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1 Inleiding 

Dit document beschrijft de functionele aanpassingen en toevoegingen die in de GBIappsbank, 
GBIkennisbank en het Gegevenswoordenboek GBI (GWBI) zijn doorgevoerd voor versie 6.3.8.  
Deze nieuwe functionaliteiten hebben vooral betrekking op de apps en kennis voor de disciplines 
Wegen en Riolering. Daarnaast zijn er binnen de GBIappsbank een aantal algemene 
functionaliteiten toegevoegd.  
 
Het CROW heeft de Wegbeheersystematiek 2011 (publicatie 147) geactualiseerd tot de 
Wegbeheersystematiek 2019. Binnen versie 6.3.8 zijn in de GBIappsbank diverse aanpassingen 
doorgevoerd om conform deze Wegbeheersystematiek 2019 te kunnen werken.  
Het CROW controleert periodiek of de wegbeheersystematiek op een correcte manier is 
toegepast in de beheersoftware van de verschillende leveranciers. GBI heeft deze keuring 
doorstaan, waardoor de software gecertificeerd is. In deze release zijn naast de aanpassingen 
voor de Wegbeheersystematiek 2019 direct ook diverse wensen van gebruikers op het vlak van 
wegbeheer toegevoegd.  
 
Voor de discipline Riolering hebben de aanpassingen vooral betrekking op de GBIkennisbank. De 
maatregelen en maatregelpakketten voor riolering zijn vereenvoudigd, geactualiseerd en verder 
afgestemd op de kennisbank van RIONED. Hiermee kan de landelijke methodiek worden 
gehanteerd terwijl het tevens eenvoudiger is geworden de standaard kennislijst bij te stellen op 
de lokale situatie.  
Verder zijn de laatste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het 
GegevensWoordenboek Stedelijk Water (GWSW) opgenomen in het GWGBI 3.8. Alle typeringen, 
kenmerken van de objecten van GWSW 1.5.1 komen hiermee beschikbaar in GBI.  
 
Meer informatie over de nieuwe en gewijzigde functionaliteiten in versie 6.3.8 volgt in de 
volgende hoofdstukken. 
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2 Discipline Wegen 

Hierna zijn de nieuwe en gewijzigde functionaliteiten voor wegen beschreven. 

2.1 GBIapp-kwalitatief plannen wegen 

Deze paragraaf heeft betrekking op de nieuwe en gewijzigde functionaliteiten omtrent het 
kwalitatief plannen van wegen. 

2.1.1 Kaders klein- en groot onderhoud 

In het resultaat van de GBIapp-kwalitatief plannen wegen is een nieuw veld Workflow status 
beschikbaar.  
 

 
 
Wegvakonderdelen met maatregelen van geringe omvang krijgen de waarde Workflow status = 
Klein onderhoud. Door het veld Workflow status op ‘Klein onderhoud’ te zetten kunnen deze 
maatregelen worden uitgefilterd, waardoor de hoeveelheid werk bij het uitvoeren van de 
maatregeltoets wordt verminderd.  
 
Wegvakonderdelen met maatregelen van grotere omvang krijgen de waarde Workflow status = 
Maatregeltoets. Door het veld Workflow status op ‘Maatregeltoets’ te zetten is duidelijk dat dit 
onderdeel getoetst moet worden tijdens de maatregeltoets (met de GBIaddon-maatregeltoets). 
 
Het vullen van de waardes in het veld workflow status gebeurt op basis van de kosten van de 
maatregel die op het object wordt gepland. Als standaard is een default waarde van € 1.500,00 
ingevuld. Bij het aanmaken van de planning kan deze default waarde op het instellingen tabblad 
naar wens worden aangepast. 
Het kenmerk Workflow status wordt alleen toegekend aan de maatregelen van planjaar 1 en 2. 
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Het attribuut Workflow status wordt ook teruggeschreven naar GBIbasis, naar de tabel 
Wegvakonderdeel. 
 

 
 
De domeinwaarde ‘Klein onderhoud’ is voor deze aanpassingen nieuw toegevoegd aan het 
GWGBI. 
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2.1.2 Melding inspectiegegevens 

De GBIapp-kwalitatief plannen wegen is uitgebreid met een signalering die aangeeft wanneer 
inspectieresultaten van verschillende rondes onderling erg afwijken. Een afwijking is groot als het 
meer dan één schadecijfer betreft. 
De signalering is te vinden op het tabblad Arealen, in de vorm van een rode kleuring van het 
inspectiecijfer dat meer dan 1 cijfer afwijkt. 
De GBIapp-kwalitatief plannen wegen kijkt hiervoor naar de inspectiehistorie in de tabel 
GB_WEGINPECTIES, er wordt maximaal 2 jaar teruggekeken.  
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2.1.3 Wens verzorgend onderhoud op instellentabblad 

Het vinkje voor het maatregeltype Verzorgend onderhoud is weggehaald op het instellen 
tabblad. Verzorgend onderhoud kan namelijk niet kwalitatief gepland worden voor wegen. 

