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De informatie in dit document is eigendom van NedGraphics BV. De gebruiker kan op generlei wijze rechten ontlenen 
aan de inhoud van dit document. NedGraphics BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document te 
wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De software beschreven in dit document wordt verstrekt onder licentie en 
mag alleen worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentie. NedGraphics BV 
is niet verantwoordelijk voor schade, verlies, en/of kosten welke voortvloeien uit het gebruik van haar producten en/of 
documentatie, anders dan in het verkoop en/of onderhoudscontract vermeld. NedGraphics BV staat geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 14073496 
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Versie Datum Notities 

1.0 mei 2013 Eerste versie 

2.0 10 december 2018 Toepassen nieuwe huisstijl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NedGraphics B.V. wil de gebruikersdocumentatie steeds verbeteren. Daarom zouden wij het 
op prijs stellen als u dit document kritisch bekijkt, en uw eventuele op- of aanmerkingen aan 
ons doet toekomen. Stuur uw commentaar via een melding op het helpdesk portaal van 
NedGraphics. 
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 INLEIDING 

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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1. GRONDSLAGBANK 

1.1. Algemeen 

Binnen GEOCAD kunt u alle grondslagpunten opslaan in een verzamelbestand, 
aangeduid met de naam grondslagbank. U kunt, afhankelijk van de manier waarop u 
grondslagpunten gebruikt, één of meerdere grondslagbanken onderhouden. 
 

1.2. Grondslagbank 

1.2.1. Opbouw 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 met grondslagpunten hebben het volgende formaat: 
 

Veld Positie Inhoud 

01 001 t/m 008 Puntnummer 

02 010 t/m 020 X-coördinaat 

03 022 t/m 032 Y-coördinaat 

04 033 t/m 041 Z-coördinaat 

05 042 t/m 044 Precisie XY 

06 046 t/m 048 Idealisatie XY 

07 050 t/m 052 Betrouwbaarheid XY 

08 054 t/m 056 Precisie Z 

09 058 t/m 060 Idealisatie Z 

10 062 t/m 064 Betrouwbaarheid Z 

11 065 t/m 072 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 

18 096 t/m 103 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 

29 212 t/m 256 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. 
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1.2.2. Inhoud grondslagbank 

Per grondslagpunt kunnen in de grondslagbank een aantal attributen worden 
vastgelegd en onderhouden: 
 

 Puntnummer 
Een vrij in te vullen, unieke identificatie van maximaal 8 karakters. 

 XY-coördinaat 
De positie van een punt in het horizontale vlak. 

 Z-coördinaat 
De positie van een punt in het verticale vlak. 

 Precisie XY 
Precisie van de X- en Y-coördinaat conform het LKI. 

 Idealisatie XY 
Idealisatie van de X- en Y-coördinaat conform het LKI. 

 Betrouwbaarheid XY 
Betrouwbaarheid van de X- en Y-coördinaat conform het LKI. 

 Precisie Z 
Precisie van de Z-coördinaat conform het LKI. 

 Betrouwbaarheid Z 
Betrouwbaarheid van de Z-coördinaat conform het LKI. 

 Classificatie 
Een vrij in te vullen waarde die gebruikt wordt bij het afbeelden van 
grondslagpunten in een design file. 

 Status 
Een vrij in te vullen waarde. Punten met status D worden door GEOCAD 
genegeerd. 

 Inwinningscode Z-coördinaat 
Wijze waarop de Z-coördinaat van een punt bepaald is. 

 Inwinningscode XY-coördinaten 
Wijze waarop de XY-coördinaten van een punt bepaald zijn. 

 Functiecode 
Autorisatiecode voor bepaalde GEOCAD-functies dat bepaalde bewerkingen 
wel of niet mogen worden uitgevoerd. 

 Eigenaar 
De eigenaar staat voor GEOCAD-projectnaam. Alleen vanuit dit project mag dit 
punt worden gewijzigd. 

 Bron 
Herkomst van het punt. 

 Wijze van verzekering 
Wijze waarop een punt in het terrein is aangebracht. 

 Datum van inwinning 
Datum waarop het punt is ontstaan. Bij punten die softwarematig aan de 
grondslagbank worden toegevoegd, wordt de systeemdatum ingevuld. 

 Datum van herberekening 
Datum waarop de coördinaten van het punt voor het laatst gewijzigd zijn. Bij 
punten die softwarematig aan de grondslagbank worden toegevoegd wordt de 
systeemdatum ingevuld. 

 Semantische informatie 
Een vrij in te vullen verklaring of omschrijving. 
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1.3. Grondslagbank importeren 

In GEOCAD is een functie beschikbaar 
waarmee punten uit de grondslagbank in 
een design file kunnen worden afgebeeld. 
Hierbij kunt u niet alleen de plaats van 
punten markeren maar ook de attributen 
selectief afbeelden. Hierbij wordt per punt 
gebruik gemaakt van de classificatie die er 
in de grondslagbank aan toegekend is. Bij deze classificatie hoort een symbool dat 
u zodanig kunt samenstellen dat het zowel de plaats als de gewenste attributen en 
hun lay-out bevat. Door in de grondslagbank onderscheid in categorieën aan te 
brengen door middel van bepaalde classificaties kunt u de herkenbaarheid van 
punten uit deze categorieën in de design file bewerkstelligen. 
 
