zoek, of maak dus een tekening waarin alle gewenste objecten voorkomen met de 
juiste presentatie, maak de inventarisatie met de genoemde attributen en de 
presentatie-, of legendatabel komt eruit rollen. 
 
Als er een presentatietabel aangemaakt is, open deze dan wel een keer met de 
presentatietabel editor (zie paragraaf 5.4) en sla ‘m daar op, voordat hij echt 
gebruikt wordt. 
 
  



8. GEOCAD objecten   

Versie 3.1 98 GEOCAD Handleiding 

 
 



  9. Landmeetkundige functies 

GEOCAD Handleiding 99 Versie 3.1 

9. LANDMEETKUNDIGE FUNCTIES 

 Uitzet 

Met de functie Uitzet kan een coördinatenbestand met uitzetpunten worden 
aangemaakt. Dit bestand kunt u daarna gebruiken als invoerbestand voor het 
berekenen van uitzetgegevens. 
 

 

Key-in 
 

mdl load uitzet 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Toevoegen  Uitzet 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  ribbonpanel 
Landmeetkundige functies  Uitzet 
 

 

Met dit commando wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 

1. Onder het menu Bestand kan ingesteld worden met welk coördinatenbestand 
gewerkt wordt. Daarbij kan een nieuw, of een bestaand bestand opgegeven 
worden. Het bestaande bestand wordt dan aangevuld vanaf het hoogste 
puntnummer in dat bestand. 
 

2. Onder het menu Instellingen kan aangegeven worden wat de presentatie is van 
de nieuw te plaatsen uitzetpunten. 
 

 

1. / 2. 
3. 

4. 
5. 

6. / 7. 

8. 

12. 
9. / 10. / 11. 
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3. De naam van het bij bestand geopende bestand wordt hier getoond. 
 

4. Met de optie Koppel attributen aan puntelement kan aangegeven worden dat 
het te plaatsen uitzetpunt de attributen dient te krijgen van de gekozen 
classificatie. 
 

5. Bij Classificatie kan aangegeven worden wat de classificatie wordt van de 
nieuw te plaatsen uitzetpunten. 
 

6. Voor het puntnummer kan aangegeven worden wat het nummer is van het 
volgende nieuw te plaatsen uitzetpunt. 
 

7. Voor het puntnummer kan aangegeven worden met welke stap het 
puntnummer iedere keer opgehoogd wordt. 
 

8. Bij Optie kan ingesteld worden welke actie er op het coördinatenbestand 
uitgevoerd wordt. Daarbij zijn de volgende opties beschikbaar: 
 

Nieuwe punten 
toevoegen 

Nieuwe uitzetpunten kunnen tegelijk aan de tekening 
en aan het coördinatenbestand toegevoegd worden 

Huidige punten 
opslaan 

Bestaande uitzetpunten worden bijgewerkt; deze optie 
is alleen beschikbaar wanneer het type ‘Per fence’ 
gebruikt wordt 

Punten 
verwijderen 

Bestaande uitzetpunten kunnen tegelijkertijd uit de 
tekening en uit het coördinatenbestand verwijderd 
worden 

 
9. Bij Type kan ingesteld worden hoe punten in de tekening geselecteerd worden. 

Daarbij zijn de volgende opties beschikbaar: 
 

Per punt Er dient een punt in de tekening geklikt te worden; 
op dat punt wordt een uitzetpunt geplaatst 

Per element Er dient een element in de tekening geselecteerd te 
worden; op ieder begin-, eind- en tussenpunt van het 
geselecteerde object wordt een uitzetpunt geplaatst 

Per fence Er dient een fence aanwezig te zijn en een datapunt in 
de tekening gegeven te worden; ieder object binnen 
het fence wordt op begin-, eind- en tussenpunten 
voorzien van uitzetpunten 

 
10. Met de instelling Tekst handmatig kan aangegeven worden dat de locatie van 

het puntnummer in de tekening handmatig ingegeven wordt. Er wordt dan 
automatisch een bijpijling geplaatst tussen het punt en het puntnummer. 
 

11. Met de instelling Detail in window 8 kan ingesteld worden dat window 8 
geopend wordt. Dit window kan gebruikt worden om in te zoomen op details. 
 

12. Met een klik op de knop Start wordt het commando daadwerkelijk uitgevoerd. 
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Het resultaat van dit commando is dat er uitzetpunten in de tekening geplaatst 
worden. 
 
 

 LET OP: 
Het symbool en de tekst die samen het uitzetpunt vormen zijn gegroepeerd in een 
orphan cell. 

 

 Grondslagbank 

Binnen GEOCAD kunt u grondslagpunten opslaan in een verzamelbestand, 
aangeduid met de naam grondslagbank. Puntobjecten zijn grondslagpunten 
wanneer in het model, en daarmee in de gc_classificaties.dat, is vastgelegd dat ze 
de attribuutset ‘Grondslagpunt’ hebben. 
 
U kunt, afhankelijk van de manier waarop u grondslagpunten gebruikt, één of 
meerdere grondslagbanken onderhouden. De naam van de grondslagbank die 
gebruikt wordt is opgeslagen onder stuurcode 011. 
 
Een grondslagbank heeft een vaste bestandsinhoud. Deze inhoud wordt 
beschreven in bijlage L. 
 

9.2.1. Grondslagbank en het model 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van een model, dan dienen er voor het werken 
met grondslagbanken een aantal zaken in dat model aanwezig te zijn. Het gaat 
daarbij met name om de datadefinitie ‘GRB’, de attribuutset ‘Grondslag’ en alle 
attributen die daarbij horen. 
 

 
 

De attribuutset ‘Grondslagbank’ in de ModelEditor 

 
 

 LET OP: 
Het standaard meegeleverde model is niet ingericht voor het werken met 
grondslagbanken. Vraag NedGraphics om een model daarvoor in te richten. 
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Wanneer het model daarvoor ingericht is wordt de attribuutset ‘Grondslagpunt’ 
getoond in het Attributen tonen venster (zie ook paragraaf 8.3.1). 
 

 
 

De attributen van een geselecteerd grondslagpunt in het Attributen tonen venster 
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9.2.2. Grondslagbank importeren 

Met de functie Grondslag importeren kunnen punten uit de actieve grondslagbank 
geïmporteerd worden in een design file. 
 

 

Key-in 
 

mdl load pl_gr;gc_pl_gr import 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Toevoegen  
Grondslagbank importeren 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  
ribbonpanel Landmeetkundige functies  
Grondslagbank importeren 
 

 

Hiermee wordt het volgende dialoog venster geopend: 
 

 
 

1. Met de optie Status “D” ook afbeelden kan aangegeven worden dat ook de niet 
actieve grondslagpunten (dat wil zeggen de grondslagpunten met de status 
“D”) uit de grondslagbank geïmporteerd worden in de tekening. 
 

2. Met de optie Puntnummers(s) kan een filtering aangebracht worden voor de te 
importeren grondslagpunten op basis van hun puntnummers. 
Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de karakters “*” en “?”. 
Het karakter “*” staat daarbij voor een onbeperkt aantal onbekende tekens en 
het karakter “?” staat voor precies één onbekend teken. 
 

3. De grondslagbank waaruit de punten geïmporteerd worden. 
 

4. Met de optie Fence kan een filtering aangebracht worden voor de te 
importeren grondslagpunten op basis van een fence. 
 

5. Met een klik op de knop Importeren wordt de import van grondslagpunten 
gestart. 

 
Het resultaat is dat de grondslagpunten als cell in de tekening geplaatst worden. 

1. 
2. 

3. 

4. / 5. 
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9.2.3. Grondslagbank exporteren 

Met de functie Grondslagbank exporteren kunnen grondslagpunten uit de actieve 
tekening geëxporteerd worden naar een grondslagbank. 
 

 

Key-in 
 

mdl load pl_gr;gc_pl_gr export 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Toevoegen  
Grondslagbank exporteren 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  
ribbonpanel Landmeetkundige functies  
Grondslagbank exporteren 
 

 

Hiermee wordt het volgende scherm geopend: 
 

 
 

1. Onder Uitvoerformaat kan aangegeven worden naar welk bestandsformaat de 
geselecteerde grondslagpunten geëxporteerd worden. 
 
Daarbij kan gekozen worden uit vier formaten: 
 

(grb) Grondslagbank dit formaat is beschreven in bijlage L 

(seq) Bekijken met editor dezelfde gegevens als een grb-bestand, 
maar anders geordend, zodat ze beter 
leesbaar zijn in een tekstverwerker 

(csv) Puntnummer,X,Y,Z Komma gescheiden bestand met 
puntnummer, x-, y- en z-coörindaatwaarden 

(dat) Puntnummer,X,Y,Z Tab gescheiden bestand met puntnummer, x-, 
y- en z-coörindaatwaarden 

 
2. De naam van het te exporteren bestand. Het is verplicht om dit veld in te 

vullen. 
 

3. Met de optie Fence kan een filtering aangebracht worden in de te exporteren 
grondslagpunten. 
 

4. Met een klik op de knop Exporteren wordt het uitvoerbestand geschreven. 
 

1. 

2. 

3. / 4. 
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 Transformeren & Inpassen 

GEOCAD beschikt over een krachtige functie waarmee u (een deel van) een 
bestand kunt inpassen in een bestaande tekening. 
 

 
Het planpand dat ingepast dient te worden 

 
 

Het resultaat van het inpassen 

 

Dit zogenaamde transformeren vindt plaats op basis van gemeenschappelijke 
punten (aansluitpunten) in het in te passen bestand en de bestaande situatie. 
 
Met deze functie wordt de geselecteerde geometrie getransformeerd van het 
‘oude’ puntenveld (aansluitpunten op de in te passen situatie) naar het 
‘nieuwe’ puntenveld (aansluitpunten op de bestaande situatie). 
 
De punten in het oude puntenveld krijgen de classificatie _TIOUD en de punten in 
het nieuwe puntenveld krijgen de classificatie _TINIEUW. 
 
Puntenvelden en te transformeren objecten hoeven niet in dezelfde design file(s) 
te staan: GEOCAD kan ook aansluitingspunten in referentiebestanden zoeken. Op 
deze manier kan ook een referentiebestand met significante aansluitpunten voor 
permanent gebruik worden samengesteld, denk daarbij aan grondslagpunten. 
 

 

Key-in 
 

mdl load transf 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Bewerken  
Transformeren & Inpassen 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  
ribbonpanel Landmeetkundige functies  
Transformeren & Inpassen 
 

 

Met het commando wordt het startvenster voor het transformeren getoond: 
 

 
 

Hierin kunt u de benodigde aansluitingspunten plaatsen. Dat kan zowel door de 
punten handmatig aan te klikken in de design file, als door gebruik te maken van 
bestaande punten uit een grondslagbank. Bij Plaatsing wordt deze keuze gemaakt. 
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Indien gekozen wordt voor de plaatsingsmethode Grondslagbank verschijnt, nadat 
op de knop Aansluitpunten plaatsen geklikt wordt, het volgende dialoog: 
 

 
 

Hierin kan een punt uit een grondslagbank (zie paragraaf 9.2)gekozen worden om 
te dienen als aansluitpunt in het oude-, of nieuwe stelsel. 
 
 

 LET OP! 
De naam van deze grondslagbank kan worden opgegeven in stuurcode 011. 

 
 
Indien gekozen wordt voor de plaatsingsmethode Handmatig verschijnt er geen 
venster, maar kan het aansluitpunt direct in de tekening geplaatst worden. 
 
De punten worden geplaatst in een Stelsel. Dat kan zijn in het oude stelsel, in het 
nieuwe stelsel, of in beide stelsels. 
In dat laatste geval wordt u twee maal achtereen gevraagd om een punt te 
plaatsen. Let daarbij op de MicroStation tekstregel: 
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Ieder plaatsingspunt wordt voorzien van een puntnummer. Daarvoor is een 
invoerveld Nummer beschikbaar. Indien Automatisch nummeren aangevinkt is 
wordt het nummer dat gebruikt wordt automatisch opgehoogd met de waarde die 
bij Stapgrootte ingevuld is. 
 
 

 LET OP! 
Een puntnummer mag slechts twee maal voorkomen (één keer in het oude stelsel 
en één keer in het nieuwe stelsel). 
De functie Transformeren controleert echter niet of een puntnummer uniek is. 

 
 

 LET OP! 
Voor de presentatie van de classificaties _TIOUD en _TINIEUW dient een cell 
gekozen te worden die een tekstveld bevat. 
Standaard wordt hiervoor de cell TRANS uit cell-bibliotheek GEOCAD.CEL gebruikt. 

 
 

  
 

Indien u geen aansluitingspunten (meer) wilt plaatsen, kunt u via de knop 
Berekenen doorgaan naar het volgende scherm. 
 

 
 

Dit is het dialoogscherm waarin de eigenlijke transformatie plaats vindt. Het is 
volledig dynamisch. Zodra u een wijziging aanbrengt in een puntenveld, worden de 
parameters en toetsing direct opnieuw berekend. Het effect van het aan- of 
uitschakelen, verwijderen, wijzigen of toevoegen van een aansluitingspunt is direct 
zichtbaar. U kunt daardoor zeer snel fouten in de aansluitingspunten opsporen en 
verbeteren of elimineren. 
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Van elke transformatie kan bovendien een volledig rapport aangemaakt worden, 
ten behoeve van de kwaliteitsbewaking. 
 
In dit venster kunt u de volgende dingen instellen: 
 

 Transformatie 
Er kan gekozen worden voor een gelijkvormige transformatie, waarbij de 
verhouding tussen X en Y van het in te passen bestand behouden blijft, of een 
affiene transformatie, waarbij die verhouding aangepast kan worden. 
 

 Rapportage 
Hiermee kan een bestand aangemaakt worden met de extensie *.trf. Dit 
bestand is een transformatierapport, dat op een overzichtelijke wijze 
weergeeft wat de parameters van de transformatie zijn. Dit rapport kan 
automatisch gegenereerd worden na iedere wijziging (Altijd opslaan 
aanvinken), of op ieder gewenst moment handmatig aangemaakt worden (op 
de knop Opslaan klikken). 
 

 Berekeningsresultaten 
In het bovenste gedeelte van het venster staan de belangrijkste resultaten van 
de berekeningen voor de transformatie. 
 

 Puntenlijst 
De lijst met aansluitingspunten. Door te dubbelklikken op een punt in de lijst 
wordt in de tekening op het desbetreffende punt ingezoomd. Tegelijkertijd 
wordt het venster Zoeken of wijzigen aansluitpunten geopend met de 
gegevens van het geselecteerde punt. 
 

 Vectoren 
De afstand die de aansluitingspunten na de transformatie van hun aangegeven 
coördinaten af liggen kan uitgedrukt worden in een vector. Hoe groter de 
vectoren, hoe slechter het bestand ingepast kan worden. Als gebruiker kunt u 
instellen wat de maximale lengte van een vector is die u nog accepteert. 
 

 Aantallen punten 
Er wordt een overzichtje gegenereerd van het aantal punten in de lijst, het 
aantal punten dat verworpen is op basis van de toetswaarde en het aantal 
uitgeschakelde punten. 
Voor een transformatie dienen er minimaal twee punten uit de lijst 
ingeschakeld te zijn. 
 

 Inschakelen / Uitschakelen 
Het geselecteerde punt in de lijst kan in- en uitgeschakeld worden met de twee 
knoppen links onderaan. Uitgeschakelde aansluitingspunten hebben geen 
invloed meer op het eindresultaat. 
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 Zoeken of wijzigen 
Met een klik op deze knop wordt het venster Zoeken of wijzigen 
aansluitingspunten getoond. Wanneer u hierin een puntnummer invult en 
vervolgens op de knop Zoek klikt, dan wordt in de tekening op dat punt 
ingezoomd en worden de bijbehorende gegevens in het venster getoond. 
 

  
 

Via dit venster kunnen de bijbehorende gegevens ook gewijzigd worden. Het is 
zelfs mogelijk om het punt in de tekening te verplaatsen. Via de knop 
Berekenen kunt u terug keren naar het Toetsing en rapportage venster. 
 

 Vectoren tonen 
De vectoren die berekend zijn voor deze transformatie kunnen in de tekening 
zichtbaar gemaakt worden via de knop Vectoren tonen. 
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Wanneer al deze instellingen voor de aansluitingspunten gemaakt zijn, dan kan u 
op de knop Transformeren klikken. Daarmee wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 

Hierin kunt u nog opgeven of teksten en cellen bij de transformatie verplaatst 
en/of verschaald dienen te worden. 
Teksten en cellen die orthogonaal (onder een hoek van 0/100/200/300 gon) 
geplaatst zijn kunnen daarvan uitgezonderd worden. 
 
Vervolgens dient u bij methode op te geven of de transformatie uitgevoerd wordt 
per element, binnen een fence, of op het totale bestand. In alle gevallen worden 
eventueel gekoppelde referentiebestanden niet mee getransformeerd. 
 
Met de optie Inpassen op restvectoren wordt zoveel als mogelijk aangenomen dat 
de aansluitpunten bij het transformeren exact op elkaar dienen te liggen. Zonder 
deze optie kan daar een klein verschil in bestaan. 
 
Met de optie Aansluitpunten oude stelsel transformeren worden ook de 
aansluitpunten met de classificatie _TIOUD bij het transformeren verplaatst. 
 
Tot slot kan met de knop Start de daadwerkelijke transformatie uitgevoerd 
worden. 
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 Rechthoekig maken 

Gebouwen in kaarten zijn meestal rechthoekig van vorm of hebben in ieder geval 
een aantal evenwijdige zijden. De functie Rechthoekig maken (squaring) maakt het 
mogelijk om gedigitaliseerde gebouwen op deze punten te corrigeren. 
 

 

Key-in 
 

mdl load square 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Bewerken  Rechthoekig maken 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  
ribbonpanel Landmeetkundige functies  
Rechthoekig maken 
 

 

Hiermee wordt het volgende scherm geopend: 
 

 
 

1. Onder het menu Instellingen/Merkteken zit een venster waarin de presentatie 
eigenschappen van een merkteken ingesteld kunnen worden. 
 

 
 

Een merkteken wordt wanneer de door squaring aangebrachte correcties 
groter zijn dan de precisie van de gecorrigeerde punten. Dit is enkel ter 
signalering. 
De merktekens krijgen de classificatie ‘_SQ_MERK’. 
 
Dit proces gaat volgens de methode van Van Osch [Geodesia '85, blz. 168-171]. 
 

2. Bij Methode dient aangegeven te worden hoe de elementen die bij de 
bewerking meedoen in de tekening geselecteerd gaan worden. 
 

3. Bij Tolerantie kan een waarde in gon opgegeven worden voor de maximale 
correctie die toegepast mag worden. Er wordt aanbevolen de volgende 
waarden te hanteren: 
 

Schaal Tolerantie 
1:500, 1:1000  5 gon 
1:2500, 1:5000 10 gon 

1. 

2. 
3. 

4. 

5
. 

6
. 
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4. De optie Gerelateerd is alleen beschikbaar bij de selectiemethode ‘selectieset’. 
Hiermee kan aangegeven worden of de elementen binnen een selectieset 
gezamenlijk of afzonderlijk gesquared moeten worden. Gezamenlijk houdt in 
dit verband in dat getracht wordt binnen de tolerantie de objecten eenzelfde 
richting te geven. 
 

5. Onder element informatie staan twee getallen die iets zeggen over het 
resultaat van de sqaring. 
De gemiddelde verschuiving geeft aan wat de gemiddelde correctie op één van 
de hoekpunten is in meters. 
En de standaardafwijking in meters wordt getoond. 
 

6. Door op de knop Start te klikken wordt het commando daadwerkelijk 
uitgevoerd. 

 
Elementen worden met deze functie naar de volgende levels weggeschreven: 

 Originele elementen: “(rechthoekig maken) oud” 

 Nieuwe elementen: Actieve level 

 Merkteken: Zelf in te stellen 
 
 

 

TIP: 

 Het is beter om vooral op gehele elementen te squaren en pas daarna te 
structureren. 

 Als na de methode Fence de bewerking ongedaan gemaakt wordt, dan gaat dit 
per element. Dit is erg onhandig als het gaat om een groot aantal elementen. In 
dat geval kan beter gebruik gemaakt worden van methode selectieset. 
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10. NUMMERAANDUIDINGEN 

 Tussenmuren & Huisnummers 

Met deze functie kunnen tussenmuren en/of huisnummers worden gegenereerd 
door middel van het aanwijzen van een gebouw. 
 

 

Key-in 
 

mdl load tussenmuur 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Toevoegen  
Tussenmuren & Huisnummers 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  
ribbonpanel Landmeetkundige functies  
Tussenmuren & Huisnummers 
 

 

Met dit commando wordt het volgende venster geopend: 
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10.1.1. Instellingen 

Door te klikken op de knop Instellingen verschijnt er een dialoogscherm met een 
drietal tabbladen waar een aantal instellingen gedaan kunnen worden. 
 
Op het tabblad Classificaties kunnen de classificaties aangegeven worden van de 
nieuw te plaatsen tussenmuren en huisnummers. 
 

 
 

Op het tabblad Weergave selectie staan de instellingen voor de weergave van het 
geselecteerde gebouw, de geselecteerde voorgevel en de geselecteerde zijgevel. 
 

 
 

Op het tabblad Algemeen kan ingesteld worden dat ook het menu van Create 
Region getoond moet worden. 
 

 
 
 

 LET OP: 
Bij het menu van Create Region mag de optie Associative Region Boundary NIET 
geactiveerd zijn. 
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10.1.2. Voorgevel selecteren 

Met de knop Selecteren kan een gebouw in de tekening geselecteerd worden dat 
voorzien dient te worden van huisnummers en/of tussenmuren. 
 
De selectie wordt in drie stappen gedaan. In de eerste stap kan de cursor over het 
gebouw heen bewogen worden. Het gebouw wordt dan gehighlight in de tekening. 
 
Vervolgens dient er in de tweede stap een datapunt binnen het gebouw aangeklikt 
te worden. 
 
 

 LET OP: 
Geef het datapunt binnen het gebouw aan de kant waar de nummering begint moet 
beginnen en bij voorkeur dicht bij de gevel waar de nummers aan dienen te liggen. 
 
 
Tot slot dient er als derde stap nog een datapunt ter bevestiging gegeven te 
worden. 
 

 
 

Stap 1: 
Het gebouw wordt gehighlight 
 

 
 

Stap 2: 
Een datapunt in het gebouw 
 

 
 

Stap 3: 
Een datapunt ter bevestiging 
 

 

Het resultaat is dat de gevel die het dichtst in de buurt van het eerste datapunt ligt 
gearceerd weergegeven wordt en dat in het venster aangegeven is dat de 
voorgevel geselecteerd is. 
 

 
 

De voorgevel is geselecteerd 
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Tevens is de knop Voorgevel actief. Daarmee kan opnieuw een gevel van hetzelfde 
gebouw aangewezen worden als voorgevel. Daarvoor zijn twee methoden 
beschikbaar. 
 

 
 

Met de methode Selecteren kan een segment in de tekening geselecteerd worden 
waarlangs de huisnummers en/of tussenmuren geplaatst worden, gevolgd door 
een datapunt ter bevestiging. 
 
 

 LET OP: 
Indien de voorgevel uit meerdere segmenten bestaat wordt alleen het geselecteerde 
segment gebruikt. In dat geval is de methode ‘Twee punten’ meer bruikbaar. 
 
 
Met de methode Twee punten kan een gevel aangewezen worden door de twee 
uiteinden van de gevel aan te klikken. 
 

10.1.3. Zijgevel selecteren 

De knop Zijgevel selecteren is alleen beschikbaar als de optie Loodrecht op 
voorgevel niet is aangevinkt. Deze optie is vooral bruikbaar voor zijgevels die niet 
haaks op de voorgevel staan. 
 

 
 

Voorbeeld van zijgevel die niet 
haaks op de hoofdgevel staat 
 

 
 

De hoofdgevel is aangewezen 
 

 
 

De hoofdgevel en de zijgevel 
zijn aangewezen 
 

 

Voor het selecteren van de zijgevel zijn twee methoden beschikbaar. 
 

 
 

Met de methode Selecteren kan een segment in de tekening geselecteerd worden 
dat als zijgevel dient, gevolgd door een datapunt ter bevestiging. 
 
Met de methode Twee punten kan een gevel aangewezen worden door de twee 
uiteinden van de gevel aan te klikken. 
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Het resultaat is dat de zijgevel in de tekening gearceerd wordt en dat in het venster 
aangegeven is dat de zijgevel geselecteerd is. 
 

 
 

De zijgevel is geselecteerd 

 

10.1.4. Eigenschappen voor tussenmuren 

Voor het plaatsen van tussenmuren kunnen de volgende instellingen gemaakt 
worden: 
 

 
 

1. Of er tussenmuren geplaatst moeten worden. Het is mogelijk om een 
hoofdgevel alleen te voorzien van huisnummers. 
 

2. Het Aantal verblijfsobjecten dat geconstrueerd wordt door het plaatsen van de 
tussenmuren. Hier mag een getal tussen 1 en 100 ingevuld worden. 
 

3. De Dikte gevelmuur heeft invloed op de afmetingen van de buitenste 
verblijfsobjecten. Er wordt dan een correctie toegepast voor de afmetingen 
van de gevelmuren zelf. 
 

 
 

De dikte van de gevelmuur is op nul ingesteld; 
alle verblijfsobjecten zijn even groot 
 

 
 

De dikte van de gevelmuur heeft de maximale 
waarde (200 cm); 
de buitenste verblijfsobjecten zijn groter dan de 
middelste verblijfsobjecten 
 

 

4. Met de optie Loodrecht op voorgevel aangevinkt wordt er geen gebruik 
gemaakt van een geselecteerde zijgevel, zoals beschreven in paragraaf 10.1.3. 

1. 

2. 
3. 

4. 
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10.1.5. Eigenschappen voor huisnummers 

Voor het plaatsen van huisnummers kunnen de volgende instellingen gedaan 
worden: 
 

 
 

1. Of er huisnummers geplaatst moeten worden. Het is mogelijk om een 
hoofdgevel alleen te voorzien van tussenmuren. 
 

2. Met de knop Verplaatsen wordt de functie Huisnummeraanduiding 
verplaatsen gestart. Dit commando wordt ook beschreven in paragraaf 10.3. 
 

3. Het Starthuisnummer is het eerste huisnummer in een te plaatsen reeks. 
 

4. Bij Toevoeging kan de toevoeging van het te plaatsen huisnummer ingevuld 
worden. 
 

5. Bij Stapgrootte kan aangegeven worden wat het interval is van een te plaatsen 
reeks huisnummers. Dit is afhankelijk van het aantal verblijfsobjecten. 
 

6. Bij Afstand tot de gevel wordt ingesteld op welke afstand de huisnummers van 
de aangewezen gevel komen te staan. 
 

7. Met de Positie kan aangegeven worden of de huisnummers aan de binnen-, of 
aan de buitenkant van het gebouw geplaatst dienen te worden. 
 

8. Met de Stand kan aangegeven worden hoe de huisnummers geplaatst worden 
ten opzichte van de aangewezen hoofdgevel. Daarbij kan een keuze gemaakt 
worden uit vier mogelijkheden: 
 

 Parallel aan gevel; Loodrecht op de aangewezen hoofdgevel 

 Omgekeerd;  Zoals parallel aan de gevel, maar dan andersom 

 Leesbaar;  Loodrecht, of omgekeerd, naar gelang de 
leesbaarheid 

 Horizontaal;  Noord gericht, leesbaar vanuit het zuiden 

1. / 2. 
3. 

5. 
4. 

6. 
7. 
8. 
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10.1.6. Accepteren 

Wanneer alle instellingen gemaakt zijn en het venster aangeeft dat alle selecties in 
orde zijn, dan kunnen de huisnummers en/of tussenmuren met de knop 
Accepteren in de tekening geplaatst worden. 
 

 
 

Alle instellingen zijn in orde 
 

 
 

Na een klik op de knop Accepteren worden de huisnummers en tussenmuren in de tekening geplaatst 
 

Indien de optie Loodrecht op voorgevel aangevinkt is kan ook de optie 
Automatisch selecteren geactiveerd worden. 
 

 
 

Automatisch accepteren is ingeschakeld 
 

Met deze optie ingeschakeld is het niet meer nodig om een tweede datapunt ter 
bevestiging te geven. Dit vergroot de snelheid van werken. 
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 Openbare ruimte labels en nummeraanduidingsreeksen 

In de BGT kunnen een aantal (vlak)objecten voorzien worden van een 
begeleidende tekst. 
 
Objecten die tot de openbare ruimte gerekend worden, zoals wegen, waterwegen 
en spoorwegen, kunnen voorzien worden van een openbare ruimte label. Aan deze 
‘ORL’ is onder andere het verplichte attribuut ‘IdentificatieBAGORL’ gekoppeld. 
Daarmee wordt verwezen naar de gegevens over dit openbare ruimte object in de 
BAG-registratie. 
 
Aan pandobjecten kan een nummeraanduidingsreeks gekoppeld worden. Deze 
‘NAR’ geeft aan welk huisnummer, of welke reeks van huisnummers bij het 
pandobject hoort. Het verplichte attribuut ‘IdentificatieBAGVBOlaag’ en het 
optionele attribuut ‘IdentificatieBAGVBOhoog’ geven het begin en eind van de 
nummerreeks aan. 
 
Voor ORL en NAR objecten is bepaald dat ze altijd het aangrijpingspunt 
“midden-midden” hebben en dat ze altijd “leesbaar” dienen te zijn vanaf de 
zuidkant van de kaart. Dat laatste houdt in dat de rotatiehoek van de labels enkel 
tussen de 90° en -90° mag zijn. 
 

 
In de werkafspraak voor ORL en NAR is opgenomen dat de hoek van de labels positief is wanneer het label 
schuin naar beneden wijst en negatief wanneer het schuin omhoog wijst. 

 

Bij het inchecken in NGdW wordt gecontroleerd of de hoek van het label aan de 
eisen voldoet. 
 
Bij het inchecken in NGdW wordt echter niet gecontroleerd of een label voldoet 
aan de eis dat het aangrijpingspunt “midden-midden” is. Wanneer het 
aangrijpingspunt niet conform de eis is, controleer dan de volgende instellingen: 
 
1. Presentatietabel 

In de presentatietabel kan voor de classificaties ORL en NAR opgegeven 
worden dat de ‘jusification’ op ‘CC’ (centre-centre) staat. 
 

 
 

Daarmee wordt ingesteld dat als er nieuwe ORL en NAR objecten geplaatst 
worden, dat die het aangrijpingspunt “midden-midden” krijgen. 
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2. Alles.tab 
Het bestand ‘Alles.tab’ is een uitleestabel die gebruikt wordt bij de export van 
dgn-bestanden naar xml-formaat. Dit type bestand staat beschreven in 
bijlage H. 
 
In het bestand ‘alles.tab’ kan opgenomen te worden dat voor de classificaties 
ORL en NAR aangrijpingspuntcode ‘15’ gebruikt wordt. 
 

 
 

Daarmee wordt ingesteld dat het aangrijpingspunt van ORL en NAR objecten 
bij de export van dgn naar xml omgezet wordt naar “midden-midden”. 
 

3. Xml2xml 
In het stuurbestand ‘xml2xml_tekst.xml’ kan per tekstobject een 
aangrijpingspunt genoemd zijn. 
 

 
 

Daarmee wordt ingesteld dat het aangrijpingspunt van tekstobjecten wordt 
omgezet tijdens een export naar xml, die bijvoorbeeld gebruikt wordt bij het 
inchecken in NGdW. 

 



10. nummeraanduidingen   

Versie 3.1 122 GEOCAD Handleiding 

 Nummeraanduiding verplaatsen 

In de BGT is de eis opgenomen dat de nummeraanduiding (huisnummer of 
huisnummerreeks) op 4 m van de voorgevel wordt geplaatst en het 
aangrijpingspunt midden-midden heeft. De richting van de tekst is evenwijdig of 
loodrecht op de voorgevel, afhankelijk van welke waarde tussen -45 en +45 graden 
ligt. Een eis van de BGT (en NGdW) is dat het aangrijpingspunt binnen het pand ligt 
waar de nummeraanduiding / verblijfsobjecten bij horen. GEOCAD controleert daar 
niet op, dus houdt dat zelf in de gaten. 
 
