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Inleiding 
 

Deze handleiding is opgesteld voor gebruikers van GBIdesktop 6.3.5. De handleiding geeft gebruikers inzicht in 

de functionaliteiten van deze applicatie en hoe ze kunnen worden gebruikt. Voor GBI 6 zijn verschillende add- 
ons beschikbaar. Dit zijn extra functionaliteiten die bij een specifieke taak kunnen worden gebruikt. De 

handleiding beschrijft de add-ons Rioolkaart en Riooltekenen. Er zijn ook handleidingen beschikbaar voor onder 

andere GBIdesktop en GBIonline.  

 

Mochten er na het lezen van deze handleiding nog vragen zijn dan kunnen deze tijdens kantoortijden (08.00 ‐ 

17.00 uur) worden gesteld aan de GBIservicedesk. Onze medewerkers van GBIservicedesk helpen je graag  

verder. Ook opmerkingen over deze handleiding horen wij graag. 

 

GBIservicedesk 

Telefoonnummer: 0513 634 4444 

E‐mail: support@gbiservicedesk.zendesk.com 
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1. Rioolkaart 
 

De Rioolkaart is een add-on voor GBI 6 waarmee het rioolstelsel kan worden gepresenteerd. In dit hoofdstuk is 

beschreven hoe de rioolkaart (legenda) kan worden opgebouwd en welke instellingsmogelijkheden er zijn. Dit 

wordt beschreven in de volgende paragrafen: 

 

• Het lint; 

• Rioolkaart aanmaken / configureren; 

• Labels handmatig verplaatsen; 

• Infraviewer functionaliteit 

• PDF Export; 

• DXF Export. 
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1.1 Het lint 

 

 

 

In het lint van de Rioolkaart zijn verschillende functionaliteiten aanwezig, deze worden hieronder beschreven. 

 

1. Algemeen 

• Openen – Voor het openen van de rioolkaart; 

• Opslaan – Voor het opslaan van de rioolkaartconfiguratie; 

• Opslaan als… – Voor het opslaan van de rioolkaart onder een andere naam; 

• Sluiten – Voor het afsluiten van de rioolkaart. 

2. Configureren 

• Configureren – Voor het instellen van de rioolkaart: welke objectlagen moeten worden 

gebruikt, hoe moeten deze eruitzien, welke labels moeten worden getoond en hoe moeten 

deze worden getoond. 

3. Labels 

• Keuzelaag – Voor het selecteren van de labellaag die moet worden aangepast; 

• Verplaatsen – Met deze functie wordt de mogelijkheid geboden om labels handmatig te 

verplaatsen; 

• Roteren – Met deze functie wordt de mogelijkheid geboden om labels handmatig te roteren; 

• Opslaan – Hier kan de positionering en het roteren van de labels mee worden opgeslagen; 

• Annuleren – Voor het terugdraaien van gemaakte wijzigingen aan de labels, voordat op 

Opslaan is geklikt; 

• Positioneren – Met deze knop worden alle labels volgens de ingestelde configuratie 

gepositioneerd en er wordt gekeken of er nog nieuwe labels moeten worden getoond of dat 

labels moeten worden verwijderd. Hierbij kan worden aangegeven of de handmatig 

gepositioneerde labels moeten worden meegenomen of dat deze moeten worden 

overgeslagen. 

4. Export 

• PDF – Voor het exporteren van de rioolkaart naar een PDF en vervolgens printen;  

• DXF – Het is mogelijk om de rioolkaart als .DXF bestand te exporteren. Geef de 

bestandslocatie op en de export wordt uitgevoerd. 
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1.2 Rioolkaart aanmaken / configureren 
Voordat de rioolkaart kan worden 

ingericht, moet eerst een legenda 

worden aangemaakt waaruit de 

rioolkaart zijn bronlagen haalt.  

 

Vaak is het noodzakelijk om eerst 

verschillende selecties te maken, 

zodat de leidingen en putten 

verdeeld worden in categorieën.  

 

Voor het aanmaken van selecties 

en legenda’s wordt verwezen 

naar de Gebruikershandleiding 

GBIdesktop.  

