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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 

NedBrowser is een generieke intranet/internet applicatie van NedGraphics B.V. voor het 
ontsluiten van geografische en administratieve gegevens via een standaard browser. De 
ontsluiting wordt in belangrijke mate gestuurd door een catalogus met gegevens over de 
gekoppelde databases, de te ontsluiten gegevens daarin en de autorisatie en presentatie 
van deze gegevens. 
 
NedBrowser heeft als belangrijk kenmerk dat het een stuurmodel bevat met 
(meta)gegevens. De inhoud van het stuurmodel is bepalend welke geografische en 
administratieve gegevens worden getoond en hoe ze worden gepresenteerd. NedBrowser 
is hiermee onafhankelijk van welke administratieve en geografische gegevens precies 
beschikbaar zijn. 
 
NedWKPB, ook wel WKPB-plugin genoemd, is een onderdeel van NedBrowser en is 
bedoeld om de geografische WKPB objecten te koppelen aan administratieve WKPB 
objecten. 
 
NedWKPB bestaat uit 2 onderdelen: 

 NBG_BAG_main.asp 
Dit is het grafische deel van NedWKPB. 

 NBG_MapViewer_webservice.asp 
Dit is het administratieve deel van NedWKPB dat zonder kaart werkt. 

 
Aangezien NedWKPB een variant is van NedBAG voor de basisregistratie van adressen en 
gebouwen vindt u ook de term BAG terug in de acties.  
 

 Doel 

Dit document is bedoeld als definitie voor NedWKPB (ook wel WKPB plugin genoemd). 
 

 Afkortingen 

De volgende afkortingen worden gebruikt in dit document : 
API Application Programming Interface 

ASP Active Server Pages 

BAG  Basisregistraties Adressen en Gebouwen (werktitel) 

WKPB  Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen 

CMS Content Management Systeem 

GIS Geografisch Informatie Systeem 

GML Geography Markup Language 

HTML HyperText Markup Language 

HTTP HyperText Transfer Protocol 
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JSP Java Server Pages 

NBG NedBrowser-generiek 1 

NedWKPB Geocomponent van WKPB 

OCX OLE Control eXtension 

OLE  Object Linking & Embedding 

URL Uniform Resource Locator 

 
 

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. 

 
 

  

                                                           
1 De term “generiek” maakte vroeger deel uit van de productnaam. Deze is inmiddels daaruit verwijderd, maar niet in de afkorting NBG 
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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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 NEDWKPB 

 Inleiding 

NedWKPB (De ASP tussenpagina NBG_BAG_main.asp) genereert HTML dat vervolgens door 
de administratieve WKPB applicatie in een (i)frame of een OCX component wordt getoond. 
 
De volgende figuur toont een voorbeeld hoe het (i)frame er uit kan zien indien gekozen 
wordt voor de onderdelen kaart, kaartmenu en legenda. 
 

 
 

De ASP tussenpagina bevat de volgende algemene functionaliteit: 
 

 Algemeen: Schuifbalk; 

 Algemeen: Pannen naar boven, onder, links, rechts, beginpositie; 

 Algemeen: Overzichtskaart; 

 Knop: Inzoomen van de kaart d.m.v. muisklik in de kaart of d.m.v. rechthoek; 

 Knop: Uitzoomen van de kaart d.m.v. muisklik in de kaart; 

 Knop: Zoomen naar vorig kaartbeeld; 

 Knop: Zoomen naar overzichtskaart (niet nodig wanneer pan-control zichtbaar is); 

 Knop: Kaartvenster verschuiven; 

 Knop: Kaartobject selecteren en info opvragen; 

 Knop: Doorprikken in alle lagen; 

 Knop: Afstand meten; 

 Knop: Oppervlakte/omtrek meten; 

 Knop: Verwijder alle annotaties (markeerpunten, afstanden, oppervlaktes, labels, 
opgelichte kaartobjecten); 

 Knop: Wis de selectie en opgelichte kaartobjecten; 

 Knop: Toon totaalrapport op punt 

 Knop: Cyclorama bekijken; 

 Knop: Google Maps venster openen; 

 Knop: Microsoft Live Search Maps venster openen; 
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 Knop: Coördinaat zoeken; 

 Kaartmenu onder: Aantal geselecteerde objecten; 

 Kaartmenu onder: Zoom naar schaal; 

 Kaartmenu onder: Zoom naar breedte; 

 Kaartmenu onder: X- en Y-coördinaat van cursorpositie; 

 Instelling ‘Toon legenda’ om legenda zichtbaar/onzichtbaar te maken; 

 Legenda: Laag aan/uitzetten; 

 Legenda: Thema's en labels aan- en uitzetten; 

 Legenda: In-/uitklappen van menu's/lagen/thema's/labels; 

 Legenda: Laag activeren; 

 Legenda: Info knop achter laag (indien in stuurmodel ingesteld). 
 
Daarnaast zijn er de volgende WKPB specifieke knoppen in het kaartmenu: 

 Knop: Koppelen van een object; 

 Knop: Ontkoppelen van een object; 

 Knop: Schetsen van een object; 

 Knop: Doorprikken in alle lagen door middel van puntselectie. 

 Knop: Doorprikken in alle lagen door middel van rechthoekselectie. 

 Knop: Doorprikken in alle lagen door middel van polygoonselectie. 
 

 Beschrijving acties en entiteiten 

Er zijn twee soorten acties mogelijk in NedWKPB: 
1. Acties die meteen worden uitgevoerd na het aanroepen van NBG_BAG_main.asp; 
2. Acties die worden uitgevoerd na het klikken in de kaart. 
 

Nadat een actie is beëindigd, heeft een klik in de kaart geen effect meer, m.a.w. de laatste 
actie wordt niet herhaald uitgevoerd. 
 

Er zijn de volgende entiteiten: 

 BEPERKING 

 PERCEEL 
 

Voor de entiteit BEPERKING geeft de gebruiker een contour op middels het klikken van een 
aantal punten. Voor de entiteit PERCEEL geldt dat er noch geschetst noch gekoppeld of 
ontkoppeld kan worden. 
 

De volgende tabel beschrijft de combinatie van acties en entiteiten en de input data die 
daarbij nodig is: 

 
Action Entity Data Soort actie Actie door 

gebruiker 
NBG_INIT n.v.t. n.v.t. Onmiddellijk 

uitgevoerd 
n.v.t. 

NBG_SHOW_GML n.v.t. n.v.t. Onmiddellijk 
uitgevoerd 

n.v.t. 

NBG_DELETE_BAG BEPERKING <DATA> 
    <KEYADM>XXXX</KEYADM> 
</DATA> 
 
Of 
 

Onmiddellijk 
uitgevoerd 

n.v.t. 
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<DATA> 
    <ID>123</ID> 
    <ID>456</ID> 
    … 
</DATA> 

NBG_DESELECT_ 
BAG 

BEPERKING <DATA> 
    <KEYADM>XXXX</KEYADM> 
</DATA> 

Uitgevoerd na 
klik door 
gebruiker 

1x klikken 

NBG_DRAW_ 
BAG 

BEPERKING <DATA> 
    <KEYADM>XXXX</KEYADM> 
    <SOORT>SSSS</SOORT> 
</DATA> 

Uitgevoerd na 
dubbelklik door 
gebruiker 

nx klikken, 
1x 
dubbelklik 

NBG_DRAW_OR_ 
SELECT_BAG 

Zie action 
DRAW of 
SELECT 

Zie action DRAW of SELECT Zie action 
DRAW of 
SELECT 

Zie action 
DRAW of 
SELECT 

NBG_DRILL_DOWN_ 
INFO 

n.v.t. n.v.t. Uitgevoerd na 
klik door 
gebruiker  

1x klikken 

NBG_RECTANGLE_ 
DRILL_DOWN_INFO 

n.v.t. n.v.t. Uitgevoerd na 
klik door 
gebruiker of 
door het 
trekken van 
een rechthoek 

1x klikken 
of een 
rechthoek 
trekken 

NBG_POLYGON_ 
DRILL_DOWN_INFO 

n.v.t. n.v.t. Uitgevoerd na 
dubbelklik door 
gebruiker 

1 nx 
klikken, 1x 
dubbelklik 

NBG_SEARCH_BAG BEPERKING 
PERCEEL 

<DATA> 
    <KEYADM>XXXX</KEYADM> 
</DATA> 
of 
<DATA> 
    <KEYADM>XXXX</KEYADM> 
    <KEYADM>XXXX</KEYADM> 
    … 
</DATA> 

Onmiddellijk 
uitgevoerd 

n.v.t. 

NBG_SEARCH_ 
DRILL_DOWN_BAG 

BEPERKING 
PERCEEL 

<DATA> 
    <KEYADM>XXXX</KEYADM> 
    <KEYADM>YYYY</KEYADM> 
    … 
</DATA> 

Onmiddellijk 
uitgevoerd 

n.v.t. 

NBG_SELECT_BAG BEPERKING <DATA> 
    <KEYADM>XXXX</KEYADM> 
</DATA> 

Uitgevoerd na 
klik door 
gebruiker 

1x klikken 

NBG_SELECT_BAG_ 
BY_ID 

BEPERKING <DATA> 
      <KEYADM>XXXX</KEYADM> 
      <ID>123</ID> 
      <ID>456</ID> 
      … 
</DATA> 

Onmiddellijk 
uitgevoerd 

n.v.t. 

NBG_SHOW_GML n.v.t. n.v.t. Onmiddellijk 
uitgevoerd 

n.v.t. 

NBG_UNDO_DRAW_ 
OR_SELECT_BAG 

BEPERKING <DATA> 
    <KEYADM>XXXX</KEYADM> 
</DATA> 

Onmiddellijk 
uitgevoerd 

n.v.t. 
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Of 
 
<DATA> 
    <ID>123</ID> 
    <ID>456</ID> 
    … 
</DATA> 

 
In de data is er sprake van 2 soorten sleutels: 

 KEYADM 
Dit is de administratieve sleutel. 

