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VERSIEBEHEER 

 

Versie Datum Notities 

1.00 10 september 2015 GEOCAD 7.3 

2.00 11 november 2015 GEOCAD 7.3.1 

3.00 14 januari 2016 GEOCAD 7.3.2 

4.00 8 april 2016 GEOCAD 7.4 

5.00 15 december 2016 GEOCAD 7.5 

5.01 25 januari 2017 GEOCAD 7.5.1 

6.00 1 juli 2017 GEOCAD 7.6 

6.01 22 november 2017 GEOCAD 7.6.1 

7.00 1 maart 2018 GEOCAD 7.7 

7.01 12 juli 2018 GEOCAD 7.7.1 

8.00 20 februari 2019 GEOCAD 7.8 

8.01 16 augustus 2019 GEOCAD 7.8.1 

9.00 19 december 2019 GEOCAD 7.9 

9.01 3 juni 2020 GEOCAD 7.9.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NedGraphics BV 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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1. GEOCAD 7.9.1 DD 15-04-2020 

 

1.1. Importeren xml-bestand met eigen datadefinitie 

Bij het gebruik van eigen userdata definities bleek dat na een xml-import de 
gegevens niet herkend werden als “conform het model”. Deze fout is hersteld. Na 
een xml-import worden de gegevens nu correct weergegeven. 
 

 
 

Een eigen userdata definitie in de 
ModelEditor 

 
 

Dezelfde eigen userdata definitie na een xml-import, gekoppeld aan 
een lijnelement in GEOCAD 

 

1.2. Inventarisatie uitgebreid met x- en y-coördinaat 

Bij het commando Inventarisatie kunnen vanaf nu de attributen ‘X-coordinaat’ en 
‘Y-coordinaat’ gebruikt worden. Daarmee kunnen de coördinaten van punt- en 
centroïde-elementen in millimeters opgevraagd worden. 
 

  
 

1.3. Logische volgorde bij gebruik Tab-toets in de Attributen vensters 

In de vensters Attributen tonen, Attributen wijzigen, Attributen zoeken en 
Attributen toevoegen is gekeken naar de volgorde waarin de diverse invoervelden 
geraakt worden als er met de Tab-toets doorheen gestapt wordt. Deze volgorde is 
zo logisch gemaakt als technisch binnen MicroStation mogelijk is. 
 
Hiermee is helpdeskmelding 20193789 behandeld. 
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1.4. Fout bij gebruik kleurentabel verholpen 

Bij het openen van een andere dgn dan leeg.dgn onder MicroStation CONNECT 
werden de kleuren met kleurnummers 1, 2 en 3 gewijzigd. Deze fout is nu 
verholpen. Hiermee is helpdeskmelding 20202547 behandeld. 
 

1.5. Filtergebieden zichtbaar maken (vanaf NGdW 4.4) 

In GEOCAD 7.9 is de mogelijkheid toegevoegd om elementen uit te checken die 
buiten een filtergebied vallen en die te verwijderen. Aan deze functie is nu 
toegevoegd dat de filtergebieden automatisch als shapes in leeg.dgn getoond 
worden. 
 
Daarnaast is er ook een knop toegevoegd aan het Raadplegen NGdW venster, 
waarmee de filtergebieden in het actieve dgn-bestand ingelezen kunnen worden. 
 
 

 

TIP: 
De filtergebieden worden getoond als shapes met de classificatie _FILTERGEBIED. 
Voor deze classificatie kan vervolgens een record opgenomen worden in de 
presentatietabel. 
 

 
 
 

1.6. Laatste vijf opmerkingen werkvoorraad worden bewaard 

Bij het behandelen van een melding in de horizontale werkvoorraad mag, of moet 
(afhankelijk van de actie) een opmerking ingevuld worden. Vanaf nu worden, per 
actie die uitgevoerd kan worden, de laatste vijf opmerkingen bewaard. Op die 
manier kan de volgende melding eenvoudig met dezelfde opmerking behandeld 
worden. 
 

1.7. Kennisgevingen BAG werkvoorraad kunnen niet geweigerd worden 

Bij het behandelen van een melding in de BAG werkvoorraad kan de actie 
“Weigeren” niet uitgevoerd worden voor meldingen met de volgende 
gebeurteniscodes: 
 

 BGR-MGS; Melding sloop gereed 

 BGR-IBV; Intrekken bouwvergunning 

 BGR-MAB; Melding afzien bouw 

 BGR-VOCHEEL; Geheel verdwijnen door calamiteit 
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1.8. Nieuwe versie BAG prikker 

Bij GEOCAD wordt een nieuwe versie van de BAG prikker meegeleverd. Hierin is 
een fout opgelost waarbij een vervallen pand gevonden werd dat onder een 
bestaand pand ligt. 
 
Tevens is het maximum aantal straten dat getoond wordt verhoogd van twee naar 
vier. 
 

1.9. Nieuwe versie MtbStUFGeo.exe 

Met GEOCAD wordt het programma MtbStUFGeo.exe mee geleverd. Dat wordt 
onder andere gebruikt voor de commando’s StUFGeo import en PDOK import. 
 
Van dit programma is nu versie 2.8.2 bijgevoegd. In deze versie zijn de volgende 
dingen verbeterd ten opzichte van versie 2.8.1: 
 

 curve-GML-tag wordt nu beter verwerkt: bogen krijgen nu wel een classificatie 
 

 als voor een boog geen classificatie bepaald kan worden, dan gaat het 
programma door met het wegschrijven van de rest van de bogen 
 

 kruinlijnen met een boogsegment worden nu goed geclassificeerd 
 

1.10. Profielen inlezen via Survey Interface 

Vanaf Survey Interface versie 3.2 kunnen profielmetingen geëxporteerd worden 
naar een CAD-tekening. Vanaf deze versie van GEOCAD wordt die export direct 
zichtbaar gemaakt in het actieve dgn-bestand. 
 
 

 

LET OP: 
De connectie met Survey Interface kan alleen gelegd worden met GEOCAD op 
MicroStation V8i, niet met GEOCAD op MicroStation CONNECT. 
 
 

 

TIP: 
Zie de gebruikershandleiding van Survey Interface voor meer informatie. 
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1.11. Melding over NGdW versienummer bij uitchecken verholpen 

Bij het commando Uitchecken NGdW kon de volgende melding optreden: 
 

 
 

Dit bleek veroorzaakt te worden doordat er in leeg.dgn volledig overlappende 
kaders voor een transactie voor decompositie en voor een over te nemen 
transactie geplaatst werden. 
 
Dit is verholpen. Er wordt in zo’n geval nu nog maar één kader geplaatst: het kader 
voor de over te nemen transactie. 
 