Bestaande huisnummers op de kaart kunnen aan de bovengenoemde eis 
aangepast worden met de functie Nummeraanduiding verplaatsen. 
 

 

Key-in 
 

mdl load movetext;gc_verplaatsen 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Wijzigen  
Nummeraanduiding verplaatsen 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  
ribbonpanel Hulpmiddelen  
Nummeraanduiding verplaatsen 
 

 

De functie kan ook worden opgestart via de functie Tussenmuren en huisnummers 
(zie paragraaf 10.1). 
 
Met het starten van de functie wordt het onderstaande venster geopend. 
 

 
 

In dit venster kunnen een afstand tot de gevel en een plaatsingsmethode 
opgegeven worden. 
 

10.3.1. Parallel aan segment plaatsen 

Met de plaatsingsmethode ‘Dynamisch, parallel aan aangewezen segment’ kan een 
tekst zodanig geroteerd worden dat die evenwijdig komt te liggen aan de lijn die in 
de tekening geselecteerd wordt. Bovendien wordt de tekst ook nog op de 
opgegeven afstand van de lijn geplaatst. 
 
Het commando wordt uitgevoerd in drie stappen. Eerst wordt de tekst 
geselecteerd die evenwijdig geplaats moet worden, daarna wordt de lijn 
geselecteerd waaraan de tekst evenwijdig geplaatst moet worden en tot slot kan 
een positie gekozen worden langs de geselecteerde lijn om de tekst te plaatsen.   
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Stap 1 

 
Stap 2 

 
Stap 3 

 
Resultaat 

 

 
 

Huisnummers die horizontaal geplaatst zijn 

 
 

Dezelfde huisnummers, maar dan evenwijdig aan de 
gevel geplaatst op vier meter afstand van de gevel 

 

10.3.2. Halverwege segment plaatsen 

Met de plaatsingsmethode ‘Halverwege het aangewezen segment’ kan een tekst 
zodanig verplaatst worden dat die loodrecht op het middelpunt komt te liggen van 
de lijn die in de tekening geselecteerd wordt. Bovendien wordt de tekst ook nog op 
de opgegeven afstand van de lijn geplaatst. 
 
Het commando wordt uitgevoerd in twee stappen. Eerst wordt de tekst 
geselecteerd die verplaatst moet worden, daarna wordt de lijn geselecteerd 
waarvan de middenpositie gebruikt moet worden. 
 

 
Stap 1 

 
Stap 2 

 
Resultaat 

 

 
 

Huisnummers die niet in het midden 
van de gevel staan 

 
 

Dezelfde huisnummers, maar dan halverwege de gevel 
van het pand waar ze betrekking op hebben 

 

Wanneer huisnummers zowel parallel aan, als halverwege het segment geplaatst 
zijn, op vier meter van de gevel, dan zijn de huisnummers geplaatst conform de 
eisen van de BGT. 
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11. OBJECTEN WIJZIGEN 

 Knippen 

De functie Knippen splitst een aangewezen element op de aangewezen plaats en 
koppelt de oorspronkelijke GEOCAD-attributen aan de twee nieuw gevormde 
elementen. 
 

 

Key-in 
 

mdl unload tools;mdl load tools;gc_tools knippen 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Wijzigen  Knippen 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
Hulpmiddelen  Knippen 
 

 

 
 

Met de functie Knippen kan het zwarte object geknipt worden op het kruispunt met het rode object 
 

De functie Knippen heeft geen dialoogscherm. In plaats daarvan worden de 
aanwijzingen op de commandoregel getoond. 
 

 
 

Selecteer het element dat opgesplitst moet worden, op de plaats waar het 
knippunt moet komen. Wanneer een element is geselecteerd zal het oplichten, en 
wordt er gevraagd om het gevonden element te accepteren. 
 

 
 

Na acceptatie wordt het element op de plaats van het selectiepunt in twee 
afzonderlijke elementen gesplitst. Wanneer aan het oorspronkelijke element 
GEOCAD-attributen gekoppeld waren, worden deze ongewijzigd overgenomen bij 
de twee nieuwe elementen. 
 
 

 

TIP: 
Deze functie is gelijk aan de MicroStation functie partial_delete met twee 
datapunten op dezelfde plaats, waarbij er tevens voor gezorgd wordt dat de 
GEOCAD-attributen overgedragen worden, wat met standaard MicroStation nog wel 
eens mis gaat. 
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 Aansluiten 

Met de functie Aansluiten kunnen over- en undershoots handmatig worden 
weggewerkt. 
 

 

Key-in 
 

mdl unload tools;mdl load tools; 
gc_tools aansluiten 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Wijzigen  Aansluiten 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
Hulpmiddelen  Aansluiten 
 

 

 
 

Er is sprake van een overshoot wanneer een object 
een klein eindje over een ander object heen 
steekt, zoals hier het rode object een klein eindje 
over het zwarte object heen steekt 

 
 

Er is sprake van een undershoot wanneer een object een 
ander object net niet raakt, zoals hier het rode object, 
dat het zwarte object niet raakt 

 

Met het commando wordt het onderstaande venster geopend: 
 

 
 

Met de optie Verlengen kan een element worden verlengd, of verkort naar een 
ander element, in het verlengde van het aangewezen element. 
 

 
 

Met de optie Kortste afstand wordt een element verlengd of verkort naar een 
ander element, volgens de kortste afstand naar dit element. 
 

 
 

Wijs vervolgens het aan te sluiten element (het rode element in het voorbeeld) aan 
en bevestig dat met een klik in de tekening. Doe daarna hetzelfde met het 
doelelement (het zwarte element). Volg de aanwijzingen op de commando regel. 
 

  
 
 

 LET OP: 
Bij deze functie wordt slechts een beperkt aantal elementtypes ondersteund. Bij de 
optie Verlengen Line, Linestring en Arc. Bij de optie Kortste afstand Line en Linestring. 
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 Snijpunt maken 

Met de functie Snijpunt maken kan een snijpunt op 2 lijnelementen gemaakt 
worden. 
 

 

Key-in 
 

mdl unload tools;mdl load tools;gc_tools snijpunt 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Wijzigen  Snijpunt maken 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
Hulpmiddelen  Snijpunt maken 
 

 

Wijs vervolgens twee keer een element aan en bevestig telkens met een datapunt 
in de tekening. Volg de aanwijzingen op de commando regel. 
 

  
 
 

 
 
 

 LET OP: 
Bij deze functie worden slechts de elementtypen Line en Linestring ondersteund. 
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 Droppen 

De functie Droppen splitst complexe elementen in de afzonderlijke deelelementen 
waaruit het complexe element is opgebouwd. De GEOCAD-attributen van het 
oorspronkelijke (complexe) element blijven aan alle deelelementen gekoppeld. 
 

 

Key-in 
 

mdl load drop 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Wijzigen  Droppen 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
Hulpmiddelen  Droppen 
 

 

Met dit commando wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 

1. Met de optie Linestrings/Shapes wordt aangegeven dat naast complex strings 
ook linestrings en shapes opgesplitst worden. 
 

2. Met de optie Stroke bogen wordt aangegeven dat bogen omgezet worden in 
lijnstrings met rechte segmenten die de loop van de boog benaderen. 
 
 

 

TIP: 
Bij het stroken wordt gebruik gemaakt van de variabele GC_CENTRO_STROKE. 
Deze waarde is de maximale afstand die aangehouden wordt tussen de 
oorspronkelijke boog en de gegenereerde rechte segmenten in millimeters. 
 
Hoe kleiner deze variabele staat ingesteld, hoe meer rechte segmenten er 
aangemaakt worden. Default staat deze variabele op 10.0 ingesteld. 
 
 

3. Bij de optie Mode kan ingesteld worden hoe de selectie gemaakt wordt van 
elementen die gedropt worden. Daarbij zijn drie keuzemogelijkheden: 
 

Element Een handmatig geselecteerd complex element 

Fence Alle complexe elementen binnen een (van tevoren 
geplaatst) fence 

Totaal Alle complexe elementen in de tekening 
 

4. Met een klik op de knop Start wordt de functie gestart. Daarbij is nog een 
datapunt in de tekening vereist. 

 
 

 LET OP: 
Gebruik in een GEOCAD-tekening bij voorkeur deze functie en niet het standaard 
MicroStation commando Drop element, omdat daarbij de gekoppelde GEOCAD-
attributen verloren kunnen gaan. 

1. 
2. 
3. 

4. 
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 Roteren 

Met de functie Roteer kunt u teksten en cellen roteren naar (dus niet over) een 
bepaalde hoek. U kunt de gewenste hoek op diverse manieren instellen. 
 

 

Key-in 
 

mdl load naverk;gc_naverk dialogroteer 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Wijzigen  Roteren 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
Hulpmiddelen  Roteren 
 

 

Met dit commando wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 

1. Onder de Actieve hoek kan ingesteld worden onder welke hoek het 
geselecteerde element geplaatst wordt. In het tekstvak staat de 
daadwerkelijke actieve hoek, met de knoppen kan de actieve hoek bewerkt 
worden: 
 

+ 180 De actieve hoek wordt met 180 graden opgehoogd 

+ 90 De actieve hoek wordt met 90 graden opgehoogd 

+ 45 De actieve hoek wordt met 45 graden opgehoogd 

2pt  AA De actieve hoek instellen door twee punten in de tekening aan te klikken 

Ele  AA De actieve hoek instellen door die over te nemen van een geselecteerd 
element 

Vorige De vorige actieve hoek binnen deze functie 

 
2. Onder Roteer kan de functie geactiveerd worden. Klik daarvoor op één van de 

twee knoppen en geef vervolgens een datapunt in de tekening. 
 

Naar AA Selecteer de teksten in de tekening om naar de actieve hoek geroteerd te 
worden 

Lezend Met deze optie aangevinkt wordt een correctie van 180° toegepast op het 
moment dat de tekst anders op zijn kop komt te staan 

Zet lezend Er wordt een correctie van 180° toegepast op teksten die op hun kop 
staan 

 
3. Als er een Fence in de tekening staat wordt dit vinkje actief. Alle tekst- en cell-

elementen binnen het fence zullen geroteerd worden. 
 
 

 LET OP: 
Teksten worden geroteerd ten opzichte van hun justification punt, cellen ten opzichte 
van hun origin punt. Indien dit punt niet in het midden van de tekst of cell ligt, zal het 
element bij rotatie verplaatst worden. 

1. 

2. 

3. 
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 Meten 

Met de functie Meten kunt u de lengte van lijn- en vlakobjecten opvragen. Bij een 
vlakobject krijgt u uiteraard de omtrek. Van de lijnen en vlakken kunt u bovendien 
de lengte van een segment tussen twee opeenvolgende punten opvragen. 
 

 

Key-in 
 

mdl load naverk;gc_naverk dialogmeet 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Wijzigen  Meten 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
Hulpmiddelen  Meten 
 

 

Met dit commando wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 

1. Door op de knop Meet te klikken wordt de functie geactiveerd. Er kan 
vervolgens in de tekening een element geselecteerd worden, dat wel nog dient 
te worden bevestigd met een datapunt. 
 

2. Naar keuze kan een Element, of een Segment van een linestring opgemeten 
worden. 
 

3. In het veld Lengte wordt de opgemeten lengte van het laatst geselecteerde 
element, of segment getoond. 
 

4. In het velde Totaal wordt de som van de lengte alle tot nu toe geselecteerde 
elementen en segmenten getoond. 
 

5. Met de knop 0 worden de velden Lengte en Totaal weer op nul gezet. 
 

6. De optie Fence is beschikbaar wanneer er een fence in de tekening aanwezig is. 
Met deze optie aangevinkt worden alle lengtes van de elementen binnen het 
fence opgeteld en in het veld Totaal getoond. 

 
 

 LET OP: 
Met de optie Fence aangevinkt worden alleen elementen en geen segmenten 
ondersteund. 
 
 

 

TIP: 
De weergave van het aantal decimalen is instelbaar via de Design file settings 
(Design file settings  Working units  Accuracy). 
 

1. / 2. 

3. 

4. / 5. 

6. 
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 Grafische kenmerken 

Met de functie Grafische kenmerken is het mogelijk binnen één overzichtelijk 
menu de grafische (MicroStation) attributen van elementen te bekijken en/of te 
veranderen voor bestaande elementen. 
Ook kan er een selectieset samengesteld worden op basis van deze kenmerken. 
 

 

Key-in 
 

mdl load chsett;gc_chsett wijzig 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Wijzigen  
Grafische kenmerken 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
Hulpmiddelen  Grafische kenmerken 
 

 

Met dit commando wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 

1. Van de volgende Grafische kenmerken kan aangevinkt worden dat ze gebruikt 
worden en kan ingesteld worden welke waarde ze hebben: 
 

Laag De naam van het level waar de elementen op staan 

Color De kleur van de elementen 

Lijndikte De lijndikte van de elementen 

Lijnstijl De lijnstijl van de elementen 

Class De MicroStation “elementclass” 

Fill De kleur van de opvulling van de elementen 
 

Als de fill-color gelijk is aan de element-color, dan wordt het 
vlak gevuld met de OPAQUE-fill, in alle andere gevallen 
wordt de vlakken met de OUTLINE-fill gevuld 

Font Het lettertype van tekstelementen 

Hoogte De teksthoogte van tekstelementen 

Breedte De tekstbreedte van tekstelementen 

Justification Het aangrijpingspunt van tekstelementen 

Cel De naam van de cel waarmee puntelementen 
gepresenteerd worden 

1. 

2. 

3. / 4. 
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2. Met de Selectiefilters kan voor zoekopdrachten ingesteld worden dat er binnen 
een fence gezocht wordt en/of dat er gefilterd wordt op elementtype. 
 

Fence Met deze optie aangevinkt worden alleen elementen binnen 
een fence meegenomen voor deze functie 

Lijn Met deze optie aangevinkt worden elementen van het 
elementtype Line, of Linestring meegenomen voor deze 
functie 

Vlak Met deze optie aangevinkt worden elementen van het 
elementtype Shape meegenomen voor deze functie 

Tekst Met deze optie aangevinkt worden elementen van het 
elementtype Text meegenomen voor deze functie 

Symbool Met deze optie aangevinkt worden elementen van het 
elementtype Cell meegenomen voor deze functie 

 
3. De functie Grafische kenmerken kan gebruikt worden in meerdere Disciplines: 

 

Tonen Met de discipline Tonen kan een element in de tekening 
geselecteerd worden. Alle grafische kenmerken van dat ene 
element worden dan in het grafische kenmerken venster 
getoond. 

Wijzigen Met de discipline Wijzigen kunnen de aangevinkte grafische 
kenmerken worden toegepast op een geselecteerd element. 

Zoeken Met de discipline Zoeken kan een selectieset samengesteld 
worden op basis van de instellingen voor de grafische 
kenmerken en de selectiefilters. 
 
Bij het activeren van deze discipline verandert de indeling 
van het venster enigszins. Ieder kenmerk krijgt er een lijst 
met operatoren bij en er verschijnt een knop Instellingen. 
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 Met de operatoren kan de bevraging aan de tekening 
samengesteld worden. Voor iedere eigenschap kan 
aangegeven worden of die wel aan de opgegeven waarde 
moet voldoen (=), niet moet voldoen (<>), of groter, of 
kleiner moet zijn. 
 

 
 

Wanneer op de knop Instellingen geklikt wordt kan 
aangegeven worden hoe de selectieset in de tekening 
gepresenteerd dient te worden. 
 

 
 

Daarbij zijn vier mogelijke keuzen: 

 Highlight; highlighting met de MicroStation highlight 
kleur 

 Selection set; maakt een nieuwe selectieset 

 Selection set erbij; voegt toe aan een bestaande 
selectieset 

 Display; highlighting met een kleur naar keuze 

 
4. Met de opties Naar MS kunnen de instellingen in het grafische kenmerken 

venster worden doorgegeven als de standaard instellingen in MicroStation. 
Met de optie Van MS kunnen de standaard instellingen van MicroStation 
worden overgenomen in het grafische kenmerken venster. 
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 Overnemen van referentie 

Met de functie Overnemen van referentie kunnen elementen vanuit een 
gekoppeld referentiebestand overgehaald worden naar de actieve tekening. 
Overnemen is altijd kopiëren op één uitzondering na. Bij een werklijst, oftewel een 
reference file met de extensie werklijst, kunnen de elementen ook verplaatst 
worden van de werklijst naar de actieve design file. 
 

 

Key-in 
 

mdl load refsamen 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Wijzigen  
Overnemen van referentie 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
Hulpmiddelen  Overnemen van referentie 
 

 

Met dit commando wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 

1. Als de optie Fence aangevinkt is en er is een fence geplaatst, dan werkt deze 
functie per fence in plaats van per element. Fence-clip en fence-clip-void zijn 
niet mogelijk. 
 

2. Met de optie Overnemen GEOCAD Attributen kan ingesteld worden of de 
GEOCAD attributen van de objecten overgenomen moeten worden. Standaard 
worden de attributen overgenomen, als de optie uit staat worden de objecten 
overgenomen zonder GEOCAD attributen. 
 

3. De optie Verwijder origineel uit referentie is alleen beschikbaar als er een fence 
is geplaatst EN er één of meer werklijsten zijn gekoppeld. Als deze optie aan 
staat worden uit deze werklijsten de elementen per fence verplaatst naar het 
actieve bestand. 
De werklijst bestanden hebben de extensie werklijst. 

 
 

1. 
2. 

3. 
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12. STRUCTUREREN EN VLAKVORMEN 

 Inleiding 

Binnen de werkprocessen die gangbaar zijn bij GEOCAD kunnen op twee manieren 
vlakken gevormd worden. 
 
Dat kan ten eerste met het commando Vlakvormen. Daarbij worden binnen een 
tekening MicroStation vlakobjecten (shapes) gevormd. Dat werkproces en de 
instellingen die daarbij gemaakt kunnen worden staan beschreven in 
paragraaf 12.3. 
 
En het kan ten tweede door in te checken in een NGdW database. De vlakvorming 
vindt dan in NGdW plaats en wordt gestuurd door het regelgeving bestand. Deze 
wijze van vlakvormen staat niet in dit document beschreven. Raadpleeg daarvoor 
de gebruikershandleidingen van NGdW en de GEOCAD-NGdW koppeling. 
 
Wat deze beide werkprocessen gemeen hebben is dat ze alleen uitgevoerd kunnen 
worden als de basiscomponenten (de grenzen en de kenmerkpunten) waaruit de 
vlakken gevormd gaan worden geometrisch correct zijn. Om dat voor elkaar te 
krijgen kan het commando Structureren gebruikt worden. Dat commando staat 
beschreven in paragraaf 12.2. 
 

 Structureren 

12.2.1. Inleiding 

Tijdens de inwinning van geometrie kunnen fouten, niet op elkaar aansluitende of 
overbodige punten verkregen worden. Deze "geometrische ruis" zoals 
aansluitverschillen, over- en undershoots, overlap, onnodige fragmentatie en een 
te grote puntdichtheid kunnen met de module GC-Structureren gecorrigeerd of 
verwijderd worden. 
 
Bovendien zorgt de module voor knoopvorming zodat het bestand geschikt wordt 
voor vlakgeoriënteerde beheersystemen. Het resultaat van het structureren is, of 
een gesegmenteerd bestand of een gepolygoneerd bestand, afhankelijk van de 
gekozen optie. 
 
Het structureren van objecten vindt selectief plaats op basis van een tabel met 
classificaties. Behalve dat deze tabel voor het uitlezen van het design file gebruikt 
wordt, kunnen er ook een aantal instellingen gedefinieerd worden die het 
structureerproces beïnvloeden. 
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12.2.2. Werkwijze 

Met het commando Structureren worden achtereenvolgens een aantal 
bewerkingen uitgevoerd op een selectie van de lijn- en grensobjecten in de 
tekening. 
 
De bewerkingen die uitgevoerd worden staan beschreven in paragraaf 12.2.3. Dit is 
een vaste lijst en ook de volgorde waarin ze uitgevoerd worden is niet in te stellen. 
 
De selectie op de objecten gebeurt per classificatie en/of met een fence op de 
tekening. De selectie op classificaties kan ingesteld worden in de tabel. Hierin staat 
per classificatie vastgelegd of die deelneemt aan het structureerproces. Deze tabel 
kan bewerkt worden, dat staat beschreven in paragraaf 12.2.5. 
 
Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende instellingen. Voor deze instellingen 
zijn default waarden vastgelegd in stuurcodes, maar voor de lopende sessie 
kunnen deze waarden aangepast worden. Deze instellingen worden behandeld in 
paragraaf 12.2.6. 
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12.2.3. Bewerkingen binnen structureren 

Het structureerproces bestaat uit een aantal stappen die in een vaste volgorde 
worden uitgevoerd: 
 

 Omzetten van curven 
Een curve wordt omgezet naar een serie vloeiende bogen en lijnstukken. 
 

 Lineaire generalisatie 
Overbodige tussenpunten worden binnen de opgegeven tolerantie verwijderd. 
Opeenvolgende bogen worden geoptimaliseerd. 
 

 Splitsen 
(Bijna) snijdende en (bijna) rakende lijnen worden open geknipt en krijgen een 
snijpunt. 
 

 Knopenmiddeling 
De uiteinden van objecten worden binnen een opgegeven tolerantie 
gemiddeld. In de uitleestabel kan per classificatie opgegeven worden of de 
geometrie wel of niet mag wijzigen. 
 

 Samenvoegen 
Overlappende objecten worden vervangen door één object. 
 

 Lijnketens of polygonen maken 
De opgeschoonde elementen worden vervolgens, naar keuze van de gebruiker, 
gecombineerd tot lijnketens (samenvoegen van elementen die een 
gemeenschappelijk eindpunt en classificatie hebben waarin geen andere 
elementen samenkomen) of polygonen (samenvoegen van elementen die een 
gemeenschappelijk eindpunt en classificatie hebben). 
 

 Markeringen plaatsen 
De plaatsen van knopen en losse uiteinden kunnen met verschillende 
symbolen gemarkeerd worden. Ook overlapsituaties die niet gereduceerd 
konden worden kunt u later markeren op de beide uiteinden. 
 

 Originele lijnen verwijderen 
Het originele lijnenwerk, het ongestructureerde bestand, kan verwijderd 
worden. 
 

 Samenvallende lijnen verwijderen 
Elkaar overlappende elementen kunnen verwijderd worden. Ook gedeeltelijke 
overlap wordt verwijderd. 
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12.2.4. Hoofdvenster 

Het hoofdvenster voor structureren wordt opgestart met het commando 
Structureren. 
 

 

Key-in 
 

mdl load struct 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Bewerken  Structureren 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel Object 
wijzigen  Structureren 
 

 

Met dit commando wordt het volgende venster geopend. 
 

 
 

1. Bij Tabel staat de stuurtabel genoemd die bij het structureren gebruikt wordt. 
 

2. Met de knop met het groter-dan-teken wordt een venster geopend waarin de 
inhoud van de geselecteerde stuurtabel bekeken en bewerkt kan worden. 
Indien er geen tabel geselecteerd is wordt hier een overzicht gegeven van alle 
lijn- en grensclassificaties die in de tekening staan, of binnen het fence vallen. 
Dat overzicht kan dienen als basis voor een nieuw aan te maken tabel. 
Dit venster wordt beschreven in paragraaf 12.2.5 
 

3. Met de knop met het kruisje wordt de stuurtabel gedeactiveerd. Zonder 
stuurbestand wordt niet gefilterd/geselecteerd op classificatie. 
 

4. De optie Fence kan aangevinkt worden als er een fence in de tekening actief is. 
Wanneer er geen fence actief is wordt het gehele bestand gestructureerd. 
 

5. Met de knop Defaults kunnen gewijzigde instellingen weer terug gezet worden 
op de standaard instellingen die zijn vastgelegd in de stuurcodes 925 t/m 943. 
 

6. Met de knop Instellingen wordt het instellingen-venster gestart. Hierin staan 
de waarden die gebruikt worden voor de tolerantie en de 
samenvoegingscriteria. Dit venster staat beschreven in paragraaf 12.2.6. 
 

7. Met de knop Start wordt het structureerproces daadwerkelijk gestart. Het 
resultaat van het structureerproces is direct zichtbaar en controleerbaar. De 
actie kan eventueel met de MicroStation-functie undo (Ctrl + Z) weer ongedaan 
gemaakt worden. 

1. / 2. / 3. 

4. / 5. / 6. / 7. 
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12.2.5. De stuurtabel editor 

Voor het structureren kan een stuurtabel ingesteld worden. Dat is een 
ASCII-bestand met de extensie *.dat. De opbouw van een dergelijk bestand staat 
beschreven in bijlage I. 
 
Een dergelijke stuurtabel voor het structureren kan bewerkt worden in de 
stuurtabel editor, die zit achter de knop met het groter-dan-teken. 
 

 
 

In deze stuurtabel staan op de regels de classificaties die meedoen bij het 
structureren. In de kolommen staan de acties die op deze classificaties uitgevoerd 
kunnen worden. 
 
 

 LET OP: 
Indien de te structureren lijnen meer dan één classificatie hebben, wordt de volgorde 
van deze classificaties door structurering gewijzigd. De classificaties worden op 
alfabetische volgorde gezet. U kunt de classificaties laten corrigeren naar de volgorde 
lijnclassificatie / vlak links / vlak rechts met de functie Vlakvorming. 
 
 
De lijst met classificaties die gebruikt wordt kan samengesteld worden met de 
classificatiebeheer knoppen. 
 

Acties Bestandsbeheer 

Classificatiebeheer Classificaties 
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Via de knop toevoegen  kan een classificatie geselecteerd worden om aan de 
stuurtabel toe te voegen. De lijst met beschikbare classificaties wordt 
samengesteld uit de gc_classificaties.dat (zie bijlage C). 
Bij de geselecteerde classificatie kan direct aangevinkt worden voor welke acties 
deze classificatie meedoet. 
 

 
 

Via de knop Verwijderen kan de geselecteerde regel uit de stuurtabel editor 
verwijderd worden. 
 
Via de knop Tekening wordt de lijst met classificaties in de stuurtabel samengesteld 
op basis van de tekening. Plaats daarvoor een fence in de tekening rondom de 
objecten die gestructureerd gaan worden en klik op deze knop. 
 
Op deze classificaties kunnen een aantal acties uitgevoerd worden. 
 

Tekening In dit veld wordt aangegeven of de classificatie in de tekening 
voorkomt; dit is een alleen-lezen veld 

Attributen In dit veld wordt aangegeven  

Verwerken In dit veld kan aangegeven worden of de objecten van deze 
classificatie meegenomen worden met structureren 

Middelen In dit veld kan aangegeven worden of de objecten van deze 
classificatie meegenomen worden bij de bewerking 
‘knooppuntmiddelen’ 

Generaliseren In dit veld kan aangegeven worden of de objecten van deze 
classificatie meegenomen worden bij de bewerking ‘lineaire 
generalisatie’ 

Rechthoekig In dit veld kan aangegeven worden of de objecten van deze 
classificatie meegenomen worden bij de bewerking 
‘rechthoekig maken’ 

 

Wanneer de stuurtabel helemaal naar wens samengesteld is, dan kan die via de 
bestandsbeheer knoppen Opslaan, of Opslaan als opgeslagen worden als een 
dat-bestand. 
 
Eerder opgeslagen dat-bestanden kunnen via de knop Openen weer in de 
stuurtabel editor ingelezen worden. 
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12.2.6. Instellingen 

De instellingen die bij het structureren gebruikt worden zijn samengevoegd in het 
venster Instellingen. Eventueel aangebrachte wijzigingen worden automatisch 
opgeslagen zodra dit venster gesloten wordt. 
 

 
 

1. Met de instelling Originele lijnen verwijderen kan aangegeven worden of de 
originele lijnen (die dus nog structureerfouten kunnen bevatten) bewaard 
dienen te worden. Deze objecten worden dan op de laag (structureren) Oud 
geplaatst. 
 

2. Met de instelling Knooppunten markeren kan aangegeven worden of 
knooppunten gemarkeerd dienen te worden door op deze punten een cel met 
de classificatie ‘__KNOOP’ te plaatsen. 
 

3. Met de instelling Losse uiteinden markeren kan aangegeven worden of losse 
uiteinden gemarkeerd dienen te worden door op deze punten een cel met de 
classificatie ‘__EINDE’ te plaatsen. 
 

4. Met de instelling Kruisende lijnen snijden kan aangegeven worden of kruisende 
lijnen geknipt dienen te worden als onderdeel van het structureren. 
 

5. Met de instelling Curven omzetten naar bogen kan aangegeven worden of 
curven, die niet tot de door GEOCAD ondersteunde geometrie behoren (zie 
paragraaf 8.2), omgezet worden naar bogen, die wel ondersteund worden. 
 

6. Met de instelling Generaliseren lijnen kan aangegeven worden of er bij de 
structureeractie Generaliseren tussenpunten uit lijnketens verwijderd mogen 
worden. 
 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

6. 
7. 
8. 

9. 
10. 

11. 

12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. / 18. 
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7. Wanneer de optie Generaliseren lijnen ingeschakeld is, dan kan met de 
instelling Afvlakkingsgraad bogen aangegeven worden in welke maten bogen 
afgevlakt mogen worden. De waarde ‘1’ staat voor een minimale afvlakking, de 
waarde ‘9’ voor een maximale. Standaard is de waarde ‘5’ ingesteld. 
 

8. Wanneer de optie Generaliseren lijnen ingeschakeld is, dan kan met de 
instelling Bogen optimaliseren aangegeven worden dat bogen die nagenoeg 
hetzelfde middelpunt en nagenoeg dezelfde straal hebben samengevoegd 
mogen worden tot één boog. 
 

9. Wanneer de optie Generaliseren lijnen ingeschakeld is, dan kan met de 
instelling Verwijderen kleine lijnen aangegeven worden dat lijnstukken die 
kleiner zijn dan de opgegeven tolerantie verwijderd dienen te worden. 
 

10. Wanneer de optie Generaliseren lijnen ingeschakeld is, dan kan er een 
Tolerantie ingesteld worden voor het verwijderen van kleine lijnstukken. 
 

11. Met de instelling Knooppunten middelen kan aangegeven worden dat bij de 
structureeractie Middelen eindpunten van objecten die binnen een opgegeven 
tolerantie van elkaar liggen op één punt samengetrokken mogen worden. 
 

12. Wanneer de instelling Knooppunt middelen ingeschakeld is, dan kan met de 
instelling Grootste gewicht aangegeven worden of het punt waar de objecten 
die meedoen met structureren samengetrokken worden op het langste 
segment, of kortste segment ligt. 
 

13. Wanneer de instelling Knooppunt middelen ingeschakeld is, dan kan met de 
instelling Verwijderen kleine lijnen aangegeven worden dat lijnstukken die 
kleiner zijn dan de opgegeven tolerantie verwijderd dienen te worden. 
 

14. Wanneer de instelling Knooppunt middelen ingesteld is, dan kan er een 
Tolerantie ingesteld worden voor het verwijderen van kleine lijnstukken. 
 

15. Met de instelling Verwijderen samenvallende lijnen kan aangegeven worden 
dat objecten die in zijn geheel samenvallen met (een deel van) een ander 
object verwijderd mogen worden. 
 

16. Met de instelling Aanmaken lijnketens kan aangegeven worden of 
aaneensluitende losse lijnen samengevoegd mogen worden tot lijnketens. Dit 
gebeurt op basis van de samenvoegingscriteria (zie punt 18). 
 

17. Met de instelling Aanmaken polygonen kan aangegeven worden of lijnketens 
die zich aaneensluiten tot een vlak samengevoegd mogen worden tot shapes. 
Dit gebeurt op basis van de samenvoegingscriteria (zie punt 18). 
 