Bij de weergave van grondslagpunten vindt bovendien een filtering plaats op basis 
van het puntnummer. Hiervan kunt u gebruik maken als in de grondslagbank een 
bepaalde methodiek voor de puntnummering gebruikt is. 
 
U kunt ook de grondslagpunten, die binnen een bepaald gebied vallen, plaatsen in 
de tekening. Op deze manier kunt u gebied selecties op de grondslagbank maken. 
Met behulp van de functie Grondslagbank importeren kan men een 
grondslagbank laten afbeelden in een design file. 
 
Ook punten die in de grondslagbank gedeactiveerd zijn, kunnen worden afgebeeld. 
Alle afgebeelde punten kunnen geëxporteerd worden naar een andere 
grondslagbank. 
 
Met de functie Grondslagbank importeren kan gefilterd worden op puntnummer, 
hierbij kunnen wildcards gebruikt worden, bijv. * en ?. Met een sterretje kunt u 
een willekeurige combinatie van cijfers of een gedeelte van deze combinatie 
selecteren ongeacht het aantal tekens, bijv. 1*: alle grondslagpunten worden 
afgebeeld die beginnen met een 1. 
 
Met een vraagteken kunt u een willekeurige combinatie van cijfers plaatsen, de 
grootte van de vinden combinatie is echter afhankelijk van het aantal geplaatste 
vraagtekens, bijv. 1?: de punten 10 t/m 19 worden afgebeeld, 1??: 
de punten 100  t/m 199 worden afgebeeld. 
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De functionaliteit Grondslagbank importeren is te vinden onder het menu Object, 
optie Toevoegen. 
 

 
 
De geplaatste cel kan naar wens aangepast worden. Op deze manier kan er per 
soort grondslagpunt relevante informatie weergegeven worden. 
 

1.3.1. Instellingen Grondslagbank importeren 

Bij het importeren van de grondslagbank in een tekening zijn de volgende 
instellingen mogelijk: 

 Status “D” ook plaatsen.  
Hiermee geeft u aan of u actieve en 
niet-actieve of alleen actieve 
grondslagpunten wilt laten afbeelden. 
Wanneer u de toggle aanvinkt, dan 
worden ook de niet-actieve punten in 
de design file geplaatst. 

 Puntnummer(s). 
In dit veld kunt u de af te beelden 
grondslagpunten selecteren. 

 Invoerbestand. 
Hiermee kan men een grondslagbank selecteren voor het plaatsen in de 
tekening. Men kan naar een willekeurige grondslagbank browsen. De 
grondslagbanken die men kan importeren hebben de extensie grb of seq. 

 Fence. 
Met het aanzetten van deze optie kan men een deel van een grondslagbank 
plaatsen. Dit doet men door eerst een Fence in de tekening te plaatsen. 

 Importeren. 
Hiermee wordt het proces gestart om de grondslagpunten uit de 
grondslagbank te plaatsen in de tekening. 
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1.4. Werken met grondslagpunten 

1.4.1. Benodigde bestanden 

Om de grondslagpunt gegevens te tonen/toe te voegen of te wijzigen zijn de 
volgende bestanden van belang: 
 

 userdata.xml: hierin staan de in te voeren attribuut gegevens in voor de 
grondslagbankpunten. 

 userdatakoppeling.xml: hierin staan de in te voeren grondslagpuntgegevens. 

 GCOBJECT.TBL: alle classificaties op basis van het objecttype. 

 Presentatietabel: weergave van de classificaties met daaraan gekoppeld het 
grondslagpuntsymbool. 
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1.4.2. Attributen van grondslagpunt 

Attribuut gegeven van een grondslagpunt kunnen opgevraagd worden middels de 
functie Object->Tonen->Attributen. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.3. Grondslagpunten toevoegen aan tekening 

Men kan door middel van de functie Object->Toevoegen->Objecten onder andere 
grondslagpunten toevoegen in de tekening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let daarbij op dat men op dit moment 2 verschillende datadefinities kan 
gebruiken. 

 GBK_LKI 

  
 

 Grondslagbank 

 
 

Wanneer men een grondslagpunt in de tekening wilt plaatsen moet de 
Attribuutset op “G” staan, wanneer GBK_LKI als datadefinitie gebruikt wordt. Is de 
datadefinitie Grondslagbank, dan wordt dit automatisch goed gezet. 
 
Als er geen classificaties aanwezig zijn, moeten deze worden toegevoegd aan de 
objectentabel GCOBJECT.TBL. Denk ook aan de gebruikte presentatietabel.  
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Na de keuze kan men allerlei attributen voor de grondslagpunt koppelen aan het 
grondslagpunt.  
 