1.12. BAG prikker toont straten in alfabetische volgorde 

Indien het raadplegen van de BAG via de BAG prikker een resultaat oplevert met 
adressen aan meerdere straten, dan worden die nu in alfabetische volgorde van 
straatnaam gezet. 
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2. GEOCAD 7.9 DD 19-12-2019 

 

2.1. Grensclassificatie bij een centroïde 

 
Als bij attributen-toevoegen het te plaatsen object een centroïde is, dan 
verschijnen er nu 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. 
 

 
 

 

2.2. Object uit overgenomen transactie 

 
Bij het verwerken van een SVB-BGT bericht is het verplicht om alle mutaties ook 
daadwerkelijk in te checken, ook als het object in kwestie niet in uw administratie 
thuis hoort. Het object moet namelijk geregistreerd worden door NGdW, anders 
zal het keer op keer opnieuw aangeboden worden vanuit de landelijke voorziening. 
 
Voor ongewenste kenmerkpunten kan dat betekenen dat er tijdelijke een contour 
van grenzen uit de bijbehorende objectgroep rondom geplaatst dient te worden. 
 
Na succesvol inchecken kunnen de objecten opnieuw uitgecheckt worden om ze te 
verwijderen. Op deze wijze zal een verwijderbericht naar de landelijke voorziening 
gestuurd worden zodat het object definitief weg is en blijft. 
 
Indien u in een overgenomen transactie een object probeert te verwijderen dat 
onderdeel uitmaakt van de administratie de landelijke voorziening wordt u 
daarvoor gewaarschuwd. 
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2.3. Objecten en hun bronhouder 

 
Er zijn ongeveer 500 bronhouders. Binnen de modeleditor kunt u nu twee lijsten 
samenstellen: 

 welke bronhouders u wilt gebruiken bij toevoegen of wijzigen (paragraaf 
3.15 “Te muteren bronhouders” van de modelEditor 
gebruikershandleiding). 

 welke bronhouders u wilt gebruiken bij zoeken (paragraaf 3.16 “Te zoeken 
bronhouders” van de modelEditor gebruikershandleiding). 

 
Binnen GEOCAD is de keuzelijst hiermee veel korter. 
Een standaard bronhouder stelt u in bij stuurcode 651. 

2.3.1. Toevoegen en wijzigen van objecten 

 Objecten van deze bronhouders kunt u toevoegen en muteren. 

 Objecten van andere bronhouders kunt u niet toevoegen. Muteren 
(wijzigen of verwijderen) is toegestaan, maar er komt altijd een 
waarschuwing. 

 De keuzelijst is die van “Te muteren bronhouders” in de modelEditor. 

2.3.2.  Zoeken van objecten 

 De keuzelijst is die van “Te zoeken bronhouders” in de modelEditor. 
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2.4. Domeinwaarden inperken 

In de model-database is het nu mogelijk om de domeinen van de attributen in te 
perken, zodat een CAD-gebruiker uit alleen die attribuutwaarden kan kiezen die op 
dat moment van belang zijn. 
 
Hiervoor is het bestand domeinwaarde.csv nodig, dat naast de model-database 
wordt geplaatst. Meer informatie vind u in de release notes van de modelEditor. 

2.5. Werkvoorraad wijzigingen in bulk uitvoeren 

Meldingen die uitgecheckt zijn kunnen in bulk afgehandeld worden.  
 
Met name meldingen waarin enkel attributen wijzigen en meldingen die betrekking 
hebben op punt- en lijnobjecten zijn geschikt om in bulk afgehandeld te worden.  
 
Bulk-mutaties kunnen uitgevoerd worden vanuit het werkvoorraad venster. In dat 
venster kunnen meerdere records tegelijk geselecteerd worden. 
 

 
 

Meerdere meldingen zijn geselecteerd 
 

Een hulpmiddel bij het selecteren is de knop Sorteer op attribuutmutaties. 
Daarmee komen alle meldingen met enkel attribuutmutaties bij elkaar te staan en 
kunnen ze snel geselecteerd worden. 
 

 
 

De uitgecheckte meldingen gesorteerd op attribuutmutaties 
 

Wanneer de selectie naar tevredenheid gemaakt is kan de knop Doorvoeren bulk 
(selectie) aangeklikt worden. 
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2.6. Overnemen geometrie bij behandelen werkvoorraad 

Het overnemen van geometrie is enkel beschikbaar bij toevoegmeldingen van het 
geometrietype ‘vlak’. 
 

 
 

Een toevoegmelding van een vlakobject 
 

Hiermee is het mogelijk om de contouren van het vlak als grensobject in het 
actieve dgn-bestand te plaatsen. De classificatie wordt, indien mogelijk, ontleend 
aan wat er in NGdW als grens voor het object is ingesteld. 
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2.7. BAG-pandprikker 

 

 Nieuwe optie 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. 

 Bij prikken in de kaart wordt een pand met status “Niet gerealiseerd pand” 
niet meer als resultaat getoond. In plaats hiervan wordt nu gemeld dat op 
de geprikte locatie geen pand is gevonden. 

 Model mode en sjabloon mode: Op 15 oktober 2019 heeft het Kadaster de 
beveiliging van zijn internetdiensten verscherpt. Het TLS-niveau verscherpt 
Kadaster in navolging van het Nationaal Cyber Security Centrum. Alleen het 
al actieve TLS 1.2 wordt dan gecontinueerd. De BAG-prikker is zodanig 
aangepast, dat er alleen nog van deze TLS 1.2 gebruik gemaakt wordt. 

 
 

2.8. PDOK download hergebruiken 

 
Nadat er tegels geselecteerd zijn om te downloaden, wordt eerst gecontroleerd of 
er van deze tegels nog een eerdere download beschikbaar is. Indien dit het geval is, 
is er de keuze deze eerdere download te gebruiken of opnieuw te downloaden. 
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2.9. Presenteren op vlak links-rechts 

Een grensobject heeft behalve één of meer op-classificaties, ook één of meer 
vlaklinks- en vlakrechts-classificaties met een aantal links/rechts-atrributen . Ook 
op deze links/rechts-attributenkan nu gepresenteerd worden.  De presentatie 
wordt bepaald door de classificatie en attributen met de hoogste prioriteit.  
 
Het is nu ook mogelijk om grenzen tussen gelijksoortige vlakken een andere 
presentatie te geven dan grenzen tussen verschillende vlakobjecten. Denk daarbij 
aan tussenmuren (tussen twee pandvlakken), die anders gepresenteerd worden 
dan de gevel (tussen een pandvlak en een ander vlak). 
 
Daarvoor dient een extra regel in de presentatietabel ingevoegd te worden, met als 
classificatie de vlakclassificatie, aangevuld met “_LR”. 
 
Voorbeeld: 
 

 
 

 
De presentatie wordt gebaseerd op de presentatie van een V_WGD_LR indien: 

 die aan beide zijden grenst aan een V_WGD én 

 de prioriteit het hoogste is 
 
Voor meer informatie zie paragraaf 3.5 van de gebruikershandleiding NGdW 
aansluiting. 
 