2.1.4 Maatregelgroep 

Het veld Maatregelgroep is nieuw beschikbaar in het resultaat van de GBIapp-kwalitatief plannen 
wegen. Hierdoor kunnen maatregelen makkelijker worden gefilterd en gegroepeerd op de 
maatregelgroepen die binnen de systematiek Wegbeheer worden gehanteerd.   
Dit veld wordt ook meegenomen bij het terugschrijven van de maatregelen naar GBIbasis. 
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2.2 GBIapp-cyclisch plannen wegen 

In deze paragraaf zijn de nieuwe en gewijzigde functionaliteiten omtrent het cyclisch plannen van 
wegen beschreven. 

2.2.1 Uitschakelen cyclische maatregelen 

Om de resultaten van de kwalitatieve en cyclische planning beter op elkaar af te stemmen is de 
GBIapp-cyclisch plannen uitgebreid met een functie waarmee een cyclisch maatregel 
uitgeschakeld kan worden op basis van een kwalitatieve (of bijgestelde) maatregelen.  
 
Voor het gebruiken van deze functie is op het instellentabblad het vinkveld ‘Check 
kwal./bijgesteld’ toegevoegd. 
 

 
 
Op het moment dat voor eenzelfde wegvakonderdeel een maatregel met één van onderstaande 
plan statussen aanwezig is (in de planningstabel) dan worden de cyclische maatregelen 
uitgeschakeld voor dat wegvakonderdeel. Dit wordt niet alleen gedaan voor maatregelen in 
hetzelfde jaar, maar ook voor 5 jaar ervoor en 5 jaar erna.  
 
Afstemming vindt plaats op maatregelen met onderstaande planstatussen binnen deze periode:  

 Kwalitatief; 

 Kwalitatief achterstand; 

 Bijgesteld; 

 Uitgevoerd; 

 Vastgesteld (deze waarde is nieuw toegevoegd in het GWGBI). 
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2.3 Gegevenswoordenboek GBI (GWGBI) 

In het Gegevenswoordenboek GBI zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd op het gebied van 
Wegen. Deze aanpassingen zijn ten behoeve van de registratie van wegvakonderdelen en hebben 
verder geen impact op de GBIapps. 

2.3.1 Inspectieronde  

Het nieuwe veld Inspectieronde is toegevoegd aan het object Wegvakonderdeel. Dit veld geeft de 
optie om selectieronden te registreren bij het wegvakonderdeel en hierop te kunnen selecteren. 
Het veld inspectieronde is alfanumeriek veld, zodat iedere gemeente vrij is om dit naar wens in te 
vullen. 

2.3.2 Nieuwe attributen bij maatregel 

De planningstabel van wegvakonderdelen is uitgebreid met de volgende velden: 

 specifieke eisen aan mengsels 

 constructiedikte en –opbouwen 

 functionele specificaties 

 de weersomstandigheden tijdens de uitvoering 
 
Het gaat weer om alfanumeriek velden, zodat iedere gemeente vrij is om dit naar wens in te 
vullen. 
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3 Riolering 

Hierna zijn de nieuwe en gewijzigde functionaliteiten voor riolering beschreven. 

3.1 GBIapp-kwalitatief plannen riolering 

Deze paragraaf heeft betrekking op de nieuwe en gewijzigde functionaliteiten omtrent het 
kwalitatief plannen van riolering. 

3.1.1 Eenduidige benaming van maatregelen 

De naamgeving van de maatregelen in de GBIapps cyclisch plannen en kwalitatief plannen zijn 
eenduidig gemaakt. De maatregelnamen in de GBIapp-kwalitatief plannen riolering zijn daarom 
aangepast. In beide apps wordt nu de ‘lange naam’ van de maatregel getoond en niet meer de 
afgekorte maatregelnaam, dus ‘beton rond 300-Vervangen’ i.p.v. alleen ‘Vervangen’.  
 