 ID 
Dit is de geografische sleutel. 

 

 LET OP: 
Indien Action = DRAW en Entity = BEPERKING dan moet de gebruiker meerdere keren 
klikken voor de coördinaten van de contour. De gebruiker sluit af met een dubbelklik. 
De gebruiker krijgt meteen visuele feedback van wat er al getekend is. Voor het 
tekenen van contouren geldt dat de visuele feedback bestaat uit het tonen van punten 
waarop geklikt is, er worden geen lijnen tussen de punten getekend. Pas na de 
dubbelklik actie verschijnt de contour in een nieuwe kaart. 

 

 Acties 

De volgende tabel bevat een beschrijving wat er per actie dient te gebeuren. 
 

Action Entity Actie in webservice module 

NBG_INIT n.v.t. Initialisatie van de kaart op een bepaalde positie en met een bepaalde 
schaal of breedte. 

NBG_SHOW_ 
GML 

n.v.t. Initialisatie van de kaart op een bepaalde positie en met een bepaalde 
schaal of breedte. Tonen/oplichten van object in de kaart a.h.v. GML-
input. 

NBG_DELETE_ 
BAG 

BEPERKING Maak de KEYADM leeg (=ontkoppelen) voor bestaande in de backoffice 
getekende objecten die voldoen aan de zoekcriteria. Verwijder 
geschetste objecten die voldoen aan de zoekcriteria.  
 
Het onderscheid tussen geschetste objecten en bestaande objecten is 
te zien aan de waarde van kolom PLUGIN_STATUS. De waarde is B voor 
bestaande objecten en N voor geschetste (nieuwe) objecten. 
 
Indien er ontkoppeld is dan wordt kolom STATUS gevuld met O 
(=Ontkoppeld), waardoor het object niet meer zichtbaar is door een 
filter (where-clause) van de laag BEPERKING. 

NBG_UNDO_ 
DRAW_OR_ 
SELECT_BAG 

BEPERKING Maak de KEYADM leeg (=ontkoppelen) voor bestaande in de backoffice 
getekende objecten die voldoen aan de zoekcriteria. Verwijder 
geschetste objecten die voldoen aan de zoekcriteria.  
 
Het onderscheid tussen geschetste objecten en bestaande objecten is 
te zien aan de waarde van kolom PLUGIN_STATUS. De waarde is B voor 
bestaande objecten en N voor geschetste (nieuwe) objecten. 
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Indien er ontkoppeld is dan wordt kolom STATUS gevuld met N 
(=Nieuw), waardoor het object zichtbaar blijft. 

NBG_ 
DESELECT_ 
BAG 

BEPERKING 1. Maak laag <ENTITY> de actieve laag.  
 
2. Bepaal de ID’s van de <ENTITY>-contouren op de plaats waar de 
gebruiker geklikt heeft en waarvoor geldt KEYADM=[inhoud van 
KEYADM]. 
 
3. Verwijder de gevonden ID’s af van de bestaande selectie. 
 
4. De gegevens (ID, GML-string, KEYADM) van de nog geselecteerde 
<ENTITY>-contouren en van de overige contouren in andere lagen die 
daaraan raken worden geretourneerd. 

NBG_DRAW_ 
BAG 

BEPERKING Voeg een record toe in tabel <ENTITY> met KEYADM=[inhoud van 
KEYADM], SOORT=[inhoud van SOORT] en het (de) door de gebruiker 
ingegeven X,Y coördina(a)t(en) 
 
Zoek het administratieve resultaat op via zoekingang met 
naam=<ENTITY> en parameters=KEYADM=[inhoud van KEYADM]. 
Retourneer hiermee een GML string met daarin de X,Y coördinaten van 
de contour en de sleutel van het geo object en zoekresultaten van alle 
onderliggende percelen met daarin de KEYADM’s van de percelen. Dit is 
identiek aan NBG_SEARCH_DRILL_DOWN_BAG. 

NBG_DRAW_ 
OR_SELECT_ 
BAG 

BEPERKING In de toolbar worden achter de normale knoppen 2 extra knoppen 
getoond: 

 
1. Object schetsen. Indien op deze knop wordt gedrukt: zie actie DRAW. 
2. Object koppelen. Indien op deze knop wordt gedrukt: zie actie 
SELECT. 
 
Indien er geen knop wordt geselecteerd en er wordt in de kaart geklikt, 
dan wordt de volgende popup melding getoond: 
“Selecteer a.u.b. een knop in het menu voor het koppelen of schetsen 
van een object.” 

NBG_ 
DRILL_DOWN
_INFO 

n.v.t. De gebruiker klikt op een punt in de kaart. 
 
De gegevens van alle objecten in alle activeerbare lagen die zich op dat 
punt bevinden worden geretourneerd. 

NBG_ 
RECTANGLE_ 
DRILL_ 
DOWN_ 
INFO 

n.v.t. In de toolbar wordt achter de normale knoppen een extra knop 
getoond: 

 
De gebruiker markeert een gebied met een rechthoek, d.w.z. de 
gebruiker geeft een enkelklik in de kaart en laat meteen los of doet een 
enkelklik en houdt de muis vast en laat op een ander punt de muis los. 
 
De gegevens (ID, GML-string, KEYADM (kan leeg zijn)) van alle objecten 
in alle activeerbare lagen die deels of geheel binnen de rechthoek 
vallen worden geretourneerd. 

NBG_ 
POLYGON_ 

n.v.t. In de toolbar wordt achter de normale knoppen een extra knop 
getoond: 
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DRILL_ 
DOWN_ 
INFO 

 
De gebruiker markeert een gebied met een polygoon, d.w.z. de 
gebruiker geeft een aantal enkelkliks in de kaart en om af te sluiten één 
dubbelklik in de kaart. 
 
De gegevens (ID, GML-string, KEYADM (kan leeg zijn)) van alle objecten 
in alle activeerbare lagen die deels of geheel binnen de polygoon vallen 
worden geretourneerd. 

NBG_SEARCH_ 
BAG 

BEPERKING 
PERCEEL 

Voor elke KEYADM in BAG_data 
(<DATA><KEYADM>XXX</KEYADM><KEYADM>YYY</KEYADM></DATA>
) geldt: 
 
1. Start een administratieve zoekopdracht met 
zoekingang.naam=<ENTITY> en parameters=KEYADM=[inhoud van 
KEYADM].  
 
2. Indien gevonden in 1 start dan een nieuwe zoekopdracht met als 
input de gevonden gegevens uit 1 om de sleutels van de gerelateerde 
geo objecten te vinden in laag <ENTITY>. 
 
Er dient ingezoomd te worden op het (de) gevonden geo object(en). 
Deze dienen gehighlight te worden. 
Indien er niets wordt gevonden dan wordt ingezoomd op de initiële 
overzichtskaart en verschijnt een tijdelijke melding in de kaart “Er is 
geen beperking/perceel gevonden” 

NBG_SEARCH_ 
DRILL_ 
DOWN_ 
BAG 
 

BEPERKING 
PERCEEL 

Voor elke KEYADM in BAG_data 
(<DATA><KEYADM>XXX</KEYADM><KEYADM>YYY</KEYADM></DATA>
) geldt: 
 
1. Start een administratieve zoekopdracht met 
zoekingang.naam=<ENTITY> en parameters=KEYADM=[inhoud van 
KEYADM].  
 
2. Indien gevonden in 1 start dan een nieuwe zoekopdracht met als 
input de gevonden gegevens uit 1 om de sleutels van de gerelateerde 
geo objecten te vinden in laag <ENTITY>.  
 
Er dient ingezoomd te worden op het (de) gevonden geo object(en). 
Deze dienen gehighlight te worden. Ook dienen de objecten in andere 
activeerbare lagen die raken aan de gevonden objecten gehighlight te 
worden. Indien er niets wordt gevonden dan wordt ingezoomd op de 
initiële overzichtskaart en verschijnt een tijdelijke melding in de kaart 
“Er is geen beperking/perceel gevonden” 
 
De gegevens (ID, GML-string, KEYADM) van de geselecteerde <ENTITY>-
contouren en van de overige contouren in andere lagen die daaraan 
raken worden geretourneerd. 

NBG_SELECT_ 
BAG 

BEPERKING 1. Bepaal de ID, <onderscheidend attribuut> van de <ENTITY>-
contouren zonder KEYADM op de plaats waarop de gebruiker heeft 
geklikt.  
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select ID, <onderscheidend-attribuut> from <ENTITY> where 
<locatie>=<plaats waarop gebruiker heeft geklikt> and KEYADM is null; 
 
2. Indien uit deze selectie meerdere contouren komen met een 
verschillende waarde voor <onderscheidend attribuut> toon dan aan de 
gebruiker de lijst met de verschillende waarden van <onderscheidend 
attribuut> en onthoudt per <onderscheidend attribuut> de ID’s en laat 
de gebruiker één daarvan kiezen. 
 
3. Als er maar één waarde gevonden is voor <onderscheidend 
attribuut> of als de gebruiker uit de lijst heeft gekozen, doe dan de 
volgende update: 
update <ENTITY> set KEYADM=[inhoud van KEYADM] where 
ID=[gevonden ID’s van <onderscheidend attribuut> in stap 2]; 
 
De gegevens (ID, GML-string, KEYADM) van de <ENTITY>-contouren met 
KEYADM=[inhoud van KEYADM] en van de contouren in andere lagen 
die daaraan raken worden geretourneerd. 

NBG_SELECT_ 
BAG_BY_ID 

BEPERKING 1. Test of KEYADM wel is ingevuld. 
 