 

Ga naar Configureren wanneer 

bekend is waar de bronlagen 

vandaan worden gehaald. 

 

 

 

 

 

 

Klik hier op de knop Nieuw en voer een naam in van 

de rioolkaart. Geef daarnaast aan welke legenda 

wordt gebruikt wanneer de rioolkaart wordt 

geopend. De objectlagen van de rioolkaart worden 

namelijk toegevoegd aan een bestaande legenda. Bij 

het sluiten van de rioolkaart verdwijnen deze lagen 

weer. 
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1.2.1 Instellen lagen & stijlen lagen 

Klik op het tabblad Rioleringen en klik bij het tabblad Instellen lagen op de knop Nieuw. Vul de legenda in 

waaruit de lagen moeten worden gehaald. De rioolkaart haalt zijn objectlagen uit andere legenda’s. Hierdoor is 

het mogelijk om objecten uit verschillende legenda’s toe te voegen aan de rioolkaart. Vervolgens kan het 

legenda-item worden gekozen dat in de rioolkaartlegenda moet worden opgenomen. 
 

 

Hierna kunnen de stijlen worden bepaald. Ga hiervoor naar het tabblad Stijlen lagen en selecteer de laag 

waarvan de stijl wordt aangepast. Nu kunnen de kleuren, stijlen en breedte worden opgegeven. 

 

Bij de putten kan een symbool worden gekozen dat moet worden gebruikt om de put te tonen. In dat geval is 

het kiezen van een kleur niet nodig, de breedte kan wel worden aangegeven. Het toevoegen van symbolen kan 

bij Afbeeldingenbeheer, waarna deze is te selecteren bij de Rioolkaart. Hiervoor wordt verwezen naar de 

Gebruikershandleiding GBIdesktop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonen in legenda geeft aan of het icoontje van de put of streng in de legenda moet worden getoond.   
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1.2.2 Instellen labels & stijlen labels 

Bij de rioolkaart is het mogelijk om labels in te stellen. Vaak worden op een rioolkaart de stroomrichting en de 

BOB begin- en BOB eindput getoond. Ga voor het instellen van deze labels naar Rioleringen → Instellen labels. 

Selecteer de laag waar een label op wordt ingesteld en klik op de knop Nieuw. Vink het selectievakje van 

Stroomrichting aan om de stroomrichting aan te geven. Geef hierna de BOB actueel begin en BOB actueel eind 

op en vul de begin- en eindput in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak op dezelfde wijze 

een label voor de BOB 

begin- en BOB eindput. 

Vink eerst BOB begin of 

BOB eind aan en vul 

hierna de BOB begin en 

de beginput in, voor 

BOB eind de BOB eind 

en eindput. 
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Voor een ander label 

moet alleen een veld 

worden gekozen en 

hoeven geen vinkjes te 

worden aangezet. 

Vergeet niet om een 

naam voor het label op 

te geven, deze is niet 

verplicht maar wel 

gewenst voor het 

inzicht. 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot kunnen ook de stijlen van de labels worden aangepast. Ga hiervoor naar het tabblad Stijlen labels. 

Selecteer de laag waarvan de labelstijl moet worden gewijzigd. Het ligt aan het soort label hoe dit scherm eruit 

ziet. Voor het stroomrichtingslabel ziet het er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier kan de minimale en maximale schaal worden aangepast en kan het icoon worden gekozen dat gebruikt zal 

worden om de stroomrichting aan te geven. Ook de grootte van het icoon kan hier worden ingesteld. Vergeet 

deze niet in te stellen, anders werkt de stroomrichting niet, en wordt deze als een punt getoond.  
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Let op: De stroomrichting moet altijd met een pijl naar rechts worden aangegeven.  

 

Let op: Wanneer de BOB wordt aangepast, moeten de labels eerst worden gepositioneerd voordat de 

stroomrichtingpijl wordt veranderd. 

 

Bij de overige strenglabels ziet het scherm er als volgt uit: 

 

 
 

Ook hier zijn de minimale en maximale schaal in te stellen, maar bij deze labels kunnen ook de stijl, de rotatie 

en positie worden ingesteld. Het vinkje voor Niet overlappend toont labels van dezelfde laag niet. 
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1) Volgen geometrie: Wanneer deze optie wordt aangevinkt, volgen alle labels de geometrie van het 

object waar het label bij hoort. Wanneer een streng in een hoek van 30 graden wordt getoond, zal het 

label ook in 30 graden worden getoond. 