2.10. Wildcards in de presentatietabel 

 
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’ 

 
NB. Attribuutwaarde 1 en 2 werkte al als wildcard, alleen moet hier geen “*” 
worden toegevoegd. Bijv. alle bronhouders, beginnend met W, is gewoon “W”. 
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2.11. Openen verkeerd afgesloten bestand (melding 20193000) 

 
Na het fout afsluiten van een mutatie-bestand, bijv. na een crash, is het bestand 
gelockt in de dgn.mut (kleine ‘m’). Om het bestand opnieuw te kunnen openen, 
moest handmatig de dgn.mut worden aangepast. Ook moest de gecrashte dgn 
handmatig terug gekopieerd worden van %GC_TEMP%\wmut naar %GC_PRJDGN% 
  
Nu gaat dit automatisch, voorbeeld melding: 

 
 

 
 

2.12. Review check-in NGdW 

 
Na het inchecken in NGdW kan nu automatisch ditzelfde gebied ter info of controle 
als ref. file gekoppeld worden. U kunt zo meteen het resultaat in NGdW zien als 
vlakken- of als lijnenbestand. 
Hiervoor moet de nieuwe stuurcode 547 gezet zijn. Bij de waarde V wordt en 
vlakkenbestand aangemaakt, bij L een lijnenbestand. Het bestand is een tijdelijk 
bestand met de vaste naam “%GC_TEMP%wref\laatste_checkin_”user”.dgn”. 
 
Voorbeeld: 
547 V ! Checkin NGdW: Maken/koppelen ref. file 

! laatste_checkin_\"user\".dgn (V=vlakken, L=Lijnen) 
 

2.13. Werkvoorraad afhankelijk van de dataset  

 
Bij het bepalen van de horizontale werkvoorraad wordt net als bij de BAG gefilterd 
op de naam van de dataset. Deze datasetnaam wordt ingesteld bij stuurcode 962. 
 
Voorbeeld1: 
962 A_stad ! Default dataset NGdW 
 
Voorbeeld2: 
962  ! Default dataset NGdW 
 
Bij voorbeeld 1 staan in het overzicht alleen de meldingen van dataset  A_stad, in 
voorbeeld 2 alle meldingen. 
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2.14. Attributen weg bij MicroStation-CONNECT  

 
Onder MicroStation-CONNECT worden bij verschillende standaard MicroStation-
functies alle attributen verwijderd. Deze bug is gemeld aan Bentley. 
 
In afwachting van de definitieve oplossing door Bentley wordt deze nu al door 
GEOCAD gerepareerd voor de volgende functies: 

 INSERT VERTEX 

 TRIM TO INTERSECTION 

 TRIM TO ELEMENT 

 TRIM MULTIPLE 

 CHANGE ATTRIBUTES 

 EXTEND LINE 
 

Het probleem kan door GEOCAD niet verholpen worden bij:  

 BREAK ELEMENT 
o Gebruik de GEOCAD-functie KNIPPEN 
o Verkort daarna één van de lijnen met EXTEND LINE 

 
Meer functies met dit probleem zijn bij ons niet bekend. 
 
NB. Deze GEOCAD-oplossing werkt alleen bij een uitgecheckt bestand! 
 

2.15. Toevoegen BAG toelichting 

Een NGdW-transactie is een geometrische transactie op een bestaande omgeving. 
Er is een “was” (de bestaande omgeving) en een “wordt” (de nieuwe situatie). Uit 
die twee onderdelen is altijd de mutatie te reconstrueren. Op die manier wordt er 
historie bijgehouden en kan de situatie van ieder gewenst tijdstip opgevraagd 
worden. 
 
Vanuit NGdW wordt er geometrie doorgestuurd naar het pakket voor het 
bijhouden van de BAG. Daarbij wordt de historie van een pand niet mee gestuurd. 
De gebruiker van het BAG-pakket kan dus niet zien of het pand in kwestie een 
gepland pand, een nieuw gerealiseerd pand, of een verbouwd pand is. 
 
Om de gebruiker van het BAG-pakket toch aan die informatie te helpen kan in het 
attributen tonen venster er bij een pand-centroïde een korte toelichting (max. 100 
karakters) ingevuld worden. Deze toelichting wordt na een klik op de knop Update 
attributen direct in NGdW opgeslagen en meegestuurd naar het BAG-pakket op het 
moment dat er een export van de pand-geometrie gedaan wordt. 
 
Voor zo’n toelichting is, tijdens een lopende NGdW-transactie, in het Attributen 
tonen venster het invoerveld ‘BAG-Toelichting’ beschikbaar voor ieder 
kenmerkpunt dat voorzien is van het attribuut identificatieBAGPND. 
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2.16. 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. 
 
Bij het importeren van bestanden worden nu ook deze fout-bestanden van 
afgekeurde BGT-leveringen met de extensie *.gml ondersteund. 
 
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. De fouten kunnen stuk voor stuk langs gelopen worden 
met de Foutenlijst. 
 

2.17. Adres zoeken maakt gebruik van https 

 Model mode en sjabloon mode: De functie Adres zoeken maakt gebruik 
van de locatieservice van PDOK. Hierbij werd tot nu toe gebruik gemaakt 
van http als default adres. Dit is gewijzigd in https (https is verplicht voor 
alle overheidswebsites). 

 Model mode en sjabloon mode: Op 15 oktober 2019 heeft het Kadaster de 
beveiliging van zijn internetdiensten verscherpt. Het TLS-niveau verscherpt 
Kadaster in navolging van het Nationaal Cyber Security Centrum. Alleen het 
al actieve TLS 1.2 wordt dan gecontinueerd. Adres zoeken is zodanig 
aangepast, dat er alleen nog van deze TLS 1.2 gebruik gemaakt wordt. 

 

2.18. Legenda 

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. 
 
Voor meer informatie zie hoofdstuk 18 van de gebruikershandleiding. 
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2.19. Diversen 

 Bij inchecken NGdW komt, als er geen fouten zijn, alleen nog de melding 
“inchecken geslaagd”, als stuurcode 978 op J staat. 

 De waarschuwing “(stuurcode 699) Directory leveringen is niet gezet.” 
wordt bij muteren-NGdW niet meer gegeven, als er geen StUF-Geo-
leveringen zijn om bijv. op te splitsen.  

 Bij het behandelen van de werkvoorraad wordt voor de opmerking van de 
afhandelaar de naam van de afhandelaar geplaatst, als stuurcode 982 op J 
staat (default is N). 

 Bij adres-zoeken kunnen bij het filteren op gemeente ook kadastrale 
gemeentenamen gebruikt worden, wat handig is voor het zoeken op een 
perceelnummer.  

 De peildata bij raadplegen NGdW worden nu pas opgehaald nadat op de 
keuzelijst met peildata is geklikt, wat ten goede komt aan de performance. 