 

3.1.2 Eigen rekenmotor importeren 

Om klanten beter te kunnen helpen te plannen en begroten met een eigen rekenmotor is in de 
GBIappsbank functionaliteit gebouwd, waarmee vanuit Excel werkbladen een nieuwe 
rekenmotor kan worden geïmporteerd. Gezien de complexiteit van de rekenmotor is deze 
functionaliteit binnen de GBIappsbank niet voor de eindgebruiker beschikbaar. 
Wilt u met een eigen rekenmotor plannen dan kunt u deze zelf samenstellen in een aan u 
geleverd Excel-format en kan deze voor u in de GBIappsbank worden geïmporteerd. Hiervoor 
kunt u contact opnemen met uw Antea Group beheeradviseur of de GBI Servicedesk.       
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3.1.3 Gekozen rekenmotor zichtbaar op het instellentabblad  

De gekozen rekenmotor is nu zichtbaar in het instellingen tabblad van de planning. Hierdoor is 
inzichtelijk te maken welke rekenmotor bij welke planning is gebruikt. 

3.1.4 Aantallen en regels op tabblad Arealen 

Op de tabbladen Arealen en Arealen (Uitval) wordt onderin een optelling gegeven van het totaal 
aan objecten die wel in de berekening worden meegenomen en die niet worden meegenomen 
(uitval). 
Vrijvervalleiding met meerdere rioolinspecties met dezelfde inspectiedatum werden hierin ook 
meerdere keren meegeteld. Dit is opgelost. Een vrijvervalleiding wordt nu altijd maar één keer 
meegeteld en getoond op één van beide Areaal tabbladen.  
 

 
 

3.2 GBIkennisbank 

De standaard Antea Group kennislijst in de GBIkennisbank is voor de discipline riolering 
aangepast. 

3.2.1 Aangepaste kennislijst voor kwalitatief en cyclisch plannen 

Met de standaard Antea Group kennislijst werd een maatregel + maatregelprijs eerder bepaald 
op basis van 4 kenmerken (Standaard Stelseltype, Standaard Materiaal rioolleiding, Buisvorm en 
Standaard Buistype). Dit resulteerde in heel veel combinatiemogelijkheden en dus erg lange 
kennislijsten. De standaard maatregelen zijn nu ingericht naar 1 kenmerk, namelijk standaard 
buistype en voor de cyclische maatregelpakketten de combinatie standaard stelseltype en 
standaard buistype. Hiermee is het standaard maatregelpakket sterk ingedikt en afgestemd op de 
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kennisbank van RIONED. Ook de eenheidsprijzen van de maatregelen zijn hierop afgestemd en 
geactualiseerd.  

 
 
De overige kenmerken kunnen nog wel worden gebruikt om eigen klant specifieke kennislijsten 
te maken.  

3.3 Gegevenswoordenboek GBI (GWGBI) 

Het GegevensWoordenboek Stedelijk Water is ontwikkeld door RIONED. Stichting RIONED is 

continu bezig om de gegevensstandaard GWSW (GegevensWoordenboek Stedelijk Water) te 

verbeteren en uit te breiden, de vigerende versie van GWSW is 1.5.1.  

Deze versie van GWSW is verwerkt in GWGBI versie 3.8. Dit betekent dat alle wijzigingen tussen 

de vorige versie en deze nieuwste versie zijn opgenomen in GWGBI 3.8.  

Alle typeringen, kenmerken van de objecten van GWSW 1.5.1 zijn hiermee beschikbaar in GBI. 

Meer informatie over GWSW is te vinden op: 

•  https://data.gwsw.nl  

•  https://www.riool.net/applicaties/gegevenswoordenboek-stedelijk-water  

https://data.gwsw.nl/
https://www.riool.net/applicaties/gegevenswoordenboek-stedelijk-water


Releasenotes 
GBIappsbank, GBIkennisbank en GWGBI versie 6.3.8 
projectnummer 0459916.100 
19 januari 2021 revisie 1.0 
  

 
 
 
 

Blad 11 van 13 

 

4 Algemene aanpassingen 

Op basis van wensen van gebruikers zijn onderstaande aanpassingen doorgevoerd in 
alle/meerdere apps. 