2. Voor iedere gevonden ID doe: 
  
3.1. Zoek en selecteer het object dat voldoet aan de ID. 
select KEYADM from <ENTITY> where ID=[Inhoud van ID]; 
 
3.2. Indien KEYADM niet leeg is bij 3.1 en ongelijk aan [Inhoud van 
KEYADM], toon de volgende popup melding: 
"1 of meer objecten zijn reeds gekoppeld met  een andere KEYADM” 
 
3.3. Indien KEYADM niet ingevuld bij 3.1, vul KEYADM: 
update <ENTITY> set KEYADM=[inhoud van KEYADM] where ID=[inhoud 
van ID]; 
 
De gegevens (ID, GML-string, KEYADM) van de geselecteerde <ENTITY>-
contouren met KEYADM=[inhoud van KEYADM] en van de contouren in 
andere lagen die daaraan raken worden geretourneerd. 

 

 Parameters NBG_BAG_main.asp 

NBG_BAG_main.asp heeft één algemene parameter “action” met als mogelijke waarden: 

 NBG_INIT 
Wordt gebruikt voor de initialisatie van de kaart op een bepaalde positie en met een 
bepaalde schaal of breedte. 

 NBG_SHOW_GML 
Wordt gebruikt voor het tonen/oplichten van een GML object. Doet verder hetzelfde 
als NBG_INIT. 

 NBG_DELETE_BAG 
Wordt gebruikt voor het verwijderen van geschetste of ontkoppelen van bestaande 
kaartobjecten. 
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 NBG_UNDO_DRAW_OR_SELECT_BAG 
Wordt gebruikt voor het terugdraaien van een koppel- of tekenactie. 

 NBG_SEARCH_BAG 
Wordt gebruikt voor het zoeken en selecteren van bestaande of geschetste 
kaartobjecten. 

 NBG_SEARCH_DRILL_DOWN_BAG 
Wordt gebruikt voor het zoeken en selecteren van bestaande of geschetste 
kaartobjecten (a.d.h.v. KEYADM). De administratieve sleutels van de gevonden 
(onderliggende) objecten worden opgehaald. 

 NBG_SELECT_BAG_BY_ID 
Wordt gebruikt voor het koppelen van bestaande kaartobjecten via het zoeken van 
bestaande kaartobjecten met de geografische sleutel. 

 
Tevens bevat NBG_BAG_main.asp een parameter “click_action”. Dit is de actie die 
uitgevoerd moet worden nadat in de kaart is geklikt en heeft als mogelijke waarden: 

 NBG_SELECT_BAG 
Wordt gebruikt voor het koppelen van bestaande kaartobjecten via klikken in de kaart. 

 NBG_DESELECT_BAG 
Wordt gebruikt voor het ontkoppelen van bestaande gekoppelde kaartobjecten via 
klikken in de kaart. 

 NBG_DRAW_BAG 
Wordt gebruikt voor het schetsen van kaartobjecten. 

 NBG_DRAW_OR_SELECT_BAG 
Er worden 2 extra knoppen in de toolbar getoond, zodat de gebruiker kan kiezen voor 
NBG_DRAW_BAG of NBG_SELECT_BAG. 

 NBG_DRILL_DOWN_INFO 
Wordt gebruikt voor het prikken van een punt. De gegevens van de objecten die zich 
op dat punt bevinden worden geretourneerd. Afhankelijk van parameter 
‘drill_down_type’ wordt dit gedaan voor alle lagen, alleen de zichtbare lagen of alleen 
de actieve laag. 

 NBG_RECTANGLE_DRILL_DOWN_INFO 
Wordt gebruikt voor het markeren van een gebied middels een rechthoek. De 
gegevens van de objecten die geheel of gedeeltelijk binnen het gebied vallen worden 
geretourneerd. Afhankelijk van parameter ‘drill_down_type’ wordt dit gedaan voor alle 
lagen, alleen de zichtbare lagen of alleen de actieve laag. 

 NBG_POLYGON_DRILL_DOWN_INFO 
Wordt gebruikt voor het markeren van een gebied middels een polygoon. De gegevens 
van de objecten die geheel of gedeeltelijk binnen het gebied vallen, worden 
geretourneerd. Afhankelijk van parameter ‘drill_down_type’ wordt dit gedaan voor alle 
lagen, alleen de zichtbare lagen of alleen de actieve laag. 

 
In de volgende tabel worden de overige parameters beschreven per “action”. Alle 
parameters behalve parameter “gml” kunnen als URL parameter worden doorgegeven. 
Parameter “gml” dient als Form parameter doorgegeven te worden i.v.m. de lengte. 

 
Parameter 
action 

Overige parameters Beschrijving 

NBG_INIT datasource Naam van de NBG datasource 

 user_name Loginnaam van een gebruiker in het NBG 
stuurmodel. Indien leeg dan wordt de standaard 
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gebruiker genomen uit de systeeminstelling 
“Standaard gebruiker loginnaam” 

 product Naam van het product in het NBG stuurmodel  

 size_x Breedte van het kaartplaatje in pixels 

 size_y Hoogte van het kaartplaatje in pixels 

 default_centre_x X coördinaat (RD) van het kaartplaatje  

 default_centre_y Y coördinaat (RD) van het kaartplaatje 

 default_width Werkelijke breedte in km van het kaartplaatje 

 
 

default_scale Als alternatief voor default_width de schaal van het 
kaartplaatje 

 parts De onderdelen die getoond moeten worden in de 
HTML pagina. Dit is een XML string met het volgende 
formaat:  
<parts> 
<part name=’CHART’ 
background_color='r0g0b255'/> 
<part name=’CHART_MENU_UPPER’ 
show_legend_checkbox='Y' 
background_color='r0g0b255'/> 
<part name='CHART_MENU_LOWER' 
background_color='r0g0b255'/> 
<part name=’LAYER_MENU’ visible='Y' 
background_color='r0g0b255'/> 
</parts> 
In de eerste versie wordt uitgegaan van een vaste 
plaats en stijl. De mogelijke onderdelen zijn: CHART 
(kaart), CHART_MENU_UPPER (kaartmenu boven), 
CHART_MENU_LOWER (kaartmenu onder) en 
LAYER_MENU (legenda). 
Attribuut ‘background_color’ is de achtergrondkleur 
(RGB) van het onderdeel. 
Attribuut ‘show_legend_checkbox‘ bij onderdeel 
CHART_MENU_UPPER geeft aan of checkbox ‘Toon 
legenda’ wel/niet (‘Y’/’N’) getoond moet worden. 

 result_url Externe URL waarnaar de resultaten (XML) gepost 
moeten worden die gekoppeld zijn aan een 
aangeklikt kaartobject. De XML die gepost wordt 
staat in Form parameter XML of XML0 t/m XML9. 
Het XML formaat is beschreven in hoofdstuk 4. 

 result_frame Target (i)frame waarnaar de resultaten gepost 
moeten worden die gekoppeld zijn aan een 
aangeklikt kaartobject. 

 state_url Externe URL waarnaar de kaart status (XML) gepost 
moet worden die terug wordt gegeven na alle acties. 
De XML die gepost wordt staat in Form parameter 
XML. Het XML formaat is beschreven in hoofdstuk 5. 

 state_frame Target (i)frame waarnaar de kaart status gepost 
moet worden die terug wordt gegeven na alle acties. 

 active_layer Naam van de actieve laag in het NBG stuurmodel. In 
deze laag kunnen kaartobjecten worden aangeklikt. 
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Optioneel. Indien niet gespecificeerd dan wordt de 
default actieve laag van het product overgenomen. 

 drill_down_type Hiermee wordt aangegeven welke lagen meedoen 
bij selecties. 
A=Doorprikken in alle lagen (zichtbaar en 
onzichtbaar) 
Z=Doorprikken in zichtbare lagen 
F=Doorprikken in actieve laag 

 click_action Actie die uitgevoerd moet worden nadat in de kaart 
is geklikt. Dit kan zijn: 

 NBG_SELECT_BAG 

 NBG_DESELECT_BAG  

 NBG_DRAW_BAG 

 NBG_DRAW_OR_SELECT_BAG 

 NBG_DRILL_DOWN_INFO 

 NBG_RECTANGLE_DRILL_DOWN_INFO 

 NBG_POLYGON_DRILL_DOWN_INFO 

 click_BAG_entity BAG entity voor de klik actie op laag <ENTITY> 

 click_BAG_data BAG data voor de klik actie NBG_DRAW_BAG: 
<DATA> 
<KEYADM>XXXX</KEYADM> 
<SOORT>SSSS</SOORT> 
</DATA>  
BAG data voor de klik actie NBG_SELECT_BAG: 
<DATA> 
<KEYADM>XXXX</KEYADM> 
</DATA> 

NBG_SHOW_ 
GML 

datasource Naam van de NBG datasource 

 user_name Loginnaam van een gebruiker in het NBG 
stuurmodel. Indien leeg dan wordt de standaard 
gebruiker genomen uit de systeeminstelling 
“Standaard gebruiker loginnaam” 

 product Naam van het product in het NBG stuurmodel  

 size_x Breedte van het kaartplaatje in pixels 

 size_y Hoogte van het kaartplaatje in pixels 

 default_centre_x X coördinaat (RD) van het kaartplaatje  

 default_centre_y Y coördinaat (RD) van het kaartplaatje 

 default_width Werkelijke breedte in km van het kaartplaatje 

 
 

default_scale Als alternatief voor default_width de schaal van het 
kaartplaatje 

 parts De onderdelen die getoond moeten worden in de 
HTML pagina. Dit is een XML string met het volgende 
formaat:  
<parts> 
<part name=’CHART’ 
background_color='r0g0b255'/> 
<part name=’CHART_MENU_UPPER’ 
show_legend_checkbox='Y' 
background_color='r0g0b255'/> 



2. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 
 

NedBrowser API handleiding WKPB webservice 17 Versie 1.0 

<part name='CHART_MENU_LOWER' 
background_color='r0g0b255'/> 
<part name=’LAYER_MENU’ visible='Y' 
background_color='r0g0b255'/> 
</parts> 
In de eerste versie wordt uitgegaan van een vaste 
plaats en stijl. De mogelijke onderdelen zijn: CHART 
(kaart), CHART_MENU_UPPER (kaartmenu boven), 
CHART_MENU_LOWER (kaartmenu onder) en 
LAYER_MENU (legenda). 
Attribuut ‘background_color’ is de achtergrondkleur 
(RGB) van het onderdeel. 
Attribuut ‘show_legend_checkbox‘ bij onderdeel 
CHART_MENU_UPPER geeft aan of checkbox ‘Toon 
legenda’ wel/niet (‘Y’/’N’) getoond moet worden. 

 result_url Externe URL waarnaar de resultaten (XML) gepost 
moeten worden die gekoppeld zijn aan een 
aangeklikt kaartobject. De XML die gepost wordt 
staat in Form parameter XML of XML0 t/m XML9. 
Het XML formaat is beschreven in hoofdstuk 4. 

 result_frame Target (i)frame waarnaar de resultaten gepost 
moeten worden die gekoppeld zijn aan een 
aangeklikt kaartobject. 

 state_url Externe URL waarnaar de kaart status (XML) gepost 
moet worden die terug wordt gegeven na alle acties. 
De XML die gepost wordt staat in Form parameter 
XML. Het XML formaat is beschreven in hoofdstuk 5. 

 state_frame Target (i)frame waarnaar de kaart status gepost 
moet worden die terug wordt gegeven na alle acties. 

 active_layer Naam van de actieve laag in het NBG stuurmodel. In 
deze laag kunnen kaartobjecten worden aangeklikt. 
Optioneel. Indien niet gespecificeerd dan wordt de 
default actieve laag van het product overgenomen. 

 drill_down_type Hiermee wordt aangegeven welke lagen meedoen 
bij selecties. 
A=Doorprikken in alle lagen (zichtbaar en 
onzichtbaar) 
Z=Doorprikken in zichtbare lagen 
F=Doorprikken in actieve laag 

 click_action Actie die uitgevoerd moet worden nadat in de kaart 
is geklikt. Dit kan zijn: 

 NBG_SELECT_BAG 

 NBG_DESELECT_BAG  

 NBG_DRAW_BAG 

 NBG_DRAW_OR_SELECT_BAG 

 NBG_DRILL_DOWN_INFO 

 NBG_RECTANGLE_DRILL_DOWN_INFO 

 NBG_POLYGON_DRILL_DOWN_INFO 

 click_BAG_entity BAG entity voor de klik actie op laag <ENTITY> 

 click_BAG_data BAG data voor de klik actie NBG_DRAW_BAG: 
<DATA> 
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<KEYADM>XXXX</KEYADM> 
<SOORT>SSSS</SOORT> 
</DATA>  
BAG data voor de klik actie NBG_SELECT_BAG: 
<DATA> 
<KEYADM>XXXX</KEYADM> 
</DATA> 

 gml De GML van het object dat getoond/opgelicht moet 
worden. De inhoud van deze parameter dient in de 
body van het http POST request doorgegeven te 
worden in tegenstelling tot de andere parameters 
die als URL parameter moeten worden 
doorgegeven. 

NBG_DELETE_B
AG 

datasource Naam van de NBG datasource 

NBG_UNDO_ 
DRAW_OR_ 
SELECT_BAG 

user_name Loginnaam van een gebruiker in het NBG 
stuurmodel. Indien leeg dan wordt de standaard 
gebruiker genomen uit de systeeminstelling 
“Standaard gebruiker loginnaam” 

 product Naam van het product in het NBG stuurmodel  

 size_x Breedte van het kaartplaatje in pixels 

 size_y Hoogte van het kaartplaatje in pixels 

 default_centre_x X coördinaat (RD) van het kaartplaatje  

 default_centre_y Y coördinaat (RD) van het kaartplaatje 

 default_width Werkelijke breedte in km van het kaartplaatje 

 default_scale Als alternatief voor default_width de schaal van het 
kaartplaatje 

 parts De onderdelen die getoond moeten worden in de 
HTML pagina. Dit is een XML string met het volgende 
formaat:  
<parts> 
<part name=’CHART’ 
background_color='r0g0b255'/> 
<part name=’CHART_MENU_UPPER’ 
show_legend_checkbox='Y' 
background_color='r0g0b255'/> 
<part name='CHART_MENU_LOWER' 
background_color='r0g0b255'/> 
<part name=’LAYER_MENU’ visible='Y' 
background_color='r0g0b255'/> 
</parts> 
In de eerste versie wordt uitgegaan van een vaste 
plaats en stijl. De mogelijke onderdelen zijn: CHART 
(kaart), CHART_MENU_UPPER (kaartmenu boven), 
CHART_MENU_LOWER (kaartmenu onder) en 
LAYER_MENU (legenda). 
Attribuut ‘background_color’ is de achtergrondkleur 
(RGB) van het onderdeel. 
Attribuut ‘show_legend_checkbox‘ bij onderdeel 
CHART_MENU_UPPER geeft aan of checkbox ‘Toon 
legenda’ wel/niet (‘Y’/’N’) getoond moet worden. 
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 result_url Externe URL waarnaar de resultaten (XML) gepost 
moeten worden die gekoppeld zijn aan een 
aangeklikt kaartobject. De XML die gepost wordt 
staat in Form parameter XML of XML0 t/m XML9. 
Het XML formaat is beschreven in hoofdstuk 4. 

 result_frame 
 
 
 

Target (i)frame waarnaar de resultaten gepost 
moeten worden die gekoppeld zijn aan een 
aangeklikt kaartobject. 

 state_url Externe URL waarnaar de kaart status (XML) gepost 
moet worden die terug wordt gegeven na alle acties. 
De XML die gepost wordt staat in Form parameter 
XML. Het XML formaat is beschreven in hoofdstuk 5. 

 state_frame Target (i)frame waarnaar de kaart status gepost 
moet worden die terug wordt gegeven na alle acties. 

 active_layer Naam van de actieve laag in het NBG stuurmodel. In 
deze laag kunnen kaartobjecten worden aangeklikt. 
Optioneel. Indien niet gespecificeerd dan wordt de 
default actieve laag van het product overgenomen. 

 drill_down_type Hiermee wordt aangegeven welke lagen meedoen 
bij selecties. 
A=Doorprikken in alle lagen (zichtbaar en 
onzichtbaar) 
Z=Doorprikken in zichtbare lagen 
F=Doorprikken in actieve laag 

 BAG_entity BAG entity voor de delete actie op laag <ENTITY> 
Voor WKPB is dat altijd BEPERKING 

 BAG_data BAG data voor de delete actie 
<DATA> 
<KEYADM>XXXX</KEYADM> 
</DATA> 
Of 
<DATA> 
<ID>123</ID> 
<ID>456</ID> 
… 
</DATA> 

 click_action Actie die uitgevoerd moet worden nadat in de kaart 
is geklikt. Dit kan zijn: 

 NBG_SELECT_BAG 

 NBG_DESELECT_BAG  

 NBG_DRAW_BAG 

 NBG_DRAW_OR_SELECT_BAG 

 NBG_DRILL_DOWN_INFO 

 NBG_RECTANGLE_DRILL_DOWN_INFO 

 NBG_POLYGON_DRILL_DOWN_INFO 

 click_BAG_entity BAG entity voor de klik actie op laag <ENTITY> 
Voor WKPB is dat altijd BEPERKING indien 
click_action = NBG_DRAW_BAG, NBG_SELECT_BAG 
en NBG_SELECT_OR_DRAW_BAG 

 click_BAG_data BAG data voor de klik actie NBG_DRAW_BAG: 
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<DATA> 
<KEYADM>XXXX</KEYADM> 
<SOORT>SSSS</SOORT> 
</DATA>  
BAG data voor de klik actie NBG_SELECT_BAG: 
<DATA> 
<KEYADM>XXXX</KEYADM> 
</DATA> 

NBG_SEARCH_ 
BAG 

datasource Naam van de NBG datasource 

NBG_SEARCH_ 
DRILL_DOWN_ 
BAG 

user_name Loginnaam van een gebruiker in het NBG 
stuurmodel. Indien leeg dan wordt de standaard 
gebruiker genomen uit de systeeminstelling 
“Standaard gebruiker loginnaam” 

 product Naam van het product in het NBG stuurmodel  

 size_x Breedte van het kaartplaatje in pixels 

 size_y Hoogte van het kaartplaatje in pixels 

 default_centre_x X coördinaat (RD) van het kaartplaatje  

 default_centre_y Y coördinaat (RD) van het kaartplaatje 

 default_width Werkelijke breedte in km van het kaartplaatje 

 default_scale Als alternatief voor default_width de schaal van het 
kaartplaatje 

 parts De onderdelen die getoond moeten worden in de 
HTML pagina. Dit is een XML string met het volgende 
formaat:  
<parts> 
<part name=’CHART’ 
background_color='r0g0b255'/> 
<part name=’CHART_MENU_UPPER’ 
show_legend_checkbox='Y' 
background_color='r0g0b255'/> 
<part name='CHART_MENU_LOWER' 
background_color='r0g0b255'/> 
<part name=’LAYER_MENU’ visible='Y' 
background_color='r0g0b255'/> 
</parts> 
In de eerste versie wordt uitgegaan van een vaste 
plaats en stijl. De mogelijke onderdelen zijn: CHART 
(kaart), CHART_MENU_UPPER (kaartmenu boven), 
CHART_MENU_LOWER (kaartmenu onder) en 
LAYER_MENU (legenda). 
Attribuut ‘background_color’ is de achtergrondkleur 
(RGB) van het onderdeel. 
Attribuut ‘show_legend_checkbox‘ bij onderdeel 
CHART_MENU_UPPER geeft aan of checkbox ‘Toon 
legenda’ wel/niet (‘Y’/’N’) getoond moet worden. 