2) Positie t.o.v. object: Hier kan worden aangegeven waar het label ten opzichte van het object moet 

worden geplaatst. Dit kan worden ingesteld tussen 1 en 12 meter. De mogelijkheden zijn (voorbeeld 

ingesteld op 4 meter): 

o Het label wordt 8 meter boven en 8 meter links van het object geplaatst; 

o Het label wordt 8 meter boven en 4 meter links van het object geplaatst; 

o Het label wordt 8 meter boven het object geplaatst; 

o Het label wordt 8 meter boven en 4 meter rechts van het object geplaatst; 

o Het label wordt 8 meter boven en 8 meter rechts van het object geplaatst; 

o Het label wordt 4 meter boven en 8 meter links van het object geplaatst; 

o Het label wordt 4 meter boven en 4 meter links van het object geplaatst; 

o Het label wordt 4 meter boven het object geplaatst; 

o Het label wordt 4 meter boven en 4 meter rechts van het object geplaatst; 

o Het label wordt 4 meter boven en 8 meter rechts van het object geplaatst 

o Het label wordt 8 meter links van het object geplaatst; 

o Het label wordt 4 meter links van het object geplaatst; 

o Het label wordt op het object geplaatst; 

o Het label wordt 4 meter rechts van het object geplaatst; 

o Het label wordt 8 meter rechts van het object geplaatst; 

o Het label wordt 4 meter onder en 8 meter links van het object geplaatst; 

o Het label wordt 4 meter onder en 4 meter links van het object geplaatst; 

o Het label wordt 4 meter onder het object geplaatst; 

o Het label wordt 4 meter onder en 4 meter rechts van het object geplaatst; 

o Het label wordt 4 meter onder en 8 meter rechts van het object geplaatst; 

o Het label wordt 8 meter onder en 8 meter links van het object geplaatst; 

o Het label wordt 8 meter onder en 4 meter links van het object geplaatst; 

o Het label wordt 8 meter onder het object geplaatst; 

o Het label wordt 8 meter onder en 4 meter rechts van het object geplaatst; 

o Het label wordt 8 meter onder en 8 meter rechts van het object geplaatst; 

 

3) Uitlijning: Hier kan worden aangegeven hoe de tekst in het label moet worden uitgelijnd. 

Mogelijkheden zijn: 

o Links; 

o Gecentreerd; 

o Rechts.  

 

 

 

 

 

4) Niet overlappend: Wanneer deze optie is aangevinkt, is van meerdere labels die elkaar overlappen 

maar één label zichtbaar.  
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Voor de rioolput is het rotatiegedeelte iets anders, het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de geometrie van een 

puntobject te volgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Rotatiewijze: Hier kan worden opgegeven of de rotatie van de labels handmatig wordt gedaan of 

volgens een bepaald veld moet gebeuren; 

2) Rotatie veld: Wanneer het vinkje bij Rotatiewijze op rotatieveld gebruiken staat, kan in dit veld 

worden aangegeven welk veld van het betreffende object gebruikt moet worden voor de rotatie; 

3) Rotatie eenheid: Wanneer het vinkje bij Rotatie handmatig bepalen uit staat, kan in dit veld worden 

aangegeven welke eenheid moet worden gebruikt voor de rotatie. Hier kan worden gekozen uit, 

Graden, -Graden en Radialen; 

4) Rotatie (in graden): Wanneer het vinkje bij Rotatie handmatig bepalen aanstaat, is dit veld 

beschikbaar om aan te geven hoeveel graden het label moet worden gedraaid (dit kan ook met een - 

ervoor, bijvoorbeeld -90); 

 

Let op: Alle labels worden in een standaard aangemaakt, de eigenschappen van deze standaard zijn: 

 

• Minimale schaal 1:3500 

• Teksthoogte standaard: 8 

• Lettertype: Arial Narrow 

• Geen achtergrond en omlijning ('Leeg') 

 

1.3 Labels handmatig roteren / verplaatsen 
Wanneer de labels zijn geplaatst, kan het voorkomen dat sommige labels niet helemaal goed staan omdat ze 

bijvoorbeeld over andere labels vallen of net niet mooi de lijn volgen.  