 

 

TIP: 
Met de standaard instellingen dient er van de opties Aanmaken lijnketen en 
Aanmaken polygonen altijd één aangevinkt te zijn. Met stuurcode 930 
(zie bijlage B) kan ingesteld worden dat ze beiden uitgezet mogen worden. 
Daarmee is het mogelijk om enkel markeringen aan te brengen. 
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18. Via de knop Samenvoegingscriteria wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 

Hierin kan per GBK-LKI attribuut aangegeven worden waar aan voldaan dient 
te worden voordat objecten samengevoegd mogen worden. Hiermee worden 
de stuurcodes 931 t/m 939 ingesteld (zie ook bijlage B). 

 

 Vlakvorming 

12.3.1. Inleiding 

De functie Vlakvorming maakt het mogelijk om met GEOCAD in een gestructureerd 
bestand vlakken te vormen en bij te houden. 
 

 

Key-in 
 

mdl load centro 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Bewerken  Vlakvorming 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel Object 
wijzigen  Vlakvorming 
 

 

Met deze functie wordt een toolbox geopend waarin een zestal commando’s staan 
om vlakken mee te vormen en te beheren. 
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Vlakken bestaan in dat geval dan uit een aantal lineaire elementen die samen een 
gesloten polygoon vormen en tevens één, of meerdere aanvullende 
vlakclassificaties hebben (“vlak links-” of “vlak rechts-classificaties”). 
 
 

 LET OP: 
Meerdere vlakclassificaties aan een object komt alleen voor bij vlakvormen in NGdW, 
versie 4.1 of hoger. Bij het commando vlakvormen dat in dit hoofdstuk beschreven 
wordt zijn alleen de classificaties ‘Vlak_links_1’ en ‘Vlak_rechts_1’ in gebruik. 
 
 

 
 

De aan een grensobject gekoppelde vlakclassificaties zijn op te vragen met het commando 
Toon attributen, zie ook paragraaf 8.3.1 

 
Deze vlakclassificatie kan een van tevoren ingestelde vaste classificatie zijn, maar 
ook afgeleid worden van de centroïdepunten in de tekening. De classificatie van de 
centroïden wordt dan gebruikt om de vlakclassificatie van af te leiden. 
Bij speciaal geclassificeerde teksten (met de classificatie _CLASTXT) wordt de 
content van de tekst gebruikt als basis voor de vlakclassificaties. 
 
Het vlakvormen kan zowel handmatig, als batchmatig uitgevoerd worden. Dit zal 
aan de orde komen in de paragrafen 12.3.2 en 12.3.3. 
Bij handmatige vlakvorming is het eindresultaat veel beter te controleren, terwijl 
bij batchmatige vlakvorming het eindresultaat veel sneller beschikbaar is. 
 
Het eindresultaat kan bovendien ook uitgevoerd worden met shapes. Als de 
module GC-Presentatie aanwezig is, dan kunnen deze shapes als invoer dienen 
voor een themakaart. 
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12.3.2. Handmatig vlakvormen 

Met het commando Vlakvorming handmatig kunnen vlakken stuk voor stuk 
aangemaakt worden door een datapunt binnen het vlak op te geven. 
 

   
 

Het commando Vlakvorming handmatig verwacht een datapunt in een vlak 
 

Tevens wordt het venster Vlakvorming handmatig gestart, waarin een aantal 
instellingen voor het commando Vlakvorming handmatig ingegeven kunnen 
worden. 
 

 
 

1. Bij de Aansluit tolerantie kan ingesteld worden wat de maximale grootte is van 
een gat in de grensobjecten dat genegeerd mag worden bij het vlakvormen. 
 

2. Wanneer een datapunt in de tekening aangeklikt wordt en op die plaats wordt 
een vlakobject gevormd, dan worden bij Omtrek en Oppervlakte de gegevens 
van het nieuw gevormde vlakobject getoond. 
 

3. Van alle vlakobjecten die in de huidige sessie worden aangemaakt wordt een 
Totale oppervlakte bijgehouden. De vinkjes met + en - geven aan dat ieder 
volgend aangewezen vlak bij de totale oppervlakte opgeteld wordt, of er juist 
van afgetrokken. 
 

4. Onder Opties kan aangegeven worden wat voor type objecten gebruikt kunnen 
worden bij het vlakvormen. Daarbij zijn de volgende keuzes beschikbaar: 
 

Alle elementen 

Elementen met GEOCAD attributen 

Elementen zonder GEOCAD attributen 

Kadasterinstellingen 

Elementen met vlakclassificaties 

 
5. Met de knop Totale oppervlakte leegmaken wordt de totale oppervlakte die 

weergegeven wordt weer op “0.000” gezet. 
 

1. 
2. / 3. 

4. / 5. 

6. / 7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 

13. 
14. 

16. 
15. 
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6. Met de optie Zoek eilanden kan aangegeven worden of er bij het vlakvormen 
rekening gehouden moet worden met donut-polygonen. 
 

7. De knop Selecteer lijn/grens-classificaties is alleen actief als bij opties gekozen 
is voor ‘Elementen met vlakclassificaties’ In dat geval kunnen van lijn- en 
grensclassificaties aangegeven worden of zij met het vlakvormproces 
meedoen, of juist van het vlakvormproces uitgesloten zijn. 
 

 
 

Door middel van de pijltjestoetsen kunnen classificaties van de ene naar de 
andere kolom verplaatst worden. 
Indien de lijst naar wens is samengesteld kan deze via de knop Opslaan 
weggeschreven worden naar een inc-bestand. Zie daarvoor bijlage M. 
 
 

 

TIP: 
Dit venster kan zowel de classificatiecodes, als de omschrijvingen van de 
classificaties weergeven. Dit is afhankelijk van de instelling ‘Classificatie 
modus’. Zie daarvoor paragraaf 5.2.4. 

 
 

8. Via de knop Wijs vlak aan kan (zo dit niet automatisch gebeurt) de focus op de 
tekening gelegd worden om daar een datapunt in een vlak te kunnen geven. 
 

9. Met de optie Koppel L/R aan lijnen in vlakomtrek kan aangegeven worden of 
het resultaat van het commando vlakvormen is dat de classificaties 
“Vlak_links_1” en “Vlak_rechts_1” van de grensobjecten van het aangewezen 
vlak gevuld worden. In de lijst erachter kan aangegeven worden welke 
vlakclassificatie daarvoor gebruikt dient te worden. 
 

10. Met de optie Plaats centroïde-tekst in vlak kan aangegeven worden of het 
resultaat van het commando vlakvormen is dat er een tekst als kenmerkpunt in 
het vlak geplaatst wordt. In de lijst erachter kan aangegeven worden welke 
classificatie dit kenmerkpunt mee krijgt. 
Bij het plaatsen dienen twee datapunten opgegeven te worden: de eerste in 
het te vormen vlak en de tweede op de plaats waar de tekst komt te staan. 
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11. Met de optie Plaats classificatietekst in vlak kan aangegeven worden of het 
resultaat van het commando vlakvormen is dat er een tekst als kenmerkpunt in 
het vlak geplaatst wordt, die voorzien wordt van de extra classificaties 
‘_CLASTXT’ en ‘_NIEUW’. 
De derde classificatie die aan het te plaatsen kenmerkpunt gekoppeld wordt, 
en tevens de content van de tekst, is afhankelijk van de instelling onder de 
knop Instellingen. 
 
Via die knop wordt het volgende venster getoond: 
 

 
 

Met Automatisch plaatsen aangevinkt is de derde classificatie aan het te 
plaatsen kenmerkpunt de classificatie ‘_LEEG’. 
Met Automatisch plaatsen uitgevinkt is de derde classificatie aan het te 
plaatsen kenmerkpunt de classificatie die is geselecteerd bij 
‘Koppel L/R aan lijnen in vlakomtrek’. 
 

12. Met de optie Plaats vlakclassificatie als tekst in vlak kan aangegeven worden of 
het resultaat van het commando vlakvormen is dat er een tekst in de tekening 
geplaatst wordt die weergeeft wat de vlakclassificatie is a.d.h.v. de links-
/rechts classificaties van de grensobjecten. 
 

13. Met de optie Maak shape op vlakomtrek kan aangegeven worden of het 
resultaat van het commando vlakvormen is dat er een shape in de tekening 
geplaatst wordt. 
Deze shape wordt voorzien van de classificatie ‘_VLAK’. 
 

14. Met de optie Plaats omtrek als tekst in vlak kan aangegeven worden of het 
resultaat van het commando vlakvormen is dat er een tekst in de tekening 
geplaatst wordt die de omtrek van het weergeeft. 
Deze tekst wordt voorzien van de classificatie ‘_OMTRTXT’. 
 
Onder de knop Instellingen die achter deze optie staat kan aangegeven worden 
hoe deze tekst wordt vormgegeven. 
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15. Met de optie Plaats oppervlakte als tekst in vlak kan aangegeven worden of het 
resultaat van het commando vlakvormen is dat er een tekst in de tekening 
geplaatst wordt die de oppervlakte weergeeft. 
Deze tekst wordt voorzien van de classificatie ‘_OPPTXT’. 
 
Onder de knop Instellingen die achter deze optie staat kan aangegeven worden 
hoe deze tekst wordt vormgegeven. 
 

 
 

16. Met de optie (Cross)hatch vlak kan aangegeven worden of in de te vormen 
vlakken naast een shape ook nog een hatch geplaatst wordt. Deze hatch wordt 
alleen geplaatst als de oppervlakte van het vlak aan een criterium voldoet. 
 
Onder de knop Instellingen die achter deze optie staat kan aangegeven worden 
hoe de te plaatsen hatches worden vormgegeven. 
 

 
 

Via de knop Edit kunnen de criteria opgegeven worden waar aan voldoen moet 
worden om de hatch te plaatsen. 
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Met de knop Opslaan, of Opslaan als kunnen de criteria opgeslagen worden als 
een hatch-parameter-bestand, met de extensie *.htc. 
 
 

 LET OP: 
De opties die beschreven zijn bij de punten 9 t/m 16 kunnen niet in alle 
combinaties uitgevoerd worden. Wanneer een combinatie niet mogelijk is 
worden de desbetreffende opties automatisch uitgeschakeld. 

 

12.3.3. Batchmatig vlakvormen 

Met het commando Vlakvorming batchmatig kunnen vlakken in de tekening, of 
binnen een fence, in één keer aangemaakt worden door van tevoren een aantal 
instellingen op te geven en vervolgens het batchproces te starten. 
 

 
 

Met dit commando wordt het venster Vlakvorming batch gestart, waarin de 
instellingen voor het commando Vlakvorming batch ingegeven kunnen worden. 
 

 
 

1. Bij de Aansluit tolerantie kan ingesteld worden wat de maximale grootte is van 
een gat in de grensobjecten dat genegeerd mag worden bij het vlakvormen. 
 

2. De optie Fence is alleen beschikbaar als er een fence in de tekening staat. 
Wanneer deze optie aangevinkt is worden alleen de vlakken gevormd die 
binnen het opgegeven fence liggen. 
 

3. Onder Opties kan aangegeven worden wat voor type objecten gebruikt kunnen 
worden bij het vlakvormen. Daarbij zijn de volgende keuzes beschikbaar: 
 

Alle elementen 

Elementen met GEOCAD attributen 

Elementen zonder GEOCAD attributen 

Kadasterinstellingen 

Elementen met vlakclassificaties 

 

1. / 2. 
3. / 4. 

5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
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4. Met de knop Start wordt daadwerkelijk het batchproces vlakvormen gestart. Er 
is nog een datapunt in de tekening vereist. 
 
Indien er een grotere hoeveelheid objecten in de tekening staat, of binnen het 
fence valt, kan het commando een melding geven met de mogelijkheid om het 
vlakvormen af te breken. 
 

 
 
Na afloop van het proces wordt een overzicht gegeven van het aantal 
polygonen dat gecreëerd is en hoe lang daarover gedaan is. 
 

 
 

Het proces is te volgen in het onderstaande venster: 
 

 
 

Door op de knop Cancel te klikken wordt dit venster gesloten en is het 
vlakvormingsproces voltooid. 
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5. De knop Selecteer lijn/grens-classificaties is alleen actief als bij opties gekozen 
is voor ‘Elementen met vlakclassificaties’ In dat geval kunnen van lijn- en 
grensclassificaties aangegeven worden of zij met het vlakvormproces 
meedoen, of juist van het vlakvormproces uitgesloten zijn. 
 

 
 

Door middel van de pijltjestoetsen kunnen classificaties van de ene naar de 
andere kolom verplaatst worden. 
Indien de lijst naar wens is samengesteld kan deze via de knop Opslaan 
weggeschreven worden naar een inc-bestand. Zie daarvoor bijlage M. 
 

6. Met de optie Zoek eilanden kan aangegeven worden of er bij het vlakvormen 
rekening gehouden moet worden met donut-polygonen. 
 

7. Met de optie Markeer fouten / problemen kan in de tekening gemarkeerd 
worden wat de locaties zijn waar fouten gevonden worden die het vormen van 
vlakken in de weg staan. 
 
Met de knop Instellingen wordt het volgende venster geopend: 
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Hierin kan aangevinkt worden op welke fouten gecontroleerd gaat worden: 
 

Aansluitfouten 
 

 
 

Wanneer de grensobjecten van een te vormen 
vlak niet aansluiten en het te overbruggen gat 
valt binnen de Aansluit tolerantie (zie 
nummer 1), dan kan dat punt gemarkeerd 
worden als een fout van type ‘Aansluitfouten’ 

Dubbele elementen 
 

 
 

Wanneer een object overlapt met een (deel van 
een) ander object, dan kan die in de tekening 
gemarkeerd worden als een fout van het type 
‘Dubbele elementen’ 

Losse uiteinden 
 

 
 

Wanneer een grensobject aan één van de 
uiteinden niet aansluit op een ander grensobject, 
dan kan dat punt in de tekening gemarkeerd 
worden als een fout van het type ‘Losse 
uiteinden’ 

Brug-elementen 
 

 
 

Wanneer een grensobject wel correct op de 
uiteinden is aangesloten op andere 
grensobjecten, maar aan beide kanten liggen 
geen vlakken, of aan beide kanten ligt hetzelfde 
vlak, dan kan dat object in de tekening 
gemarkeerd worden als een fout van het type 
‘Brug-elementen’ 

Meerdere centroïdes 
 

 
 

Wanneer in een vlak meerdere centroïdes liggen 
en deze centroïdes zijn met elkaar in 
tegenspraak, dan kan het vlak in de tekening 
gemarkeerd worden als een fout van het type 
‘Meerdere centroïdes’ 

Centroïde zonder vlak 
 

 
 

Wanneer een centroïde niet omsloten wordt 
door grensobjecten, dan kan die in de tekening 
gemarkeerd worden als een fout van het type 
‘Centroïde zonder vlak’ 

Vlak zonder centroïde 
 

 
 

Wanneer een gesloten vlak niet voorzien is van 
een centroïde, dan kunnen de grensobjecten van 
dat vlak in de tekening gemarkeerd worden als 
een fout van het type ‘Vlak zonder centroïde’ 

 
Bij al deze foutsoorten staat een classificatie genoemd, zodat de gevonden 
fouten ook in de tekening getoond kunnen worden. Hoe de fouten getoond 
worden is afhankelijk van hoe de instellingen zijn in de presentatietabel (zie 
ook paragraaf 5.4). 
 

8. Met de optie Koppel L/R aan lijnen in vlakomtrek kan aangegeven worden of 
het resultaat van het commando vlakvormen is dat de classificaties 
“Vlak_links_1” en “Vlak_rechts_1” van de grensobjecten van alle gevormde 
vlakken gevuld worden. 
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Met de knop Instellingen wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 

In dit venster kunnen combinaties gemaakt worden van een classificatie van 
een centroïde met een classificatie van een vlak. 
Met de optie > 1 ok kan aangegeven worden dat een te vormen vlakobject 
voorzien mag zijn van meer dan één centroïde van dezelfde classificatie. 
 

 
 

Een centroïde van de classificatie BTD kan een vlak vormen met de classificatie V_BTD 
 

Door vervolgens op de knop Toevoegen te klikken wordt deze combinatie in de 
bovenstaande lijst geplaatst. 
 

 
 

Omgekeerd kan deze regel weer uit de lijst gehaald worden door ‘m te 
selecteren en op de knop Verwijderen te klikken. 
 
Met de optie Plaats shapes met vlak classificatie kan aangegeven worden dat 
als bij het commando vlakvormen shapes gevormd worden, dat die shapes dan 
ook de vlakclassificatie krijgen die bij hun centroïde hoort. 
 
Door op de knop Tekstinhoud is classificatie te klikken wordt de classificatie 
‘_CLASTXT’ aan de lijst met classificaties toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat de 
tekst content van een centroïde wordt omgezet in een vlakclassificatie. 
 
Met een klik op de knop Perceelnummers wordt de combinatie van een 
centroïde ‘Z01’ en een vlak ‘PERCEEL’ aan de lijst toegevoegd. 
 
Wanneer deze lijst naar wens is samengesteld kan die met de knop Opslaan, of 
met de knop Opslaan als worden weggeschreven naar een cen-bestand. 
Via de knop Openen kan een eerder opgeslagen bestand vervolgens weer 
ingeladen worden. 
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9. Met de optie Plaats vlakclassificatie als tekst in vlak kan aangegeven worden of 
het resultaat van het commando vlakvormen is dat er een tekst in de tekening 
geplaatst wordt die weergeeft wat de vlakclassificatie is a.d.h.v. de links-
/rechts classificaties van de grensobjecten. 
 

10. Met de optie Maak shape op vlakomtrek kan aangegeven worden of het 
resultaat van het commando vlakvormen is dat er shapes van alle gevormde 
vlakken in de tekening geplaatst worden. 
 

11. Met de optie Plaats omtrek als tekst in vlak kan aangegeven worden of het 
resultaat van het commando vlakvormen is dat er teksten in de tekening 
geplaatst worden die van elk gevormd vlak de omtrek weergeven. 
Deze teksten worden voorzien van de classificatie ‘_OMTRTXT’. 
 
Onder de knop Instellingen die achter deze optie staat kan aangegeven worden 
hoe deze teksten worden vormgegeven. 
 

 
 

12. Met de optie Plaats oppervlakte als tekst in vlak kan aangegeven worden of het 
resultaat van het commando vlakvormen is dat er teksten in de tekening 
geplaatst worden die van elk gevormd vlak de oppervlakte weergeven. 
Deze tekst wordt voorzien van de classificatie ‘_OPPTXT’. 
 
Onder de knop Instellingen die achter deze optie staat kan aangegeven worden 
hoe deze teksten worden vormgegeven. 
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13. Met de optie (Cross)hatch vlak kan aangegeven worden of in de te vormen 
vlakken naast een shape ook nog een hatch geplaatst wordt. Deze hatch wordt 
alleen geplaatst als de oppervlakte van het vlak aan een criterium voldoet. 
 
Onder de knop Instellingen die achter deze optie staat kan aangegeven worden 
hoe de te plaatsen hatches worden vormgegeven. 
 

 
 

Via de knop Edit kunnen de criteria opgegeven worden waar aan voldoen moet 
worden om de hatch te plaatsen. 
 

 
 

Met de knop Opslaan, of Opslaan als kunnen de criteria opgeslagen worden als 
een hatch-parameter-bestand, met de extensie *.htc. 
 
 

 LET OP: 
De opties die beschreven zijn bij de punten 7 t/m 13 kunnen niet in alle 
combinaties uitgevoerd worden. Wanneer een combinatie niet mogelijk is 
worden de desbetreffende opties automatisch uitgeschakeld. 
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12.3.4. Probleemgevallen L/R coderingen 

Met het commando Probleemgevallen L/R coderingen kunnen alle objecten die 
via de optie Plaats vlakclassificatie als tekst in vlak  in de tekening geplaatst zijn 
gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd worden. 
Deze controle wordt uitgevoerd aan de hand van de classificatie die er bij het 
plaatsen van de teksten aan gehangen is. 
 

 
 

Een voorbeeld van een centroïde die automatisch gegenereerd is; 
de tweede classificatie is degene waarop de functie Probleemgevallen L/R coderingen controleert 
 

 
 

Met dit commando wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 

1. Onder het kopje Risico staan de classificaties genoemd waarop alle nieuw 
geplaatste kenmerkpunten gecontroleerd gaan worden. 
Hiervan kan een keuze gemaakt worden door ze aan te vinken. 
 

Classificatie Betekenis 

_CORRECT De links- / rechts-informatie aan de 
grensobjecten was eenduidig, dus het 
geplaatste kenmerkpunt kon correct 
bepaald worden 

 

 
 

_DIVERS De links- / rechts-informatie aan de 
grensobjecten was voor meer dan de helft 
eenduidig, dus het geplaatste kenmerkpunt 
kon met enige zekerheid bepaald worden 

 

 
 

_TWIJFEL De links- / rechts-informatie aan de 
grensobjecten was voor minder dan de helft 
eenduidig, dus het geplaatste kenmerkpunt 
kon met twijfel bepaald worden 

 

 
 

   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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_ROMMEL De links- / rechtsinformatie aan de 
grensobjecten was dermate divers dat voor 
het geplaatste kenmerkpunt geen 
classificatie bepaald kon worden 

 

 
 

_LEEG De grensobjecten bevatten wel GEOCAD 
attributen, maar de links- / rechts-
informatie is niet ingevuld, dus kon voor het 
geplaatste kenmerkpunt geen classificatie 
bepaald worden 

 

 
 

_ALARM Minimaal één van de grensobjecten bevat 
geen GEOCAD attributen; dat zal eerst 
verholpen moeten worden voordat de 
classificatie van het kenmerkpunt bepaald 
kan worden 

 

 
 

 
2. Met de knop Zoek en zoom in wordt in de tekening ingezoomd op het 

eerstvolgende kenmerkpunt dat voldoet aan de aangevinkte classificaties. Dit 
kenmerkpunt kan onderzocht worden met Toon attributen 
(zie paragraaf 8.3.1) en naar eigen inzicht aangepast worden. 
 
 

 

TIP: 
Zodra een kenmerkpunt via ‘Zoek en zoom in’ bekeken is verandert de 
classificatie in ‘_OK’. Als deze classificatie in de presentatietabel voorkomt is 
heel snel inzichtelijk te maken welke kenmerkpunten al bekeken zijn. 

 
 
Wanneer alle kenmerkpunten in de tekening behandeld zijn volgt een melding: 
 

 
 

3. Met de knop Wijs classtext aan kan een wijziging in de vlakclassificatie worden 
toegepast op een object dat geselecteerd wordt in de tekening. Objecten die 
op deze manier omgeclassificeerd worden krijgen de classificatie ‘_WYZIGNG’. 
 

4. In de lijst Wijzig tekst in: kan een vlakclassificatie gekozen worden. Het object 
waarop ingezoomd is (punt 1), of dat geselecteerd is (punt 3) kan voorzien 
worden van deze classificatie. 
 

5. Met de knop Wijzig kan de wijziging van de vlakclassificatie daadwerkelijk 
doorgevoerd worden. 
 

6. Met de knop Verwijder deze tekst kan het kenmerkpunt dat via de knop 
‘Zoek en zoom in’ uit de tekening verwijderd worden. 
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12.3.5. Verwijder markeringen 

Met het commando Verwijder markeringen kunnen alle objecten die met de 
diverse commando’s voor vlakvormen geplaatst zijn ook weer verwijderd worden. 
 

 
 

Met dit commando wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 

1. Per objectsoort (vlakken, markeringen en teksten) kan aangevinkt worden welk 
type objecten verwijderd mogen worden. Alle typen die hier genoemd staan 
zijn beschreven in de paragrafen 12.3.2, 12.3.3 en 12.3.4. 
 

2. De optie Fence is alleen actief indien er een fence in de tekening aanwezig is. 
Als dit aangevinkt is zullen alleen de objecten die aan de voorwaarden voldoen 
en die binnen het fence vallen verwijderd worden. 
 

3. Met een klik op de knop Verwijderen wordt het commando Verwijderen in 
gang gezet. Door vervolgens een datapunt in de tekening te geven zal het 
commando daadwerkelijk uitgevoerd. 

 

1. 

2. / 3. 
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12.3.6. Centroïde plaatsen 

Met het commando Centroïde plaatsen is het mogelijk om een tekstobject in een 
vlak te plaatsen. 
 

 
 

Met dit commando wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 

1. In de lijst Centroïde kan een classificatie van een kenmerkpunt geselecteerd 
worden. 
 

2. Wanneer op de knop Plaats centroïde geklikt wordt vraagt het programma 
twee maal om een datapunt. De eerste om het vlak te bepalen waarin het 
kenmerkpunt geplaatst wordt en de tweede voor de locatie van de tekst. 

 

12.3.7. Vlakvorming percelen 

Met het commando Vlakvorming percelen kan vlakvorming worden toegepast op 
een tekening met een kadastrale kaart. 
 

 
 
 

 LET OP: 
Dit commando werkt alleen als er een connectie met een Lki-Akr database aanwezig 
is. Dit wordt verder beschreven in hoofdstuk 20. 

 
 

1. 

2. 
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12.3.8. Aanbevolen werkwijze 

Om van een bestand met objecten die wel voorzien zijn van GEOCAD attributen, 
maar niet van links- / rechts classificaties te komen tot een bestand met vlakken 
kan de onderstaande werkwijze gevolgd worden. 
 

Stap 1 Markeer fouten en problemen (paragraaf 12.3.3, punt 7) en los deze 
problemen op voordat de volgende stap uitgevoerd wordt 

Stap 2 Koppel L/R aan lijnen in vlakomtrek (paragraaf 12.3.3, punt 8) 

Stap 3 Plaats vlak-class als tekst in vlak (paragraaf 12.3.3, punt 9) 

Stap 4 Probleemgevallen (paragraaf 12.3.4) en los deze probleemgevallen op 
voordat de volgende stap uitgevoerd wordt 

Stap 5 Verwijder markeringen (paragraaf 12.3.5) 

Stap 6 Maak shape op vlakomtrek (paragraaf 12.3.3, punt 10) 

Stap 7 Plaats teksten voor de omtrek en oppervlakte (paragraaf 12.3.3, 
punten 11 & 12) 

 
 

 LET OP: 
Het bestand dat verwerkt gaat worden dient van tevoren gestructureerd te zijn. Zie 
hiervoor paragraaf 12.2. 

 



  13. Multi geometrie 

GEOCAD Handleiding 161 Versie 3.1 

13. MULTI GEOMETRIE 

In dit hoofdstuk wordt het werkproces beschreven wanneer er gebruik gemaakt 
wordt van multi geometrie. 
 

 Voorwaarden voor het werken met multi geometrie 

Om met multi geometrie te kunnen werken moet aan twee voorwaarde voldaan 
zijn. 
 
Ten eerste moet in het model dat aan het GEOCAD project gekoppeld is (zie ook 
paragraaf 5.6) de sleutel “multigeo” aanwezig zijn. Deze dient deel uit te maken 
van de attribuutset ‘Sleutels’ en de eigenschap ‘Alleen lezen’ te hebben. 
 

 
 

De attribuutset Sleutels zal op zijn beurt weer gekoppeld moeten zijn aan de 
objecten waaruit de multi geometrie objecten gevormd moet worden. Wanneer 
het model gesynchroniseerd is met een NGdW dataset is dat standaard het geval. 
 
Ten tweede dient in het model aangegeven te zijn welke objecten mogen worden 
gebruikt voor multigeometrie. Deze gegevens staan ook in de model-database, 
maar zijn niet via de ModelEditor te raadplegen. 
 
 

 LET OP: 
De combinaties van objecten die samen multi geometrie kunnen vormen worden 
gemaakt in NGdW beheer, door kenmerkpunten ‘classificerend’, of ‘inliggend’ te 
maken. Via het proces synchroniseren komen deze gegevens in de model-database. 

 
 
In het model dat standaard met GEOCAD meegeleverd wordt zitten de volgende 
combinaties van classificaties: 
 

Object Identificerend Inliggend 

Pand Z40 PNDMV 

Overkapping OVKI OVKC 

Hoogspanningsmast (punt) PHSM PHSMC 

Hoogspanningsmast (vlak) HSMI HSMC 
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 Werkwijze 

Multi geometrie is geometrie die meerdere raakvlakken heeft met het maaiveld. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan een pand met poeren, of een hoogspanningsmast 
die met vier pilaren op de grond staat. 
 
NGdW ondersteunt twee soorten multi geometrie: een multi punt object en een 
multi vlakobject. 
 

 
 

Een hoogspanningsmast ingetekend als een multi puntobject 
 

In GEOCAD wordt de multi geometrie samengesteld met de standaard 
MicroStation functionaliteit voor het maken van ‘Named groups’. Dit staat 
beschreven in paragraaf 13.4. 
 

 Classificaties kiezen 

Wanneer een object meerdere raakvlakken met het maaiveld heeft is het zaak om 
de juiste classificatie voor de kenmerkpunten te kiezen. Dit wordt geïllustreerd aan 
de hand van het volgende voorbeeld: 
 

 
 

Een pand dat deels boven het water ligt 

 
 

Zo staat datzelfde pand in de GBKN 
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In de BAG wordt het bovenaanzicht van het pand opgenomen. Op die manier is 
duidelijk dat het pand één object vormt, met één kenmerkpunt. 
 
In de BGT is het maaiveld een opdelende laag, dus het waterobject dat onder het 
pand doorloopt moet één object vormen, omdat dat op maaiveld ligt. Dat betekent 
dat er twee pand-deelobjecten ontstaan, die allebei een eigen kenmerkpunt 
moeten krijgen. 
 

 
 

Het BAG pand 

 
 

De BGT (deel-) objecten op maaiveld 

 

BAG heeft dus één kenmerkpunt nodig, terwijl de BGT er voor hetzelfde object 
twee wil hebben. Deze tegenstrijdigheid kan opgelost worden door twee 
verschillende soorten kenmerkpunten te plaatsen: een identificerende en een 
inliggende. 
 

 
 

Het ene panddeel krijgt een identificerend 
kenmerkpunt, in geval van een pand een Z40 

 
 

Het andere panddeel krijgt een inliggend 
kenmerkpunt, in geval van een pand een PNDMV 

 

Maar ondanks dat er in de BGT twee kenmerkpunten nodig zijn, vormen beide 
deelobjecten wel één object. Dat betekent dat van beide kenmerkpunten een multi 
object gemaakt moet worden. 
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 Multi geometrie samenstellen 

Multi objecten kunnen aangemaakt worden met de MicroStation commando’s 
voor het maken van ‘Named groups’. 
 
De werkwijze is daarbij als volgt: 
 
1. Geef het commando voor het maken van Named groups.  
 

 

Key-in 
 

group add 
 

 

Menu (V8i) 
 

Tools  Groups  Add to graphic group 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel Object 
toevoegen  Add to graphic group 
 

 

2. Maak een nieuwe Named group aan. 
 

Dat kan met het knopje ‘Create new named group’. 
 

 
 

3. Geef de named group een naam. 
 

Daarbij mag de standaard naamgeving van MicroStation aangehouden worden. 
Die geeft een group altijd de naam ‘Group’ met een volgnummer. Let er op dat 
de group-naam uniek moet zijn binnen de tekening. MicroStation controleert 
daarop. 
 

 
 

Wanneer de tekening met de named group ingecheckt wordt in NGdW krijgt 
die named group automatisch een nieuwe naam in de vorm van een 
zogenaamd UUID (universal unique identifier). Wanneer de multi geometrie 
dus op een later tijdstip weer uitgecheckt wordt is de naam van de named 
group anders dan de naam die bij het intekenen gebruikt is. 
 

4. Selecteer de objecten die deel uit moeten maken van de named group. 
 

Selecteer daarbij alleen de kenmerkpunten van de vlakken en niet de 
grensobjecten. En maak bij het selecteren alleen de combinaties, zoals die 
beschreven staan in het model (zie ook paragraaf 13.3). Zorg ervoor dat er één 
identificerend en minimaal één classificerend kenmerkpunt in de named 
group aanwezig zijn. 
 
Als er niet aan deze voorwaarden voldaan is, dan geeft inchecken in NGdW 
foutmeldingen, of wordt er bij het inchecken geen multi geometrie gevormd. 
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 Multi geometrie beheren 

Van de graphic groups in de tekening kan een lijst opgevraagd worden. 
 