 result_url Externe URL waarnaar de resultaten (XML) gepost 
moeten worden die gekoppeld zijn aan een 
aangeklikt kaartobject. De XML die gepost wordt 
staat in Form parameter XML of XML0 t/m XML9. 
Het XML formaat is beschreven in hoofdstuk 4. 
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 result_frame Target (i)frame waarnaar de resultaten gepost 
moeten worden die gekoppeld zijn aan een 
aangeklikt kaartobject. 

 state_url Externe URL waarnaar de kaart status (XML) gepost 
moet worden die terug wordt gegeven na alle acties. 
De XML die gepost wordt staat in Form parameter 
XML. Het XML formaat is beschreven in hoofdstuk 5. 

 state_frame Target (i)frame waarnaar de kaart status gepost 
moet worden die terug wordt gegeven na alle acties. 

 idc_show_selection Indicatie (Y/N) of de selectie opgelicht getoond moet 
worden. 

 active_layer Naam van de actieve laag in het NBG stuurmodel. In 
deze laag kunnen kaartobjecten worden aangeklikt. 
Optioneel. Indien niet gespecificeerd dan wordt de 
default actieve laag van het product overgenomen. 

 drill_down_type Hiermee wordt aangegeven welke lagen meedoen 
bij selecties. 
A=Doorprikken in alle lagen (zichtbaar en 
onzichtbaar) 
Z=Doorprikken in zichtbare lagen 
F=Doorprikken in actieve laag 
 

 
 
 

BAG_entity BAG entity voor de zoek actie op laag <ENTITY> 
Voor WKPB is dat altijd BEPERKING 
 
 

 BAG_data BAG data voor de zoek actie 
<DATA> 
<KEYADM>XXXX</KEYADM> 
<STRAATNAAM>YYYY</STRAATNAAM> 
<HUISNUMMER>ZZZZ</HUISNUMMER> 
</DATA> 
of 
<DATA> 
    <KEYADM>XXXX</KEYADM> 
    <KEYADM>XXXX</KEYADM> 
    … 
</DATA> 

 click_action Actie die uitgevoerd moet worden nadat in de kaart 
is geklikt. Dit kan zijn: 

 NBG_SELECT_BAG 

 NBG_DESELECT_BAG  

 NBG_DRAW_BAG 

 NBG_DRAW_OR_SELECT_BAG 

 NBG_DRILL_DOWN_INFO 

 NBG_RECTANGLE_DRILL_DOWN_INFO 

 NBG_POLYGON_DRILL_DOWN_INFO 

 click_BAG_entity BAG entity voor de klik actie op laag <ENTITY> 
Voor WKPB is dat altijd BEPERKING indien 
click_action = NBG_DRAW_BAG, NBG_SELECT_BAG 
en NBG_SELECT_OR_DRAW_BAG 



2. NedWKPB 
 

Versie 1.0 22 NedBrowser API handleiding WKPB webservice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

click_BAG_data BAG data voor de klik actie NBG_DRAW_BAG: 
<DATA> 
<KEYADM>XXXX</KEYADM> 
<SOORT>SSSS</SOORT> 
</DATA>  
BAG data voor de klik actie NBG_SELECT_BAG: 
<DATA> 
<KEYADM>XXXX</KEYADM> 
</DATA> 
 
 

NBG_SELECT_ 
BAG_BY_ID 

datasource Naam van de NBG datasource 

 user_name Loginnaam van een gebruiker in het NBG 
stuurmodel. Indien leeg dan wordt de standaard 
gebruiker genomen uit de systeeminstelling 
“Standaard gebruiker loginnaam” 

 product Naam van het product in het NBG stuurmodel  

 size_x Breedte van het kaartplaatje in pixels 

 size_y Hoogte van het kaartplaatje in pixels 

 default_centre_x X coördinaat (RD) van het kaartplaatje  

 default_centre_y Y coördinaat (RD) van het kaartplaatje 

 default_width Werkelijke breedte in km van het kaartplaatje 

 default_scale Als alternatief voor default_width de schaal van het 
kaartplaatje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parts De onderdelen die getoond moeten worden in de 
HTML pagina. Dit is een XML string met het volgende 
formaat:  
<parts> 
<part name=’CHART’ 
background_color='r0g0b255'/> 
<part name=’CHART_MENU_UPPER’ 
show_legend_checkbox='Y' 
background_color='r0g0b255'/> 
<part name='CHART_MENU_LOWER' 
background_color='r0g0b255'/> 
<part name=’LAYER_MENU’ visible='Y' 
background_color='r0g0b255'/> 
</parts> 
In de eerste versie wordt uitgegaan van een vaste 
plaats en stijl. De mogelijke onderdelen zijn: CHART 
(kaart), CHART_MENU_UPPER (kaartmenu boven), 
CHART_MENU_LOWER (kaartmenu onder) en 
LAYER_MENU (legenda). 
Attribuut ‘background_color’ is de achtergrondkleur 
(RGB) van het onderdeel. 
Attribuut ‘show_legend_checkbox‘ bij onderdeel 
CHART_MENU_UPPER geeft aan of checkbox ‘Toon 
legenda’ wel/niet (‘Y’/’N’) getoond moet worden. 

 result_url Externe URL waarnaar de resultaten (XML) gepost 
moeten worden die gekoppeld zijn aan een 
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aangeklikt kaartobject. De XML die gepost wordt 
staat in Form parameter XML of XML0 t/m XML9. 
Het XML formaat is beschreven in hoofdstuk 4. 

 result_frame Target (i)frame waarnaar de resultaten gepost 
moeten worden die gekoppeld zijn aan een 
aangeklikt kaartobject. 

 state_url Externe URL waarnaar de kaart status (XML) gepost 
moet worden die terug wordt gegeven na alle acties. 
De XML die gepost wordt staat in Form parameter 
XML. Het XML formaat is beschreven in hoofdstuk 5. 

 state_frame Target (i)frame waarnaar de kaart status gepost 
moet worden die terug wordt gegeven na alle acties. 

 idc_show_selection Indicatie (Y/N) of de selectie opgelicht getoond moet 
worden. 

 active_layer Naam van de actieve laag in het NBG stuurmodel. In 
deze laag kunnen kaartobjecten worden aangeklikt. 
Optioneel. Indien niet gespecificeerd dan wordt de 
default actieve laag van het product overgenomen. 

 drill_down_type Hiermee wordt aangegeven welke lagen meedoen 
bij selecties. 
A=Doorprikken in alle lagen (zichtbaar en 
onzichtbaar) 
Z=Doorprikken in zichtbare lagen 
F=Doorprikken in actieve laag 

 BAG_entity BAG entity voor de zoek actie op laag <ENTITY> 
Voor WKPB is dat altijd BEPERKING 

 BAG_data BAG data voor de zoek actie 
<DATA> 
<KEYADM>XXX</KEYADM> 
<ID>123</ID> 
<ID>456</ID> 
… 
</DATA> 

 click_action Actie die uitgevoerd moet worden nadat in de kaart 
is geklikt. Dit kan zijn: 

 NBG_SELECT_BAG 

 NBG_DESELECT_BAG  

 NBG_DRAW_BAG 

 NBG_DRAW_OR_SELECT_BAG 

 NBG_DRILL_DOWN_INFO 

 NBG_RECTANGLE_DRILL_DOWN_INFO 

 NBG_POLYGON_DRILL_DOWN_INFO 

 click_BAG_entity BAG entity voor de klik actie op laag <ENTITY> 
Voor WKPB is dat altijd BEPERKING indien 
click_action = NBG_DRAW_BAG, NBG_SELECT_BAG 
en NBG_SELECT_OR_DRAW_BAG 

 click_BAG_data BAG data voor de klik actie NBG_DRAW_BAG: 
<DATA> 
<KEYADM>XXXX</KEYADM> 
<SOORT>SSSS</SOORT> 
</DATA>  
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BAG data voor de klik actie NBG_SELECT_BAG: 
<DATA> 
<KEYADM>XXXX</KEYADM> 
</DATA> 
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 ASP WEBSERVICE 

Voor het ophalen van administratieve data door externe applicaties is er een ASP 
webservice (NBG_MapViewer_webservice.asp) met parameter “action”:  
Het geretourneerde formaat is NBG zoekresultaten XML. 
 

 NBG_SEARCH_ADM 
Ophalen van administratieve gegevens via administratieve zoekcriteria.  

 NBG_SEARCH_DRILL_DOWN_BAG 
Ophalen van administratieve gegevens van een te selecteren kaartobject en alle 
kaartobjecten die geografische aan dit kaartobject gerelateerd zijn. Het selecteren van 
het kaartobject gebeurt via een BAG entiteit en de BAG administratieve sleutel 
KEYADM. 

 
In de volgende tabel worden de overige parameters beschreven per action. 
 

Parameter 
action 

Overige parameters Beschrijving 

NBG_SEARCH_
ADM 

datasource Naam van de NBG datasource 

 user_name Loginnaam van een gebruiker in het NBG 
stuurmodel. Indien leeg dan wordt de standaard 
gebruiker genomen uit de systeeminstelling 
“Standaard gebruiker loginnaam” 

 product Naam van het product in het NBG stuurmodel.  

 search_criterium Naam van de zoekingang in het NBG stuurmodel 
 
Gebruik BEPERKING voor het zoeken van 
bestaande beperkingen of PERCEEL voor het 
zoeken naar percelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parameters Parameters voor de zoekopdracht waarbij NBG 
stuurmodel attributen (=database kolomnamen) 
en waarden worden opgegeven. De attributen zijn 
de NBG stuurmodel attributen die behoren bij het 
zoekresultaat van de zoekingang zoals 
gespecificeerd in “search_criterium”.  
Specificeer “parameters” als volgt indien 
vergelijkingsoperator = wordt gebruikt: 
<att1>,<att2>,...=<value11>,<value12>,...& 
<value21>,<value22>,... 
Het “&” teken wordt gebruikt om meerdere rijen 
aan te geven. Indien ook andere 
vergelijkingsoperatoren worden gebruikt, gebruik 
dan: 
<att1><operator1><value1>,<att2><operator2><v
alue2>,… Het “&” teken kan in dat geval niet 
worden gebruikt.  
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N.B. De attribuutnamen zijn hoofdlettergevoelig. 
Gebruik voor Oracle kolomnamen altijd 
hoofdletters. 
 