 

In dit geval is het mogelijk om een enkel label te verplaatsen. Ga hiervoor naar de keuzelaag en selecteer de 

labellaag die moet worden verplaatst. Nu worden de knoppen Roteren en Verplaatsen naast dit veld actief. Klik 

op Verplaatsen. Klik nu op het label dat moet worden verplaatst, deze verandert in een punt. Houdt de 

linkermuisknop ingedrukt en sleep het label naar de plek waar deze moet worden getoond. Klik vervolgens op 

Opslaan. Ditzelfde proces geldt voor het roteren van de labels. De labels kunnen ook met negatieve getallen 

worden geroteerd. Wanneer hier bijvoorbeeld -90 wordt ingevuld, zal het label een kwartslag naar links 

worden gedraaid. 
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1.4 Infraviewer functionaliteit 
De infraviewer zoals die aanwezig was in GBI 5 bestaat niet meer. Dit is 

nu standaard functionaliteit van GBI 6. Waarnemingen zijn net als andere 

databronnen toe te voegen aan de databronnenconfiguratie en kunnen 

worden opgenomen in een legenda. Daarnaast is het mogelijk om een 

paspoort aan te maken voor waarnemingen waardoor makkelijk inzicht 

kan worden verkregen in de administratieve gegevens van deze 

waarnemingen. Om waarnemingen op de kaart te tonen, moet deze als 

databron met geometrie aanwezig zijn in het dataschema. Het aanmaken 

van verbindingen, databronnen, legenda’s en paspoorten wordt hier niet 

beschreven, hiervoor wordt verwezen naar de handleiding van 

GBIdesktop.  

 

Wanneer het waarnemingenlegenda-item aanstaat, zullen de waarnemingen op de leidingen worden getoond 

door middel van punten. Als er een paspoort aan is gekoppeld, kan op zo’n punt worden geklikt en het 

paspoort wordt geopend.  

 

Om een video af te spelen vanuit GBI moeten de volgende handelingen worden verricht: 

• Maak een paspoort aan met hierin een hyperlinkveld;  

• Koppel dit veld aan een databasekolom (bijvoorbeeld de kolom Video); 

• Selecteer een waarneming en vul de link in. De link bestaat uit twee delen, het eerste deel verwijst 

naar het pad van de mediaplayer (bijvoorbeeld C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe). Het 

tweede deel is het pad naar het waarnemingsfilmpje (bijvoorbeeld 

S:\Ontwikkeling\Team\Testing\Filmpjes\Rioolbeheer.mp4). 

• Er kan dan worden gekozen om het filmpje op een bepaalde tijd te laten starten, bijvoorbeeld op 20 

seconden. Vul het volgende in: --start-time=20 –loop 

Het volledige pad dat in het hyperlinkveld moet worden ingevuld, is dan: C:\Program Files 

(x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe S:\Ontwikkeling\Team\Testing\Filmpjes\Rioolbeheer.mp4 --start-

time=20 –loop 

 

 
 

1.5 PDF Export 
Het is mogelijk om de rioolkaart te exporteren naar een PDF-bestand, deze kan worden geprint. 

Zoom hiervoor in op het gedeelte van de kaart dat moet worden geprint. Klik op Export – PDF en het 

scherm hiervoor wordt geopend.  

 

Stel het papierformaat in, van A5 tot A0, en de oriëntatie (staand of liggend). Wanneer een schaal wordt 

opgegeven, zal de PDF-print in die schaal worden aangemaakt, anders wordt de schaal gebruikt waarop de 

kaart op dat moment wordt getoond.  

 

Vink Verklaring afdrukken aan voor een verklarende legenda op de printafdruk (zoals hieronder getoond).  
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Geef de locatie op waar het bestand moet worden 

opgeslagen en klik op OK. Er zal een voortgangsscherm 

worden getoond waarna de applicatie wordt gestart die 

PDF-bestanden toont.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 DXF Export 
Tevens kan een DXF export worden gemaakt van alle lagen 

die aanstaan tijdens het gebruik van de rioolkaart.  