Klik op   dan worden er extra gegevens van het grondslagpunt getoond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deze attribuut gegevens kunnen middels exporteren in de grondslagbank geplaatst 
worden. 
 
Voor de plaatsing van de Grondslagpunt is het van belang de paragraaf Objecten 
toevoegen te bekijken in de GEOCAD Handleiding.pdf. 
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1.4.4. Classificatie van cel grondslagpunten 

Voor het afbeelden van een grondslagpunt wordt gebruik gemaakt van de 
classificatie die in de grondslagbank aan het punt is toegekend.  
Deze classificatie moet als punt voorkomen in de actieve presentatietabel. Binnen 
het hiervoor (vrij) gedefinieerde symbool kunnen tekstvelden worden opgenomen 
waarin de attribuutwaarden uit de grondslagbank worden weergegeven. Voor 
deze tekstvelden gelden vaste classificaties en vaste veldlengten. De 
attribuutwaarde wordt alleen afgebeeld indien classificatie en bijbehorende 
veldlengte met elkaar overeenkomen. U kunt zelf bepalen of, en zo ja welke 
attribuutwaarden u op welke manier afgebeeld wilt zien. De inhoud van de 
tekstvelden is niet van belang. U kunt ze vullen met puntjes of mintekens. 
 
De volgende bijzondere classificaties zijn gedefinieerd: 
 

Classificatie Attribuut Tekstlengte 
_AGB_NUM Puntnummer 8 

_AGB_STA Status 1 

_AGB_CLA Classificatie 8 

_AGB_EIG Eigenaarnaam 14 

_AGB_DIN Datum inwinning 9 

_AGB_DHE Datum herberekening 9 

_AGB_FUN Functiecode 5 

_AGB_X X-coördinaat 11 

_AGB_Y Y-coördinaat 11 

_AGB_PXY Precisie XY 1 

_AGB_IXY Idealisatie XY 1 

_AGB_BXY Betrouwbaarheid XY 1 

_AGB_Z Z-coördinaat 9 

_AGB_PZ precisie Z 1 

_AGB_BZ Betrouwbaarheid Z 1 

_AGB_WXY Inwinningscode XY  

_AGB_WZ Inwinningscode Z Z 

_AGB_WVZ Wijze van verzekering 2 

_AGB_BRO Bron 8 

_AGB_SI1 informatie(1:15) 15 

_AGB_SI2 informatie(16:30) 15 

_AGB_SI3 informatie(31:45) 15 

_AGB_SI4 informatie(46:60) 15 

_AGB_SI5 informatie(61:75) 15 

  
 

 LET OP: 
Deze classificaties staan standaard niet in de presentatietabel. 

 
 

 

TIP: 
Zoeken van een grondslagpuntnummer, kan men ook doen met de optie 
Tekst zoeken onder Object >> Zoeken. 
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1.5. Grondslagbank exporteren 

Met behulp van de functie 
Grondslagbank exporteren kunnen 
grondslagpunten aan een 
bestaande/nieuwe grondslagbank 
toegevoegd worden.  
De puntgegevens, zijnde een 
puntnummer, X- en Y-coördinaten en 
de administratieve gegevens, worden dan in de grondslagbank geplaatst. Het 
puntnummer is een alfanumerieke aanduiding. Wanneer het puntnummer al in de 
grondslagbank staat, wordt dit gemeld.  
 
Wanneer men een bestaande grondslagbank kiest voor het exporteren, dan krijgt 
men de melding of men deze wilt vervangen.   
 

 
 
Ook is het mogelijk om de grondslagpunten naar de volgende bestandsformaten te 
exporteren: 

 seq; leesbaar grondslagbank formaat. 
Geschikt om in een ASCII editor te openen 

 csv; puntnummer, X,Y,Z in ASCII 
uitvoerformaat  

 dat; uitvoerformaat voor de tachymeter.  
 

 
De functionaliteit Grondslagbank exporteren  is te vinden onder het menu Object, 
optie Toevoegen. 
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1.5.1. Instellingen Grondslagbank exporteren 

Bij het exporteren van de grondslagpunten naar een grondslagbank zijn de 
volgende instellingen mogelijk: 
 

 Uitvoerformaat 
Hiermee geeft u aan in welk 
formaat de grondslagpunten moet 
worden geëxporteerd. 

 Uitvoerbestand 
Hier kunt u selecteren naar welk 
bestandsnaam (met extensie) de 
grondslagpunten moet worden 
geëxporteerd. Men kan daarbij 
naar een willekeurige directory gaan. 

 Fence. 
Met het aanzetten van deze optie kan men een deel van de grondslagpunten 
exporteren. Dit doet men door eerst een Fence in de tekening te plaatsen. 

 Exporteren. 
Hiermee wordt het proces gestart om de grondslagpunten in een 
grondslagbank (of andere bestandsformaat) te exporteren. 
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