 Onder CONNECT werkte bij attributen-zoeken en attributen-wijzigen de 
knop “Toggles aan” resp. “Toggles uit” niet goed. Hierdoor stond een 
toggle intern anders dan extern. Of konden er vervolgens meerdere toggles 
wijzigen, als je één enkele wijzigde. 

 Bij de werkvoorraad werden teveel meldingen genoemd, die over 
hetzelfde object gaan (melding 20194883). 

 Het inlezen van een Stuf-GML-bestand leverde geen elementen in de DGN 
op. 

 

2.20. Voorbereiding op NGdW 4.4 

2.20.1. (vanaf NGdW 4.4) Objecten buiten filtergebied uitchecken 

Een administratie is in NGdW een eenheid die nodig is om IMGeo-objecten uit te 
kunnen wisselen met de landelijke voorziening BGT, het zogenaamde 
berichtenverkeer. Aan een administratie kunnen één of meerdere datasets 
gekoppeld worden waarover de IMGeo-objecten verdeeld worden. 
In de praktijk zijn er vaak twee datasets: één met alle tastbare objecten, zoals 
straatmeubilair, scheidingen, begroeid terreindelen, etc. (de IMGeo dataset) 
en één met alle administratieve objecten, zoals waterschappen, wijken en buurten 
(de virtuele objecten dataset). 
 
Een administratie is per definitie gekoppeld aan één bronhouder en beslaat het 
gebied dat deze bronhouder in beheer heeft. 
 
Bij een levering vanuit de landelijke voorziening worden ook altijd objecten van 
buur-bronhouders mee geleverd. En mutatie aan de rand van een administratie 
kan immers ook een mutatie opleveren bij een object van een buur-bronhouder. 
 
Om in te stellen welke mutaties van buur-bronhouders nog geleverd worden en 
welke niet meer wordt een zogenaamd filtergebied gebruikt. In de praktijk is een 
filtergebied het gehele gebied van de administratie met eventueel daaromheen 
een buffer van een geringe afstand. 
Wat ook vaak gebeurt is dat de dataset met virtuele objecten gebruikt wordt om 
het filtergebied vast te stellen. 
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Indien de dataset objecten bevat die geheel buiten het filtergebied vallen, dan kan 
veilig aangenomen worden dat een mutatie van de buur-bronhouder op dat object 
(zo’n mutatie komt via het berichtenverkeer binnen) geen invloed heeft op de 
objecten binnen de administratie. Het is wenselijk om überhaupt geen objecten 
buiten het filtergebied in de administratie te hebben. 
 
Als dat desondanks toch het geval is, dan kunnen die objecten niet via een gewone 
checkout verwijderd worden. Immers: met een gewone checkout wordt het 
berichtenverkeer geactiveerd, waardoor de buur-bronhouder ten onrechte het 
bericht krijgt dat het object verwijderd is. 
 
In plaats daarvan kan bij het uitchecken de optie Objecten buiten filtergebied 
aangevinkt worden. 
 

 
 

 
Voor meer informatie zie paragraaf 3.2.4 van de gebruikershandleiding NGdW 
aansluiting. 
 

2.20.2. (vanaf NGdW 4.4) Objecten paspoort 

Met het commando Objecten paspoort kan de historie van een object bij NGdW 
opgevraagd worden en getoond worden in een webpagina. 
 
Als in het Attributen tonen venster (paragraaf 8.3.1 van de gebruikershandleiding) 
de gegevens van één element getoond worden en dat ene element is voorzien van 
een IMGeo identificatie, dan komt de knop Objectenpaspoort beschikbaar. 
 

 
 

Een IMGeo-id getoond in het Attributen tonen venster 
 

 
 

De knop Objectenpaspoort onderin het Attributen tonen venster is beschikbaar 
 

Met een klik op deze knop wordt een webpagina geopend met de gegevens uit 
NGdW over het geselecteerde IMGeo-object. 
 
Voor meer informatie zie paragraaf 5.7 van de gebruikershandleiding NGdW 
aansluiting 

  



 

Release notes GEOCAD 16 Versie 9.01 

2.20.3. (vanaf NGdW 4.4) Presenteren op vlak links-rechts 

Een grensobject heeft behalve één of meer op-classificaties, ook één of meer 
vlaklinks- en vlakrechts-classificaties met een aantal links/rechts-atrributen . Ook 
op deze links/rechts-attributenkan nu gepresenteerd worden.  De presentatie 
wordt bepaald door de classificatie en attributen met de hoogste prioriteit.  
 
Het is nu ook mogelijk om grenzen tussen gelijksoortige vlakken een andere 
presentatie te geven dan grenzen tussen verschillende vlakobjecten. Denk daarbij 
aan tussenmuren (tussen twee pandvlakken), die anders gepresenteerd worden 
dan de gevel (tussen een pandvlak en een ander vlak). 
 
Daarvoor dient een extra regel in de presentatietabel ingevoegd te worden, met als 
classificatie de vlakclassificatie, aangevuld met “_LR”. 
 
Voorbeeld: 
 

 
 

 
De presentatie wordt gebaseerd op de presentatie van een V_WGD_LR indien: 

 die aan beide zijden grenst aan een V_WGD én 

 de prioriteit het hoogste is 
 
Voor meer informatie zie paragraaf 3.5 van de gebruikershandleiding NGdW 
aansluiting. 
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3. GEOCAD 7.8.2 DD 16-08-2019 

 

3.1. Ftp/Winscp met MicroStation CONNECT 

Ftp en winscp werken nu ook in combinatie met MIcroStation CONNECT bij het 
muteren van NGdW. 
 

3.2. Bronhoudernaam met een “(“ 

 
Als de bronhoudernaam een “(“ bevatte, kon dit een crash geven. Voorbeeld van 
zo’n bronhouder is G0373: gemeente Bergen (NH.) 
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4. GEOCAD 7.8 DD 20-02-2019 

 

4.1. Werkvoorraad BAG 

Vanaf NGdW versie 4.3 is de BGT-werkvoorraad aangepast, zodat meldingen die 
betrekking hebben op panden en/of verblijfsobjecten apart afgehandeld worden. 
Vanaf NGdW versie 4.3 is de BGT-werkvoorraad aangepast, zodat meldingen die 
betrekking hebben op panden en/of verblijfsobjecten apart afgehandeld worden. 
 
Voor meer informatie zie hoofdstuk 9 van de gebruikershandleiding NGdW 
aansluiting. 
 

4.2. Pandinformatie BAG opvragen via Landelijke Voorziening met de Bag-
prikker 

Model mode: Wanneer een CAD operator in de BGT-kaart een BGT pand wil 
opvoeren of muteren, dan kan de operator met de BAG-prikker voor een bepaalde 
locatie in de tekening de BAG gegevens opvragen zoals die in de LV-BAG 
beschikbaar zijn. Middels het aanroepen van een API Service van het Kadaster 
wordt op basis van de in de tekening geprikte X,Y locatie in de LV-BAG gezocht naar 
de op die plek aanwezige BAG objectinformatie. 
 