4.1 Aanlegjaar/bouwjaar/plaatsingsjaar verplicht bij meerjaarlijkse maatregelen 

Voor het cyclisch plannen (en uitvoeringscalculatie) van alle disciplines is het attribuut 
aanlegjaar/bouwjaar/plaatsingsjaar nooit verplicht geweest. De reden hiervoor is dat de 
frequentiemaatregelen prima ingepland kunnen worden zonder aanlegjaar/bouwjaar/ 
plaatsingsjaar Vooral bij de groenobjecten wordt het aanlegjaar (plantjaar) nauwelijks 
geregistreerd. Om deze reden zijn de meerjarige maatregelen in de maatregelpakketten 
omgerekend naar frequentiemaatregelen, waardoor er zonder aanlegjaar gerekend kan worden.   
Er zijn echter disciplines, bijvoorbeeld de discipline Wegen, waar zowel frequentiemaatregelen 
als meerjarige maatregelen door elkaar worden gebruikt. Voor de bepaling van het planjaar van 
een meerjarige maatregel is wel het veld aanlegjaar/bouwjaar/plaatsingsjaar nodig.  
Eerder kon het voorkomen dat een object, bijvoorbeeld een wegvakonderdeel, met een 
ontbrekend aanlegjaar wel de frequentiemaatregelen kreeg ingepland, maar geen meerjaarlijkse 
maatregelen.  
Vanaf nu wordt bij een object, waarbij een meerjarige cycli voorkomt in de kennislijst het 
aanlegjaar/bouwjaar/plaatsingsjaar verplicht gesteld. Ontbreekt dat gegeven dan komt het 
object in de uitval, met de reden ‘Kritische gegevens ontbreken’. 
 

4.2 Verduidelijken uitval door kleuring 

Om sneller te zien waarom een object niet meegenomen wordt in de planning is een arcering 
toegevoegd binnen het tabblad uitval. Dit is gedaan voor alle cyclisch planning apps (incl. 
uitvoeringscalculatie groen) en de kwalitatief planning apps (wegen en riolering). Hierbij wordt 
met een kleurtje aangegeven welk attribuut ervoor gezorgd (door geen of een foutieve waarde) 
heeft dat het object in de uitval komt. Dit kunnen ook meerdere attributen zijn. 
 
Kritische gegevens die ontbreken/foutief zijn gevuld en rand voorwaardelijk zijn om te kunnen 
rekenen krijgen de kleur rood. 
Kenmerken die niet matchen met de kennislijst waardoor geen match tussen de data en kennis 
kan worden gemaakt krijgen de kleur oranje. (Let op: voor cyclisch plannen krijgen alle 
kenmerken de kleur oranje, omdat niet bepaald wordt welk kenmerk precies voor de uitval 
zorgt). 
 
Een te oude inspectiedatum die in de GBIapp-kwalitatief plannen wegen voor de uitvalreden 
‘Inspectie is te oud’ zorgt krijgt ook de kleur oranje. 
In de GBIapp-kwalitatief plannen riolering is er gebruik gemaakt van twee tinten rood, om het 
onderscheid in vaste gegevens en inspectiegegevens te maken.  
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4.3 Eigen kennislijsten importeren 

Om klanten beter te kunnen helpen bij het plannen en begroten met eigen klant specifieke 
kennislijsten is functionaliteit gebouwd, waarmee vanuit Excel werkbladen nieuwe kennislijsten 
kunnen worden geïmporteerd. 
Wilt u met een eigen klant specifieke kennislijst om te kunnen plannen en begroten dan kunt u 
deze zelf samenstellen in een aan u geleverd Excel-format en kan deze voor u in de GBIappsbank 
worden geïmporteerd. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw Antea Group beheeradviseur of 
de GBI Servicedesk. 

4.4 Overige wijzigingen GWGBI 

Naast de in de voorgaande hoofdstukken al genoemde wijzigingen m.b.t. wegen en riolering is 
het Gegevenswoordenboek GBI ook gewijzigd voor andere doeleinden. Deze worden in de 
volgende paragrafen benoemd. 

4.4.1 Kunstwerken 

Voor het beheer van kunstwerken zijn in versie 3.8 van GWGBI een aantal wijzigingen 
doorgevoerd voor een verbeterde NEN2767 conditiescore berekening. Hiervoor zijn 
aanpassingen gedaan in een aantal NEN 2767 domeinen en is het mogelijk een 
vervangingswaarde te registreren voor elementen en bouwdelen.  
Naast de wijzigingen t.b.v. van de NEN 2767 is ook de Antea Group standaard die geldt voor 
kunstwerken verbeterd. 

4.4.2 WIBON 

De wet die sinds 2008 richtlijnen gaf voor zorgvuldig graven, de Wet informatie-uitwisseling 
ondergrondse netten (WION, ook wel grondroerdersregeling), is veranderd en heet nu Wet 
informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON). In de 
WIBON zijn een aantal gegevens verplicht die in het verleden niet uitgewisseld konden worden. 
In versie 3.8 van het GWGBI zijn deze opgenomen, zodat deze geregistreerd kunnen worden in 
GBI. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Contactgegevens 
Tolhuisweg 57 
8443 DV  HEERENVEEN 
Postbus 24 
8440 AA  HEERENVEEN 
T. 0657995668 
E. arjan.wagemakers@anteagroup.com 
 

www.anteagroup.nl 
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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