 
 

In deze lijst staat van iedere graphic group vermeld hoeveel elementen er deel van 
uitmaken. 
 

 
 

Door één van de graphic groups te selecteren worden de overige knoppen in dit 
venster actief. 
 

 
 

Door in dit venster te dubbelklikken op de graphic group worden de objecten die er 
deel van uitmaken in de tekening gehighlight. 
 
Ook zijn er knoppen beschikbaar om een bestaande groep uit te breiden, of in te 
krimpen. 
 

 
 

Bovendien is het van hieruit mogelijk om een graphic group te verwijderen. 
 

 
 

In dat laatste geval zal bij het inchecken in NGdW de multigeo sleutel van de 
objecten verwijderd worden.   



13. Multi geometrie   

Versie 3.1 166 GEOCAD Handleiding 

 LET OP: 
Wanneer objecten overgenomen worden van een referentiebestand naar het actieve 
dgn-bestand, dan worden de groups NIET meegenomen. Dit betekent dat er bij het 
inchecken in NGdW foutmeldingen kunnen ontstaan, doordat een object met enkel 
een classificerende centroide wordt opgevoerd. 
 
Om de multigeometrie wel in tact te houden kan de volgende workaround gedaan 
worden: 
- Zet in een aparte dgn alleen de multigeometrie (alle identificerende en alle 
 classificerende kenmerkpunten) 
- Exporteer deze dgn naar een xml-bestand 
- Verwijder in het werkbestand de elementen met multigeometrie (selecteer 
 alle classificerende objecten) 
- Importeer het xml-bestand (met de multigeometrie) 
- Inchecken in NGdW 
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14. ZOEKEN 

 Adres zoeken 

Met het commando Adres Zoeken kan in de tekening ingezoomd worden naar een 
gebied, op basis van een adres. 
Dat adres wordt opgezocht via de “BAG-locatieservice” van PDOK. 
 

 

Key-in 
 

mdl load gcadreszoeken;gc_adreszoeken zoek 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Zoeken  Adres 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel Object 
raadplegen  Adres zoeken 
 

 

 
 
1. In het adrestekstvak dient het adres ingevoerd te worden waarop ingezoomd 

gaat worden. Onder de informatieknop (punt 4) staat welke invoer hier 
mogelijk is. 
 
Het zoeken van het adres start automatisch. Als er één adres gevonden wordt, 
dan wordt er direct op dat adres ingezoomd. 
 
Als er op een zoekterm meerdere mogelijke adressen zijn, dan worden die 
adressen in een lijst getoond. Met een muisklik kan het gewenste adres uit de 
lijst geselecteerd worden. 
 

 
 

Adressen hoeven niet volledig ingevoerd te worden. Het ingeven van enkele 
karakters is vaak al voldoende. De volgorde van de diverse adresonderdelen 
(plaatsnaam, straatnaam, huisnummer, etc.) is vrij. 
 

 
 

Met twee adresonderdelen, die beiden onvolledig 
ingevoerd zijn wordt toch een adres gevonden 

 
 

Ook wanneer deze adresonderdelen in de andere 
volgorde ingevoerd worden geeft de zoekopdracht 
hetzelfde resultaat 

 

1. / 2. / 3. / 4. 
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2. Als het zoeken om welke reden dan ook niet automatisch gestart wordt, dan 
kan dat commando via de knop met het vergrootglas ook handmatig gegeven 
worden. 
 
Bij het zoeken naar adressen wordt gebruik gemaakt van de PDOK (Publieke 
dienstverlening op de Kaart) locatieservice. Deze service werkt op basis van 
informatie uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). 
 

3. Via de knop met het gereedschap wordt het instellingen dialoog geopend. In 
het instellingen dialoog kunnen de resultaten van het zoeken ingeperkt worden 
en kan van een aantal adresonderdelen ingesteld worden of ze zichtbaar zijn in 
het getoonde resultaat. 
 

 
 

Onder ‘Inperken zoekresultaat’ kunnen beperkingen ingeschakeld worden op 
basis van een provincienaam, een gemeentenaam, of een plaatsnaam. 
Hieronder kan ook een lijst van meerdere zoektermen ingevoerd worden, 
gescheiden door punt-komma’s, zonder spaties ertussen. 
 

 
 
 

 

TIP: 
Onder ‘gemeente’ kunnen ook kadastrale gemeentenamen ingevuld worden, 
zodat daar bij het zoeken op een perceelnummer op gefilterd kan worden. Vul in 
dat geval de gehele gemeentenaam in, niet de afkorting! 

 
 
Met de optie ‘Alleen pannen, niet zoomen’ aangevinkt zal alleen naar de 
gevonden locatie toegezoomd worden, maar daarbij zal de schaal van voor de 
zoekactie niet gewijzigd worden. 
 

4. Met een klik op de informatieknop wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 

Hierin staan de zoektermen genoemd die ingevoerd kunnen worden om 
adressen op te zoeken. 
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 Tekst zoeken 

Met het commando Tekst zoeken kan in een tekening en alle daaraan gekoppelde 
referentiebestanden en cellen gezocht worden op een tekst, of deel van een tekst. 
 

 

Key-in 
 

mdl load findtxt 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Zoeken  Tekst 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel Object 
raadplegen  Tekst zoeken 
 

 

Met dit commando wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 
1. In het veld Tekst dient een tekst, of een deel van een tekst ingegeven te 

worden. 
 

2. Bij Zoom factor kan aangegeven worden of er op het eerste zoekresultaat 
ingezoomd moet worden en zo ja, hoeveel. Hierbij kan een getal tussen 
1 en 100 ingevuld worden. Hoe kleiner dit getal, hoe verder er op het 
zoekresultaat ingezoomd wordt. 
 

3. Bij hoofdletter gevoelig kan aangegeven worden of een tekst die qua content 
wel gelijk is, maar qua gebruik van hoofdletters/kleine letters niet gelijk is, 
opgenomen dient te worden in het zoekresultaat. 
 

4. Bij reguliere expressie kan aangegeven worden dat er gebruik gemaakt wordt 
van een reguliere expressie zoals in MicroStation ondersteund wordt. Het 
karakter punt (.) bijvoorbeeld staat daarbij voor een jokerteken. 
 

5. Met een klik op de knop Zoeken wordt de zoekopdracht daadwerkelijk 
uitgevoerd. Als er meer dan één zoekresultaat is, dan wordt met een volgende 
klik op deze knop doorgeschakeld naar het volgende zoekresultaat. 
 

6. Met de knop met de twee pijltjes kan worden ingezoomd op het eerste 
zoekresultaat dat gevonden is. 
 

7. Bij Hele teksten kan aangegeven worden dat teksten alleen in het zoekresultaat 
opgenomen mogen worden als de zoekterm een heel woord is binnen dat 
zoekresultaat. 
 

8. Bij Ook in symbolen kan aangegeven worden dat ook de tekstobjecten binnen 
cellen doorzocht dienen te worden. 

 

1. 

2. / 3. / 4. 
5. / 6. / 7. / 8. 
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 Grafische kenmerken 

Met het commando Zoeken op grafische kenmerken kan een selectieset 
samengesteld worden op basis van de eigenschappen van objecten in de tekening. 
 

 

Key-in 
 

mdl load chsett;gc_chsett zoek 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Zoeken  Grafische kenmerken 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel Object 
raadplegen  Grafische kenmerken zoeken 
 

 

Dit commando is hetzelfde als het commando Graficsche kenmerken, dat 
beschreven staat in paragraaf 11.7. 
 

 Attributen 

Met het commando Zoeken op ttributen kan een selectie van objecten in de 
tekening gemaakt worden op basis van de attributenwaarden van deze objecten. 
 

 

Key-in 
 

mdl load attr4;gc_attr4 zoeken 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Zoeken  Attributen 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel Object 
raadplegen  Attributen zoeken 
 

 

Dit commando staat beschreven in paragraaf 8.3.6. 
 

 Attributen uitgebreid 

Met het commando Zoeken op attributen uitgebreid  kan een selectie van 
objecten in de tekening gemaakt worden op basis van de attribuutwaarden van 
deze objecten. 
 

 

Key-in 
 

mdl load selatt 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Zoeken  
Attributen uitgebreid 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel Object 
raadplegen  Attributen uitgebreid 
 

 
 

 LET OP: 
Het commando “Zoeken op attributen” heeft tegenwoordig de voorkeur boven het 
commando “Zoeken op attributen uitgebreid”, omdat in het commando 
“Zoeken op attributen” rekening gehouden wordt met het model. 
 
Met het commando “Zoeken op attributen uitgebreid” kan ALLEEN op lki-attributen 
gezocht worden. 
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Met dit commando wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 
1. Het zoeken in de tekening vindt plaats op basis van een reeks zoekcriteria. 

Deze zoekcriteria kunnen opgeslagen worden als een cri-bestand. Via de knop 
Openen kan een cri-bestand ingelezen worden. 
 

2. Via de knop Opslaan kunnen de huidige zoekcriteria opgeslagen worden als 
een cri-bestand. 
 

3. Via de knop Wijzig kunnen de huidige zoekcriteria bewerkt worden. Hiermee 
wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 

Iedere regel in dit venster is een zoekcriterium, dat bestaat uit het attribuut 
waarin gezocht wordt, een operator en een attribuutwaarde. Via de knoppen 
Wijzig die achter ieder zoekcriterium staan kunnen de attribuutwaarden 
ingesteld worden. 
 

4. Via de knop Defaults worden alle zoekcriteria ingesteld volgens de waarden die 
zijn opgeslagen in de diverse dat-bestanden. 
 

5. Via de knop Zoek wordt het commando daadwerkelijk uitgevoerd. 
 

6. Via de knop Instellingen wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 

Hierin kan aangegeven worden hoe het resultaat van de zoekopdracht in de 
tekening gepresenteerd gaat worden. 

1. / 2. / 3. / 4. 

5. / 6. / 7. / 8. 

9. / 10. 
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Dat resultaat kan op vier manieren gepresenteerd worden: 
 

- Highlight; het resultaat wordt in de tekening gehighlight met de 
standaard instellingen van MicroStation 

- Selection 
set; 

het resultaat wordt in de tekening geselecteerd 

- Display; het resultaat wordt in de tekening gehighlight met 
instellingen die in GEOCAD ingesteld kunnen worden, 
daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen 
objecten die voldoen en objecten die niet voldoen 

- Modify; het resultaat wordt in de tekening gepresenteerd (de 
presentatie van de betrokken objecten wordt 
aangepast) met instellingen die in GEOCAD ingesteld 
kunnen worden, 
daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen 
objecten die voldoen en objecten die niet voldoen 

 
7. Bij Voldoet aan criteria kan aangegeven worden of het zoekresultaat de 

objecten zijn die voldoen aan de opgegeven zoekcriteria, of juist de objecten 
die daar niet aan voldoen. 
 

8. Als er op meer dan één classificatie gezocht wordt, dan kan bij Exacte volgorde 
ingesteld worden of de volgorde waarin de classificaties opgegeven zijn van 
belang is voor het zoekresultaat. 
 

9. De optie Fence is alleen actief indien er een fence in de tekening aanwezig is. 
Als deze optie aangevinkt is zal alleen gezocht worden binnen de fence. 
 

10. Met de opties Lijn, Vlak, Tekst en Symbool  kan een zoekcriterium op 
geometrietype ingesteld worden. 

 

 Kadastrale kenmerken 

Met het commando Zoeken op kadastrale kenmerken kan een selectieset 
samengesteld worden op basis van 
 

 

Key-in 
 

mdl load selka 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Zoeken  Kadastrale kenmerken 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel Object 
raadplegen  Kadastrale kenmerken 
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Met dit commando wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 
1. Bij Zoekoptie kan ingesteld worden of er gezocht wordt op perceelnummers, of 

perceelgrenzen. Deze instelling heeft invloed op het zoekvenster dat opkomt 
zodra op de knop Zoek (punt 3) geklikt wordt. 
 

2. Via de knop Instellingen wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 

Hierin kan aangegeven worden hoe het resultaat van de zoekopdracht in de 
tekening gepresenteerd gaat worden. 
 
Dat resultaat kan op vier manieren gepresenteerd worden: 
 

- Highlight; het resultaat wordt in de tekening gehighlight met de standaard 
instellingen van MicroStation 

- Selection set; het resultaat wordt in de tekening geselecteerd 
- Display; het resultaat wordt in de tekening gehighlight met instellingen die in 

GEOCAD ingesteld kunnen worden, 
daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen objecten die 
voldoen en objecten die niet voldoen 

- Modify; het resultaat wordt in de tekening gepresenteerd (de presentatie 
van de betrokken objecten wordt aangepast) met instellingen die in 
GEOCAD ingesteld kunnen worden, 
daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen objecten die 
voldoen en objecten die niet voldoen 

 
3. Zodra op de knop Zoeken geklikt wordt verschijnt een venster waarin de 

zoekcriteria opgegeven kunnen worden. Welk venster verschijnt is afhankelijk 
van de instelling die bij punt 1 gemaakt is. 
 

 
 
 
De zoekcriteria voor een perceelnummer 

 
 

De zoekcriteria voor een perceelgrens 

 
4. Zodra de zoekcriteria ingevoerd zijn is er nog een datapunt in de tekening 

vereist om de zoekopdracht uit te voeren. 
 

1. / 2. 

3. 
4. 
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 Selecteren binnen gebied 

Met de functie Selecteren binnen gebied is het mogelijk om een selectieset samen 
te stellen van objecten die binnen een vlak vallen, of op een bepaalde afstand van 
een punt liggen. 
 
Er is binnen deze functie twee maal sprake van een selectieset. De eerste selectie 
dient u zelf te maken en bestaat uit de vlakken en punten waarbinnen gezocht gaat 
worden. 
De tweede selectie is het resultaat van de functie en bestaat uit alle objecten die 
binnen deze afbakeningsobjecten vallen 
 
 

 LET OP: 
Houdt zelf goed in de gaten met welke van deze twee selectiesets u te maken hebt. 

 
 

 

Key-in 
 

mdl load selelms 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Zoeken  Selecteren 
binnen gebied 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
Selecteren  Selecteren binnen gebied 
 

 

Met dit commando wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 

1. Onder Objecten voor afbakening  staat aangegeven welke objecten 
geselecteerd staan als afbakeningsobjecten. 
 

Er zijn twee soorten objecten die als afbakeningsobjecten kunnen dienen: 
vlakobjecten (shapes en cirkels) en puntobjecten (cellen en teksten). In dat 
laatste geval wordt gebruik gemaakt van een buffer rondom deze objecten. 
 

 
 

Een geselecteerd vlakobject 

 
 

Een geselecteerd puntobject met een buffer 

1. 

2. / 3. 

4. 

5. / 6. 
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2. Indien er puntobjecten geselecteerd zijn als afbakeningsobjecten, dan wordt 
gebruik gemaakt van de afstand die is ingevuld bij Buffer. Alle objecten binnen 
de opgegeven bufferafstand zullen geselecteerd worden. 
 

3. Met de optie Buffer tijdelijk tonen kan de buffer rond een geselecteerd 
puntobject voor afbakening in de tekening getoond worden. 
 

 
 

4. Met de optie Kruisende elementen meenemen kan aangegeven worden of 
objecten die het selectiekader van de afbakeningsobjecten snijden in de 
uiteindelijke selectie opgenomen moeten worden. 
 

 
 

Kruisende elementen niet meenemen 

 
 

Kruisende elementen meenemen 
 

5. Met de knop Nieuwe afbakening dient de functie na gebruik opnieuw gestart 
te worden. Er kunnen dan opnieuw afbakeningsobjecten geselecteerd worden. 
Indien er op dat moment al een selectie in de tekening aanwezig is komt de 
volgende vraag: 
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6. Met de knop Start wordt de functie daadwerkelijk uitgevoerd. Er wordt dan 
een selectie van objecten in de tekening gemaakt op basis van de 
geselecteerde afbakeningsobjecten. 
Als de selectie een groot resultaat oplevert krijgt u de volgende vraag: 
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15. BAG PRIKKER 

 Concept 

Met de BAG prikker kan de landelijke voorziening BAG van het Kadaster bevraagd 
worden via een klik in de kaart. Het resultaat van deze bevraging kan eventueel 
gebruikt worden om een kenmerkpunt voor het pand, een nummeraanduiding 
reeks (NAR), of een openbare ruimte label (ORL) in de kaart te plaatsen. 
 

 Landelijke voorziening bevragen 

De BAG prikker wordt gestart met het commando BAG prikker. 
 

 

Key-in 
 

mdl load gcbagprikker;gc_bagprikker aan 
 

 

Menu (V8i) 
 

Bag prikker  BAG prikker 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  ribbonpanel 
BAG prikker  BAG prikker 
 

 

Daarmee wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 

Met de knop Bevraag LV-BAG kan een punt in het actieve dgn-bestand aangeklikt 
worden. De coördinaten van dit punt worden vervolgens doorgegeven aan de BAG-
viewer van het Kadaster. 
 
Indien zich volgens de Kadaster-registratie op het aangeklikte punt een pand 
bevind, dan wordt de BAG-viewer ook direct geopend. 
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In het actieve dgn-bestand wordt het pand gearceerd met een omlijning. 
 

 
 
 

 

TIP: 
De kleur van de omlijning is de standaar Hilite-kleur van MicroStation. 

 
 
Tegelijkertijd worden dan de gegevens zoals ze in de BAG-registratie staan 
ingelezen in het BAG prikker venster. 
 

 
 

Van een pand wordt altijd maar één pand-id gevonden. Dit id en de bijbehorende 
pandstatus worden getoond. 
 
Het gevonden pand kan één of meerdere adressen hebben. Een adres bestaat uit 
een straatnaam en een huisnummer. Als er meerdere huisnummers gevonden zijn, 
dan worden ze samengevoegd tot een huisnummerreeks. 
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In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een pand adressen heeft die aan 
meerdere openbare ruimten liggen. In dat geval worden de gegevens van al die 
straten onder elkaar getoond. 
 

 
 

De gegevens van een pand met adressen aan meerdere straten 

 

 Kenmerkpunt plaatsen 

Als de gegevens van een pand ingelezen zijn, dan is het mogelijk om een 
kenmerkpunt met het desbetreffende pand-id te plaatsen. Klik daarvoor op de 
knop Plaatsen die achter het gevonden pand-id staat. 
 
Daarmee wordt het commando Attributen toevoegen (zie ook paragraaf 8.5) actief. 
Het BAG-id van het gevonden pand wordt al direct ingevuld voor het te plaatsen 
kenmerkpunt. 
 

  
 

Voor het kenmerkpunt kan een classificatie gekozen worden, waarna het geplaatst kan worden 

 
 

 

TIP: 
In de ModelEditor kunnen voor classificaties standaard attribuutwaarden ingesteld 
worden. Op die manier kan bijvoorbeeld iedere keer dat een kenmerkpunt voor een 
pand geplaatst wordt alvast de bronhouder ingevuld worden. 
Zie daarvoor de gebruikershandleiding van de ModelEditor. 
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 Overnemen geometrie 

Met de optie Overnemen geometrie is het mogelijk om de contouren van het pand 
als grensobject in het actieve dgn-bestand te plaatsen. De classificatie wordt, 
indien mogelijk, ontleend aan wat er in NGdW als grens voor een pand is ingesteld. 
 

 Adresgegevens plaatsen 

Als de gegevens van een pand ingelezen zijn en het pand bevat één of meerdere 
verblijfsobjecten, dan is het mogelijk om een openbare ruimte label op de 
openbare weg, of een nummeraanduiding reeks van de verblijfsobjecten in het 
desbetreffende pand te plaatsen. 
 
Voor het openbare ruimte label (de straatnaam) kan op de knop Plaatsen achter 
de straatnaamclassificatie geklikt worden. Daarmee wordt het commando 
Attributen toevoegen (zie ook paragraaf 8.5) actief. Het BAG-id van de 
desbetreffende openbare ruimte wordt dan als attribuutwaarde ingevuld. 
 
Voor de nummeraanduiding reeks kan op de knop Plaatsen achter de 
nummeraanduiding reeks geklikt worden. Daarmee wordt het commando 
Attributen toevoegen actief. De attribuutwaarde voor het bag-pand-id-laag en 
(indien van toepassing) de attribuutwaarde voor het bag-pand-id-hoog worden 
ingevuld. 
 
Als voor de classificatie NAR de plaatsingsmethode ‘huisnummer’ ingesteld is (zie 
paragraaf 8.5.1), dan wordt de nummeraanduiding reeks direct als ‘Beginnr’ 
ingevuld. 
 
Als dan ook de instellingen voor dit plaatsingscommando (zie ook paragraaf 8.5.1) 
conform de plaatsing voor de BGT zijn, dan kan de nummeraanduiding reeks direct 
correct geplaatst worden. 
 

 
 

De attribuutwaarden voor de BAG-pand-id’s zijn vooraf ingevuld 
 

 
 

De tekstwaarde voor de nummeraanduiding reeks is vooraf ingevuld 
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16. PRESENTATIE 

 Inleiding 

GEOCAD presenteert standaard alle elementen in de designfile op basis van hun 
classificatie. Daarvoor wordt de presentatietabel gebruikt (zie ook paragraaf 5.4 en 
bijlage D). 
 
In het geval dat een element meerdere classificaties heeft wordt dat element 
gepresenteerd op de classificatie met de hoogste prioriteit. Deze prioriteiten zijn in 
te stellen in de presentatie tabel (zie paragraaf 5.4 en bijlage D). 
 
 

 LET OP: 
Bij grensobjecten, of lijnobjecten die een tweede grensclassificatie hebben, tellen 
ook de classificaties “Vlak_links_1” en “Vlak_rechts_1” mee bij het bepalen van de 
classificatie met de hoogste prioriteit. Dit staat beschreven in de 
‘gebruikershandleiding NGdW aansluiting’ onder de noemer ‘Links-rechts-
informatie’. 

 
 
Dit hoofdstuk beschrijft het commando Presenteren, waarmee de elementen in de 
designfile (opnieuw) gepresenteerd kunnen worden volgens de regels in de 
presentatietabel. 
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 Presenteren 

Met het commando Presenteren worden de geselecteerde elementen opnieuw 
gepresenteerd volgens de regels zoals die in de presentatietabel staan. 
 

 

Key-in 
 

mdl load pres 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Presentatie  Presenteren 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  ribbonpanel 
Presentatie  Selecteren binnen gebied 
 

 

Met dit commando wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 

1. In het menu Instellingen staat de optie Algemeen. Hieronder zit een menu met 
instellingen dat beschreven wordt in de volgende paragraaf. 
 

2. Onder Methode dient een selectiemethode gekozen te worden. Daarmee 
wordt aangegeven hoe de elementen die geherpresenteerd gaan worden in de 
tekening geselecteerd gaan worden. Hieronder vallen drie mogelijkheden: 

 Element; de elementen kunnen stuk voor stuk geselecteerd worden 

 Fence; alle objecten binnen een fence worden geselecteerd 

 Totaal; alle objecten in de designfile worden geselecteerd 
 

3. Met een druk op de knop Start wordt het commando geactiveerd. Als er bij 
Methode voor de optie ‘Element’ gekozen is dient er nog een element gekozen 
te worden. In alle gevallen is vervolgens nog een datapunt in de tekening 
vereist. 

 
Wanneer er een element in de selectie zit die niet voorzien is van een classificatie, 
dan wordt dat element met het uitvoeren van deze functie op een laag geplaatst 
waarvan de naam begint met “(ongeclassificeerd)”. 
 
Wanneer er een element in de selectie zit die wel voorzien is van een classificatie, 
maar die classificatie komt niet voor in de presentatietabel, dan wordt dat element 
op een laag geplaatst waarvan in de naam verwerkt is “(presentatie) niet in de 
presentatietabel”. 
 
 

 LET OP: 
Met het uitvoeren van dit commando wordt de designfile daadwerkelijk gewijzigd. 
De functie Presenteren is niet tijdelijk! 

 

1. 

2. 

3. 
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 Instellingen 

In het instellingen venster dat bij het commando Presenteren hoort kan 
aangegeven worden welke presentatie-eigenschappen gewijzigd worden bij het 
uitvoeren van dit commando. 
 

 
 

1. Met de optie Lijnsymboliek vervangen kan aangegeven worden dat op de 
eigenschap ‘Lijnstijl’ gecontroleerd op wordt bij het uitvoeren van het 
commando Presenteren. 
 

2. Met de optie Vlakvulling vervangen kan aangegeven worden dat op de 
eigenschap ‘Fill’ gecontroleerd wordt bij het uitvoeren van het commando 
Presenteren. 
 

3. Met de optie Tekstattributen vervangen kan aangegeven worden dat op de 
attributen ‘Font’, ‘Teksthoogte’, ‘Tekstbreedte’ en ‘Underline’ gecontroleerd 
wordt bij het uitvoeren van het commando Presenteren. 
 

4. Met de optie Symbolen vervangen kan aangegeven worden dat op de 
eigenschap ‘cel-naam’ gecontroleerd wordt bij het uitvoeren van het 
commando Presenteren. 
 

5. Met de optie Tekstinhoud vervangen kan aangegeven worden dat op de 
eigenschap ‘Tekst string’ gecontroleerd wordt bij het uitvoeren van het 
commando Presenteren. 
 
 

 LET OP: 
Ook als bij de nummers 1 t/m 5 niets aangevinkt wordt kan het commando 
Presenteren nog uitgevoerd worden. Standaard wordt gecontroleerd op de 
eigenschappen ‘Laag’, ‘Kleur’ en ‘Lijndikte’. 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. / 7. 
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6. Met de optie Lang logbestand kan aangegeven worden of er extra informatie 
in het log-bestand van de design file geplaatst wordt indien bij het uitvoeren 
van het commando Presenteren een item niet gevonden kan worden.a 
 
Dat kan bijvoorbeeld zijn dat er voor een classificatie geen record in de 
presentatietabel gevonden kan worden, of dat een genoemde cel-naam niet 
voorkomt in de cel-bibliotheek. 
 
Deze wijziging wordt pas doorgevoerd wanneer het commando Presenteren 
opnieuw gestart wordt. 
 
 

 LET OP: 
Het commando Presenteren logt alleen als er gebruik gemaakt wordt van de 
methode ‘Fence’, of de methode ‘Totaal’. 

 
 

7. Met een klik op de knop OK, of de knop Annuleren wordt het instellingen 
venster afgesloten. In het eerste geval worden de aangebrachte wijzigingen 
bewaard en in het tweede geval niet. 

 

 Presenteren op attributen 

Optioneel kan de presentatietabel zodanig ingericht worden dat er een presentatie 
op attributen gemaakt kan worden. Daartoe dienen de velden ‘Attribuut 1’, 
‘Attribuutwaarde 1’, ‘Attribuut 2’ en ‘Attribuutwaarde 2’ in de presentatietabel. 
 

 
 

De classificatie M01 wordt hier gepresenteerd op de waarde voor het attribuut Precisie 

 
 

 LET OP: 
De attribuutnamen zijn hoofdlettergevoelig: “Precisie” in plaats van “precisie”. 

 
 
Er kan gepresenteerd worden op een combinatie van een classificatie en maximaal 
twee attributen. Dat kunnen zowel de LKI-attributen, als de IMGeo-attributen zijn. 
 
 

 LET OP: 
Wanneer gepresenteerd wordt op één van de IMGeo-attributen ‘Functie’, 
‘FysiekVoorkomen’, of ‘Type’, dan wordt dat in de presentatietabel-editor getoond 
in één van de eerste kolommen en niet in de kolommen voor attributen en 
attribuutwaarden. 
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17. PLOTONTWERPEN 

 Inleiding 

Met Plotontwerpen kunnen op een snelle en gestructureerde wijze modellen aan 
een dgn-bestand worden toegevoegd, die gebruikt kunnen worden om te printen, 
of plotten. 
 
Van deze modellen dient een template aanwezig te zijn in het bestand 
‘plotontwerp.cel’. Van daaruit wordt telkens een kopie gemaakt naar het actieve 
dgn-bestand. 
 
Het bestand plotontwerp.cel wordt standaard meegeleverd met de setup, in de 
map GCPROGDIR\Tabellen. Het kan naar eigen inzicht aangepast worden, of zelfs 
vervangen door een eigen bestand met dezelfde naam, zolang als het voldoet aan 
de voorwaarden die staan in bijlage N. 
 
De modellen in plotontwerp.cel mogen zowel ‘design-’, als ‘sheet’-modellen zijn. 
Een design-model is onbegrensd, terwijl een sheet-model de afmetingen heeft van 
het papierformaat dat aan het model gekoppeld is. 
 
In beide gevallen wordt in het model een cel geplaatst, die het plotgebied bevat 
voor de samen te stellen print. Het te printen dgn-bestand wordt op schaal als 
referentie gekoppeld en vervolgens op het plotgebied geclipt. 
 
Rondom het plotgebied kan een kader geplaatst worden en in het kader kan een 
hoekstempel geïntegreerd te worden. De hoekstempel kan voorzien worden van 
attribuutvelden, die bij het invoegen van een plotontwerp ingevuld kunnen 
worden. De keuze in het aantal en type attribuutvelden is vrij. 
 
Tot slot kunnen in het bestand plotontwerpen.cel ook legenda-items, zoals een 
noordpijl opgenomen worden. Deze items kunnen in vervolgens toegevoegd 
worden in iedere plot die gemaakt wordt op basis van een plotontwerp. 
 

 
 

De hoofdonderdelen van een plotontwerp 

Kader 

Plotgebied 

Hoekstempel 
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 Voorwaarde 

Het bestand plotontwerpen.cel dient door GEOCAD gevonden te kunnen worden. 
Daarom moet een verwijzig naar dit bestand opgenomen te worden in de 
MicroStation variabele MSCELLLIST. 
 

 
 

 Een plot maken op basis van een plotontwerp 

Een plot wordt altijd aangemaakt vanuit een model in het actieve dgn-bestand. 
Daarin kan het commando Plotontwerpen gegeven worden. 
 

 

Key-in 
 

mdl load gcplot; gc_plot aan 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Presentatie  Plotontwerpen 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  ribbonpanel 
Presentatie  Plotontwerpen 
 

 

Daarmee wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 

Hierin dient een plotontwerp geselecteerd te worden. Welke plotontwerpen in de 
lijst staan is afhankelijk van de inhoud van het bestand plotontwerp.cel. 
 

 
 

Selecteer hier het gewenste plotontwerp. 
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Zodra er voor een plotontwerp gekozen is wordt in de actieve dgn een nieuw 
model aangemaakt op basis van de template in het bestand plotontwerp.cel. 
 

 
 

Het te printen model uit het actieve dgn-bestand wordt in het nieuw toegevoegde 
model als referentiebestand gekoppeld. 
 

 
 
 

 

TIP: 
Als het te printen model zelf, voordat het commando Plotontwerpen gegeven wordt, 
referentiebestanden bevat, dan worden die ook als referenties overgenomen in het 
plotontwerp. 
 

 
 
 
Het referentiebestand wordt zo gesitueerd dat het midden van het gebied dat in 
beeld is ook het midden van het plotontwerp wordt. 
 
De standaard schaal voor het referentiebestand is 1 : 1000, dat kan direct daarna 
aangepast worden. 
 
Daarnaast wordt het referentiebestand meteen geclipt op het plotgebied. 
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Tegelijk wordt het plotontwerp-venster opgebouwd. 
 

 
 

1. Met een klik op de knop Move kan het af te drukken bestand verschoven 
worden ten opzichte van het kader. 
 

2. Met een klik op de knop Clip kan na het verschuiven het af te drukken bestand 
opnieuw geclipt worden op het kader. 
 

3. In de lijst Noordpijl kan een noordpijl geselecteerd worden, indien het bestand 
plotontwerp.cel voorzien is van minimaal één noordpijl (zie daarvoor 
bijlage N). Deze noordpijl kan als een cel in het plotontwerp geplaatst worden, 
zowel in het plotgebied, als in de hoekstempel. 
 

4. Met de optie Toon niet ingevulde velden kunnen de attribuutteksten in de 
hoekstempel die niet via het plotontwerp-venster ingevuld zijn zichtbaar, of 
onzichtbaar gemaakt worden. 
 