Gebruik voor het zoeken van beperkingen via 
search_criterium=BEPERKING de attributen: 
KEYADM 
MUTATIE_DATUM 
 
Voorbeeld: 
MUTATIE_DATUM>01-06-
2006,MUTATIE_DATUM<01-07-2006 
 
Gebruik voor het zoeken van beperkingen via 
search_criterium=PERCEEL de attributen: 
KEYADM 

NBG_SEARCH_
DRILL_DOWN
_BAG 

datasource Naam van de NBG datasource 

 user_name Loginnaam van een gebruiker in het NBG 
stuurmodel. Indien leeg dan wordt de standaard 
gebruiker genomen uit de systeeminstelling 
“Standaard gebruiker loginnaam” 

 product Naam van het product in het NBG stuurmodel  

 drill_down_type Hiermee wordt aangegeven welke lagen meedoen 
bij selecties. 
A=Doorprikken in alle lagen (zichtbaar en 
onzichtbaar) 
Z=Doorprikken in zichtbare lagen 
F=Doorprikken in actieve laag 

 BAG_entity BAG entity voor de zoek actie op laag <ENTITY> 

 BAG_data BAG data voor de zoek actie 
<DATA> 
<KEYADM>XXXX</KEYADM> 
</DATA> 
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 RESULTATEN XML 

 Algemeen 

In de webservice tussenpagina wordt de resultaten XML gepost met form-parameter 
‘XML’. Dit kan echter maar 102,399 bytes zijn.  
 
Met ingang van NedBrowser Webservices versie 3.2 is het mogelijk om het maximum 
aantal bytes te verhogen naar 10 * 102,399 bytes. In dat geval dient in 
NBG_Onsiteconst.xml het XML-attribuut "use_extended_xml" van XML-node 
"webapplication" op “Y” te staan: 
 
... 

<webapplication 

   timeout_minutes         = "60" 

    measure_show_alert      = "Y"  

    measure_show_annotation = "N"  

    use_extended_xml        = "Y" 

/> 

... 

 
Let op: De administratieve applicatie moet de extended XML wel ondersteunen. De 
applicatie van Getronics ondersteunt dit nu nog niet. De volgende foutmelding wordt dan 
getoond: 
 

Parsing an empty source. Root element expected 

 
Methode 1 
Hiervoor zijn er 10 XML form-parameters (XML0, XML1, ..., XML9) toegevoegd. Deze form-
parameters dienen dus eerst samengevoegd te worden tot 1 XML string. Voorbeeld: 
 
Dim strXML 

 

strXML = Request.Form("XML0") & Request.Form("XML1") & Request.Form("XML2") &  

         Request.Form("XML3") & Request.Form("XML4") &_Request.Form("XML5") &  

         Request.Form("XML6") & Request.Form("XML7") & Request.Form("XML8") &   

         Request.Form("XML9") 

 
Methode 2 
Om het te laten werken ongeacht de waarde van use_extended_xml, dan ziet de code 
er als volgt uit: 
 

Dim strXML 

 

strXML = Request.Form("XML") & Request.Form("XML0") & Request.Form("XML1") &  

         Request.Form("XML2") & Request.Form("XML3") & Request.Form("XML4") &  

         Request.Form("XML5") & Request.Form("XML6") & Request.Form("XML7") &  

         Request.Form("XML8") & Request.Form("XML9")  

 

 Zoekresultaat 

Een voorbeeld van de resultaten XML die geretourneerd wordt: 
 
<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?> 

<zoekresultaten> 
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  <zoekresultaat id="7532" naam="Adressen" cd_type_zoekresultaat="AZT" 

idc_regelnummer="N"> 

    <attributen> 

      <attribuut naam="KEYADM" xml_naam="A192270" idc_tonen_lijst="N" 

    idc_tonen_details="N" idc_tonen_export="N" idc_tonen_in_hint="N"/> 

    </attributen> 

 

    <rows> 

      <row num="1"> 

        <A192270>73380</A192270> 

      </row> 

      <row num="2"> 

        <A192270>73381</A192270> 

      </row> 

    </rows> 

  </zoekresultaat> 

 

  <zoekresultaat id="7633" naam="Gebouwen" cd_type_zoekresultaat="AZT" 

idc_regelnummer="N"> 

  ... 

  </zoekresultaat> 

 

  <zoekresultaat id="3990" naam="Percelen" cd_type_zoekresultaat="AZT" 

idc_regelnummer="N"> 

  ... 

  </zoekresultaat> 

 

</zoekresultaten> 

 
De resultaten bevinden zich in het “rows” gedeelte waarbij een substitutie heeft 
plaatsgevonden: 
“ door &quot; 
< door &lt; 
> door &gt; 
eventueel & door &amp; 
 
In het “attributen” gedeelte vindt een mapping plaats van de database kolomnaam naar de 
XML tagnaam in het “rows” gedeelte. Dit is nodig omdat database kolommen in niet-Oracle 
databases ook tekens kunnen bevatten die niet als XML tagnaam gebruikt mogen worden, 
zoals spaties. 
 

 Geen zoekresultaten 

Indien er geen resultaten gevonden worden of indien verkeerde parameters zijn 
doorgegeven, wordt een XML met een melding geretourneerd: 
 
<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?> 

<zoekresultaat> 

    <meldingen> 

        <melding cd_type_melding='I' code='SWC1-0006'  

                 tekst='Het zoekresultaat bevat geen records'/> 

        of 

        <melding cd_type_melding='E' 

                 tekst='Zoekingang ADDRESS komt niet voor in het NedBrowser 

stuurmodel'/> 

    </meldingen> 

</zoekresultaat> 
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 KAARTSTATUS XML 

Een voorbeeld van de kaartstatus XML die geretourneerd wordt: 
 
<chart previous_action="NBG_INIT" selection="" selection_count="0" 

highlight_selection_count="0" min_x="255750.0" 

min_y="470833.3333333333" max_x="256250.0" max_y="471166.6666666667" 

width="0.5" check_scale="3500" previous_scale="" centre_x="256000.0" 

centre_y="471000.0" previous_centre_x="256000.0" 

previous_centre_y="471000.0" previous_width="0.5" 

previous_check_scale="3500" default_width="0.5" 

default_centre_x="256000.0" default_centre_y="471000.0" 

image="http://nbg-

proj:8888/mapviewer/images/NBG210_409.png?refresh=2465297985868296035" 

product="KADASTRAAL" size_x="450" size_y="300" 

active_layer_db_id="4065" buffer_srid="" buffer_query="" 

buffer_object="" buffer_geo_column="" buffer_distance="" 

buffer_selection="" buffer_key_attribute_datatype="null" 

sessionid="ac10013122b8a0d037cd1e1046b791aeb4bb96480627" 

datasource="NBGWEBSERVICE" type_functie="" 

click_action="NBG_NO_ACTION" click_BAG_entity="null" 

click_BAG_data="null" body_background_color="rgb(224,255,255)"> 

<layers> 

<layer layer_db_id="3990" on_off="ON" theme_db_id="2785" 

label_db_id="" 

srid="NULL" geo_column="GEOMETRIE" image="" 

table_name="GIE.GIE_GEO_KADASTRAAL_PERCEEL"> 

<attributes> 

<attribute db_id="15466" value="" />  

<attribute db_id="15561" value="" />  

<attribute db_id="15565" value="" />  

<attribute db_id="15572" value="" />  

</attributes> 

</layer> 

<layer layer_db_id="4067" on_off="ON" theme_db_id="2838" 

label_db_id="" 

srid="NULL" geo_column="GEOMETRIE" image="" 

table_name="GIE.GIE_GEO_PAND"> 

<attributes />  

</layer> 

<layer layer_db_id="4064" on_off="ON" theme_db_id="2834" 

label_db_id="" 

srid="0" geo_column="GEOMETRIE" image="" 

table_name="GIE.GIE_GEO_ADRES"> 

<attributes />  

</layer> 

<layer layer_db_id="4058" on_off="ON" theme_db_id="" 

label_db_id="192530" 

srid="0" geo_column="GEOMETRIE" image="" 

table_name="NBGWEBSERVICE.NBG_REDLINE_ELEMENT"> 

<attributes />  

</layer> 

</layers> 
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<distances />  

<markers />  

<labels />  

</chart> 

 
Toepassing: 
Bij NBG_DELETE_BAG, NBG_UNDO_DRAW_OR_SELECT_BAG en NBG_SELECT_BAG_BY_ID 
is het gewenst dat het kaartcentrum van het plaatje gelijk is aan het vorige plaatje. In dat 
geval kan het kaartcentrum en de breedte (centre_x, centre_y, width) van de kaart 
opgevraagd worden uit bovenstaand XML. Deze waarden kunnen vervolgens ingevuld 
worden in de NBG_DELETE_BAG, NBG_UNDO_DRAW_OR_SELECT_BAG en 
NBG_SELECT_BAG_BY_ID parameters: default_centre_x, default_centre_y, default_width. 
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 VOORWAARDEN 

In dit hoofdstuk worden de voorwaarden beschreven voor de inrichting van NedBrowser 
beheeromgeving t.b.v. NedWKPB. Hiervoor is een standaard stuurmodel XML import 
bestand beschikbaar: WKPB_v50.xml in installatie-directory Beheeromgeving/import. 
Nadat dit bestand is geïmporteerd moeten eventueel de namen van de objecten PERCEEL 
en BEPERKING gewijzigd worden in het objectenscherm van de NedBrowser 
beheeromgeving. Deze kunnen overschreven worden (niet opnieuw Datamodel inlezen). 
 