Het resultaat van de prikactie heeft de volgende gevolgen: 
 
De BAG-viewer wordt geopend op de x,y locatie waar in de CAD is geprikt.  
Als op de locatie van de geprikte coördinaat een pand in de BAG-viewer aanwezig 
is, wordt het pand in CAD en de bijbehorende BAG gegevens getoond. 
 
Tevens opent in CAD een dialoog waarin de gevonden gegevens zoals BAG-pand-id, 
straatnamen en de eventueel aanwezige huisnummer-reeks (hoogste en laagste 
huisnummer) worden getoond. Deze kunnen in CAD als BGT objecten worden 
overgenomen door op de knop “Plaatsen” te drukken. De bijbehorende BAG-id’s – 
die voor de BGT moeten worden ingevuld - worden automatisch bij de in de 
tekening geplaatste BGT objecten overgenomen.  
 
Met de BAG-prikker is het dus op eenvoudige wijze mogelijk om de situatie in de 
BAG en BGT visueel met elkaar te vergelijken en kunnen de benodigde BAG-
gegevens geautomatiseerd in de BGT worden overgenomen.  
 
 

 

LET OP: 
Deze functie “BAG-prikker” wordt onder een licentie beschikbaar gesteld. De 
functionaliteit van de BAG-prikker is complementair met het StUF-Geo BAG 
koppelvlak. 
 
 
Voor meer informatie zie hoofdstuk 15 van de gebruikershandleiding. 
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4.3. Werkvoorraad 

4.3.1. Filters 

 De filter-knoppen “Mijn meldingen” en “Alle meldingen” zijn vervangen door 
één filter “filter afhandelaar aan/uit”. 

 Met de nieuwe knop “Filters wissen” worden alle filters verwijderd. 

4.3.2. Was-object 

 Bij muteren wordt naast het NGdW-object en het wordt-object uit de 
melding ook het was-object uit de melding getoond. Met het aan/uitzetten 
van de was wordt nu dit object i.p.v. het NGdW-object aan/uitgezet.  Het 
verschil is, dat nu bij een vlak het vlak zelf i.p.v. de centroïde aan/uitgezet 
wordt. 
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4.3.3. Vrijgeven transactie 

 Bij het vrijgeven van een NGdW-transactie wordt gevraagd of ook de 
meldingen uit de werkvoorraad vrijgegeven moeten worden. De dialoog is 
gewijzigd: 

 

 
 

 

4.4. Schaal symbolen van/naar NGdW 

De schaal van een puntobject wordt niet meer default: 

 Bij het schrijven van een XML in de XML gezet 

 Bij het lezen van een XML uit de XML overgenomen (schaal blijft 1) 
 

Is de schaal toch gewenst, zet dan de nieuwe stuurcode 544 op J 
Voorbeeld: 
544 J ! Schaal symbool in XML J/N 
Default N 

plotontwerp 

4.5. Attributen tonen/wijzigen/toevoegen 

 Het programma wordt direct geladen bij de start van GEOCAD/MicroStation. 
Met de nieuwe stuurcode 652 is in te stellen of de kleinere dialoog van 
survey-interface gewenst is. 

o J  Survey-interface-mode, d.w.z. kleinere dialoog. 
o N  Normaal 

Default: N 
Voorbeeld: 
652 N ! Attributen opstarten in survey-interface-mode J/N 
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4.6. Zichtbaarheid objecten 

Aan het attributen-programma is achteraan een functie toegevoegd. 
 

 
 
Met deze functie kunnen objecten zichtbaar gemaakt worden op basis van de 
waarde van de GBK_LKI-attribuutset (C/X/L/S/T/V) en/of de waarde van het 
attribuut ‘IMGeo-status’. 

 
 
 

 
 

Voor meer informatie zie paragraaf 8.5 van de gebruikershandleiding. 
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4.7. Bronhouder 

4.7.1. Naam bij code 

Bij attributen toevoegen/zoeken/wijzigen/tonen wordt naast de code ook de naam 
van de bronhouder getoond. 

4.7.2. Default bronhouder 

Als er bij een classificatie geen standaard bronhouder is ingesteld, wordt de nieuwe 
stuurcode 651 gebruikt. 
 
Voorbeeld: 
651 G1234 ! Default bronhouder bij toevoegen objecten, als hiervoor geen 

waarde in de model.db is ingesteld. 
 

4.8. Directory XML-bestand bij uitchecken NGdW 

In NGdW is de uitwissel-directory ingesteld, in GEOCAD wordt dezelfde directory 
bij stuurcode 675 ingesteld. 
Voor het importeren van het uitgecheckte XML-bestand werd dit altijd naar 
GC_PROJECT, de hoofddirectory van het project geplaatst. Dit is bijna altijd op een 
netwerk-schijf. 
Nu wordt dit bestand default op de lokale directory %TEMP%NedGraphics gezet, 
wat afhankelijk van het netwerk, snelheidswinst kan opleveren. 
 
De keuze is via de nieuwe stuurcode 546: 
Mogelijke waarden: 

J  =  Kopiëren XML checkout naar subdirectory NedGraphics onder %TEMP% 
N =  Kopiëren XML checkout naar hoofddirectory van het project 

 
Default waarde J     
Voorbeeld 

546 J  !  Checkout: XML naar TEMP/NedGraphics i.p.v. GC_PROJECT J/N 
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4.9. Centroïdes/kenmerkpunten van/naar XML 

 
Een centroïde-classificatie werd in het verleden altijd als tekst afgebeeld. In NGdW 
staan er dan ook vaak tekst-kenmerken.  Een centroïde-classificatie kan al langer 
ook als symbool afgebeeld worden. 
Met de nieuwe stuurcode 545 wordt aangegeven wat te doen met de 
tekstkenmerken in de XML of in de DGN. 
Mogelijke waarden stuurcode 545: 

 0 
 Compatibel met eerdere versies 
 Defaultwaarde 
 Export: Tekstinhoud + justification niet naar XML bij 

 Justification = midden-midden EN 

 Tekstinhoud gelijk is aan de classificatie 
 Import: Tekstinhoud niet uit XML bij 

 Justification = midden-midden EN 

 Tekstinhoud gelijk is aan de classificatie 

 1 
 Gelijk aan eerdere versies 
 Export: Tekstinhoud + justification altijd naar XML 
 Import: Tekstinhoud + justification altijd uit XML 

 2 
 Export: Tekstinhoud + justification niet naar XML bij 

 Justification = midden-midden EN 

 Elke tekstinhoud 
 Import: Tekstinhoud niet uit XML bij 

 Justification = midden-midden EN 

 Elke tekstinhoud 

 3 
 Export: Tekstinhoud niet naar XML bij  

 Justification = midden-midden EN 

 Elke tekstinhoud 
o NB. Justification is altijd MM als er ook met optie 3 

geïmporteerd is. 
 Import: Tekstinhoud + justification niet uit XML bij 

 Elke justification EN 

 Elke tekstinhoud 
o NB. Als justification niet MM was, kan er een lichte 

verschuiving optreden 
 

Voorbeeld: 
545 0  ! Tekstinhoud centroide uit/naar XML 0/1/2/3 
 
Door de tekstinhoud en de justification niet te lezen uit of te schrijven naar XML, 
kan de presentatie in GEOCAD switchen tussen symbool en tekst. 
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4.10. Centroïde vinden 

De nieuwe functie Centroïde vinden kan op twee manieren gebruikt worden. Door 
een kenmerkpunt aan te wijzen kunnen de bijbehorende grenzen geselecteerd 
worden en door een grens aan te wijzen kunnen de kenmerkpunten van de 
vlakobjecten aan weerszijden geselecteerd worden. 
 