5. Als het plotontwerp attributen bevat (zie daarvoor bijlage N), dan worden die 
attributen hier in een lijst getoond. 
 
Voor standaard attributen kan een attribuutwaarde ingevuld worden. Deze 
waarde wordt als tekst in de hoekstempel getoond. 
 

Voor het schaal-attribuut wordt een lijst getoond met schalen. 
 

Voor een datum-attribuut wordt een datum-prikker getoond. 
 

6. Met een klik op de knop Print wordt het MicroStation print-commando gestart. 
De keuze voor het papierformaat en de schaal worden uit het plotontwerp-
venster overgenomen. 
 

7. Met een klik op de knop Print bewaren wordt het actieve bestand opgeslagen 
als een nieuw dgn-bestand. 
 

8. Met een klik op de knop Sluiten wordt het commando Plotontwerpen 
afgesloten. 

 

1. / 2. 

3. 

4. 

5. 

6. / 7. / 8. 
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18. LEGENDA 

 Inleiding 

Met het commando Legenda kan een legenda worden toegevoegd aan het actieve 
dgn-bestand. 
 

 

Key-in 
 

mdl load gclegenda;gc_legenda aan 
 

 

Menu (V8i) 
 

Object  Presentatie  Legenda 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD  ribbonpanel 
Object raadplegen  Legenda 
 

 

Dit commando wordt in twee stappen uitgevoerd. In de eerste stap wordt een 
legendatabel geselecteerd en in de tweede stap wordt aangegeven op welke 
locatie de legenda ingevoegd gaat worden. 
 

 Legendatabel 

Een legenda wordt ingevoegd in de vorm van een raster. Ieder item dat verklaard 
dient te worden is een regel in het raster. Een regel bestaat uit een kleine 
afbeelding van het item zelf en een verklarende tekst. 
 

 
 

Een voorbeeld van een legenda 
 

De items die in de legeda verklaard dienen te worden en de bijbehorende 
verklarende teksten kunnen in een apart bestand geplaatst worden: de 
zogenaamde legendatabel. 
 
Deze legendatabel is een tekstbestand met de extensie *.legenda. In dit bestand 
staan de classificatie en eventuele attribuutwaarden van ieder legenda-item en de 
tekst die voor dat item in de legenda gebruikt dient te worden. De bijbehorende 
presentatie, die in de legenda gebruikt wordt komt uit de presentatietabel. 
 
De exacte opbouw van de legendatabel staat beschreven in bijlage K. 
 
Het is ook mogelijk om een presentatiebestand te gebruiken als legendatabel. In 
dat geval wordt het item in de legenda rechtstreeks uit de tabel gelezen. 
Wijzig daarvoor de extensie van de presentatietabel van *.pst in *.legenda. 
 
 

 

TIP: 
Een legendatabel kan ook worden aangemaakt met het commando Inventarisatie, 
zoals staat beschreven in paragraaf 8.7. 
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 Legenda invoegen 

Zodra een legendatabel geselecteerd is verschijnt op de commando regel de 
volgende aanwijzing: 
 

 
 

Door nu een punt in het actieve dgn-bestand aan te klikken wordt de legenda 
geplaatst. 
 
Alle elementen die deel uitmaken van de legenda worden op een aparte laag 
geplaatst. Dat is de laag “(legenda) legenda”. 
 
 

 LET OP: 
Bij het plaatsen van een legenda spelen de volgende stuurcodes een rol: 
 

 Stuurcode 783: de verticale afstand tussen items 

 Stuurcode 784: de breedte van af te beelden vlak-, of lijnitems 

 Stuurcode 785: de hoogte van af te beelden vlakitems 

 Stuurcode 786: de afstand tussen een item en de verklarende tekst 
 

Zie daarvoor ook bijlage B. 
 
 

 LET OP: 
Voor het plaatsen van een legenda dienen de presentaties op de classificaties 
“_LEGENDA_KOP” en “_LEGENDA_TEKST” aanwezig te zijn. 
 

 
 

Voorbeeld van de benodigde presentaties 
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19. GEOADRES 

 Inleiding 

Met de module GeoAdres kunnen adressen uit een administratieve database (de 
GeoAdres-database) gekoppeld worden aan de huisnummers die in de actieve dgn 
staan op basis van de coördinaten van adressen en huisnummers. 
 
De GeoAdres-database kan gelinkt worden aan een externe centrale adressen-
database, zodat adressen slechts één keer centraal opgevoerd hoeven te worden, 
maar toch binnen GEOCAD gebruikt kunnen worden. 
 

 
 

 
 

Een voorbeeld van een dgn-bestand met huisnummers en een bijbehorende GeoAdres-database, die gevuld is 
vanuit een centrale adres-database 
 

Bij het gebruik van GeoAdres is de GeoAdres-database leidend. De mutaties van 
adressen dienen eerst in de database en van daar uit in het dgn-bestand 
doorgevoerd te worden. Daarvoor bevat de module GeoAdres een werkvoorraad 
van adressen uit de database die niet gekoppeld zijn aan een huisnummer uit het 
dgn-bestand. 
 
GeoAdres heeft functies waarmee de koppeling tussen database en dgn-bestand 
gecontroleerd kunnen worden, zodat inzichtelijk kan worden gemaakt welke 
adressen en welke huisnummers niet gekoppeld zijn. 
 
Bovendien biedt GeoAdres de mogelijkheid om de huisnummering bij hoogbouw in 
rastervorm in het dgn-bestand te plaatsen. 
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 Initialisatie 

Om de GeoAdres-database binnen GEOCAD te kunnen lezen dient deze database 
een vaste opbouw te hebben. Die opbouw wordt beschreven in het 
initialisatiebestand. Zie paragraaf 19.2.2. 
 

19.2.1. GeoAdres database koppelen 

De database met adressen die aan GEOCAD gekoppeld wordt kan zowel een 
Oracle-database, als een Access-database zijn. De opbouw van deze database staat 
in bijlage P. 
 
Indien GeoAdres ook gekoppeld wordt aan NGdW kan alleen gebruik gemaakt 
worden van een Oracle-database. Zie hiervoor ook paragraaf 19.8. 
 
Indien er gebruik gemaakt wordt van een Access-database is er een ODBC-
connectie met de database vereist. Het aanmaken van een ODBC-connectie staat 
beschreven in bijlage O. 
 
Om de database aan GEOCAD te koppelen dient dat aangegeven te worden in het 
stuurbestand. Dat kan op het tabblad Database van de stuurbestand editor. Zie 
daarvoor paragraaf 5.3.2. 
 

 
 

Instellingen in de stuurbestand editor bij het gebruik van een ODBC-koppeling 
 

 
 

Instellingen in de stuurbestand editor bij het koppelen met een Oracle database 

 
 

 

TIP: 
De databaseconnectie wordt vastgelegd in de stuurcodes 956 en 957. 
Zie ook bijlage B. 
 
 

 LET OP: 
MicroStation CONNECT heeft een 64 bit ODBC-driver nodig. Zie ook bijlage O. 
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19.2.2. Initialisatiebestand 

Het initialisatiebestand “geoadres.ini” bevat de instellingen voor GeoAdres en de 
instellingen voor de koppeling van de GeoAdres-database. 
 
Dit bestand is een tekstbestand dat bewerkt kan worden via een tekstbewerker. 
 
De instellingen die in het initialisatiebestand gemaakt dienen te worden voor de 
koppeling met de GeoAdres-database staan beschreven in bijlage P. 
 
 

 

TIP: 
Een voorbeeld geoadres.ini bestand wordt meegeleverd met de software van 
GEOCAD en staat in GC_PROGDIR\tabellen\diversen. 
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 GeoAdres instellingen 

Als de initialisatie (zie paragraaf 19.2) correct uitgevoerd is kan de module 
GeoAdres gestart worden. 
 

 

Key-in 
 

mdl load adres 
 

 

Menu (V8i) 
 

GeoAdres  GeoAdres 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  
ribbonpanel GeoAdres  GeoAdres 
 

 

Er wordt een venster geopend met vijf tabbladen, waarvan het tabblad Instellingen 
het eerste is. 
 

 
 

1. Onder Kenmerken topografische huisnummers dient aangegeven te worden op 
basis van welke eigenschappen een huisnummer in het actieve dgn-bestand 
herkend moet worden. 
 
Huisnummers kunnen herkend worden aan hun classificatie. Dat zijn alle 
classificaties die in de classifcatielijst opgenomen zijn. 
 
Of huisnummers kunnen herkend worden aan hun grafische kenmerken. 
 

     
 

Alle objecten in het dgn-bestand met de 
classificatie ‘NAR’ worden gezien als huisnummer 

 
 

Alle objecten in het dgn-bestand op de laag 
‘huisnummerreeks BGT’ worden gezien als 
huisnummer 

 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
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2. De optie Adres-coördinaten vervangen door huisnummer-coördinaten houdt in 
dat bij een verschil in coördinaten tussen de database en het dgn-bestand 
altijd de coördinaten uit het dgn-bestand worden overgenomen in de 
database. 
Deze optie staat altijd aangevinkt en kan niet uitgevinkt worden. 
 

3. Met de optie Uitgebreid logbestand kan aangegeven worden dat de informatie 
in het log-bestand met betrekking tot de statussen van verwerkte, of 
gesignaleerde huisnummers volledig weergegeven wordt, in plaats van een 
sommatie. 
 
Daarnaast worden in een uitgebreid logbestand alle uitgevoerde SQL-queries 
weergegeven. 
 
 

 LET OP: 
Het log-bestand kan met deze optie ingeschakeld erg groot worden. 

 
 

4. Met de optie Altijd bevestiging van huisnummerstring vragen kan ingesteld 
worden dat bij iedere wijziging van de string (de tekst-inhoud) van een 
huisnummer om bevestiging gevraagd wordt. 
 

5. Bij Maximaal aantal adressen kan een maximum ingesteld worden voor het 
aantal adressen dat vanuit de database in het actieve dgn-bestand ingelezen 
wordt. 
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 Adres-coördinaten 

Het tabblad Adres-coördinaten kan gebruikt worden om een controle uit te voeren 
op de coördinaten van de adressen in de adrestabel van de 
GeoAdres-database. Als deze coördinaten niet ingevuld zijn, of niet binnen de 
afbakening vallen die in het GeoAdres.ini bestand is ingesteld (zie bijlage P), dan zal 
het adres opgenomen worden in de werklijst. De werklijst kan vervolgens gebruikt 
worden om de adressen alsnog van geldige coördinaten te voorzien. 
 

 
 

Van de bovenstaande adressen staan geen coördinaten ingevuld in de GeoAdres-database 
 

  
 

De huisnummers zijn wel aanwezig in het actieve dgn-bestand 
 

1. Met de knop Actualiseren vanuit database wordt de werklijst gevuld met 
adressen waarvan de coördinaten ontbreken, of niet binnen de afbakening 
vallen (zie ook bijlage P). 
 

2. Met de knoppen Selecteer alle adressen en Deselecteer alles en door in de 
werklijst adres-records aan te klikken kan een selelctie gemaakt worden. 
 

3. Met de filters Plaatsnaam en Straatnaam kan de werklijst ingeperkt worden. 
 

4. Met de knop Bijwerken database kan voor ieder van de geselecteerde adressen 
in de werklijst een bijbehorend huisnummer in het actieve dgn-bestand 
aangewezen worden. 
 

 LET OP: 
Er is geen Undo voor de optie ‘Bijwerken database’. Maak dus regelmatig een 
backup van de GeoAdres-database. 

 

1. 

2. 

3. 
4. 
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Als er één huisnummer in het actieve dgn-bestand geselecteerd wordt en dat 
huisnummer heeft aan de eigenschappen zoals die op het instellingen tabblad 
staan ingesteld (zie paragraaf 19.3), dan wordt het venster Adres bepalen getoond. 
In dit venster kan het adres nog gewijzigd worden in een ander adres dat in de 
selectie van de werklijst voorkomt. 
 

 
 

Het geselecteerde huisnummer kan gekoppeld worden aan één van de geselecteerde adressen 
 

Als gebruik gemaakt wordt van een fence rond meerdere huisnummers, dan dient 
na een klik op de knop Bijwerken database nog een datapunt ter bevestiging 
gegeven te worden. 
 

 
 

Wanneer vervolgens op het tabblad instellingen de optie Altijd bevestiging van een 
huisnummer vragen aangevinkt is (zie paragraaf 19.3), dan zal voor ieder 
huisnummer binnen het fence afzonderlijk het venster Adres bepalen getoond 
worden. 
Als deze optie niet aangevinkt is zal de verwerking automatisch plaats vinden. 
 
 

 LET OP: 
Wanneer in de selectie in de werklijst meerdere adressen zitten die dezelfde 
huisnummerstring hebben, dan zullen die adressen bij de verwerking genegeerd 
worden. Maak dus gebruik van de filtering op plaatsnaam en straat om de 
huisnummers in de selectie uniek te houden. 
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Het resultaat van deze actie is dat de adressen in de adrestabel van de 
GeoAdres-database voorzien worden van de coördinaten van de huisnummers uit 
het dgn-bestand. 
 

 
 
 

 LET OP: 
Met deze functie kunnen alleen enkelvoudige huisnummerstrings verwerkt worden. 
Zie bijlage Q voor uitleg over enkelvoudige- en meervoudige huisnummerstrings. 
Kijk voor de koppeling van de meervoudige huisnummerstrings in paragraaf 19.7.2. 
 

 Koppeling 

Op het tabblad Koppeling wordt de connectie tussen adressen uit de 
administratieve database en de huisnummers in het actieve dgn-bestand gelegd. 
 
De GeoAdres-database wordt daarvoor voorzien van een koppeltabel, de 
coördinaten van de huisnummers in het dgn-bestand worden opgenomen in de 
attribuuttabel en de huisnummerteksten in het dgn-bestand krijgen een 
attribuutwaarde MSLINK. 
 

 

 
 

De GeoAdres-database heeft een attribuuttabel die gevul wordt vanuit het dgn-bestand, een adrestabel die 
gevuld wordt vanuit een centrale adres-database en een koppeltabel die deze twee tabellen aan elkaar linkt. 
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De koppeling wordt gelegd op basis van coördinaten. De coördinaten die in de 
Adrestabel van de GeoAdres-database staan worden in twee controleslagen 
vergeleken met de coördinaten van de coördinaten van de locatie van het 
huisnummer in het dgn-bestand. 
 

 
 

1. Bij Minimale tolerantie dient een afstand ingevuld te worden voor de eerste 
controleslag. 
 

2. Bij Maximale tolerantie dient een afstand ingevuld te worden voor de tweede 
controleslag 
 

3. Met de optie Invoeren topografische huisnummers in database worden de 
coördinaten, en optioneel de rotatiehoek, van de huisnummers in het 
dgn-bestand weggeschreven in de Attribuuttabel van de GeoAdres-database. 
Tegelijkertijd worden de huisnummers in het dgn-bestand voorzien van een 
attribuutwaarde MSLINK. 
 

4. Met de optie Aanvullen (aanmaken) koppeltabel wordt de koppeltabel in de 
GeoAdres-database aangemaakt als deze nog niet bestaat en anders aangevuld 
met de adressen uit de adrestabel. 
 
Als er voor de adressen uit de adrestabel geen bijbehorend huisnummer in de 
attribuuttabel kan worden gevonden, dan worden die adressen toch 
opgenomen in de koppeltabel, maar dan met een MSLINK waarde ‘0’. 
 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
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5. Met de optie Koppel huisnummers aan adressen worden de coördinaten in de 
attribuuttabel vergeleken met de coördinaten van de adressen in de 
adrestabel, mits het id van het adres is opgenomen in de koppeltabel. 
 
Deze controle vindt plaats in twee controleslagen, waarvoor twee toleranties 
in te stellen zijn (zie de punten 1 en 2). 
 

 
 

Voorbeeld van de twee controleslagen; 
In de eerste slag (rode cirkels) worden de huisnummers A en B gekoppeld aan de adressen A en B. In de 
tweede slag (groene cirkels) wordt huisnummer C gekoppeld aan adres C, ondanks dat het ook binnen adres 
B valt, maar die is in de eerste slag al gekoppeld. 

 
6. Met de optie Vervallen huisnummers verwijderen worden de huisnummers uit 

het dgn-bestand verwijderd, waarvan het adres in de database vervallen is. 
 

7. Met de optie Check relatie Design file - Attribuuttabel wordt gecontroleerd of 
alle huisnummers in het dgn-bestand voorzien zijn van een attribuutwaarde 
MSLINK die verwijst naar een record in de attribuuttabel. Zo niet, dan wordt de 
MSLINK verwijderd. 
 
Daarnaast wordt de attribuuttabel in de GeoAdres-database nagelopen of voor 
alle adressen nog een huisnummer in het dgn-bestand aanwezig is. 
 

8. Met de optie Check relatie Attribuuttabel - Koppeltabel wordt gecontroleerd of 
iedere record in de koppeltabel nog verwijst naar een record in de 
attribuuttabel en of iedere record in de attribuuttabel nog verwijst naar 
minimaal één record in de koppeltabel. 
 

9. Met de optie Corrigeren coördinaten en bestandsnaam wordt gecontroleerd of 
de coördinaten, en eventueel de rotatiehoek, van de adressen in de 
attribuuttabel nog overeenkomen met de coördinaten van de huisnummers in 
het dgn-bestand. Als dat niet het geval is wordt de attribuuttabel bijgewerkt. 
 

10. Door op de knop Uitvoeren te klikken worden alle aangevinkte acties die 
beschreven staan in de punten 3 t/m 9 daadwerkelijk uitgevoerd. 
 

11. Door op de knop Ontkoppelen te klikken worden de MSLINK’s van alle 
geselecteerde huisnummers in het dgn-bestand verwijderd. 
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 Signalering 

Op het tabblad Signalering kunnen analyses op het actieve dgn-bestand 
uitgevoerd worden waarmee door middel van een thema-presentatie de mate van 
koppeling met de GeoAdres-database inzichtelijk gemaakt kan worden. 
 

 
 

1. Met de optie Zonder databasekoppeling (nieuwe huisnummers) wordt 
aangegeven dat in het actieve dgn-bestand gezocht gaat worden naar 
huisnummers die niet voorzien zijn van een MSLINK naar de GeoAdres-
database. 
 

 
 

2. Met de optie Zonder koppeling naar een adres in de database wordt 
aangegeven dat in het actieve dgn-bestand gezocht gaat worden naar 
huisnummers die wel voorzien zijn van een MSLINK, en dus een record hebben 
in de attribuuttabel, maar geen record hebben in de koppeltabel. 
 

 
 

3. Met de optie Administratief vervallen huisnummer wordt aangegeven dat in 
het actieve dgn-bestand gezocht gaat worden naar huisnummers waarvoor in 
de GeoAdres-database een einddatum ingevuld is. 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

8. 
9. 
10. 

7. 

5. 

6. 

12. 

13. 

14. 

11. 
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4. Met de optie Gekoppelde huisnummers in actieve design-file wordt 
aangegeven dat in het actieve dgn-bestand gezocht gaat worden naar 
huisnummers die voorzien zijn van een MSLINK en waarvoor in alle tabellen in 
de GeoAdres-database een correct record aanwezig is. 
 

 
 

5. De knop Zoeken wordt actief zodra minstens één van de zoekopdrachten voor 
huisnummers (punten 1 t/m 4) is aangevinkt. Met een druk op deze knop 
worden deze zoekopdrachten uitgevoerd. 
Als de zoekactie fouten oplevert, dan kunnen de betreffende huisnummers via 
het tabblad Koppeling verder verwerkt te worden (zie daarvoor 
paragraaf 19.5). 
 

6. De knop Tonen wordt actief zodra de zoekopdracht van punt 0 uitgevoerd is en 
minstens één zoekresultaat heeft opgeleverd. Met een druk op deze knop 
worden de zoekresultaten thematisch gepresenteerd volgens de regels die 
onder punt 14 beschreven staan. 
 

7. Met de optie Nieuwe adressen in adressentabel wordt aangegeven dat in de 
GeoAdres-database gezocht gaat worden naar adressen zonder coördinaten, of 
met coördinaten die buiten de opgegeven afbakening liggen (zie bijlage P). 
 

 
 

8. Met de optie Geen relatie met topografisch huisnummer wordt aangegeven dat 
in de GeoAdres-database gezocht gaat worden naar adressen die wel een 
record hebben in de koppeltabel, maar waarvoor een MSLINK ‘0’ ingevuld is. 
 

 
 

9. Met de optie Gekoppelde adressen op database-niveau wordt aangegeven dat 
in de GeoAdres-database gezocht gaat worden naar adressen waarvoor in alle 
tabellen een correcte record aanwezig is. 
Dit betekent echter niet per definitie dat er ook een bijbehorend huisnummer 
in het actieve dgn-bestand bestaat. 
 

 
 

10. Met de optie Adressen met geldige coördinaten wordt aangegeven dat in de 
GeoAdres-database gezocht gaat worden naar adressen waarvoor in alle 
tabellen een correcte record aanwezig is en waarvoor een corresponderd 
huisnummer aanwezig is in het actieve dgn-bestand. 
 

 
 

11. Met een klik op de knop >> worden de filters Plaats (‘P’) en Straat (‘S’) actief. 
Deze filters kunnen gebruikt worden om de zoekopdrachten voor de 
GeoAdres-database (punten 7 t/m 10) te verfijnen. 
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12. De knop Zoeken wordt actief zodra minstens één van de zoekopdrachten voor 
adressen (punten 7 t/m 10) is aangevinkt. Met een druk op deze knop worden 
deze zoekopdrachten uitgevoerd. 
 

13. De knop Tonen wordt actief zodra de zoekopdracht van punt 11 uitgevoerd is 
en minstens één zoekresultaat heeft opgeleverd. Met een druk op deze knop 
worden de zoekresultaten thematisch gepresenteerd volgens de regels die 
onder punt 14 beschreven staan. 
 

14. Onder Signaleringen presenteren kan aangegeven worden hoe de 
zoekresultaten thematisch in het actieve dgn-bestand gepresenteerd dienen te 
worden. Daarvoor kan per zoekopdracht (punten 1 t/m 4 en 7 t/m 10) een 
level, een kleur en een lijndikte ingesteld worden. Met de optie Tijdelijk 
aangevinkt wordt de presentatie automatisch verwijderd bij het afsluiten. 
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 Bijhouding 

Op het tabblad Bijhouding worden alle adressen uit de adrestabel van de 
GeoAdres-database getoond die wel een record in de koppeltabel hebben, maar 
nog geen relatie hebben met een huisnummer in het dgn-bestand (Voor MSLINK is 
in de koppeltabel nog de waarde ‘0’ ingevuld). 
 
 

 LET OP: 
Voor nieuwe adressen dient eerst de koppeltabel aangevuld te worden (tabblad 
koppeling, zie paragraaf 19.5), daarna verschijnen ze in deze werklijst. 
 
 

 
 

1. Met de knop Actualiseren vanuit database wordt de werklijst gevuld met 
adressen waarvoor in de koppeltabel wel een record aanwezig is, maar bij 
MSLINK de waarde ‘0’ ingevuld is. Deze adressen bestaan dus zowel in het 
dgn-bestand, als in de GeoAdres-database, maar zijn niet gekoppeld. 
 

2. Met de knoppen Selecteer alle adressen en Deselecteer alles en door in de 
werklijst adres-records aan te klikken kan een selelctie gemaakt worden. 
 

3. Met de filters Plaatsnaam en Straatnaam kan de werklijst ingeperkt worden. 
 

4. Met de knop Bijwerken database kan voor ieder van de geselecteerde adressen 
in de werklijst een bijbehorend huisnummer in het actieve dgn-bestand 
aangewezen worden. 
 

5. De optie Aanpassen MHS, waarbij MHS staat voor ‘meervoudige huisnummer 
string’ (zie ook bijlage Q), kan gebruikt worden om meerdere adressen die 
betrekking hebben op één locatie in het dgn-bstand te tonen. 
Meer hierover in paragraaf 19.7.2. 

 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
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19.7.1. Bijwerken database 

Als er één huisnummer in het actieve dgn-bestand geselecteerd wordt en dat 
huisnummer heeft aan de eigenschappen zoals die op het instellingen tabblad 
staan ingesteld (zie paragraaf 19.3), dan wordt het venster Adres bepalen getoond. 
In dit venster kan het adres nog gewijzigd worden in een ander adres dat in de 
selectie van de werklijst voorkomt. 
 

 
 

Het geselecteerde huisnummer kan gekoppeld worden aan één van de geselecteerde adressen 
 

Als gebruik gemaakt wordt van een fence rond meerdere huisnummers, dan dient 
na een klik op de knop Bijwerken database nog een datapunt ter bevestiging 
gegeven te worden. 
 

 
 

Wanneer vervolgens op het tabblad instellingen is de optie Altijd bevestiging van 
een huisnummer vragen aangevinkt is (zie paragraaf 19.3), dan zal voor ieder 
huisnummer binnen het fence afzonderlijk het venster Adres bepalen getoond 
worden. 
Als deze optie niet aangevinkt is zal de verwerking automatisch plaats vinden. 
 
 

 LET OP: 
Wanneer in de selectie in de werklijst meerdere adressen zitten die dezelfde 
huisnummerstring hebben, dan zullen die adressen bij de verwerking genegeerd 
worden. Maak dus gebruik van de filtering op plaatsnaam en straat om de 
huisnummers in de selectie uniek te houden. 
 
 
Het resultaat van deze actie is dat de records in de koppeltabel van de 
GeoAdres-database voorzien worden van een MSLINK-waarde. Daarmee is een 
volwaardige koppeling tussen de GeoAdres-database en het dgn-bestand tot stand 
gebracht. 
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19.7.2. Aanpassen meervoudige huisnummerstrings 

Wanneer meerdere adressen in de GeoAdres-database betrekking hebben op één 
huisnummer in het actieve dgn-bestand, dan kunnen die adressen verwerkt 
worden via de knop Aanpassen MHS. 
 
Selecteer daarvoor in de werklijst alle adressen uit de database die gekoppeld 
dienen te worden aan de huisnummerstring in het dgn-bestand. 
 

 
 

In dit voorbeeld worden de adressen “1a” en “1b” gekoppeld aan de huisnummerstring “1AB” 
 

Als de geselecteerde string voldoet aan de eisen die beschreven staan in bijlage Q, 
dan worden de geselecteerde huisnummers daaraan gekoppeld. 
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 GeoAdres in combinatie met NGdW 

GeoAdres kan gebruikt worden in combinatie met NedGeoDataWarehouse 
(NGdW). De geometrie van de huisnummers worden in dat geval niet opgeslagen 
in een (centraal) dgn-bestand, maar in een Oracle-database. 
 
 

 LET OP: 
GeoAdres kan alleen in combinatie met NGdW gebruikt worden als er een Oracle 
koppeling wordt gebruikt. Ook moet in het GeoAdres.ini bestand de “NGdW mode” 
ingeschakeld worden. Zie daarvoor bijlage P. 

 
 

 

TIP: 
In de GC_PROGDIR\Tabellen\diversen map staat het bestand 
bag_nagcad_geocad_aanvulling.sql, waarin een voorbeeld script gegeven wordt 
voor het opzetten van een Oracle GeoAres-database. 
 
 
Om adressen uit de GeoAdres-database aan de huisnummers te kunnen koppelen 
dienen die huisnummers eerst uit NGdW te worden uitgecheckt. Met het 
uitchecken wordt een (tijdelijk) dgn-bestand aangemaakt, waarna de verwerking 
van adressen uit de GeoAdres-database gelijk is aan de verwerking zonder NGdW 
mode. 
 
 

 

TIP: 
Voor de GEOCAD-NGdW-aansluiting is een aparte handleiding beschikbaar. Om die 
te openen kan in GEOCAD het commando ‘Overige handleidingen’ gegeven worden. 
Zie daarvoor paragraaf 24.3. 
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20. BASISREGISTRATIE KADASTER 

 Inleiding 

De basisregistratie Kadaster (BRK) is de registratie van de grondboekhouding van 
Nederland. Deze registratie wordt centraal bijgehouden door het Kadaster. Met de 
GEOCAD-BRK-module kan deze registratie ontsloten worden in een dgn-bestand. 
 
Het Kadaster zorgt , als bronhouder van deze registratie, voor de distributie van de 
gegevens uit deze registratie naar de belanghebbenden via een beveiligde 
verbinding. 
 
Die bestanden worden ingelezen in de NedBRK module van Ned(Geo)Magazijn. 
Van daaruit wordt een selectie van gegevens overgehaald naar de 
GEOCAD_BRK-database. 
 
 

 LET OP: 
Voor het ontsluiten van de Kadastrale gegevens via de GEOCAD-BRK-module is de 
NedBRK-module van Ned(Geo)Magazijn vereist. 

 
 

 LET OP: 
De GEOCAD_BRK-database is een Oracle-database. Die kan zowel naast de 
Ned(Geo)Magazijn-database, als de NGdW-database geplaatst worden. 

 
 

 LET OP: 
Het inrichten van de GEOCAD_BRK-database dient door een NedGraphics consultant 
uitgevoerd te worden, in overleg met de Oracle databasebeheerder. 

 
 
De GEOCAD_BRK-database bevat zowel de administratieve perceelgegevens, als de 
geometrie van de percelen. De geometrie kan via een batch-bestand uit de 
GEOCAD_BRK-database uitgelezen worden als xml-bestand. Het xml-bestand kan 
vervolgens geïmporteerd worden in een dgn-bestand. De administratieve gegevens 
kunnen daarna aan het dgn-bestand gekoppeld worden in een proces dat in dit 
hoofdstuk beschreven wordt. 
 

 
 
 

 LET OP: 
Voor de GEOCAD-BRK-module is de GcLkiAkr-licentie nodig. 
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 Configuratie 

20.2.1. Koppeling met de centrale database 

Om de GEOCAD_BRK-database aan het actieve dgn-bestand te kunnen koppelen is 
een rsc-bestand noodzakelijk. Dit bestand (GEO_BRK.rsc) is meegeleverd met de 
installatie van GEOCAD. 
 
 

 

TIP: 
Het rsc-bestand kan het beste in de GC_PRJTABEL-map geplaatst worden, zie ook 
paragraaf 20.2.3. 
 
 

 LET OP: 
Rsc-bestanden kunnen betrekkelijk eenvoudig corrupt raken. Het is daarom aan te 
raden om voor de zekerheid altijd een kopie van het origineel te bewaren. 

 
 

20.2.2. GEOCAD instellingen 

De koppeling tussen GEOCAD en de GEOCAD_BRK-database is vastgelegd in de 
stuurcodes 952 en 953. 
 
De stuurcode 953 dient de standaardwaarde “ORACLE” te hebben en in de 
stuurcode 952 wordt de connectiestring (username, wachtwoord en database) 
voor de GEOCAD_BRK-database opgeslagen. 
 
Deze twee stuurcodes kunnen ook via de stuurbestand editor ingesteld worden. 
Zie daarvoor paragraaf 5.3.2. 
 
In de GEOCAD_BRK-database wordt een koppeltabel samengesteld, waarin 
aangegeven staat welke administratieve data van het Kadaster hoort bij ieder 
vlakobject van een perceel in het actieve dgn-bestand. 
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Deze koppeltabel dient actueel gehouden te worden op het moment dat de inhoud 
van het actieve dgn-bestand wijzigt. Met stuurcode 854 wordt ingesteld of dat 
actualiseren in één keer gebeurt door de koppeltabel in zijn geheel te verwijderen 
en opnieuw aan te maken, of stapsgewijs door alleen de gegevens van vervallen 
percelen te verwijderen en de gegevens voor nieuwe percelen toe te voegen. 
 
 

 

TIP: 
Het is aan te raden om in stuurcode 854 in te stellen dat de koppeltabel in zijn 
geheel vervangen wordt. De waarde voor deze stuurcode is dan “J”. 
 
 
In de koppeltabel worden alleen perceelgegevens opgenomen van eigen percelen. 
Daarvoor worden die percelen gefilterd op de kadastrale gemeente. Het filter is in 
te stellen in stuurcode 855. 
 
In de stuurbestand editor worden de stuurcodes 854 en 855 ingesteld op het 
tabblad Overig. Zie daarvoor paragraaf 5.3.9. 
 