 

Klik op Export – DXF en voer een 

bestandslocatie in. Wanneer op OK wordt 

geklikt, wordt de DXF samengesteld en wordt een 

voortgangsoverzicht getoond van alle lagen die worden 

geëxporteerd. 
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2. Riooltekenen 
 

Riooltekenen is een add-on voor GBI 6 waarmee het rioolstelsel kan worden getekend. In dit hoofdstuk staat 

beschreven hoe riooltekenen kan worden gebruikt en welke instellingsmogelijkheden er zijn. Dit wordt 

beschreven in de volgende paragrafen: 

 

• Het lint; 

• Plaatsen van putten; 

• Invoegen van een streng; 

• Verplaatsen van putten; 

• Invoegen van een put. 

 

2.1 Het lint 
 

 
 

 

In het lint van Riooltekenen zijn verschillende functionaliteiten aanwezig, deze zijn hieronder beschreven. 

 

1. Importeren 

• Importeren – Deze functie is nog niet actief in versie 6.3.4, later zal de mogelijkheid worden 

gegeven om CSV-files met putcoördinaten te importeren; 

2. Selectie 

• Selectie - Hier worden de objectlagen ingevoerd waarmee moet worden gewerkt onder 

Riooltekenen; 

3. Tekenen 

• Plaatsen – Voor het plaatsen van een put; 

• Verplaatsen – Voor het verplaatsen van een put en de strengen die hieraan verbonden zijn; 

• Invoegen put – Voor het plaatsen van een put in een streng waardoor de streng wordt 

opgedeeld; 

• Invoegen streng – Voor het plaatsen van een streng tussen twee putten, waardoor de streng 

direct gekoppeld is aan de putten; 

• Opslaan – Hiermee worden putten en strengen opgeslagen; 

• Annuleren – Voor het terugdraaien van de gemaakte wijzigingen aan de putten en strengen, 

voordat op Opslaan is geklikt. 
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2.2 Plaatsen van putten 
Vanuit Riooltekenen is het mogelijk om een put op de kaart te plaatsen. Ga hiervoor eerst éénmalig naar 

Instellingen. Geef bij Instellingen → Riolering tekenen op welke databronnen worden gebruikt bij 

Riooltekenen. 
 

 
 

Vul de algemene instellingen in en de instellingen bij Begin put en Eind put in en klik op OK. 
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Ga naar het tabblad Riooltekenen wanneer deze gegevens zijn ingevuld. 

Hier kunnen nu de putten en strengen worden aangegeven en is het 

mogelijk om putten te plaatsen en te verplaatsen. Het maakt niet uit 

welke objectlaag in de legenda is geselecteerd, de knop Plaatsen is 

alleen voor putten.  

 

2.3 Invoegen van een streng 
Na het plaatsen van putten kan een streng tussen de putten worden geplaatst. Klik op 

Invoegen Streng. Klik nu op de putten waartussen de streng moet worden geplaatst. Klik 

op Opslaan, de streng is nu aangemaakt en heeft een begin- en een eindput.  

 

Let op: Bij het plaatsen van de streng moet rekening worden gehouden met de beginput en 

de eindput. De eerste put die wordt geselecteerd, is altijd de beginput. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Verplaatsen van putten 
Wanneer met Riooltekenen een put wordt verplaatst waaraan een streng is gekoppeld, wordt de streng mee 

verplaatst. Klik op de knop Verplaatsen en klik een put aan. ‘Sleep’ deze put naar de plek waar deze moet 

komen. Nu worden de strengen met stippellijnen aangegeven. Klik op Opslaan. De strengen wordt mee 

verplaatst. 
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2.5 Invoegen put 
Met de Riooltekenen add-on is het mogelijk om een put te plaatsen in een streng, waardoor de streng wordt 

opgedeeld. De administratieve gegevens worden gekopieerd, met uitzondering van de ID-velden. Klik hiervoor 

op de knop Invoegen Put. Klik vervolgens op de streng waarop de put moet worden geplaatst en klik op 

Opslaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