 
 
 

 
 

Er wordt een grensobject geselecteerd 

 
 

Het grensobject en de centroïdes van de aanliggende 
vlakobjecten worden gehighlight 

 

Voor meer informatie zie paragraaf 5.6 van de gebruikershandleiding NGdW 
aansluiting. 
 

4.11. NLCS 

4.11.1. N-lagen 

Bij het omzetten van de NLCS-lagen naar de BGT/IMGeo-standaard krijgen de 
objecten op de NLCS-lagen beginnend met N- de IMGeo status plan. Echter alleen 
als de nieuwe stuurcode 971 op J staat.  
Voorbeeld stuurbestand 
971 N ! NLCS-lagen beginnend met N krijgen IMGeo status plan J/N 
Default N 
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4.11.2. Wildcards 

In de kruistabel worden regels waarvan de laagnaam maximaal 6 lang is gelezen als 
wildcard-regels. 
o Een wildcardregel moet beginnen of eindigen met * 
o Voorbeelden: 

 B*   
 *-A  
 *-AV 
 *-M 

 
In ons voorbeeld-bestand zijn deze wildcard-regels ook toegevoegd.  Met *-M 
worden de maatvoeringslagen verwijderd. 
 

4.12. Prioriteit en transparantie in presentatietabel 

De presentatietabel is uitgebreid met 2 velden: 

 transparantie 
o percentage doorzichtbaarheid 
o een getal tussen 0 en 100 
o default 0 (= geheel ondoorzichtig) 

 prioriteit 
o de MicroStation priority/display-order 
o een getal tussen -500 en 500 
o default 0  

 
Presentatietabel oud 
 

06 Gereserveerd 1 Tekst; wordt weergegeven als “info/fout” 
07 Wiskundig model Numeriek; de code voor de plaatsingsmethode 
08 Gereserveerd 3 - 

 
Presentatietabel nieuw 
 

06 Transparantie Getal; tussen 0 en 100 
07 Wiskundig model Numeriek; de code voor de plaatsingsmethode 
08 Prioriteit Getal; tussen -500 en 500 

 
Hoe overlappende of snijdende elementen zichtbaar zijn, is bij het invullen van 
deze velden niet meer afhankelijk van de toevallige volgorde in de DGN. 

4.13. StreetSmart (alleen met MicroStation CONNECT) 

De opvolger van GlobeSpotter is StreetSmart, beiden van Cyclomedia. 
Voor meer informatie zie de gebruikershandleiding StreetSmart koppeling. 
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4.14. Structureren, noch lijnketens, noch polygonen (melding 20174431)  

Bij structureren moet normaal één van deze toggles aan staan: 

 lijnketens aanmaken 

 polygonen aanmaken 
 
Nu mogen ook beide toggles uit staan. Met beide toggles uit, wijzigt er niets aan de 
geometrie, maar kun je zien, wat er zou gebeuren, door markeren aan te zetten. 
Dit is echter een uitzonderlijke situatie en alleen beschikbaar als stuurcode 930 op J 
staat. 
 
Voorbeeld:  
930  N  !  Instellingen "aanmaken lijnketens" en "aanmaken polygonen" mogen bij              
             !  structureren tegelijk uit staan J/N 
Default = N 
 

4.15. Structureren onder Microstation CONNECT 

In twee gevallen kon een crash optreden:  

 Bij classificaties langer dan 8 karakters. 

 Bij elementen, waaraan IMGeo-attributen hangen (GBK_LKI-attribuutset 
‘L’). 

 

4.16. PDOK  

Bij het afsluiten van een DGN komt een waarschuwing, als er nog een PDOK-
download loopt. 
 

4.17. Overnemen transactie  

Het overnemen van een transactie kan een gewijzigd BAG-pand bevatten. Bij deze 
was/wordt-actie kon ten onrechte een waarschuwing komen over het verwijderen 
van een geldig pand-ID. 
 

4.18. Inwinning importeren CSV-bestand 

Bij inwinning ontstaat een CSV-bestand met plaatsbepalingspunten. Als het 
bestand (jxl-, xml-, ..) geïmporteerd wordt in een met NGdW 4.3 uitgecheckt 
gebied, worden deze plaatsbepalingspunten bij inchecken in NGdW bewaard. 
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4.19. Inwinning 

 BGT-metingen uitgevoerd met Topcon Magnet Field kunnen worden verwerkt. 

 In de header van een ‘*.nid’-bestand worden vanaf deze versie de 
modeldatabase en inwinningsdatabase vermeld, voorbeeld: 
 
// Gebruikte MsAccess-database: 

// Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data 

Source=C:\Data\NedInw_V4Direct.mdb 

// Gebruikte Model-database: 

// C:\Data\Model.db 

// LET OP: Onderaan dit bestand staat een overzicht van eventuele 

conversiefouten! 

 In het log-bestand voor de conversie van een nid-bestand naar NGdW 

xml-formaat worden vanaf nu de model-database en inwinningsdatabase met 
volledige paden genoemd, bijvoorbeeld: 
 

Gebruikte model-database: ‘C:\Data\Model.db’ 

Gebruikte MsAccess-database: ‘C:\Data\NedInwinning_V4Direct.mdb’ 

 Voor kenpuntverwerking wordt in de xml-header geen 
 

xmlns:gdm=http://www.nedgraphics.nl/NGDW/GDM/1.0 
 

meer weggeschreven. 

 ‘Z als tekst’ op Instellingen xml-tabblad is vanaf deze versie instelbaar en ook 
het bijbehorende label ‘NI-code’ wordt getoond. 

 Objecten met een ‘type’-attribuut zonder waarde, worden vanaf nu goed 
afgehandeld. 

 Verwerking van panden (zonder ‘type’ of ‘functie’-attribuut, dus andere 
afhandeling nodig) gaat nu goed, want kon gebeuren dat ‘FUGKR’-
classificatiecode werd gekozen. 