20.2.3. GEOCAD Project 

Binnen het project (zie paragraaf 5.2.1) dat gebruikt wordt om de BRK-gegevens te 
tonen dienen een aantal standaard bestanden geplaatst te worden. 
 
In de map GCPROGDIR\Tabellen\form staat een bestand dat gekopieerd mag 
worden naar de map GC_PRJTABEL: 

 GEO_BRK.rsc 
 
In de map GC_PROGDIR\Tabellen\thema staan de volgende bestanden die 
gekopieerd mogen worden naar de map GC_PRJTABEL: 

 annotate.thm 

 gemeente.thm 

 overheid.thm 

 status_code.thm 

 vastgesteld.thm 
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Daarnaast dienen een aantal classificaties aanwezig te zijn in het model (zie 
paragraaf 5.6) en de presentatietabel (zie paragraaf 5.4). 
 
Het gaat om de classificaties: 

 PERCEELGRENS 

 SECTIEGRENS 

 PERCEELNUMMER 
 
 

 

TIP: 
Als de perceelgegevens in NGdW opgenomen dienen te worden, dan moeten deze 
classificaties in de regelgeving opgenomen zijn en worden ze met het synchroniseren 
automatisch in het model opgenomen. 
 
 
In het project dient een dgn-bestand met een vaste naam aanwezig te zijn waarin 
de kadastrale kaart opgebouwd wordt. Standaard is de naam van dit bestand 
“GEOCAD_NEDBRK.dgn”. 
 
 

 LET OP: 
De naam van dit bestand is verwerkt in de GEOCAD_BRK-database. Deze naam kan 
niet zomaar aangepast worden. 

 
 

 

TIP: 
Laat de NedGraphics consultant die de GEOCAD_BRK-database inricht ook het 
BRK-project in GEOCAD inrichten. 
 
 

 Beheer 

Als de geometrie van de percelen in het bestand GEOCAD_NEDBRK.dgn ingelezen 
is, dan kan dit bestand opgewerkt worden tot een volwaardige kadastrale kaart. 
Dat kan door achtereenvolgens de volgende stappen te doorlopen: 
 

 Koppelen van de percelen in de dgn met de administratieve gegevens 

 Vlakvormen op de percelen in het bestand 

 Sorteer de records in de koppeltabel voor een betere performance 

 Controle van de koppeling tussen de percelen en de koppeltabel 

 Compress van het dgn-bestand 
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20.3.1. Koppelen 

Met het commando Koppelen wordt de koppeltabel bijgewerkt aan de hand van de 
percelen in het actieve dgn-bestand. 
 

 

Key-in 
 

mdl load geokoppel 
 

 

Menu (V8i) 
 

Brk  Beheer  Koppelen 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  
ribbonpanel BRK  Beheer  Koppelen 
 

 

Er verschijnt een mededeling van de huidige instelling van stuurcode 854 (zie ook 
paragraaf 20.2.2). Op basis daarvan kan besloten worden om de koppeling te 
verversen, of om het commando af te breken. 
 

 
 

Als hier op Ja geklikt wordt, dan wordt de koppeling ververst. 
 
Met de instelling “Ja” voor stuurcode 854 wordt de hele koppeltabel leeg gemaakt 
en opnieuw gevuld. Met de instelling “Nee” voor stuurcode 854 wordt de 
koppeltabel eerst aangevuld, waarna er een gegenereerd sql-script over de 
administratieve database gedraaid wordt om de vervallen perceelgegevens te 
verwijderen. 
 
Na het koppelen wordt een statusrapport getoond. 
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20.3.2. Vlakvormen 

Met het commando Vlakvormen wordt automatisch vlakvormen voor percelen (zie 
paragraaf 12.3.7) uitgevoerd op het actieve dgn-bestand. 
 

 

Key-in 
 

mdl load centro;gc_centro lkiakr 
 

 

Menu (V8i) 
 

Brk  Beheer  Vlakvormen 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  
ribbonpanel BRK  Beheer  Vlakvormen 
 

 

De vlakvorming vindt plaats op basis van de ‘Perceel_links’ en ‘Perceel_rechts’ 
attribuutwaarden die aan het perceelgrensobject hangen. 
 

 
 

De (read-only) attributen ‘Perceel_links’ en ‘Perceel_rechts’ in het Attributen tonen venster 
 

Voordat het vlakvormen start wordt een waarschuwing getoond: 
 

 
 

Met een klik op de knop “Ja” wordt het vlakvormen gestart. 
 
Ook van deze actie wordt na afloop een statusrapport getoond. 
 

 
 

Correct gevormde vlakken worden als een complex shape met de classificatie 
‘_PERC_NR’ in het dgn-bestand geplaatst. De MSLINK die aan het bijbehorende 
perceelnummer hangt wordt ook aan de complex shape gekoppeld. 
 
De behandeling van gedeeltelijk, of niet correct gevormde vlakken wordt 
beschreven in paragraaf 12.3.4. 
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20.3.3. Sorteer 

Met het commando Sorteren worden de records in de koppeltabel gesorteerd op 
hun MSLINK-waarden. 
 

 

Key-in 
 

mdl load dbfuncties 952;gc_dbfuncties sorteer 
 

 

Menu (V8i) 
 

Brk  Beheer  Sorteren 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  
ribbonpanel BRK  Beheer  Sorteren 
 

 

Deze actie kan uitgevoerd worden om de performance te verbeteren. 
 

20.3.4. Controle 

Met het commando Controle kunnen de MSLINK’s aan vlakken in het dgn-bestand 
vergeleken worden met de MSLINK’s in de records van de database. 
 

 

Key-in 
 

mdl load dbfuncties 952;gc_dbfuncties controle 
 

 

Menu (V8i) 
 

Brk  Beheer  Controle 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  
ribbonpanel BRK  Beheer  Controle 
 

 

Met deze controle wordt in het log-bestand van het dgn-bestand weggeschreven 
welke fouten er geconstateerd zijn, bijvoorbeeld: 
 

 
 
 

 

TIP: 
Met het commando ‘Raadplegen perceelgegevens’ is het mogelijk om objecten in de 
tekening op te zoeken aan de hand van het MSLINK-nummer. Dit commando staat 
beschreven in paragraaf 20.4.2. 
 
 
Tegelijkertijd worden de betreffende percelen in het dgn-bestand gehighlight. 
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20.3.5. Compress 

Met het commando Compress wordt het standard MicroStation commando 
‘compress design’ uitgevoerd. 
 

 

Key-in 
 

compress design 
 

 

Menu (V8i) 
 

Brk  Beheer  Compress 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  
ribbonpanel BRK  Beheer  Compress 
 

 

Na vlakvormen is het sterk aan te raden om compress design uit te voeren. 
Vandaar dat het ook is opgenomen in het process om een kadastervlakkenkaart te 
vormen. 
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 Raadplegen 

20.4.1. AKR 

Met het commando Raadplegen AKR kan de koppeling tussen de GEOCAD_AKR-
database en het actieve dgn-bestand (zie paragraaf 20.3.1) gebruikt worden om 
gegevens uit de database op te vragen door een perceel in de dgn aan te wijzen, of 
om een perceel in de dgn op te zoeken aan de hand van de gegevens in de 
database. 
 

 

Key-in 
 

mdl load dbfuncties 952;macro geovsql; 
$ gc_dbfuncties review $(GC_GISAKR)_g.rsc 
 

 

Menu (V8i) 
 

Brk  Raadplegen  AKR 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  
ribbonpanel BRK  Raadplegen  AKR 
 

 

Met dit commando wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 
1. In het rsc-bestand GEO_BRK.src (zie ook paragraaf 20.2.1) is vastgelegd welke 

gegevens van een perceel in het Raadplegen AKR-venster getoond worden. 
 
Aan de linker kant staan de invoervelden voor de gegevens van de 
gerechtspersoon (natuurlijk, of niet-natuurlijk) die aan het perceel gekoppeld 
is, met daaronder de invoervelden voor de bijbehorende adresgegevens. 
 
Aan de rechter kant staan de invoervelden voor de kadastrale adresgegevens, 
met daaronder de invoervelden voor het soort recht dat op een perceel kan 
rusten. 
 

2. Door één of meer invoervelden in te vullen en vervolgens op de knop Zoeken 
te klikken kan een zoekopdracht gegeven worden. 
 
Als de zoekopdracht een resultaat oplevert worden ook de overige 
invoervelden gevuld met de gevonden gegevens. 

1. 

2. 3. 4. 5. 6. 
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3. Als een zoekopdracht meer dan één resultaat oplevert kunnen met de knop 
Eerste record de gegevens van het eerste zoekresultaat in de lijst opgeroepen 
worden. Met de knop > worden de gegevens van het volgende perceel uit de 
zoekresultaten getoond. En met de knop Laatste record worden de gegevens 
van het laatste perceel in de lijst van resultaten getoond. 
 

4. Door op de knop Wijs aan te klikken kan in het actieve dgn-bestand een 
perceelvlak, of een perceelnummer aangewezen worden. De bijbehorende 
gegevens worden vervolgens getoond in de invoervelden. 
 

5. Met een klik op de knop Locatie kan in het actieve dgn-bestand ingezoomd 
worden op het perceel waarvan de gegevens in de invoervelden staan. 
 

6. Met een klik op de knop Uitvegen worden alle gegevens die in de invoervelden 
getoond worden uitgewist, zodat er nieuwe gegevens ingevoerd kunnen 
worden. 

 

20.4.2. Perceelgegevens 

Met het commando Perceelgegevens kan de koppeling tussen het perceelnummer 
uit de database en de MsLink uit het actieve dgn-bestand geraadpleegd worden. 
 

 

Key-in 
 

mdl load dbfuncties 952;macro geovsql; 
gc_dbfuncties review geoper_g.rsc 
 

 

Menu (V8i) 
 

Brk  Raadplegen  Perceel 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  
ribbonpanel BRK  Raadplegen  Perceel 
 

 

Met dit commando wordt het volgende venster geopend: 
 

 
 

In de invoervelden van dit venster kunnen (een deel van) de gegevens ingevuld 
worden. Door op de knop Zoek te klikken worden de ontbrekende gegevens 
aangevuld. 
 
Met de knop Wijs aan is het mogelijk om de zoekvelden te vullen met de gegevens 
van een perceelvlak uit het dgn-bestand. 
 
Indien er gegevens van meerdere percelen ingelezen zijn kan met de knoppen 
< en > door de lijst met zoekresultaten gebladerd worden. 
 
Met de knop Veeg uit kunnen alle invoervelden leeg gemaakt worden. 
 
Met de knop Kaart kan in het dgn-bestand het perceel gearceerd worden waarvan 
de gegevens in de invoervelden getoond worden. 
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20.4.3. Eigenaar 

Met het commando Eigenaar kan een lijst met percelen samengesteld worden op 
basis van de naam van de eigenaar. 
 

 

Key-in 
 

macro eigenaar 
 

 

Menu (V8i) 
 

Brk  Raadplegen  Eigenaar 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  ribbonpanel 
BRK  Raadplegen  Eigenaar 
 

 

Er worden achtereenvolgens twee vensters geopend. In het eerste venster dient de 
volledige naam van de eigenaar ingevuld te worden. 
 
 

 LET OP: 
De zoekfunctie op eigenaar is hoofdlettergevoelig. 

 
 
In het tweede venster kan optioneel de geboortedatum van de eigenaar ingevuld 
worden. 
 

 
 

Stap 1, 
vul de naam van de eigenaar in 

 
 

Stap 2 (optioneel), 
vul de geboortedatum van de eigenaar in 

 

Vervolgens worden de gegevens van alle percelen van die eigenaar in een 
MicroStation SQL Data browser getoond. 
 

 
 

In deze browser kunt u de record van het gewenste perceel selecteren. Wijs daarna 
de view aan en in deze view wordt op dit perceel ingezoomd. 
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20.4.4. Annotate 

Met het commando Annotate kan in ieder perceel in de gekoppelde dgn een 
textnode geplaatst met enkele gegevens over dat perceel uit de database. Welke 
gegevens dat zijn wordt, net als bij thema, in een thm-file aangegeven. De 
textnode wordt op hetzelfde coördinaat als het perceelnummer in het dgn-bestand 
geplaatst. 
 

 

Key-in 
 

mdl load dbfuncties 952; 
gc_dbfuncties annotate annotate.thm 
 

 

Menu (V8i) 
 

Brk  Raadplegen  Annotate 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  ribbonpanel 
BRK  Raadplegen  Annotate 
 

 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van een thema-bestand, dat de verplichte naam 
“annotate.thm” heeft. 
 
 

 

TIP: 
Een voorbeeldbestand “annotate.thm” wordt meegeleverd met de setup van 
GEOCAD. Dat staat na installatie in de map GC_PROGDIR/Tabellen/thema. 
 
 
De opbouw van thm-bestanden staat beschreven in bijlage R. 
 

 Weergave 

Onder het menuitem Weergave staan een aantal commando’s waarmee 
onderdelen van het BRK dgn-bestand zichtbaar, of onzichtbaar gemaakt kunnen 
worden. 
 
 

 LET OP: 
Deze commando’s kunnen alleen uitgevoerd worden op een bestand dat gekoppeld 
is aan de NedBRK-database (zie paragraaf 20.3.1) en waarop vlakvorming heeft 
plaats gevonden (zie paragraaf 20.3.2). 

 
 

 LET OP: 
Voorwaarde is dat het BRK dgn-bestand gekoppeld is als referentiebestand onder 
leeg.dgn, of een ander dgn-bestand 
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 Thema’s 

Onder het menuitem Thema’s staan een aantal commando’s waarmee een 
themakaart gemaakt kan worden op basis van het dgn-bestand met 
perceelgegevens. 
 
 

 LET OP: 
Koppel hiervoor het bestand met perceelgegevens als referentiebestand in 
leeg.dgn. 

 
 
In leeg.dgn wordt een thema-bestand uitgevoerd. Het commando uit deze lijst 
bepaalt welk thema-bestand er uitgevoerd wordt. Het variabele deel van het 
commando (welk thema) is hieronder in rood weergegeven. 
 

 

Key-in 
 

mdl load dbfuncties 952; 
gc_dbfuncties copy themafile.thm 
 

 

Menu (V8i) 
 

Brk  Thema’s  Thema… 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  
ribbonpanel BRK  Thema’s  Thema… 
 

 

De basis voor ieder thema is een thema-bestand. De opbouw van deze bestanden 
staat beschreven in bijlage R. 
 
Met het commando Uitvegen kan het aangebrachte thema weer verwijderd 
worden, zodat de originele kaart weer zichtbaar wordt. 
 

 

Key-in 
 

macro clean 
 

 

Menu (V8i) 
 

Brk  Thema’s  Uitvegen 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  
ribbonpanel BRK  Thema’s  Uitvegen 
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21. BAG-MODULE 

 Werklijst 

De grafische weergave van de tekenverzoeken wordt aangestuurd via het bestand 
Nedgeoberichten.xml. 
 
In dit bestand staat de login op de database vermeld. De database die hierin wordt 
aangestuurd is niet de NGdW database maar is de NedGeoMagazijn database. 
 

 
 
 

 LET OP: 
Wachtwoorden kunnen versleuteld opgeslagen worden. Het wachtwoord voor de 
koppeling met de BAG wordt altijd handmatig in het bestand NedGeoberichten.xml 
ingevuld. Om dit wachtwoord toch versleuteld in te kunnen voeren dient het 
programma NgWWVersleutelen.exe gebruikt worden. 
 

 
 

Voer het gewenste wachtwoord in, klik op de knop Versleutelen en plak het wachtwoord in het gewenste bestand, 
in dit geval in het bestand NedGeoberichten.xml 

 
 

 LET OP: 
De inhoud van stuurcode 954 moet dezelfde login-gegevens bevatten als in het 
NedGeoberichten.xml bestand staan. 

 
 
Zodra de werklijst wordt geactiveerd wordt er een logbestand aangemaakt. De 
naam van het logbestand is 
g_werklijst.log 
 
en wordt geplaatst in de map 
GC_Temp\%username%\ 
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 VBO 

Voor het bijhouden van VBO’s in NGdW is een aanpassing gedaan in het bestand 
Nedgeoberichten.xml. 
 
 

 LET OP: 
Wanneer ook de VBO’s in NGdW bijgehouden worden dan dient in 
Nedgeoberichten.xml de object classificatie gedefinieerd te worden en niet de 
centroïde classificatie. 

 
 
Met de aanpassing kan een eventueel bijgevoegde huisnummer, -letter, -
toevoeging getoond worden als TEKST waarde. 
 

 
 

Tevens is de query die achter deze functie wordt aangeroepen aangepast. 
 

 
 

Hierdoor is het mogelijk om ook een andere waarde mee te geven dan de tekst 
VBO. In onderstaande tabel is weergeven (“bij weergave tekst in bericht”) wat er 
getoond wordt bij de verschillende opties. 
 

Huisnummer Letter Toevoeging Weergave tekst in bericht 

( - ) ( - ) ( - ) VBO 

2 ( - ) ( - ) 2 

2 A ( - ) 2A 

2 ( - ) II 2-II 

( - ) A II KAN NIET 

 

<query> select OVW_ID as PK, STATUSCODE as THEMA_CODE, 

BAGOBJECTNUMMER as SLEUTEL_WAARDE, GEOMETRIE, 

nvl(huisnummer||huisletter||decode(huisnummertoevoeging,nu

ll,huisnummertoevoeging,(decode(huisletter,null,'-','' 

)))|| huisnummertoevoeging, 'onbekend') as TEKST, 'MM' as 

AARDVP, '1' as HGTCE from NAG_VERBLIJFSOBJECTEN WHERE 

EINDDATUM is NULL AND NIET_BEWERKT is NULL AND DATUM_NGDW 

is NULL ORDER BY BAGOBJECTNUMMER </query> 
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 Opvragen administratieve gegevens uit koppeltabel 

Met de opties onder <info> kunnen gegevens behorende bij het tekenverzoek 
worden bekeken. De gegevens zoals ze staan in de koppeltabel worden opgevraagd 
met de connectie die is gedefinieerd in het stuurcode bestand. 
 

 
 
 
De opties onder het menu <info> in V8i 

 
 

De opties op het ribbonpanel Bag in Connect 

 

Met de functie <locate> kan in de tekening ingezoomd worden op het object 
waarvan de gegevens op dat moment getoond worden. 
 

 
 
 

 LET OP: 
De funtie Locate werkt alleen in een actief bestand, niet in een referentiebestand. 
Met stuurcode 693 (zie bijlage B) kan ingesteld worden of de tekenverzoeken 
worden ingelezen in de actieve tekening, of in een referentiebestand.Default is in 
actief bestand. 

 
 
Het opvragen via het <Pand GIS-nr> kan alleen als gebruikt gemaakt wordt van een 
koppeltabel. In het geval van een koppeltabel kan het nog voorkomen dat geen 
informatie wordt getoond. Dit komt doordat het GISnummer (nog) niet in de 
koppeltabel voorkomt. 
 
Met de functie <Info  Algemeen> kan de query opgevraagd worden. Deze wordt 
dan getoond in het SQL scherm van MicroStation. 
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 Opvragen BAG-Werkvoorraad 

Met de functie BAG-Werkvoorraad is het mogelijk om de inhoud van de 
NAG-database op te vragen in tabelvorm en de eventuele bijbehorende geometrie 
in het actieve dgn-bestand te plaatsen. 
 

 

Key-in 
 

mdl load werklijst 
 

 

Menu (V8i) 
 

Bag  Werklijst  Werklijst 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD NGdW / NGB  
ribbonpanel BAG  BAG Werkvoorraad 
 

 

Bij het activeren van de werklijst verschijnt het onderstaande scherm: 
 

 
 

Onder de kopjes ‘Entiteit’, ‘Type bericht’, ‘Status’, ‘Startdatum’ en ‘BAG 
identificatie’ kan een filtering ingesteld worden. Zie daarvoor paragraaf 21.5. 
 
Vervolgens worden alle openstaande meldingen die aan het filter voldoen in 
tabelvorm getoond door op de knop “Zoek” te klikken. 
 

 
 

Met de knop “Werkvoorraad actualiseren” worden alle tekenverzoeken ook 
grafisch weergegeven. 
 



  21. BAG-module 

GEOCAD Handleiding 227 Versie 3.1 

Door nu in de tabel een record te selecteren en daarna een datapunt te geven in 
de tekening wordt er ingezoomd op het betreffende bericht. 
 

 
 
 

 LET OP: 
Wanneer dit commando in een lopende NGdW transactie gegeven wordt, dan 
worden alleen de verzoeken binnen het transactiekader getoond. 

 
 

 Filters op de werkvoorraadlijst 

Er zijn een aantal filtermogelijkheden op de 
tabelvorm van de werkvoorraad. Deze filters 
kunnen worden ingesteld via de beschikbare 
keuze opties die hierna worden toegelicht. 
 
Objecttype (Entiteit): 
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen 
verschillende objecttypen: 

 Pand 

 Ligplaats 

 Standplaats 

 Verblijfsobject 
 
Soort bericht: 
Er zijn 2 soorten berichten, tekenverzoeken en geweigerde berichten door BAG. 
Met GEOCAD kunnen deze berichten apart aangeroepen worden of tegelijk; dit 
middels de keuze <Alles>. 
 
Tekenverzoek: een tekenverzoek in de BAG applicatie geïnitieerd. 
 
Geweigerd door BAG: Het bericht is vanuit GEOCAD/NGdW naar de BAG-applicatie 
verstuurd maar de BAG beheerder heeft het bericht geweigerd. 
 
Er zijn 3 keuze mogelijkheden betreffende het type bericht 

 Tekenverzoek 

 Geweigerd door BAG 

 Alles (Tekenverzoek + Geweigerd door BAG) 
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21.5.1. Status 

Elk verzoek heeft een status. Achter de toggle van status worden de statuscodes 
van de openstaande berichten weergegeven. Hier wordt niet het nummer maar de 
omschrijving getoond. Zie onderstaand voorbeeld. 
 

 
 

Uit bovenstaand scherm kan worden afgeleid dat er in de lijst met tekenverzoeken 
elementen voorkomen met: Bouwvergunning verleend, Bouw gestart, Niet 
gerealiseerd pand, pand in gebruik (niet ingemeten), pand gesloopt, Pand in 
gebruik. 

21.5.2. Startdatum 

Het is mogelijk om een filter te gebruiken op basis van een datum. 
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21.5.3. BAG identificatie: 

Met deze functie is het mogelijk om een filter aan te brengen op de werkvoorraad 
in tabelvorm. 
Grafisch wordt ALTIJD de gehele werkvoorraad getoond. Maar het is wel mogelijk 
om via de tabelvorm van de werkvoorraad een filter te gebruiken. 
De werkvoorraad in tabelvorm (zie hieronder) wordt gestart door op de knop Zoek 
te klikken. 
 

 
 

Door een waarde in te voeren bij BAG identificatie kan de bovenstaande lijst 
gefilterd worden. 
Bijvoorbeeld door het invullen van de waarde 10030: 
 

 
 

Klik je vervolgens weer op Zoek dan wordt het onderstaande resultaat 
weergegeven. 
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Wanneer een regel geactiveerd is in de werkvoorraadlijst en er wordt een datapunt 
in de dgn gegeven dan zal er worden ingezoomd op het betreffende pand. 
 

 
 

 Verwerken van tekenverzoeken 

Het werken met NedGeoberichten in combinatie met GEOCAD staat beschreven in 
het document ‘GEOCAD Werkwijze GEOCAD - NedGeoberichten.pdf’, dat 
standaard met GEOCAD mee geïnstalleerd wordt. Het is te vinden in de submap 
‘Handleiding’ op de softwarelocatie. 
 
De werkwijze die in dit document beschreven wordt is algemeen, dus niet 
afhankelijk van het BAG-pakket dat gebruikt wordt. 
 
Daarnaast is er door de NedGeoberichten consultant van NedGraphics voor u een 
gedetailleerde werkwijze beschreven, toegespitst op het BAG-pakket dat bij u in de 
organisatie gebruikt wordt. 
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22. BGT REFERENTIE VAN PDOK 

 Inleiding 

De Nederlandse overheid heeft een aantal registraties aangewezen als 
basisregistratie. Deze registraties bevatten “authentieke gegevens”. Dat wil zeggen 
dat deze gegevens actueel en betrouwbaar zijn. 
 
Om die reden is het voor overheidsinstellingen verplicht om de gegevens uit de 
basisregistraties te gebruiken bij het uitvoeren van hun publiekrechtelijke taken. 
Ook voor niet-overheidsinstellingen kan het interessant zijn om uit de gegevens 
van de basisregistraties te putten. 
 
Enkele van deze basisregistraties hebben een geo-component en kunnen op een 
kaart afgebeeld worden. Die basisregistraties kunnen geraadpleegd worden via de 
website www.pdok.nl (dat staat voor publieke dienstverlening op de kaart). Eén 
daarvan is de basisregistratie grootschalige topografie (BGT), waarin de topografie 
van Nederland eenduidig is vastgelegd volgens het informatiemodel BGT (IMBGT). 
 

 PDOK referentie 

Met het commando PDOK importeren BGT kan een deel van de BGT van PDOK 
gedownload worden, of, als de data al eerder gedownload is, direct geïmporteerd 
worden en vervolgens gekoppeld worden als referentiebestand. 
 
Voor het raadplegen kan zowel een vlakken-, als een lijnenbestand overgehaald 
worden. De keuze daartussen wordt gemaakt door stuurcode 654 te gebruiken. Als 
de waarde “J” ingevuld is worden lijnen geïmporteerd, bij een waarde “N” worden 
vlakken geïmporteerd. Zie ook bijlage B. 
 
 

 LET OP: 
Voor het commando PDOK referentie is een licentie voor de module “PDOK” vereist. 

 
 
De data van PDOK kan binnen gehaald worden door een fence in de actieve dgn te 
plaatsen en het commando PDOK referentie te geven. 
 

 

Key-in 
 

mdl load gcpdok; gc_pdok aan 
 

 

Menu (V8i) 
 

Bestand  PDOK importeren BGT 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  
ribbonpanel PDOK  PDOK: importeren BGT 
 

 

Het commando PDOK importeren BGT maakt gebruik van het referentiebestand 
“BGT_Tegels.dgn”. Als dat bestand niet als referentiebestand gekoppeld is op het 
moment dat het commando gegeven wordt, dan wordt dat automatisch alsnog 
gedaan. 

http://www.pdok.nl/
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Van alle kaartbladen binnen het fence, of die het fence snijden kan de data 
gedownload worden. 
 

 
 

De kaartbladen 16274 en 16275 kruisen het fence en zullen gedownload worden 

 
 

 

TIP: 
Bij PDOK kunnen alleen hele kaartbladen gedownload worden. Plaats het fence bij 
voorkeur zodanig dat zo min mogelijk kaartbladen geraakt worden. 
 
 
Als er geen fence geplaatst is worden alle kaartbladnummers die binnen het beeld 
vallen geselecteerd. 
 
Wanneer het aantal kaartbladen bepaald is volgt de volgende vraag: 
 

 
 

Vraag als het kaartblad nog niet eerder 
gedownload is 

 
 

Vraag als het kaartblad al eerder gedownload is 

 

Wanneer deze vraag bevestigd wordt zal, indien nodig, de download gestart 
worden. Op de commando regel is de voortgang te volgen. 
 

 
 

 
 
 

 LET OP: 
De download snelheid is afhankelijk van de drukte op de website en die kan 
variëren. 
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Als een download nodig is, dan kan dat enige tijd in beslag nemen, maar tijdens het 
downloaden kunt u in GEOCAD andere taken uitvoeren. 
 
Wanneer de download voltooid is wordt en stuurcode 654 heeft de waarde “N”, 
dan wordt het overgehaalde bestand als referentiebestand gekoppeld op dezelfde 
wijze als bij het importeren van een StUF Geo bestand (zie paragraaf 7.1.6). 
 

 

 
 

 
 

Er wordt een preview getoond van de overgehaalde gegevens. 
 

 
 

Met de knop Opslaan als kan de getoonde preview opgeslagen worden als een 
dgn-bestand. Dat bestand kan vervolgens als referentiebestand dienen. 
 

 
 

Een PDOK tegel overgehaald als vlakkenbestand 
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Wanneer de download voltooid is en stuurcode 654 heeft de waarde “J”, dan 
wordt aangeboden om het omzetten naar een lijnenbestand in batch uit te voeren. 
 

 
 

Als u ‘Lijnenbestand aanmaken in batch’ niet aanvinkt, dan wordt het gedownloade 
bestand direct omgezet in een xml-bestand. Gedurende die tijd is GEOCAD bezig. 
Bij grote bestanden kan dat enige tijd duren. Het resultaat is dan wel direct 
beschikbaar. 
 
Als u ‘Lijnenbestand aanmaken in batch’ wel aanvinkt, dan wordt het gedownloade 
bestand op de achtergrond omgezet in een xml-bestand. In de tussentijd kunt u in 
GEOCAD andere taken uitvoeren. Zodra de conversie naar xml afgerond is 
verschijnt dan het volgende venster: 
 

 
 

Het xml-bestand staat gereed op de aangegeven locatie. U dient nog wel het 
commando Importeren (zie paragraaf 7.1.6) uit te voeren om het bestand binnen 
te halen. 
 

 
 

Een PDOK tegel overgehaald als lijnenbestand 
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23. NLCS-IMGEO 

Met het commando NLCS IMGeo kan een dgn-bestand dat is opgezet volgens de 
Nederlandse CAD-standaard (NLCS) omgezet worden naar de BGT/IMGeo-
standaard die is gedefinieerd in de model-database (zie paragraaf 5.6). 
 

 

Key-in 
 

mdl load gcnlcsimgeo; gc_nlcsimgeo aan 
 

 

Menu (V8i) 
 

Bestand  NLCS IMGeo 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

ribbontab GEOCAD Extra  
ribbonpanel NLCSIMGeo  NLCSIMGeo 
 

 

Deze conversie wordt uitgevoerd op alle elementen in een selectie, of in een fence, 
als die aanwezig is. Zo niet, dan wordt het hele bestand verwerkt. 
 
Een belangrijke eigenschap van een NLCS-bestand is dat de informatie over de 
objecten in het bestand staat in de namen van de lagen waar die objecten op 
geplaatst zijn. 
 

 
 

Een voorbeeld van object op een NLCS-laag; aan de laagnaam is te zien dat het hier om een lichtmast gaat 
 

De conversie wordt uitgevoerd aan de hand van het bestand ‘NLCSIMGeo.dat’. Dit 
bestand wordt inhoudelijk beschreven in bijlage S. Een voorbeeld van dit bestand 
wordt meegeleverd met de installatie van GEOCAD. Met behulp van een 
tekstverwerker kunt u dit bestand aanpassen naar uw eigen situatie. 
 

 
 

In het bestand NLCSIMGeo.dat staat dat elementen op deze laag geconverteerd worden (de tweede kolom toont 
een “J”) en dat de te vormen objecten van de attribuutset “PAL” zijn, met als type “lichtmast” 

 
 

 LET OP: 
Er wordt van uitgegaan dat de lagen waarvan in het bestand ‘NLCSIMGeo.dat’ staat 
aangegeven dat ze niet geconverteerd hoeven te worden (in de tweede kolom staat 
een “N”) geen IMGeo-objecten bevatten. Deze lagen hoeven niet verder verwerkt te 
worden en worden dan ook uit het bestand verwijderd. 

 
 

 LET OP: 
In de NLCS worden cellen gebruikt om kenmerkpunten van vlakobjecten te 
presenteren, terwijl voor de BGT/IMGeo vaak teksten gebruikt worden. Na de 
conversie kan een object dus een ander geometrietype hebben. 
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Als de conversie uitgevoerd wordt, dan wordt een overzicht gegeven van de 
elementen die verwerkt zijn. 
 

 
 

Het resultaat van de conversie is dat de objecten omgezet worden naar IMGeo-
objecten, die op een laag staan zoals die in de presentatietabel aangegeven is. De 
informatie uit de NLCS-laagnaam is omgezet naar IMGeo-attributen. 
 