 Voorwaarden tabelstructuur 

Wat betreft de Oracle tabelstructuur gelden de volgende voorwaarden: 
 
De geo-tabel voor de laag BEPERKING heeft minimaal de volgende kolommen: 
 

 OVW_ID (Primary key, numeriek, maximum aantal van 38 posities) 

 ID (identiek aan OVW_ID, inhoud ook gelijk aan OVW_ID) 

 KEYADM (alfanumeriek, 16 posities) 

 KEYADM_INDEX (numeriek, 16 posities) 

 KEYGEO (numeriek, 16 posities) 

 STATUS (alfanumeriek, 1 positie) 

 PLUGIN_STATUS (alfanumeriek, 1 positie) 

 IDC_UNDO (alfanumeriek, 1 positie) 

 SOORT (alfanumeriek, 30 posities) 

 MUTATIE_DATUM (datum) 

 GEOMETRIE (mdsys.sdo_geometry) 
 
Tevens dient de NBG-WKPB-user SELECT, UPDATE, INSERT en DELETE privileges te hebben 
op deze geo-tabel. Dit gaat als volgt: 

 Start sqlplus en login als de Oracle-user die eigenaar is van de geo-tabel. Dit is niet de 
NBG-WKPB-user maar b.v. ODS, ODS_VIEW, NBG_DATA etc. 

 Voer in sqlplus de volgende opdracht uit: 
grant select, update, insert, delete on <geo-tabel> to 

<NBG-WKPB-user>; 

Vul i.p.v. <geo-tabel> de naam van de geo-tabel met beperkingen in en i.p.v. <NBG-
WKPB-user> de naam van het NBG-WKPB-stuurmodel in. 

 
De controle of de grants juist uitgedeeld zijn gaat als volgt: 

 Start sqlplus en login als de NBG-WKPB-user. 

 Voer in sqlplus de volgende opdracht uit: 
select grantor, privilege from user_tab_privs  

where table_name=’<geo-tabel>’; 

Vul i.p.v. <geo-tabel> de naam van de geo-tabel met beperkingen in. 

 In de output dient kolom ‘grantor’ gevuld te zijn met de Oracle-user die eigenaar is van 
de geo-tabel met beperkingen. In kolom ‘privilege’ moeten SELECT, UPDATE, INSERT en 
DELETE voorkomen. 

 
De geo-tabel voor de laag PERCEEL heeft minimaal de volgende kolommen: 
 



6. Voorwaarden 

Versie 1.0 2 NedBrowser API handleiding WKPB webservice 

1. OVW_ID (Primary key, numeriek, maximum aantal van 38 posities) 
2. KEYADM (alfanumeriek, 12 posities) 
3. GEOMETRIE (mdsys.sdo_geometry) 
 
De KEYADM van PERCEEL bevat de kadastrale aanduiding van 12 karakters volgens het 
volgende formaat: 
1. Gemeentecode van exact 5 karakters. 
2. Sectieletter van exact 2 karakters. Indien er maar 1 sectieletter is dan moet dit gevolgd 

worden door een spatie. 
3. Perceelnummer van exact 5 karakters. Indien het perceelnummer uit minder dan 5 

karakters bestaat dan moet het aangevuld worden met voorloopnullen. 
Dit formaat is belangrijk anders werkt de koppeling niet met de administratieve applicatie. 
 
Tevens dient de NBG-WKPB-user SELECT privileges te hebben op deze geo-tabel. Dit gaat 
als volgt: 

 Start sqlplus en login als de Oracle-user die eigenaar is van de geo-tabel met percelen. 
Dit is niet de NBG-WKPB-user maar b.v. ODS, ODS_VIEW, NBG_DATA etc. 

 Voer in sqlplus de volgende opdracht uit: 
grant select on <geo-tabel> to <NBG-WKPB-user>; 

Vul i.p.v. <geo-tabel> de naam van de geo-tabel met percelen in en i.p.v. <NBG-WKPB-
user> de naam van het NBG-WKPB-stuurmodel in. 

 
De controle of de grants juist uitgedeeld zijn gaat als volgt: 

 Start sqlplus en login als de NBG-WKPB-user. 

 Voer in sqlplus de volgende opdracht uit: 
select grantor, privilege from user_tab_privs  

where table_name=’<geo-tabel>’; 

Vul i.p.v. <geo-tabel> de naam van de geo-tabel met percelen in. 

 In de output dient kolom ‘grantor’ gevuld te zijn met de Oracle-user die eigenaar is van 
de geo-tabel met beperkingen. In kolom ‘privilege’ moet SELECT voorkomen. 

 
De Oracle tabelnamen zijn configurabel in het NedBrowser stuurmodel.  
 
Een doel van de WKPB applicatie is om de matching te kunnen doen van de records zonder 
KEYADM. Middels de actie NBG_SELECT_BAG voor entiteit BEPERKING worden deze 
geselecteerd en wordt KEYADM gewijzigd in NedMagazijn. 
 

 Voorwaarden stuurmodel 

 Kaartmenu boven - Knoppen 

MENU: Kaartvenster  Knoppen 
MENU: Kaartvenster  Kaartmenu’s 
MENU: Producten  Kaartmenu Boven  selecteer kaartmenu 
 

 
 
De bovenstaande knoppen worden ondersteund en dienen, indien gewenst, aanwezig te 
zijn in het stuurmodel. ZOOM_IN, ZOOM_OUT en ZOOM_OVERVIEW zijn in principe 
overbodig indien de schuifbalk- en pan-control zichtbaar zijn in de kaart. 
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Kaartvenster functienaam Procedure aanroep 

ZOOM_IN NBG_MAP_zoom_in(); 

ZOOM_OUT NBG_MAP_zoom_out(); 

ZOOM_OVERVIEW NBG_MAP_zoom_overview(); 

ZOOM_PREVIOUS NBG_MAP_zoom_previous(); 

PAN NBG_MAP_pan(); 

MEASURE_DISTANCE NBG_MAP_measure_distance(); 

MEASURE_AREA NBG_MAP_measure_area(); 

DELETE_ANNOTATION NBG_MAP_delete_annotation(); 

CLEAR_SELECTION NBG_MAP_clear_selection(); 

TOTAL_REPORT NBG_MAP_total_report(); 

CYCLORAMA NBG_MAP_cyclorama(); 

GLOBESPOTTER NBG_MAP_globespotter(); 

GOOGLE_MAPS NBG_MAP_google_maps(); 

LIVE_MAPS NBG_MAP_live_maps(); 

ZOOM_TO_COORD NBG_MAP_zoom_to_coord(); 

 

 
 
De bovenstaande knoppen moeten aanwezig zijn in het kaartmenu. Het zijn standaard 
knoppen maar ze hebben voor de WKPB een iets afwijkende functionele invulling. 
De eerste knop (DRILL_DOWN)  is alleen zichtbaar indien click_action= 
NBG_DRILL_DOWN_INFO. De tweede knop (RECTANGLE_DRILL_DOWN) is alleen zichtbaar 
indien click_action= NBG_RECTANGLE_DRILL_DOWN_INFO. De derde knop 
(POLYGON_DRILL_DOWN) is alleen zichtbaar indien click_action= 
NBG_POLYGON_DRILL_DOWN_INFO. 
 

Kaartvenster functienaam Procedure aanroep 

DRILL_DOWN NBG_MAP_drill_downl(); 

RECTANGLE_DRILL_DOWN NBG_MAP_rectangle_drill_down(); 

POLYGON_DRILL_DOWN NBG_MAP_polygon_drill_down(); 

 

 
 
De bovenstaande knoppen moeten aanwezig zijn in het kaartmenu.  
De eerste knop (BAG_CONNECT ) is voor het koppelen van beperkingen.  
De tweede knop (BAG_DECONNECT ) is voor het ontkoppelen van beperkingen.  
De derde knop voor het schetsen van beperkingen. De eerste knop is alleen zichtbaar 
indien click_action= NBG_SELECT_BAG of NBG_SELECT_OR_DRAW_BAG. De tweede knop 
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is alleen zichtbaar indien click_action= NBG_DESELECT_BAG. De derde knop is alleen 
zichtbaar indien click_action= NBG_DRAW_BAG of NBG_SELECT_OR_DRAW_BAG. 

Kaartvenster functienaam Procedure aanroep 

BAG_CONNECT NBG_MAP_BAG_connect(); 

BAG_DECONNECT NBG_MAP_BAG_deconnect(); 

BAG_DRAW NBG_MAP_BAG_draw(); 

 

 Kaartmenu onder – Functies 

MENU: Producten  Kaartmenu Onder  selecteer kaartmenu 
 

In het onderste kaartmenu worden de volgende functies ondersteund en dienen, indien 
gewenst en genoeg ruimte onder de kaart, aanwezig te zijn in het stuurmodel: 
 

 
 

 
 

 LET OP: 
DRILL_DOWN_TYPE en SELECTION_TYPE worden niet ondersteund in de WKPB-plugin. 

 

 Objecten 

MENU: Datamodel  Connecties 
MENU: Datamodel  Objecten 
 

De volgende 2 WKPB objecten dienen aanwezig te zijn (objectnaam is hoofdlettergevoelig): 

 BEPERKING 

 PERCEEL 
 

 
 

De naam van de connectie (schema) is configurabel. Na import van bestand WKPB_v50.xml 
mag deze handmatig aangepast worden. Hetzij door in het objectenscherm een andere 
bestaande connectie te kiezen, of door in het connectiescherm de naam van de connectie 
te wijzigen. 