 Bij het kiezen van een type meetbestand (*.xml, *.jxl, *.mxl etc) wordt bij ‘Alle 
bestanden’ alleen nog maar ‘*.*’ getoond en niet alle meetbestand-extensies. 

 Bij het kiezen van een meetbestand wordt het laatst gekozen meetbestand 
met pad getoond, zodat eventueel gelijk opnieuw geconverteerd kan worden 
na eventuele aanpassingen in bron. 

 Op het Opties / Bestanden-tabblad zijn extra speciale classificaties voor rij-ijzer, 
onderbouw en onderbouw-BGT toegevoegd. 

http://www.nedgraphics.nl/NGDW/GDM/1.0
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 Op het Opties / Bestanden-tabblad is een extra instelling ‘Aanvullen 
decompositie-tabel’ toegevoegd voor het aanvullen van de type- en functie-
kolommen van de decompositie-tabel. Hierbij worden alleen de kolommen 
aangevuld voor de gekozen regelgeving horende bij het actieve model en 
alleen met een lege waarde of ‘niet-bgt’. In sommige gevallen is het aanvullen 
nodig om tot een volledig correcte conversie te komen. 

 Probleem met het niet vullen van de lijst met bronhoudercodes is opgelost in 
deze versie. Er werd in de oudere versies telkens maar 1 bronhouder getoond 
en vaak niet de gewenste. 

 Leica: 
 

o Niet gemeten of ongeldige punten worden niet meer gemeld in het 
meetbestand, om verwarring te voorkomen 

o Dubbele melding: 
 

XML bevat definitie < versie 1.7 
 

verwijderd. 
o Het sluiten van polygonen gaat vanaf deze versie goed. 
o Wegschrijven grondslagpunt als M00 zonder attributen gaat nu goed. 
o Verwerking van vegetatie-objecten gaat nu goed: 

 Boom: 'Vegetatieobject (punt+)' 
 Blokhaag: 'Vegetatieobject (vlak+)' 

 Trimble: 
 

o Lijnclassificaties zonder attributen worden voortaan niet meer als 
foutief aangemerkt, maar rechtstreeks naar het NGdW-XML-bestand 
weggeschreven. 

o Volgorde van standaard tekencodes en classificatiecodes is niet meer 
van belang, er mag bijvoorbeeld zowel: 
 

wgl LO ST 
 

als: 
 

LO ST wgl 
 

voor het starten van een lijnobject met classificatie ‘wgl’ worden 
gebruikt. 

 Trimble Hexagon LandXML: 
 

o Verwerking van vegetatie-objecten gaat nu goed: 
 Boom: 'Vegetatieobject (punt+)' 
 Blokhaag: 'Vegetatieobject (vlak+)' 
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 Topcon: 
 

o Afhandeling van objecten waarvoor zowel het type- als functie-
attribuut leeg zijn verbeterd bij gebruik van de decompositie-tabel. 

 Topcon Magnet Field: 
 

o <Closed>-tag afhandeling voor polygonen toegevoegd, zodat 
vlakgrenzen netjes worden gesloten. 

o Verschil tussen punten met en zonder IMGeo-attributen: afhandeling 
verbeterd. 

o De XY-waarden van punt-objecten worden niet meer afgerond op hele 
meters. 

o Foutief afkappen op basis van underscore opgelost, bijvoorbeeld: 
 

Greppel/droge sloot 
 

werd 
 

Greppel/droge_ 
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5. GEOCAD 7.7.1 DD 12-07-2018 

5.1. Plotontwerp 

 
De nieuwe functie Object->Presentatie->Plotontwerp vervangt kaartafwerking. 
Deze functie maakt zoveel mogelijk gebruik van ‘sheet’-modellen. 
 

 

 
 
 
Voor meer informatie zie hoofdstuk 16 van de gebruikershandleiding. 
 

5.2. NLCS-lagen naar IMGeo-attributen 

Met de nieuwe module NLCSIMGeo 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. 
 
Voor meer informatie zie hoofdstuk 21 van de gebruikershandleiding. 
 

5.3. BGT-Werkvoorraad 

 Bij een geometrie-wijzigingsverzoek van een puntobject, bijv. een lichtmast, 
werd de nieuwe coördinaat niet overgenomen. 

 Bij het uitchecken uit NGdW worden, als de werkvoorraad actief is, ook de 
meldingen uit de werkvoorraad uitgecheckt, die geheel binnen het 
opgegeven gebied vallen. Een melding met een verzoek om een object te 
laten vervallen, werd niet uitgecheckt. 

 Een puntobject, d.w.z. enkel een cel-element, werd niet altijd uit de 
werkvoorraad uitgecheckt. 
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5.4. Model zonder IMGeo-datadefinitie 

 Bij een model zonder IMGeo-datadefinitie is er in de model.db  geen tabel 
ngm_vw_decompositie. Ten onrechte kwam hierover een melding:  

 “SQLlite fout bij het bepalen van attribuutset + classificatie.” 
 

5.5. Straatnamen PDOK 

 Als bij een object meerdere plaatsingspunten waren vermeld, werd dit niet 
geconverteerd. Dit komt met name voor bij straatnamen, die meerdere 
keren in een straat staan. 
 

5.6. Opslaan teksten PDOK 

 Bij opslaan worden nu ook de teksten (o.a. straatnamen en huisnummers) 
opgeslagen. Deze teksten worden zonder attributen opgeslagen. 

 

5.7. Snelheid laden attributen 

 Programma wordt direct geladen bij de start van GEOCAD/MicroStation. 

 Programma kan niet meer via het kruisje gesloten worden. 

 Snelheid verhoogd. Dit is vooral van belang bij (erg) veel classificaties.   
 

5.8. MicroStation CONNECT 

Alleen bij MicroStation CONNECT traden de volgende, nu opgeloste, problemen op: 

 Bij omclassificeren konden de sleutels verdwijnen, als dit een andere tekst 
opleverde. 

 Bij omclassificeren konden de GEOCAD-attributen verdwijnen, als dit een 
andere tekst opleverde. 
 

5.9. Winscp  

Naast FTP (file transfer protocol) kan nu ook winscp bij NGdW toegepast worden 
als de server waarop de NGdW database staat een ander besturingssysteem heeft 
dan het CAD-station waarop uitgecheckt wordt. Winscp gebruikt dezelfde 
stuurcodes als ftp. 
 
Voorbeeld stuurcodes  
680 \mnt\scp\   ! NGdW directory op de server 
681   10.191.1.345:22                ! host + poortnummer 
682   testuser, password           ! user+password 
683 C:\Program Files (x86)\WinSCP\winscp.com ! commando 
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5.10. Diversen 

 Bij het. importeren van een XML werd een min-teken in de eerste 
classificatie omgezet in een underscore. Dit gebeurt nu nog alleen bij 
Bentley Map, als stuurcode 406 op 3 of 4 staat. 