 
 

Het IMGeo-object na de conversie 

 
 

 

TIP: 
Ontbrekende attribuutwaarden kunnen automatisch aangevuld worden, als 
daarvoor standaard waarden in de model-database opgenomen zijn. In het 
attributen tonen venster zijn deze attribuutwaarden te herkennen aan het sterretje 
achter de attribuutnaam. 
 
 

 

TIP: 
Als de NLCS-laag met “N” begint (voor nieuwe objecten), dan kunnen die NLCS-
objecten ook direct omgezet worden naar GEOCAD-objecten met plan-classificaties. 
Zet daarvoor stuurcode 971 op “J” (zie ook bijlage B). 
 
 

 

TIP: 
Als aan de NLCS-objecten een MicroStation tag met de naam FUNCTIE gekoppeld is, 
dan wordt de waarde daarvan omgezet naar het IMGeo attribuut ‘Functie’. 
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24. HELP EN HANDLEIDINGEN 

 Licenties activeren 

Het commando Licenties activeren is noodzakelijk wanneer er op Sentinel 
licentieserver een wijziging is doorgevoerd in het aantal modules waarvoor een 
licentie beschikbaar is. 
 

 

Key-in 
 

mdl load start licenties 
 

 

Menu (V8i) 
 

Help  Licenties activeren 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

quick access toolbar  GEOCAD  
NedGraphics  Activeren licenties 
 

 

Met het uitvoeren van dit commando worden de bestanden die noodzakelijk zijn 
voor de licentie-afhandeling (dat zijn de bestanden klant_licenties.cfg en 
lock_licenties.cfg) opnieuw aangemaakt. 
 
De volgende meldingen worden getoond: 
 

  
 

Wanneer GEOCAD daarna opnieuw gestart wordt is de wijziging in licenties 
doorgevoerd. In het licentie overzicht (zie paragraaf 5.2.4) kan dit gecontroleerd 
worden. 
 

 Handleidingen 

Met het commando Handleiding wordt dit document geopend in de applicatie die 
als standaard applicatie voor het lezen van pdf-bestanden staat ingesteld. 
 

 

Key-in 
 

mdl load openlog handleiding 
"GEOCAD Handleiding.pdf" 
 

 

Menu (V8i) 
 

Help  Handleiding 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

quick access toolbar  GEOCAD  
Handleidingen  GEOCAD Handleiding 
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 Overige handleidingen 

Met het commando Overige handleidingen kan gebladerd worden naar één van de 
aanvullende handleidingen van GEOCAD. 
 

 

Key-in 
 

mdl load openlog handleiding 
 

 

Menu (V8i) 
 

Help  Overige handleidingen 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

quick access toolbar  GEOCAD  
Handleidingen  Overige handleidingen 
 

 

De geselecteerde handleiding zal geopend worden in de applicatie die ingesteld 
staat als standaard applicatie voor het openen van pdf-bestanden. 
 

 Website NedGraphics 

Met het commando Website NedGraphics wordt de website 
http://www.nedgraphics.nl geopend in internet explorer. 
 

 

Key-in 
 

%iexplore www.nedgraphics.nl 
 

 

Menu (V8i) 
 

Help  Website NedGraphics 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

quick access toolbar  GEOCAD  
NedGraphics  Website NedGraphics 
 

 

Deze website is de startpagina van de website van NedGraphics. 
 

 Supportsite NedGraphics 

Met het commando Supportsite NedGraphics wordt de website 
http://support.nedgraphics.nl geopend in internet explorer. 
 

 

Key-in 
 

%iexplore support.nedgraphics.nl 
 

 

Menu (V8i) 
 

Help  Website NedGraphics 
 

 

 
 

 

Ribbon 
(Connect) 

 

quick access toolbar  GEOCAD  
NedGraphics  Supportsite NedGraphics 
 

 

Op deze website kan ingelogd worden op het helpdesk portaal van NedGraphics. 
 
Op het helpdeskportaal kunnen helpdeskmeldingen aangemaakt, informatie 
aangevraagd, of licenties geactiveerd worden. 
 

http://www.nedgraphics.nl/
http://support.nedgraphics.nl/
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BIJLAGEN 

A. Omgevingsvariabelen 

Verplichte MicroStation variabele: 
 

Naam variabele Omschrijving 

MS_CELL directory met de grafische symbolenbibliotheken (cel-files) 

 

Verplichte GEOCAD variabelen: 
 

Naam variabele Omschrijving 

GC_GEOCAD MicroStation in GEOCAD-mode draaien 

GC_PROGDIR De directory waar de software van GEOCAD staat 

GC_SYSTEMDIR De directory waar de algemene instellingen staan 

GC_PRJDIR De directory waar de projecten staan 

GC_PRJNAAM De naam van het actieve project 

GC_PROJECT De hoofddirectory van het actieve project ( = GC_PRJDIR + GC_PRJNAAM) 

GC_PRJDGN De subdirectory van het actieve project met de design files 

GC_PRJLOG De subdirectory van het actieve project met de log-bestanden 

GC_TEMP De directory waar tijdelijke bestanden (voornamelijk tijdelijke log-bestanden) 
komen te staan 
Tevens de directory waar het bestand geocad.rsc komt te staan; in dit bestand 
staan de laatst gekozen GEOCAD-instellingen binnen grafisch werken 
(Vergelijkbaar met MicroStation, die de instellingen opslaat in de upf-file) 

GC_USRTABEL Verwijzingen naar een directory voor het zoeken van tabellen; 
een tabel wordt achtereenvolgens gezocht op: 
• GC_PROJECT 
• GC_USRTABEL 
• GC_PRJTABEL 
• GC_SYSTABEL 
• GC_PROGDIR\tabellen 

GC_PRJTABEL 

GC_SYSTABEL 

GC_BATCH_PRJNAAM Het actieve project bij batch-verwerking (bat-file) 

GC_LICENTIE_HOST De naam van de server waarop de Sentinel licentie host staat 

 
Optionele GEOCAD variabelen: 
 

Naam variabele Omschrijving 

GC_ADMIN De directory voor het verwerken van adm-bestanden (was/wordt) 

GC_GISAKR LKI/AKR AKR-pakket; bijv. Civision, kadpl 

GC_GISWOZ LKI/AKR WOZ-pakket, bijv. Civision_woz 

GC_LICENSE_FILE De naam van het licentiebestand 
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B. GEOCAD stuurbestand 

Het GEOCAD-stuurbestand is een ASCII-bestand. Het bevat per regel één stuurcode 
en de bijbehorende gegevens. De inhoud en het formaat van deze gegevens zijn 
afhankelijk van de stuurcode en variëren sterk. In het GEOCAD-stuurbestand 
mogen geen tabs gebruikt worden. 
Het bestand heeft het volgende formaat: 
 

Veld Positie Inhoud 
01 01 t/m 03 Numeriek; stuurcode 
02 04 t/m 04 Spatie 
03 05 t/m - Tekst; codeafhankelijke gegevens 
04 Variabel Commentaarteken (!) 
05 Variabel Tekst; commentaar 

 
 

Stuur- 
code 

Default 
waarde 

Omschrijving 

011 geocad.grb Naam van de grondslagbank 

400  Prioriteitentabel voor classificaties 

401  Presentatietabel 

403  Seedfile die gebruikt wordt bij het aanmaken van een nieuwe tekening 

405  Seedfile voor 3D tekeningen 

406 2 GEOCAD attributen koppelen aan de elementen in de tekening; 0 = Nee (geen 
attributen), 2 = XML (MicroStation), 3 = XML (Bentley Map), 4 = XML simpel 

420 0.0 Default hoogte van een punt uit een xml-bestand in meters; 
de waarde ligt tussen -999.999 en 999.999 

490 J Presentatietabel gevuld; J = Ja, N = Nee 

500 J Complexe elementen van XML naar DGN; J = Ja, N = Nee; 
Als stuurcode 500 niet gezet is wordt stuurcode 501 aangehouden 

501 J Complexe elementen vormen; J = Ja, N = Nee (complexe elementen droppen) 

502 J Alle classificaties van XML naar DGN; J = Ja, N = Nee (alleen classificaties 
die in de presentatietabel voorkomen worden omgezet) 

515  Teken tussen perceelnummer en sectieletter; bijzondere waarden: 
SPATIE = spatie gebruiken, GEEN_DEELNUMMER = geen deelnummer 

518 N Bij terrestrische grondslagbepaling een extra punt; J = Ja, N = Nee 

519 N LKI-classificaties uitbreiden met tekencode; J = Ja, N = Nee 

520 1.5 Verkorting van de aanpijling van perceelnummers in meters 

521 5 Tolerantie bij het vergelijken van was- en wordt-elementen in millimeters 

522 N Vervallen elementen; N = Naar laag “(waswordt) oud”, V = Verwijderen 

523 N Laag voor vervallen elementen vooraf leeg maken; J = Ja, N = Nee 

524 N Nieuwe elementen naar lag “(waswordt) nieuw”; J = Ja, N = Nee 

525 J Preview bij inlezen was-wordt xml-bestand; J = Ja, N = Nee 

526 4 Vergelijkingscriteria voor was/wordt; 1 = alleen geometrie, 2 = geometrie 
en attributen, 3 = geometrie en userdata, 4 = geometrie, attributen en userdata 

528 N Vergelijken grafische kenmerken bij was/wordt; J = Ja, N = Nee 

529 J Vergelijken objectnummer bij was/wordt; J = Ja, N = Nee 

530 N Bladindeling wijzigen, splitsen mutatiebestanden; J = Ja, N = Nee 
Hiervoor zijn de bestanden Splitsen.tab en Ranges.tab vereist 

531 J XML-tussenbestanden verwijderen; J = Ja, N = Nee 

532 J XML ook aanmaken bij fouten; J = Ja, N = Nee 

533 J Bij structureren vlakken (shapes) vormen J/N 

534 A Uit te lezen entitynummers; een spatie gescheiden lijst van entitynummers, 
bijzondere waarden: A = Alle, N + nummer(s) = entitynummer(s) niet uitlezen 

535 N Grootte van cel uit gc_classificaties.dat lezen; J = Ja, N = Nee 
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Stuur- 
code 

Default 
waarde 

Omschrijving 

539 0 Entitynummer GEOKOPPEL_ID t.b.v. uitwisseling met NedView; 
Deze stuurcode werkt alleen als stuurcode 534 ook gezet is 

540  Te vergelijken GEOCAD attributen bij was/wordt; C1 = classificatie 1, 
C2 = classificatie 2, C3 = classificatie 3, P = precisie, I = idealisatie, 
B = betrouwbaarheid, IN = wijze van inwinning, DA = opnamedatum, 
SE = selectiecode, BR = bron, PL = perceelnummer links, 
PR = perceelnummer rechts, PN = perceelnummer, 
OP = kadastrale oppervlakte, BL = bladnummer, OB = objecttype, 
ZI = zichtbaarheid, AA = aangrijpingspunt grondslagpunt, 
GV = wijze van verzekering grondslagpunt, GN = grondslagpuntnummer, 
GT = grondslagpunttekst, VL = vlak links, VR = vlak rechts 

541 N Grootte van cel uit uitleestabel; J = Ja, N = Nee 

542 J Vergelijken inhoud cel; J = Ja, N = Nee 

543 N Vergelijken inwindatum lijnen bij aanmaken was/wordt; J= Ja, N = Nee 
Dit is default N zodat de inwindatum van aanpijlingen niet vergeleken wordt 

544 N Schaal symbool in xml-bestand; J = Ja, N = Nee 

545 0 Tekstinhoud en justification centroïde uitwisselen via xml; 
0 = Ja tenzij default,1 = Ja altijd, 2 = Tekstinhoud negeren bij importeren, 
3 = Tekstinhoud en justification negeren bij importeren 

546 J Checkout NGdW xml naar temp-locatie; J = Ja, N = Nee 

547  Checkin NGdW: Maken/koppelen ref. file laatste checkin; V=vlakken, L=Lijnen 

550 2 Nummer featuretabel bij GIS 

601 alles.tab Uitleestabel voor de conversie van DGN naar XML 

613 09999_99 Bestandsidentificatie (01-record NEN1878 bestand, positie 3-14) 

614 S01 Productcode (01-record NEN1878 bestand, positie 39-62 

615 4 Uitvoerformaat; 4 = NEN1878-standaard, 5 = NEN1878-kadaster 

616  Inhoud eerste 07-record NEN1878 bestand; de naam van de beheerder 

617  Inhoud tweede 07-record NEN1878 bestand; het adres van de beheerder 

618  Inhoud derde 07-record NEN1878 bestand; de woonplaats van de beheerder 

620 2.0 Zoekafstand perceelnummer-aanpijling in meters 

621 LV 
WT 
LC 
CO 
FT 
TH 
TW 
CN 
C1 

Velden in het log-bestand van niet uitgelezen elementen; LV = laag 
WT = lijndikte, LC = lijnsoort, CO = kleur, FT = font, TH = teksthoogte 
TW = tekstbreedte, C1 = classificatie 1, C2 = classificatie 2, 
C3 = classificatie 3, P = precisie, I = idealisatie, B = betrouwbaarheid, 
IN = wijze van inwinning, DA = opnamedatum, SE = selectiecode, BR = bron, 
PL = perceelnummer links, PR = perceelnummer rechts, PN = perceelnummer, 
OP = kadastrale oppervlakte, BL = bladnummer, OB = objecttype, 
ZI = zichtbaarheid, AA = aangrijpingspunt grondslagpunt, 
GV = wijze van verzekering grondslagpunt, GN = grondslagpuntnummer, 
GT = grondslagpunttekst, VL = vlak links, VR = vlak rechts 

622 N Extra conversie xml <-> oxml; J = Ja, N = Nee 

623 N Deelperceel markering classificatie perceelnummers; J = Ja, N = Nee 
Met deze stuurcode op J krijgen deelpercelen de classificatie “Z01D” 

624 7.1 Afstand coördinaten tesktrichting in meters; default = 7.1, ofwel ongeveer 5√2 

625  Textnode-label voor in xml-bestanden 

626  Afstand coördinaten richtingpunt in meters; voor leveringen aan de GBKN-zuid, 
indien eerder met GEOCAD 4.x is geleverd 

627 N Codering, PIB, etc. uit Oracle (maatwerk voor Eindhoven); J = Ja, N = Nee 

651  Default bronhouder bij toevoegen objecten, als hiervoor geen waarde in de 
model.db ingesteld is 

652 N Attributen opstarten in survey-interface-mode; J = Ja, N = Nee 

654 N Lijnen i.p.v. vlakken bij Importeren StUF Geo; J = Ja, N = Nee 

655  Alleen elementen met een bepaalde selectiecode omzetten van DGN naar XML 

657 N Usernaam bij muteren NGdW opnemen in dgn-naam; J = Ja, N = Nee 

658 J Default naam dataset NGdW; A = bij muteren en raadplegen, J = bij muteren, N = 
geen default naam 

660 N Extra logging bij dbfuncties.ma; J = Ja, N = Nee 

661 N Extra logging bij importeren/exporteren (imexport.ma); J = Ja, N = Nee 
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Stuur- 
code 

Default 
waarde 

Omschrijving 

662 J Toon alle GEOCAD attributen ook bij teksten/symbolen; J = Ja, N = Nee 

663 N Laagnaam presentatietabel is de omschrijving objectentabel; J = Ja, N = Nee 

664 J Laagnaam presentatietabel is uniek; J = Ja, N = Nee 

665 J Verwijder bij een mutatie alle attributen; J = Ja, N = Nee 
Behalve de GEOCAD attributen worden dan ook alle databaselinks verwijderd 

666 lki-akr.mnu Menufiles 

667 J Herladen ma-s bij openen nieuwe DGN 

668  Directory kaartafwerking 

669  Directory back-up design files; 
bij geen waarde wordt de map GC_PRJDGN\bck gebruikt 

670 0 Vertraging openen/sluiten DGN-bestand in seconden 

671 J NGdW tussenbestanden na geslaagde checkin verwijderen; J = Ja, N = Nee 

672 J NGdW kader plaatsen; J = Ja, N = Nee 

673  Het XML2XML meta-stuurbestand bij inchecken in NGdW 

674  Het XML2XML meta-stuurbestand bij uitchecken uit NGdW 

675  De XML-directory van NGdW, met ander andere de mappen “In” en “Uit” 

676 N Extra logging Structureren (struct.ma); J = Ja, N = Nee 

677 N Extra logging Beheer (beheer.ma); J = Ja, N = Nee 

678 N Toon voortgang was/wordt; J = Ja, N = Nee 

679 3 Aantal seconden timer inchecken NGdW 

680  NGdW ftp-directory op de ftp-server 

681  servernaam van de NGdW ftp-host 

682  NGdW ftp username en password 

683 ftp NGdW ftp-commando 

687  Default formaat converteren dat-bestand naar GSI/ARE; 0 = GSI-8, 
1 = GSI-16, 2 = ARE 

691 place line 
constrained 

Default commando bnij het plaatsen van lijnen/grenzen 

693 J BAG werklijst in actieve dgn; J = Ja (in actieve dgn), N = Nee (in referentie) 

695 J Attributen verplicht ingevuld; J = Ja, N = Nee 

696 N Opnamedatum vandaag bij Objecten toevoegen; J = Ja, N = Nee 

697 1 ID van het model dat gebruikt wordt als er geen actieve NGdW transactie is 

698 J Model.db gebruiken; J = Ja, N = Nee, OBJECTNR, SLEUTEL, SELECTIECODE 

699  StUFconnector basismap voor de preview van StUF-Geo bestanden 

700  url NedGlobe terugmeldingen 

701  Username NedGlobe terugmeldingen 

702  Password NedGlobe terugmeldingen 

703  url NedBrowser terugmeldingen 

704  Username NedBrowser terugmeldingen 

705  Passwordt NedBrowser terugmeldingen 

706 J Horizontale meldingen bij keuze beschikbare meldingen; J = Ja, N = Nee 

707 J BAG meldingen bij keuze beschikbare meldingen; J = Ja, N = Nee 

708 J Horizontale/BAG meldingen starten met filter afhandelaar aan; J = Ja, N = Nee 

850 N Thematisch origineel presenteren alleen in werklijst; J = Ja, N = Nee 

851 J Thematisch presenteren alleen in leeg.dgn; J = Ja, N = Nee 

852 J Annotate alleen in leeg.dgn; J = Ja, N = Nee 

854 J Tabel GEOPER leeg maken; J = Ja, N = Nee 

855  Relevante kadastrale gemeentecodes, een spatie gescheiden lijst van maximaal 
vijfentwintig gemeentecodes die gebruikt wordt in de LkiAkr module 

856 N Bij vlakvormen direct doorklikken bij plaatsen centroïde; J = Ja, N = Nee 

857 100 Maximale zoekafstand bij vlakvormen voor een punt in een vlak in meters 

858 100 Maximaal aantal elementen per polygoon 

859  Tweede classificatie vlakomtrek (maatwerk ’s-Hertogenbosch) 

860 N MicroStation menubalk vervangen; J = Ja, N = Nee 
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Stuur- 
code 

Default 
waarde 

Omschrijving 

861 2 Aansluittolerantie bij Vlakvormen in millimeters 

862 N Bij perceelgrens meer dan één classificatie mogelijk; J = Ja, N = Nee 

868 0 Inlezen NGdW werkvoorraad indien er geen lopende NGdW transactie is; 
0 = keuze horizontaal, of diagonaal, 1 = horizontaal, 2 = diagonaal, 3 = geen 

870 N Databaselinks bij attributen tonen; J = Ja, N = Nee 

871 WORKING Default tekstfont bij automatisch toegevoegde regels aan de presentatietabel 

872 600 Default tekstgrootte bij automatisch toegevoegde regels aan depresentatietabel 

873 3 Legenda: verticale afstand items 

874 6 Legenda: lengte vlak/lijn-item 

875 2 Legenda: hoogte vlak-item 

876 10 Legenda: afstand item - verklaring 

889 N Vaste classificatiestructuur bij Vlakvormen; J = Ja, N = Nee 

925 N Bij structureren de originele lijnen verwijderen; J = Ja, N = Nee 

926 5 De afvlakkingsgraad; -1 = geen, 1 = weinig t/m 9 = veel 

927 N Bogen optimaliseren bij generalisatie; J = Ja, N = Nee 

928 L Grootste gewicht bij knopenmiddeling (actie bij Structureren); 
K = kortste segment, L = langste segment 

929 J Verwijder lijnen die korter zijn dan de generalisatie tolerantie; J = Ja, N = Nee 

930 N Instellingen "aanmaken lijnketens" en "aanmaken polygonen" mogen bij 
structureren tegelijk uit staan; J = Ja, N = Nee 

931 S Samenvoegcriterium Precisie; N =samenvoegen bij gelijke waarde, 
B = samenvoegen - beste aanhouden, S = samenvoegen - slechtste aanhouden 

933 B Samenvoegcriterium Idealisatie; N =samenvoegen bij gelijke waarde, 
B = samenvoegen - beste aanhouden, S = samenvoegen - slechtste aanhouden 

935 S Samenvoegcriterium Betrouwbaarheid; N =samenvoegen bij gelijke waarde, 
B = samenvoegen - beste aanhouden, S = samenvoegen - slechtste aanhouden 

936 N Samenvoegcriterium Inwincode; N =samenvoegen bij gelijke waarde, 
B = samenvoegen - beste aanhouden, S = samenvoegen - slechtste aanhouden 

937 B Samenvoegcriterium Bron; N =samenvoegen bij gelijke waarde, 
B = samenvoegen - bron met beste precisie aanhouden, 
S = samenvoegen - bron met slechtste precisie aanhouden 

938 O Samenvoegcriterium Opnamedatum; N =samenvoegen bij gelijke waarde, 
O =samenvoegen - oudste aanhouden, J = samenvoegen - jongste aanhouden, 
H = altijd samenvoegen - systeemdatum aanhouden 

939 N Samenvoegingscriterium selectiecode; N = altijd samenvoegen, W = altijd 
samenvoegen cumulatieve selectiecode aanhouden 

943 idfwbs.dat Uitleestabel bij structureren 

950  NGdW database connect string 

951 ORACLE Databasetype algemeen; ODBC, ORACLE 

952  Databasenaam Lki/Akr 

953 ORACLE Databasetype Lki/Akr; ODBC, ORACLE 

954  Databasenaam BAG 

955 ORACLE Databasetype BAG; ODBC, ORACLE 

956  Databasenaam GeoAdres 

957 ORACLE Databasetype GeoAdres; ODBC, ORACLE 

958  Databasenaam NedPlan 

959 ORACLE Databasetype NedPlan; ODBC, ORACLE 

960  Database connect string NGdW 

961 ORACLE Databasetype NGdW; ODBC, ORACLE 

962  Default dataset NGdW Muteren/Raadplegen; Let op! Hoofdlettergevoelig! 

964  (Tijdelijk) Vlakken op laag "(werkvoorraad) behandeld" zichtbaar; J = Ja, N = Nee 

971 N NLCS-lagen beginnend met N krijgen IMGeo status plan; J = Ja, N = Nee 

972 N Bij een DGN zonder relatie met NGdW (bijv. leeg.dgn) bij een model alleen 
objectgroepen met een regelgeving; J = Ja, N = Nee 

978 N Dialoog tonen bij een geslaagde checkin; J = Ja, N = Nee 
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Stuur- 
code 

Default 
waarde 

Omschrijving 

979 J Vernieuwde inventarisatiefunctie gebruiken; J = Ja, N = Nee 

982 N Bij werkvoorraad-behandelen de naam van de afhandelaar voor de opmerking van 
de afhandelaar zetten; J = Ja, N = Nee 

986 J Aanvullen pst-bestand bij synchroniseren gc_classificaties.dat 
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C. Objecten tabel 

Verschillende functies maken gebruik van classificaties. Wanneer classificaties 
gebruikt worden, worden deze getoetst aan de hand van de objectentabel met de 
toegestane classificaties. In deze objectentabel staat gedefinieerd welke 
objecttypes horen bij de toegestane classificaties. 
 
De objectentabel wordt automatisch gegenereerd op basis van de model.db en 
opgeslagen op de gctemp-locatie onder de naam ‘gc_classificaties.dat’. 
 
Deze tabel wordt op vernieuwd wanneer: 
GEOCAD opgestart wordt 
In het instellingen venster een ander project geselecteerd wordt 
een dgn wordt geopend waarin een lopende transactie op een NGdW-dataset 
aanwezig is 
bij het commando NGdW muteren het model bijgewerkt wordt 
 
Alleen classificaties die opgenomen zijn in de objectentabel kunnen gebruikt 
worden binnen GEOCAD. Classificaties worden ingelezen bij het opstarten van een 
programma, dus als er tijdens het gebruik van een programma classificaties 
worden toegevoegd of aangepast, dan worden deze pas actief nadat het 
programma is afgesloten en opnieuw is opgestart. 
Regels in de objectentabel die beginnen met een '#' worden genegeerd en dienen 
daarom als commentaarregels. 
 
Het bestand heeft het volgende formaat: 
 

Veld Inhoud  
01 Classificatie Tekst; 1-20 tekens 
02 PIB, Precisie, Idealisatie 

en Betrouwbaarheid 
Numeriek; samen 3 tekens, bijv. 149 

03 Selectiecode Vervallen, mag leeg zijn 
04 Objecttype Lijst; L, X, P, N, T, S, G, C, V, D, H 
05 Wiskundig model  Vervallen, verplaatst naar de presentatietabel  
06 Filter Lijst; 90, 91, 92, 93, 94, 99 
07 Standaardtekst Vervallen, verplaatst naar de presentatietabel 
08 Lijndikte Vervallen, mag leeg zijn 
09 Lijnstijl Vervallen, mag leeg zijn 
10 Teksthoogte Vervallen, mag leeg zijn 
11 Tekstbreedte Vervallen, mag leeg zijn 
12 Font Vervallen, mag leeg zijn 
13 Cell-naam Vervallen, mag leeg zijn 
14 Cell library Vervallen, mag leeg zijn 
15 X-lengte cell Numeriek; alleen in bijzondere situaties 
16 Y-lengte cell Numeriek; alleen in bijzondere situaties 
17 Productaanduiding Vervallen, mag leeg zijn 
18 Omschrijving Tekst; omschrijving 
19 Mslink Maatwerk 
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D. Presentatietabel 

De presentatietabel is een gewoon tekstbestand en kan daarom worden aangepast 
met een standaard tekst-editor. Daarnaast kan ook gebruik worden gemaakt van 
de grafische editor. 
 
Regels in de presentatietabel die beginnen met een '#' worden genegeerd en 
dienen daarom als commentaarregels. 
 
Het bestand heeft de volgende opbouw: 
 

Veld (nummer en naam) Inhoud 
01 Classificatie Tekst; classificatiecode (verplicht); 1-20 tekens 
02 Attribuut 1 Lijst; naam van het eerste attribuut waarop 

gepresenteerd wordt 
03 Attribuutwaarde 1 Tekst; de waarde voor attribuut 1 
04 Attribuut 2 Tekst; naam van het tweede attribuut waarop 

gepresenteerd wordt 
05 Attribuutwaarde 2 Tekst; de waarde voor attribuut 2 
06 Transparantie Getal; tussen 0 en 100, de mate van 

transparantie 
07 Wiskundig model Getal; de code voor de plaatsingsmethode 
08 Prioriteit Getal; tussen -500 en 500, de prioriteit 
09 Kleur MicroStation kleuren 0-255, RGB, of ByLevel 
10 Lijndikte MicroStation diktes 0-31, of ByLevel 
11 Lijnstijl MicroStation lijnstijlen 0-7, of ByLevel 
12 Lijnstijl naam Tekst; overige MicroStation lijnstijlen 
13 Teksthoogte Getal; tussen 0.01 en 9999 
14 Tekstbreedte Getal; tussen 0.01 en 9999 
15 Justification Lijst; LT, CT, RT, LC, CC, RC, LB, CB, RB 
16 Font Tekst; naam van een lettertype 
17 Onderstrepen Lijst; J, N 
18 Tekst Tekst; vrij in te vullen standaard tekstwaarde 
19 Symbool Tekst; naam van een symbool 
20 Symboolbibliotheek Tekst; naam van het bestand waarin symbool zit 
21 Symboolhoek Getal; tussen 0 en 400 
22 Fill Lijst; N, P, U 
23 Fill-color MicroStation kleuren 0-255, RGB, of ByLevel 
24 Hatch Lijst; H, C, P 
25 X-spacing Getal; tussen 0.01 en 9999 
26 Y-spacing Getal; tussen 0.01 en 9999 
27 hatchhoek 1 / 2 Getal, of twee getallen; tussen 0 en 400 
28 Laagnaam Tekst; vrij in te vullen, maximaal 512 tekens 
29 Info/fout Tekst; wordt weergegeven als “info/fout” 
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E. Plaatsingsmethoden / wiskundige modellen 

Bij het handmatig plaatsen van objecten wordt een plaatsingsmethode gebruikt. 
Een plaatsingsmethode wordt in GEOCAD ook wel ‘wiskundig model’ genoemd. 
Afhankelijk van het objecttype dat geplaatst wordt kunnen één of meerdere 
plaatsingsmethoden gekozen worden. De plaatsingsmethode bepaalt vervolgens 
hoeveel datapunten in de tekening vereist zijn om een object te plaatsen. 
 