 

 LET OP: 
Check de datamodel status! 

 

 Normale lagen 

MENU: Basislagen  Normale lagen 
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Voor de aansluiting met NedWKPB dient in het NedBrowser stuurmodel de volgende laag 
aanwezig te zijn: 
 
Normale laag (Naam=): 

 BEPERKING 

 PERCEEL 
 

Bij BEPERKING dient de volgende “Where-clause” ingevuld te worden indien kaartmotor 
MapViewer wordt gebruikt: 
 

nvl(#OBJECT#.status,'@') != 'O' 
 

De overige lagen in het stuurmodel dienen ter referentie.  
 

 Thema’s 

Maak voor de laag BEPERKING een “equal ranges” thema met twee klassen en genereer de 
twee legenda-items. Vink “Legenda-items berekenen” uit en pas de legenda-items 
handmatig aan: 
 

 
 
De standaard kleuren en stijlen zijn als volgt: 
 

Entiteit Gekoppeld Niet gekoppeld 

Beperking Vlak, volledig transparant  
vlakpatroon, roze (r255g0b255) 
rand, 2 dik 

Vlak, volledig transparant 
vlakpatroon, paarse (r128g0b255) 
rand, 2 dik 

 

 Redline lagen 

MENU: Basislagen  Redline wizard 
 
De volgende redline laag dient aanwezig te zijn: 
Lagen (Laagnaam=): 
REDLINE_BEPERKING 
 

 
 
MENU: Basislagen  Redline wizard  stap Attributen 
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MENU: Basislagen  Redline wizard  stap Tekenfuncties 
 
Voor deze redline laag geldt dat precies één tekenfunctie vastgelegd moet worden. De 
stijlen (symbool- of vlakstijl) zijn configurabel.  
 

Redline laag Soort functie 

REDLINE_BEPERKING Polygoon  

 

 
 

 Product 

MENU: Producten 
 
Maak een nieuw product aan met als vaste naam WKPB. 
 

 Productgroep 

MENU: Producten  Productgroepen 
 
Maak een nieuw productgroep “WKPB” aan en voeg het product “WKPB” daaraan toe 
middels knop “Producten”. 
 

 Gebruikersgroep 

MENU: Autorisatie  Gebruikersgroepen 
 
Maak een nieuw gebruikersgroep “WKPB” aan en voeg de productgroep “WKPB” daaraan 
toe middels knop “Productgroepen”.” 
 
Zet de vinkjes uit bij: 

 Actieve laagkeuze tonen 

 Toon selectie bij doorprikken in alle lagen 

 Standaard doorprikselectie: ‘Alle lagen’. 
 
Zet kaartmenu boven op Menu_boven_WKPB en kaartmenu onder op 
Menu_onder_WKPB. 
 



 6. Voorwaarden 

NedBrowser API handleiding WKPB webservice 7 Versie 1.0 

 Gebruiker 

MENU: Autorisatie  Gebruikers 
 
Maak een nieuw gebruiker “WKPB” aan en voeg deze toe aan gebruikersgroep “WKPB”. 
 

 Productlagen 

MENU: Producten  Producten  knop Productmenu’s 
MENU: Producten  Producten  knop Productmenu’s  Productlagen 
Of 
MENU: Producten  Productlagen 
 

Maak een nieuw productmenu “WKPB” aan voor de normale lagen en een apart menu’s 
voor de redline laag. 
 

 
 

Voeg de volgende normale lagen toe: 

 BEPERKING 

 PERCEEL 
Voor de laag BEPERKING moet het onderscheidend attribuut Soort ingevuld te worden: 
 

 
 

Het onderscheidend attribuut is noodzakelijk omdat er beperking-contouren van 
verschillende soorten over elkaar heen kunnen liggen. Anders kun je ze bij het koppelen 
niet van elkaar scheiden. Indien er een onderscheidend attribuut is ingevuld, dan verschijnt 
een keuzelijst met de verschillende waarden van het onderscheidend attribuut. De 
beperking-contouren die over elkaar heen liggen moeten dan wel verschillend qua 
onderscheidend attribuut zijn. 
 

 Zoekresultaten 

 Zoekresultaatschermen voor normale lagen 

MENU: Producten  Zoekresultaten 
 
Voor de normale laag BEPERKING dient een zoekresultaatscherm vastgelegd te worden die 
gebruikt worden als zoekingang, laagresultaat en kaartrelatie. Dit resultaatscherm bevat 
tenminste de attributen (vaste naam): 

 ID (N.B. Niet OVW_ID gebruiken aangezien de externe applicatie ID verwacht) 

 KEYADM 

 SOORT 

 MUTATIE_DATUM  

 GEOMETRIE (GML) 
 

De naam van dit resultaatscherm is configurabel (niet vast).  
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Dit resultaatscherm wordt tevens gebruikt voor zoekingang BEPERKING (zie paragraaf 
H6.2.7H). 
 

Voor de normale laag PERCEEL dient een zoekresultaatscherm vastgelegd te worden die 
gebruikt worden als zoekingang, laagresultaat en kaartrelatie. Dit resultaatscherm bevat 
tenminste de attributen (vaste naam): 

 KEYADM 
 

 LET OP: 
Attribuut GEOMETRIE hoeft niet te worden opgenomen als zoekresultaat attribuut. Dit 
in tegenstelling tot de BAG waar dit wel moet aangezien dit doorgegeven moet worden 
aan de landelijke voorziening. Voor WKPB hoeven alleen de kadastrale aanduidingen 
te worden doorgegeven. In V3.3 van de plug-in gaat het koppelen van beperking 
contouren niet goed indien het raakt aan een groot complex perceel met veel 
coördinaten indien het geometrie attribuut is opgenomen in het zoekresultaat. 

 
De naam van dit resultaatscherm is configurabel (niet vast).  
Dit resultaatscherm wordt tevens gebruikt voor zoekingang PERCEEL (zie paragraaf H6.2.7H). 
 

 Zoekingangen 

MENU: Producten  Zoekingangen 
 
In het stuurmodel dienen de volgende zoekingangen (naam op scherm=) aanwezig te zijn: 

 BEPERKING 

 PERCEEL 
 
De zoekingang BEPERKING dient tenminste zoekvelden te hebben gebaseerd op de 
attributen:  

 ID 

 KEYADM 

 MUTATIE_DATUM 
 

 

 LET OP: 
Voor het zoekveld op KEYADM moet gelden:  
Type Lijst: Geen, Operator: =  

 
De zoekingang PERCEEL dient tenminste zoekvelden te hebben gebaseerd op de attributen:  

 ID 

 KEYADM 
 

 

 LET OP: 
Voor het zoekveld op KEYADM moet gelden:  
Type Lijst: Geen, Operator: =  
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 Relaties 

 Admin  Admin/Geo 

MENU: Producten  Relaties  tabblad Admin  Admin/Geo 
 
Het resultaatscherm BEPERKING dient een kaartrelatie met vaste relatienaam = BEPERKING 
te hebben te hebben met de normale kaartlaag (naam presentatie = BEPERKING). Als 
relatieketen wordt ‘Eigen relatieketen (geo object)’ gebruikt. 
Het resultaatscherm PERCEEL dient een kaartrelatie met vaste relatienaam = PERCEEL te 
hebben te hebben met de normale kaartlaag (naam presentatie = PERCEEL). Als 
relatieketen wordt ‘Eigen relatieketen (geo object)’ gebruikt. 
 

 Geo  Admin 

MENU: Producten  Relaties  tabblad Geo  Admin 
 
Laag BEPERKING dient een laagresultaat met vaste relatienaam = BEPERKING te hebben te 
hebben met het zoekresultaatscherm (zoekresultaat = BEPERKING). Als relatieketen wordt 
‘Eigen relatieketen (geo object)’ gebruikt. 
 
Laag PERCEEL dient een laagresultaat met vaste relatienaam = PERCEEL te hebben te 
hebben met de zoekresultaatscherm (zoekresultaat = PERCEEL). Als relatieketen wordt 
‘Eigen relatieketen (geo object)’ gebruikt. 
 

 Instellingen Internet Explorer 

 Geldt alleen voor Internet Explorer: 
In de webservice worden de zoekresultaten getoond in een apart frame (volgens URL 
parameters result_url en result_frame).  

 
Indien de result_url zich in een ander domein bevindt dan de webservice tussenpagina 
dan worden de resultaten in een popup getoond.  
 
Dit kan verholpen worden door in Internet Explorer de volgende beveiligingsinstelling 
aan te passen: 
 
Internet Explorer  Extra  Internetopties  Tabblad Beveiliging  selecteer juiste 
zone  druk op knop 'Aangepast niveau'  groep ‘Diversen’ 
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 Geldt alleen voor Internet Explorer: 
Het XSS-filter (Cross Site Scripting) dient uitgeschakeld te worden voor de Vertrouwde 
websites zone. Zorg er voor dat zowel de BAG/WKPB-plugin-URL als de CGA portal URL 
in de zone Vertrouwde websites is opgenomen (check of in de BAG/WKPB-plugin een 
domein of een servernaam wordt gebruikt). Anders werkt het inzoomen op een 
historisch object vanuit CGA niet en kan de BAG/WKPB-plugin een heel stuk langzamer 
zijn. 
 
Internet Explorer  Extra  Internetopties  Tabblad Beveiliging  selecteer juiste 
zone  druk op knop 'Aangepast niveau'  groep ‘Uitvoeren van scripts’. 

 

Internet Explorer 
 

 
 

Vensters en frames door verschillende domeinen 
laten navigeren  Inschakelen. 
 

(Engelse term: ‘Navigate windows and frames 
across different domains’) 
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