 GlobeSpotter en werkvoorraad crashte, als de bijbehorende ini-file helemaal 
leeg was. 

 Waarde stuurcode 521 (Tolerantie XY-coordinaten was/wordt-mutaties) in 
voorbeeld stuurbestand gewijzigd van 5 naar 0. 
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6. GEOCAD 7.7 DD 01-03-2018 

6.1. PDOK referentie 

Met het commando PDOK referentie kan een deel van de BGT van PDOK 
gedownload 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. 
 

 
 

 
Een PDOK tegel overgehaald als vlakkenbestand 

 
 
Meer informatie vindt u in hoofdstuk 20 van de gebruikershandleiding. 
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6.2. Attributen zoeken onafhankelijk van de attribuutset 

 Als je een (andere) attribuutnaam selecteert, wordt automatisch het soort 
zoekcriterium op = gezet. 

 Alleen het eerste zoekcriterium werd onthouden tussen het sluiten en 
openen van het  programma. 

 

6.3. Attributen wijzigen bij verschil in attribuutset 

In principe kunnen bij een element wel de classificatie en de attributen gewijzigd 
worden, maar de attribuutset moet gelijk blijven. (Als dat toch gewenst is, worden 
eerst alle bestaande attributen verwijderd). 
 
Nu kan wel de attribuutset gewijzigd worden, waarbij ongewijzigde attributen 
gehandhaafd blijven. Echter alleen als de eerste 3 characters van de attribuutset 
gelijk zijn. Bijv. OBWV naar OBWP. OBWV en OBWP hebben immers dezelfde 
attributen. 
 

6.4. In/uitchecken NGdW (muteren DGN) 

 Het sluiten van een DGN kan het sluiten van leeg.dgn zijn of het sluiten van 
een mutatie-DGN. Als deze mutatie-DGN onderdeel is van een NGdW-
transactie komt het incheck-menu.  De naam van de knop sluiten is nu 
gewijzigd in Inchecken/Sluiten.  

 Als het inchecken in NGdW niet lukt, wordt direct het foutenbestand 
gekoppeld. Er komt geen vraag meer, alleen een tekst onderin:  
Checkin niet geslaagd, foutenbestand gekoppeld als referentiebestand. 

 Bij het sluiten van een DGN wordt de actieve view etc. onthouden. Bij bijv. 
uitchecken-NGdW en weer terugkomen in leeg.dgn, is hetzelfde gebied in 
leeg.dgn zichtbaar als voor het uitchecken. 

 

6.5. Objectgroepen uitchecken NGdW 

Bij het uitchecken uit NGdW worden in de DGN nu de geselecteerde objectgroepen 
bewaard. Bij het toevoegen van objecten kunnen nu alleen classificaties uit deze 
objectgroepen geselecteerd worden.  De keuzelijst is hierdoor kleiner en 
overzichtelijker. 
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6.6. Terugmeldingen NedGlobe / NedBrowser 

In de NedGlobe/NedBrowser viewers kunnen gebruikers terugmeldingen over de 
BGT inhoud aanmaken. Dit zijn redline verzoeken. Een redline verzoek lijkt op een 
exploratieverzoek uit het horizontale koppelvlak, dus een locatie aanduiding met 
een stukje tekst. De aangemaakte terugmelding wordt opgeslagen in de database 
van de viewer. 
 
In GEOCAD kunnen met de functie BGT-Werkvoorraad deze terugmeldingen 
bekeken worden. De CAD-operator kan hierbij de afhandelingsstatus van de 
melding aanpassen.  
 
Zie hoofdstuk 8 Terugmeldingen NedGlobe/NedBrowser van de handleiding 
GEOCAD NGdW aansluiting. 
 

6.7. Richting lijn bij vergelijken DGN’s 

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

6.8. Tussenpunt boog bij aanmaken XML 

Een boog wordt in XML aangegeven door 3 punten, MicroStation slaat deze echter 
op een andere manier op. Het tussenpunt wordt niet door MicroStation zelf 
bewaard. In vorige GEOCAD-versies werd dit tussenpunt bewaard in een aparte 
TXT-bestand naast de DGN. Nu worden de tussenpunten in de DGN in een apart 
GEOCAD-element bewaard. De relatie met de DGN blijft beter in stand en op 
%GC_TEMP% komen geen*bogen.txt-bestanden meer.   
 

6.9. NedInwinning 

 Verwerking Trimble vloeiende bogen aangepast. 

 Leica attribuut LKI wordt meegenomen als classificatie code bij grenzen. 

 Coderingen worden bepaald vanuit decompositie inrichting NGdW. 

 In combinatie met minimaal model.db versie 5.0. 

 Trimble IMGeo lijn op relatieve hoogte plus 1 kan ook worden verwerkt.  

 Leica ondersteuning voor codebibliotheek 2017  (aanpassingen voor 
vegetatie objecten). 

 Trimble codering buiten kan worden meegegeven als classificatie code CAD. 
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6.10. BAG Werklijst actualiseren 

Als stuurcode 693 niet op N staat, worden de objecten op werklijst-lagen aan de 
actieve DGN toegevoegd. Bestaande elementen met een BAG-koppeling op niet-
werklijst-lagen konden daarbij ten onrechte naar werklijst-lagen verplaatst worden. 
Dit is opgelost. 
 

6.11. Inventarisatie 

Inventarisatie is volledig vernieuwd. Het is nu onder andere mogelijk de dialogbox 
op verschillende manieren groter of kleiner te maken. Voor meer informatie zie 
paragraaf 8.5 van de gebruikershandleiding. 
 

6.12. Diversen 

 Stuurcode 697 (default model) bij het wisselen van project (melding 
20176134) 

o Het wisselen van een project kan een andere geocad.str en 
model.db betekenen. Op basis van stuurcode 697 werd in dat geval 
soms een model in de verkeerde model.db gezocht. 

 Bij raadplegen-NGdW werden cellen, met daarin meerdere kleuren, soms 
met de verkeerde kleur geplaatst. 

 Bij het inlezen van een XML-bestand worden nu eerst de vlakken in de DGN 
geplaatst, gevolgd door de overige objecten. Symbolen of teksten zijn dan 
ook altijd zichtbaar, als de vlakvulling aan staat.  

 Bij presenteren op attributen staat een classificatie met meerdere regels in 
de presentatietabel. Als de classificatie ook in de prioriteitentabel staat, 
moet de prioriteit gelden voor alle regels met die classificatie in de 
presentatietabel. Dat was niet het geval, wat bij multi-classificatie een 
verkeerde presentatie kon opleveren. 

 Bij inventarisatie is het maximaal aantal in te stellen eigenschappen via 
inventarisatie_kolommen.dat 23 i.p.v. 24. 

 Bij importeren- XML komt een melding, als het bestand niet goed afgesloten 
(en daarmee waarschijnlijk onvolledig) is. 



 

Versie 9.01 39 Release notes GEOCAD 
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