Pl.Meth. Entity Omschrijving 
0 Alle  

10 Centroïdes De classificatie wordt als tekstwaarde gebruikt 

11 Centroïdes Er wordt een symbool als centroïde gebruikt 

20 Symbolen Plaats een symbool evenwijdig aan een lijnvormig object / segment; 
twee datapunten: de eerste op het lijnvormig object, de tweede op de 
plaats waar het symbool komt, er treedt geen verschaling op 

21 Symbolen Plaats een symbool onder de actieve hoek en met actieve schaalinstelling; 
dit komt overeen met de MicroStation functie ‘Place active cell’ 

22 Symbolen Plaats een symbool met dynamische verschaling over de x-as; 
twee datapunten: de eerste op de plaats waar het symbool komt te staan, 
de tweede bepaalt de verschaling over de x-as en de rotatie 

23 Symbolen Plaats een symbool met dynamische verschaling over beide assen; 
drie datapunten: de eerste op de plaats waar het symbool komt te staan, de 
tweede bepaalt de verschaling over de x-as en de rotatie, de derde bepaalt 
de verschaling over de y-as 

24 Symbolen Plaats een symbool met dynamische verschaling over de y-as; 
drie datapunten: de eerste op de plaats waar het symbool komt te staan, de 
tweede bepaalt de rotatie en de derde de verschaling over de y-as 

25 Symbolen Plaats een symbool onder de actieve hoek, zonder verschaling; 

26 Symbolen Plaats een symbool met dynamische hoek en schaal; 
twee datapunten: de eerste op de plaats waar het symbool komt te staan, 
de tweede bepaalt de verschaling over beide assen en de rotatie 

27 Symbolen Plaats een symbool met dynamische schaal; 
drie datapunten: de eerste op de plaats waar het symbool komt te staan, de 
tweede bepaalt de rotatie, de derde bepaalt de verschaling over beide assen 

28 Symbolen Plaats een symbool met dynamische hoek en schaal; 
twee datapunten: de eerste op de plaats waar het symbool komt te staan, 
de tweede bepaalt de verschaling over beide assen en de rotatie, waarbij 
het aangrijpingspunt over de diagonaal van het symbool ligt 

29 Symbolen Plaats een symbool op een lijnsegment (zoals een rioolput in een goot); 
drie datapunten: de eerste en de tweede op beide uiteinden van de lijn 
waarop het symbool geplaatst wordt, de derde bepaalt de plaats op het 
lijnsegment waar het symbool komt te staan 

30 Symbolen Plaats een symbool met dynamische hoek en schaal; 
twee datapunten: de eerste op de plaats waar het symbool komt te staan, 
de tweede bepaalt de verschaling over beide assen en de rotatie waarbij het 
aangrijpingspunt verticaal over het symbool ligt 

31 Symbolen Plaats een symbool onder de hoek van een geselecteerde lijn; 
twee datapunten: de eerste op een lijn om de plaats waar het symbool komt 
te staan en tevens de hoek te bepalen, de tweede om de verschaling te 
bepalen 

32 Symbolen Plaats een symbool zonder verschaling en zonder rotatie; 
één datapunt, op de plaats waar het symbool komt te staan 

33 Symbolen 
 

(alleen 
verharding) 

Plaats een verhardingssymbool zonder wegkant; 
vier datapunten: de eerste en tweede om de rotatie van het symbool aan te 
geven, de derde om het formaat van het symbool te bepalen en de vierde 
om het symbool te accepteren 

34 Symbolen 
 

(alleen 
verharding) 

Plaats een verhardingssymbool met wegkant; 
drie datapunten: de eerste op een wegkant om de rotatie te bepalen, de 
tweede om het formaat van het symbool te bepalen en de derde om het 
symbool te accepteren 
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Pl.Meth. Entity Omschrijving 
35 Symbolen Plaats een symbool zonder verschaling, onder een hoek; 

twee datapunten: de eerste op de plaats waar het symbool komt te staan, 
de tweede die de rotatie van het symbool aangeeft 

36 Symbolen Plaats een symbool met de actieve schaal onder een hoek; 
twee datapunten: de eerste op de plaats waar het symbool komt te staan, 
de tweede die de rotatie van het symbool aangeeft 

40 Teksten Plaats een tekst met een dynamische hoek; 
twee datapunten: de eerste op het aangrijpingspunt van de tekst en de 
tweede die de rotatie van de tekst aangeeft 

41 Teksten Plaats een tekst met de actieve hoek; 
één datapunt: het aangrijpingspunt van de tekst 

42 Teksten Plaats een tekst horizontaal; 
één datapunt: het aangrijpingspunt van de tekst 

43 Teksten Plaats een tekst tussen drie datapunten; 
vier datapunten: de eerste en de tweede om een denkbeeldige lijn voor de 
richting van de tekst aan te geven, de derde om de overzijde aan te geven, 
waarbij de tekst geplaatst wordt tussen het middelpunt van de denkbeeldige 
lijn en het derde punt, de vierde om de tekst te accepteren 

44 Teksten Plaats een tekst tussen twee lijnobjecten (straatnaam); 
drie datapunten: de eerste en de tweede om de twee elementen te 
selecteren waar de tekst tussen komt te liggen en de derde om de tekst te 
accepteren 

45 Teksten Huisnummers; 
deze functie staat beschreven in paragraaf 8.5.1 

50 Teksten Plaats tussen drie datapunten, met tekst in het midden; 
functioneert hetzelfde als plaatsingsmethode 43, maar hierbij wordt de tekst 
verticaal in het midden uitgelijnd, ongeacht de justification 

51 Teksten Plaats een tekst tussen twee lijnobjecten, met tekst in het midden; 
functioneert hetzelfde als plaatsingsmethode 44, maar hierbij wordt de tekst 
verticaal in het midden uitgelijnd, ongeacht de justification 

60 Sitech Maatwerk, niet gedocumenteerd 

61 Sitech Maatwerk, niet gedocumenteerd 

62 Sitech Maatwerk, niet gedocumenteerd 

63 Sitech Maatwerk, niet gedocumenteerd 

66 Sitech Maatwerk, niet gedocumenteerd 

67 Sitech Maatwerk, niet gedocumenteerd 

 
 

 LET OP: 
De plaatsingsmethoden 33 en 34 kunnen alleen toegepast worden op 
classificaties die zijn opgenomen in het bestand Verhard.dat. 

 



  Bijlagen 

GEOCAD Handleiding 249 Versie 3.1 

F. Verhardingssymbolen 

Verhardingssymbolen-rangestabel 
Wiskundige modellen 33 en 34 zijn specifiek ontwikkelt voor het plaatsen van 
verhardingssymbolen. De classificatie van verhardingssymbolen is afhankelijk van 
de breedte van de weg. 
 
Met wiskundig model 33 en 34 wordt, volledig dynamisch, afhankelijk van een 
wegbreedte de classificatie gekoppeld. De wegbreedte instellingen en de 
bijbehorende classificatie worden ingesteld in de verhardingssymbolen-rangestabel 
(VERHARD.DAT). 
 
Het commentaarteken is '#'. 
 
Daarnaast kent de tabel de volgende velden: 
 

 AFSTAND VAN 
Ondergrens van het bereik van de afstand in meters 
 

 AFSTAND TOT 
Bovengrens van het bereik van de afstand in meters 
 

 CLASSIFICATIE 
Classificatie van het symbool die bij het bereik van de afstand hoort. 

 

Tijdens het plaatsen wordt gekozen voor een hoofdclassificatie. Deze 
hoofdclassificatie wordt aangegeven door zowel de afstand van en de afstand tot 
op "0" in te stellen. 
 
In onderstaand voorbeeld is de hoofdclassificatie S01 en wordt bij wegbreedtes 2 
tot en met 3 meter de classificatie S01GV2 gekoppeld, bij wegbreedtes 3 tot en 
met 5 meter S01GV6 en bij wegbreedtes 5 tot en met 999 S01GV4. 
 
# Gesloten verharding 
 

Ondergrens Bovengrens Classificatie 
0 0 S01 
2 3 S01GV2 
3 5 S01GV6 
5 999 S01VG4 

 
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de presentatietabel en de classificaties 
S01GV2, S01GV4 en S01GV6 zijn opgenomen in deze tabel, dan zal tijdens het 
plaatsen, het symbool dynamisch wijzigen. 
Een voorbeeld van deze tabel vindt u in de GC_PROGDIR\tabellen directory. 
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G. Inwinningscodes 

Als er binnen GEOCAD gebruik gemaakt wordt van GBK-LKI inwinningscodes, dan 
hebben die de volgende betekenis: 
 

Volgnummer Code Omschrijving 

0  Niet bekend 

1 T Terrestrisch 

2 F Fotogrammertrisch 

3 D Digitalisering 

4 S Scanning 

6 C Constructie 

 B Bouwtekening 

 K Kaartverbetering 

 V Voorlopige kadastrale grens 

 Z Voorlopige administratieve grens, ook bekend als Fictieve grens 
(van deelpercelen) 

 
 

 LET OP: 
Deze lijst met codes kan in het model verder ingeperkt zijn. 
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H. Uitleestabel Dgn naar xml 

De uitleestabel is een ASCII-tabel die uit een onbeperkt aantal 
“commentaarregels”, maximaal 1000 “selectieregels” en een onbeperkt aantal 
“stuurregels” bestaat. 
 
COMMENTAARREGELS 
Alle regels die op de eerste positie een # teken bevatten zijn commentaarregels. 
 
STUURREGELS 
Stuurregels beginnen met een bepaalde code. Daarbij kunnen de volgende codes 
gebruikt worden: 
 

Code Betekenis 
v1.1 De volgende regels zijn selectieregels op grafische kenmerken 
v1.2 De volgende regels zijn selectieregels op classificatie 
v1.3 De volgende regels zijn stuurregels op laagnaam 
v1.4 De volgende regels zijn stuurregels op classificatie 
default Er wordt een actie uitgevoerd op een attribuut; de notatie is: 

default “attribuut” “actie” : 

“attribuutwaarde” 
 

Voor “attribuut” kunnen de volgende waarden ingevuld worden: 
 

1_classificatie  wijze_van_inwinning 
2_classificatie  datum_van_inwinning 
3_classificatie  bron 
precisie   selectiecode 
idealisatie   zichtbaarheid 
betrouwbaarheid 

 
Voor “actie” kunnen de volgende waarden ingevuld worden: 
 

vervang  alle attribuutwaarden worden vervangen 
vul_in  de attribuutwaarde wordt vervangen als deze leeg is 
uit  schakelt de laatste “default” actie uit 
aan  schakelt de laatste “default” actie weer in 

 
SELECTIEREGELS 
Met behulp van de selectieregels wordt aangegeven welke objecten uit de design 
file geconverteerd moeten worden naar het xml-bestand. 
 

Veld Positie Inhoud 
01 01 t/m 02 Tekst; laag 
02 04 t/m 05 Getal; lijndikte 
03 07 t/m 07 Getal; lijncode 
04 09 t/m 11 Getal; kleur 
05 13 t/m 15 Getal; font 
06 17 t/m 20 Getal; teksthoogte 
07 22 t/m 25 Getal; tekstbreedte 
08 27 t/m 32 Tekst; symboolnaam 
09 33 t/m 33 symbool met tekstvlag 
10 34 t/m 41 Tekst; classificatie 
11 43 t/m 50 Tekst; productaanduiding 
12 51 t/m 51 Getal; tekst-justification 
14 61 t/m 65 Getal; X-lengte symbool 
15 67 t/m 71 Getal; Y-lengte symbool 
16 72 t/m 72 cell-vlag 
17 73 - Tekst; commentaar/Laagnaam/Omschrijving 

 

In de GC_PROGDIR staan diverse voorbeeld uitleestabellen. 
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I. Uitleestabel structureren 

De uitleestabel is een ASCII-tabel die uit een onbeperkt aantal 
“commentaarregels”, maximaal 1000 “selectieregels” en een onbeperkt aantal 
“stuurregels” bestaat. 
 
COMMENTAARREGELS 
Alle regels die op de eerste positie een # teken bevatten zijn commentaarregels. 
 
STUURREGELS 
Stuurregels beginnen met een bepaalde code. Daarbij kunnen de volgende codes 
gebruikt worden: 
 

Code Betekenis 
v1.1 De volgende regels zijn selectieregels op grafische kenmerken 
v1.2 De volgende regels zijn selectieregels op  
v1.3 De volgende regels zijn stuurregels op laagnaam 
v1.4 De volgende regels zijn stuurregels op classificatie 
default Er wordt een actie uitgevoerd op een attribuut; de notatie is: 

default “attribuut” “actie” : 

“attribuutwaarde” 
 

Voor “attribuut” kunnen de volgende waarden ingevuld worden: 
 

1_classificatie  wijze_van_inwinning 
2_classificatie  datum_van_inwinning 
3_classificatie  bron 
precisie   selectiecode 
idealisatie   zichtbaarheid 
betrouwbaarheid 

 
Voor “actie” kunnen de volgende waarden ingevuld worden: 
 

vervang  alle attribuutwaarden worden vervangen 
vul_in  de attribuutwaarde wordt vervangen als deze leeg is 
uit  schakelt de laatste “default” actie uit 
aan  schakelt de laatste “default” actie weer in 

 
SELECTIEREGELS 
Met behulp van de selectieregels wordt aangegeven welke objecten uit de design 
file geconverteerd moeten naar het xml-bestand. 
 

Veld Positie Inhoud 
01 01 t/m 02 Laag 
02 04 t/m 05 Lijndikte 
03 07 t/m 07 Lijncode 
04 09 t/m 11 Kleur 
05 13 t/m 15 Font 
06 17 t/m 20 Teksthoogte 
07 22 t/m 25 Tekstbreedte 
08 27 t/m 32 Symboolnaam 
09 33 t/m 33 symbool met tekstvlag 
10 34 t/m 41 Classificatie 
11 43 t/m 43 Verwerken 
12 45 t/m 45 Middelen 
14 47 t/m 47 Generaliseren 
15 49 t/m 49 Rechthoekig 
16 73 - Commentaar/Laagnaam/Omschrijving 

 

In de GC_PROGDIR staan diverse voorbeeld uitleestabellen. 
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J. Inventarisatie_kolommen 

In het bestand inventarisatie_kolommen.dat wordt vastgelegd welke attributen 
getoond worden onder het kopje ‘Eigenschappen’ in het Inventarisatie dialoog, dat 
gebruikt wordt bij het commando Inventarisatie (zie paragraaf 8.7). 
 
Het bestand inventarisatie_kolommen.dat is een ASCII-bestand waarin iedere regel 
waarop een waarde staat een naam van een eigenschap/attribuut is. 
 
Alle regels die op de eerste positie een # teken bevatten zijn commentaarregels. 
 

 
 
 

 LET OP: 
Er kunnen maximaal 23 actieve regels uit dit bestand gebruikt worden. Dat 
resulteert in 23 eigenschappen die aangevinkt kunnen worden. 
De 24e eigenschap is altijd “Pst”, ofwel alle presentatie-eigenschappen. 

 
 

 LET OP: 
De volgorde waarin de namen in dit bestand staan is ook de volgorde waarin ze 
in het Inventarisatie venster geplaatst worden. 

 
 

 LET OP: 
De namen van de attributen zijn hoofdlettergevoelig. Daarbij wordt de naam 
gebruikt zoals die in de user data linkage (zie ook paragraaf 8.1) gespeld is. 
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K. Legendatabel 

De legendatabel is een gewoon tekstbestand en kan daarom worden aangepast 
met een standaard tekst-editor. Daarnaast kan ook gebruik worden gemaakt van 
de grafische editor. 
 
Regels in de presentatietabel die beginnen met een '#' worden genegeerd en 
dienen daarom als commentaarregels. 
 
Het bestand heeft de volgende opbouw: 
 

Veld (nummer en naam) Inhoud 
01 Classificatie Tekst; classificatiecode (verplicht); 1-20 tekens 
02 Attribuut 1 Lijst; naam van het eerste attribuut waarop 

gepresenteerd wordt 
03 Attribuutwaarde 1 Tekst; de waarde voor attribuut 1 
04 Attribuut 2 Tekst; naam van het tweede attribuut waarop 

gepresenteerd wordt 
05 Attribuutwaarde 2 Tekst; de waarde voor attribuut 2 
06 Legendatekst Tekst; verklaring 

 

Daarnaast kunnen in een legendatabel regels ingevoegd worden met een koptekst 
voor een aantal legenda-items. Die regels hebben de volgende opbouw: 
 

Veld (nummer en naam) Inhoud 
01 Koptekst Tekst; de waarde voor de koptekst; 1-20 tekens 

 
 

 

TIP: 
Witregels in een legendatabel leveren ook witregels op in de te plaatsen legenda. 
Door op de juiste plaatsen witregels toe te passen kan de leesbaarheid van de 
legenda vergroot worden. 
 
 
Voorbeeld: 
Een legendatabel zou er als volgt uit kunnen zien: 
 

#---------------------------------------------------------------- 

# Legendafile: C:\Data\Legendabestand.legenda 

#---------------------------------------------------------------- 

#Classificatie 1|a 1     |w 1     |a 2     |w 2     |Legendatekst 

#---------------------------------------------------------------- 

Puntobjecten 

PSTM            |type    |bank    |        |        |Bankje 

PSTM            |type    |fontein |        |        |Fontein 

PSTM            |type    |slagboom|        |        |Slagboom 

 

Lijnobjecten 

LSHD            |type    |damwand |        |        |Damwand 

LSHD            |type    |hek     |        |        |Hekwerk 

LSHD            |type    |muur    |        |        |Muur 

 

Vlakobjecten 

V_WGD           |functie |fietspad|        |        |Fietspad 

V_WGD           |functie |voetpad |        |        |Trottoir 
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L. Grondslagbank 

De grondslagbank is een ASCII-bestand met de volgende opbouw: 

 De eerste 10 regels worden als commentaar beschouwd en genegeerd door 
het systeem. 

 De volgende regels bevatten de gegevens per grondslagbank. De 
grondslagbank kan maximaal 64.000 punten bevatten. 

 
De regels met grondslagpunten hebben het volgende formaat: 
 

Veld Positie Inhoud 
01 001 t/m 008 Numeriek; puntnummer 
02 010 t/m 020 Numeriek; X-coördinaat 
03 022 t/m 032 Numeriek; Y-coördinaat 
04 033 t/m 041 Numeriek; Z-coördinaat 
05 042 t/m 044 Numeriek; precisie XY 
06 046 t/m 048 Numeriek; idealisatie XY 
07 050 t/m 052 Numeriek; betrouwbaarheid XY 
08 054 t/m 056 Numeriek; precisie Z 
09 058 t/m 060 Numeriek; idealisatie Z 
10 062 t/m 064 Numeriek; betrouwbaarheid Z 
11 065 t/m 072 Tekst; classificatie 
12 073 t/m 073 * 
13 074 t/m 074 Status 
14 075 t/m 075 Inwinningscode Z 
15 076 t/m 076 Inwinningscode XY 
16 077 t/m 081 Functiecode 
17 082 t/m 095 Eigenaar naam 
18 096 t/m 103 Tekst; bron 
19 104 t/m 105 Wijze van verzekering 
20 106 t/m 113 Datum van inwinning 
21 114 t/m 121 Datum van herberekening 
22 122 t/m 136 Gereserveerd 
23 137 t/m 137 * 
24 138 t/m 162 Gereserveerd 
25 163 t/m 192 Semantische informatie [01,30] 
26 193 t/m 200 Gereserveerd 
27 201 t/m 201 * 
28 202 t/m 211 Gereserveerd 
29 202 t/m 211 Semantische informatie [31,75] 

 
De niet gebruikte posities 9, 21, 45, 49, 53, 57 en 61 bevatten een spatie. De 
coördinaatvelden moeten rechts aangeschoven zijn. 



Bijlagen   

Versie 3.1 256 GEOCAD Handleiding 

M. Include-bestand 

Een include-bestand is een ASCII-bestand met de extensie *.inc. In dit bestand 
staan de classificatiecodes van de objecten die bij een commando gebruikt worden 
(include) en de classificatiecodes van de objecten die bij een commando juist niet 
gebruikt worden (exclude). Dit bestand wordt gebruikt bij vlakvorming. 
 
De opbouw van het bestand is dat er twee vaste kopteksten zijn: 
 

#INCLUDE# De classificaties die gebruikt worden 
$EXCLUDE$ De classificaties die niet gebruikt worden 

 

Die twee kopteksten zijn altijd in het bestand aanwezig. Onder die kopteksten 
worden de classificatiecodes gezet. Iedere classificatiecode op een nieuwe regel in 
het bestand. 
 

 



  Bijlagen 

GEOCAD Handleiding 257 Versie 3.1 

N. Plotontwerp.cel 

Met het commando Plotontwerpen (zie hoofdstuk 17) kan in een dgn-bestand een 
extra model toegevoegd worden ten behoeve van printen, of plotten. Dat extra 
model wordt aangemaakt op basis van het bestand Plotontwerp.cel. 
 
In het bestand plotontwerp.cel dienen plotontwerp-modellen te staan. Daarnaast 
kunnen er optioneel ook noordpijl-modellen in staan. 
 
Een plotontwerp-model kan zowel van het type ‘design’, als het type ‘sheet’ zijn. 
Voorwaarde om als plotontwerp herkend te worden is dat de beschrijving van het 
model begint met de tekst ‘plotontwerp’. 
 

 
 

De lijst van modellen in het bestand plotontwerp.cel met plotontwerp-modellen van het type sheet 
 

Een plotontwerp-model bevat minimaal een plotgebied. Daaromheen kan 
eventueel een kader getekend worden en er kan een hoekstempel ingevoegd 
worden. 
 
Plotgebied 
Het grootste gesloten vlakobject (shape) in een plotontwerp-model waarbinnen 
zich geen andere objecten bevinden is het plotgebied. Hierbinnen wordt het te 
printen dgn-bestand als kaart getoond. 
 

 
 

In dit plotontwerp-model is het geel gearceerde gebied het plotgebied 

 
Kader 
Rondom het plotgebied kan een kader getekend worden. 
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Hoekstempel 
In een plotontwerp-model kan een hoekstempel ingetekend worden. In de 
hoekstempel kunnen attribuutvelden geplaatst worden in de vorm van gewone 
MicroStation-teksten. 
 

 
 

Voor deze teksten geldt: 

 Een tekst die begint met het karakter “<” wordt een vrij in te vullen 
attribuutwaarde. 

 Een tekst die bestaat uit meerdere “S” karakters wordt een attribuutwaarde 
die de schaal van het printkader weergeeft. De default waarde voor ieder 
nieuwe plot in het actieve dgn-bestand is 1:1000. 

 Een tekst die bestaat uit de karakters “DD-MM-JJJJ” wordt een 
attribuutwaarde die een datum weergeeft. De default waarde voor ieder 
nieuwe plot in het actieve dgn-bestand is de datum van vandaag. 

 
 

 

TIP: 
De lengte van de attribuutnaam bepaalt de lengte van de attribuutwaarde die 
daarbij ingevuld kan worden. Als achter de naam een aantal spaties geplaatst 
wordt, dan neemt de lengte van de in te vullen attribuutwaarde toe. 
 
 
Noordpijl 
Een noordpijl-model dient van het type ‘design’ te zijn en de beschrijving begint 
met de tekst ‘noordpijl’. 
 

 
 

In dit model kan een afbeelding van een noordpijl ingevoegd worden. 
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O. ODBC koppeling aanmaken 

Voor de connectie met een Microsoft Access database wordt gebruik gemaakt van 
een ODBC koppeling. Zo’n koppeling wordt gelegd met het programma 
odbcad32.exe. Dit programma staat standaard op twee locaties: 
 

…\Windows\System32,  voor een 64 bits connectie 
 

…\Windows\SysWOW64,  voor een 32 bits connectie 
 

GEOCAD onder MicroStation V8i heeft de 32 bits variant van dit programma nodig, 
GEOCAD onder MicroStation CONNECT heeft de 64 bits variant nodig. 
 
 

 LET OP: 
Onder 64 bit worden de Microsoft ODBC drivers voor de Office pakketten niet 
standaard geïnstalleerd. 
Download bij Microsoft de “Access Database Engine 20xx Redistributable” en 
installleer deze, daarna is de 64 bit ODBC connectie beschikbaar. 
 

(vul voor 20xx uw eigen Office versie in: 2010, 2013, 2016, etc.) 

 
 
Bij het starten wordt een lijst van alle huidige ODBC koppelingen getoond: 
 

 
 

Door op de knop Toevoegen te klikken kan een nieuwe connectie toegevoegd 
worden. 
 
Kies voor een Microsoft Access driver en klik op Voltooien. 
 

 

 

 

Vul een Data source name naar keuze in en blader via Selecteren naar de 
gewenste database. 
 
Klik tot slot op OK en de ODBC-koppeling is aangemaakt. 
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P. GeoAdres.ini-bestand en database 

Het GeoAdres.ini bestand bevat de instellingen voor het functioneren van 
GeoAdres (zie hoofdstuk 19). 
 
Afbakening 
In het GeoAdres.ini bestand kan het gebied afgebakend worden waarbinnen alle 
adressen in de GeoAdres-database dienen te vallen. Deze afbakening kan gebruikt 
worden bij de controle op ongeldige coördinaten (zie paragraaf 0). 
 

 
 
Hoogbouwgrid 
De huisnummers voor een pand met hoogbouw konden in de vorm van een grid in 
het dgn-bestand geplaatst worden. Het GeoAdres.ini bestand bevat nog enkele 
instellingen voor een dergelijk grid. 
 

 
 
 

 LET OP: 
Het onderdeel hoogbouwgrid wordt niet meer ondersteund in huidige versie van 
GeoAdres. 

 
 
Sorteren database bevraging 
Wanneer een query op de GeoAdres-database uitgevoerd wordt die een lijst met 
adressen als resultaat heeft, dan kan dat resultaat gesorteerd getoond worden. De 
sorteringscriteria kunnen in het GeoAdres.ini bestand opgegeven worden. 
 

 
 
Database connectie & NGdW mode 
De database connectie kan via ODBC, of als een Oracle connectie gelegd worden. In 
geval van een Oracle connectie kan optioneel ook een connectie met NGdW gelegd 
worden. 
 

 
 

De instellingen voor een Oracle connectie, inclusief NGdW; de instelling voor een ODBC koppeling is 
uitgecommentatieerd 
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Database 
De adresgegevens in de GeoAdres-database dienen een vaste opbouw te hebben. 
Die vaste opbouw wordt beschreven in het GeoAdres.ini bestand. Daarin staat voor 
een aantal onderdelen die verplicht aanwezig moeten zijn waar die in de 
GeoAdres-database gevonden kunnen worden. 
 
Een voorbeeld van een GeoAdres.ini bestand: 
 

 
 

De bijbehorende database voor Geoadres heeft dan de volgende opbouw: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabelnamen 
De tabelnamen in de GeoAdres-database voor de attribuuttabel en de koppeltabel 
zijn instelbaar in het GeoAdres.ini bestand. 
 

 
 
 

 

TIP: 
Voor alle overige instellingen in het geoadres.ini bestand kunnen de 
commentaarregels in het bestand zelf geraadpleegd worden. 
 

Attribuuttabel 

MSLINK 

MAPID 

HUISNUMMERSTRING 

G 

X 

Y 

BESTAND 

KOPPELSTATUS 

BEGIN_X 

BEGIN_Y 

EIND_X 

EIND_Y 

BREEDTE 

 

Koppeltabel 

MSLINK 

ADRESID 

VOLGNR 

WOONLAAG 

WOONKOLOM 

 

Centrale_adressentabel 
ADRESID  

VOLGNUMMER  

WOONPLAATS  

STRAATNAAM  

HUISNUMMER  

HUISLETTER  

TOEVOEGING  

AANDUIDING  

LOCATIE  

X  

Y  

Z  

DDEINDE  

 

1 : n 1 : 1 
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Q. Huisnummerstrings 

Een huisnummerstring is de tekstsinhoud van een tekstelement in een dgn-
bestand. Om deze geautomatiseerd te kunnen behandelen zijn de 
huisnummerstrings als volgt gecategoriseerd: 
 
Enkelvoudige huisnummerstring (EHS) 
Een enkelvoudige huisnummerstring komt overeen met het huisnummer van één 
locatieadres. 
 
Een EHS kan de volgende adresonderdelen bevatten: 
 

Huisnummer 1-9 [, 0-9, 0-9, …] 

Huisletter a-z, A-Z 

Toevoeging bis, I, II, etc. 

Locatieomschrijving <objectaanduiding> 

Aanduiding BY, TO 
 

Voor een EHS zijn de volgende samenstellingen toegestaan, waarbij de 
afzonderlijke onderdelen van elkaar gescheiden zijn door middel van spaties: 
 

<Huisnummer> {[<Huisletter>] [<Toevoeging>]} 
<Locatieomschrijving> <Aanduiding> <Huisnummer> {[<Huisletter>] [<Toevoeging>]} 

 

Voorbeelden: 
126 A bis 
31 III 
Trafo TO 199 b 
MAST BY 31 I 
 
Meervoudige huisnummerstring (MHS) 
Een meervoudige huisnummerstring geeft een reeks van locatieadressen aan; 
bijvoorbeeld van een huizenblok. 
 
Een MHS kan de volgende adresonderdelen bevatten: 
 

EHS Enkelvoudige huisnummerstring zoals hierboven beschreven 

Koppelstring t/m 
tm 
/ forwardslash 
\ backwardslash 
- 
– 
   twee spaties 
..  twee punten 
:  dubbele punt 

Overbrugging ,  komma 
;  punt-komma 

 

Voor een MHS zijn de volgende samenstellingen toegestaan: 
<EHS eerste adres> [<Koppelstring> <EHS laatste adres>] 
<MHS eerste adresreeks> {[<Overbrugging> <MHS tweede / derde / … adresreeks>]} 

 
Voorbeelden: 
2 t/m 26 
1/13, 14…28 
1-6, 10a, 10B, 14;19:30 
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R. Themabestanden 

Een themabestand is een gewoon tekstbestand en kan daarom ook met een 
tekstverwerker bekeken worden. Het is een csv-bestand (comma sepperated 
value), met het ‘|’-teken als scheidingsteken. 
De bestandsextensie van een themabestand is *.thm. 
 
Regels in het themabestand die beginnen met een '#' worden genegeerd en dienen 
daarom als commentaarregels. 
 
De veldopbouw van een themabestand is als volgt: 
 

Veld Positie Inhoud 
01 variabel Tekst; classificatiecode 
02 variabel Tekst;omschrijving 
03 variabel Tekst; SQL-query 

 

De classificatiecode (veld 1) is de waarde waarop gepresenteerd gaat worden. 
Wanneer deze code in het presentatiebestand voorkomt wordt de bijbehorende 
presentatie gebruikt om alle objecten die aan de query voldoen te presenteren. 
 
 

 LET OP: 
De classificatiecodes die in het thm-bestand genoemd worden dienen ook 
opgenomen te worden in de presentatietabel (zie paragraaf 5.4 en bijlage D). 

 
 
De omschrijving (veld 2) is een vrij in te vullen veld waarmee de classificatiecode 
toegelicht kan worden. 
 
De SQL-query (veld 3) is de bevraging die uitgevoerd kan worden op een 
gekoppelde database. Alle objecten die aan de bevraging voldoen worden 
gepresenteerd volgens de presentatieregels die bij de classificatiecode horen. 
 

 
 

Enkele regels uit het bestand status_code.thm 

 
 

 LET OP: 
MsLink moet in de query als eerste waarde geselecteerd worden. 

 
 

 

TIP: 
Voor de opbouw van het bestand annotate.thm: 
door gebruik te maken van de SQL functie ‘CONCAT’ kunnen meerdere teksten 
achter elkaar op één regel geplaatst worden. 
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S. NLCSIMGeo.dat 

Het NLCSIMGeo.dat-bestand is een ASCII-bestand dat gebruikt wordt bij het 
commando NLCS IMGeo (zie hoofdstuk 23). Met dit commando kunnen elementen 
in een dgn-bestand met NLCS-lagen omgezet worden naar IMGeo-objecten. 
 
Het bestand is opgebouwd uit een aantal kolommen, die van elkaar gescheiden zijn 
door het ‘|’-teken: 
 

Veld Positie Inhoud 
01 Variabel Tekst; NLCS-laagnaam 
02 Variabel Tekst; Converteren (J/N) 
03 Variabel Tekst; IMGeo-attribuutset 
04 Variabel Tekst; IMGeo-attribuut 
05 Variabel Tekst; IMGeo-attribuutwaarde 
06 Variabel Tekst; Classificatie 

 
Een NLCS-laagnaam (veld 1) is opgebouwd uit een aantal vaste onderdelen. 
Hieronder volgt een korte samenvatting. Een uitgebreidere beschrijving is te 
vinden in het document “Formele beschrijving NLCS”. 
 

STATUS [SUBSTATUS] N = nieuw, B = bestaand, V = vervallen, T = tijdelijk, 
R = revisie, X = onafhankelijk van status; 
optioneel kan als substatus, een getal (1-99) toegevoegd 
worden die de fasering aangeeft 

  

  DICIPLINE het vakgebied waar het bestand betrekking op heeft 
  

    HOOFDGROEP de verzameling waar het object in ondergebracht is 
  

      OBJECT de naam van het object 
  

        [SUBOBJECT 01 t/m 
05] 

optioneel kan het object verder gespecificeerd worden 

  

          [BEWERKING] optioneel kan aangegeven worden welke werkzaamheden 
op het object verricht dienen te worden 

  

            ELEMENT G = geometrie, A = arcering, S = symbool, T = tekst; 
teksten zijn altijd voorzien van een tekstgrootte 

  

              [SCHAAL] optioneel kan een schaal voor het object aangegeven 
worden 

 
In de eerste kolom mag gebruik gemaakt worden van een jokerteken (*). 
 
Van een NLCS-laag dient in de tweede kolom aangegeven te worden of deze 
geconverteerd wordt naar een IMGeo-object. Hier kan een “J” (ja), of een “N” 
(nee) ingevuld worden. Lagen , met de objecten die daarop staan, waarvoor een 
“N” ingevuld is worden uit het dgn-bestand verwijderd. 
 
Als uit de conversie een IMGeo-object gevormd wordt, dan dienen de kolommen 
3 t/m 5 ingevuld te worden. Op basis van deze informatie wordt in de model-
database vervolgens de classificatie van het te vormen object bepaald. 
 
Als uit de conversie een niet-IMGeo-object (bijvoorbeeld een grens) gevormd 
wordt, dan kan in de zesde kolom de classificatie van het te vormen object 
ingevuld worden.  



  Bijlagen 

GEOCAD Handleiding 265 Versie 3.1 

 
 



Bijlagen   

Versie 3.0  GEOCAD Handleiding 

 

Creëer, beheer en deel digitale gebiedsinformatie 

 

 

Creëer, beheer en deel digitale gebiedsinformatie 

 
 

www.nedgraphics.nl 

 
 


