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1.INLEIDING

Naenkelejarenonderzoek iseensysteemontwikkeldwaarmeegegevens,dievoordeinvoerterberekeningvanhetstandaardpakketmet
tabellenvandeCultuurtechnischeInventarisatieNederland,beschrevendoorVanWijkenLinthorst,nodigzijn,indigitalevormkunnen
wordengeleverd.Inenkeleouderenota's zijnstappenvandezeontwikkelingvastgelegd.Denubeschrevenwerkwijzeismedeontstaannaar
aanleidingvangesprekkenineengroepjebestaandeuiting.A.W.B.Andringa,
ing.H.A.v.Kleef,ing.Th.J.Linthorst,ir.A.C.Visserening.C.v.Wijk.
Daarnaastisdankbaargebruikgemaaktvanprogramma'sdieF.Mijnhardt
vanIWIS-TNOvoordeverwerkingvandedigitaliseringheeftgeschreven.Tevensisdankverschuldigd aaning.C L .RoeleveldvanRAET
enir.P.M.M,vanOschening.M.J.G.SpaaivandeHeidemijvoorgegevenadviezenenvoordemedewerkingbijhetvervaardigenvandeprogramma's.
Voordeactieveencritischemedewerkingvanvelemedewerkersvan
hetTechnischRekencentrumRoermondbijhetingangzettenvande
praktische toepassingenvanhetsysteemisdeschrijverzeerdankbaar.
Mededoordeinzetvandezemensenishetsysteemgegroeid toteenin
depraktijkgoedbruikbaargeheel.
Eenbeschrijvingvandethanstevolgenwerkwijzewordtgegeven
ineendrietalnota's.Indeeerstewordtdeprocedureinwatgrovere
lijnengeschetst,indetweedewordtingegaanopdetailsvandeprogramma's.Deze,derde,notaisbedoeldalseenhandleidingvoordeuitte
voerenwerkzaamheden.Instructiesvoordevoorbewerkingenvanhette
metenkaartmateriaalwordengegeven.Demeetprocedurewordtbeschreven.Vanelkbeschikbaarcomputerprogrammawordteenkorteomschrijvinggegevenwelkewerkzaamhedendecomputeraandehandvanditprogrammaverricht.Daarnaastwordtvoorelkprogrammavermeldwelkegegevensdienentewordeningetoetstopdebijdecomputeraanwezige
console,welkeoutputhetprogrammageeftenwelkefoutmeldingengegevenkunnenworden.Normaliterzullendefoutmeldingenachterwege
blijven.Doorzetevermeldenlijktdeprocedureingewikkelderdanze
inwerkelijkheid is.Treedtechtereenfoutopdanzalmendezehandleidingnodighebbenomnatekunnengaanhoezalmoetenwordeninge-

grepen.Voorditdoeldienenookdeopenkelepagina'svermeldeorganisatieschema'svandefiles (stukkeninformatieopmagnetischeschijf
vandecomputer)diebijdediverseprogramma's ingebruikzijn.Voor
dekarteringvandiversekaartenwordenkorteinstructiesgegeven.
Teneindehetoverzichttebehoudenop degevolgdeprocedureisalsbijlage 1 eengrootschemavandehandelingenenprogrammanamen
toegevoegd.
Debeschrijving isgerichtopeenHewlettPackardcomputer,opgesteldbijdeHeidemijteRoermond.Debenodigdeapparatuurdiebeschikbaaris:
-digitizer (Haromat)metponsbanduitvoer
-ponsmachinemetomzetterponskaart-»•ponsband
-HPcomputermetponsbandlezer,vastemagneetschijfenlosse(verwisselbare)magneetschijf,toetsenbord,beeldschermenregeldrukker
-plottet (grotetekenmachinevanHagen)
Eenopmerkingvooraf:
Waarindeinstructieswordtgesprokenoverpercelenwordtbedoeldde
kleinstegemetenvlakkenvaneengebruiker.Afhankelijkvandegegeven
opdrachtzijndittopografischepercelenofkavels.Pasineenzeer
laatstadiumvandetevolgenprocedurewordtinbeidetypenmeting
onderscheidgemaakt.
Delezerwordteropgeattendeerddatdeontwikkelingvanhet
systeembijhetgereedkomenvandezebeschrijvingnietwordtbeëindigd.
Invervolgnota's zullenlaterplaatsvindendeontwikkelingenwordenbeschreven.
Algemeen:
Bijhetdigitaliserenvanelkekaart,terplekkeisdithiernaniet
aangeduid,dienthetkaartbladredelijkgoednoordgeoriënteerd (noorden
boven)goedgefixeerd opdedigitizer tezijngemonteerd.
Eenlaatstebelangrijkeopmerkingvooraf:
Voordewerkingvanprogramma'stetoetsenwaardenwordeninhetalgemeennietoplogicagecontroleerd!Ditbetekentdatdeoperatorzicher
goedrekenschapvandienttegevenwatdebetekenisisvanoptegeven
informatieenbijvoorbeeld geen3indienttetoetsenwanneergevraagd
wordteen1ofeen2tevermelden.

2.KAARTENMETGRENZENVANKAVELSOFPERCELEN
2.1.K a a r t i n h o u d
Kaartenwaarmeewordtgedigitaliseerd bevattendevolgendeinformatieperperceelofkavel:
-voorlopigperceel-ofkavelnummer*;
-centraalperperceelofkavelgelegenpunt;
- grensvanperceelofkaveltebeginnenbijeenpuntdatvoordeberekeningvandeontsluitingsafstandwordtgebruikt;
-ontsluitingsroutenaardewegmetvermeldingvandeaardvandeverhardingvandieroute.
2.2.V o o r b e w e r k i n g e n

van het

kaart-

m a t e r i a a l
Opdecalques,waaroplaterdedigitalisering zalwordenverricht,
hetwegenneten,waarvoorkomend,steileafrittenvandijkenen,waar
vervoeroverwaterplaatsvindt,hetwater inkleuropdeachterzijde
overnemen.Tegebruikenkleurenhierbij:verhardewegroze,semiverhardewegmeteengebloktelijninoranjeaangeven,onverhardeweg
geel,autowegpaars,steileafritbruin,waterblauw.Bijeenkavelgewijzeinventarisatiemeteenslingertjedooreenlijnaanduidendat
debetreffendelijngeentedigitaliserenkavelgrensvormt(zie
• * * -

schets)
Depercelenofkavelseenvoorlopignummergevenmetgroeneinkt.Dit
nummeriseen3-cijferignummer.Deduizendtallenvanhetvolgnummer
(2cijfers,max.31)schrijvenmetdeletterDbijheteersteperceelofkavel
vaneengroepaanelkaargrenzendepercelenofkavels(Disafkortingvan
deelgebied).Hetlaagstevolgnummervankavelofperceelis001;hethoogste
kan999zijn.Hetisevenwelniettoegestaandathetaantalduizendtallen

"Bijeenkavelgewijzeinventarisatiemaghetkavelnummerpergebruiker
zijnweggelaten.Alleenbijdehuiskaveldientaltijdhetnummerte
zijnvermeld (totdatdeprocedureingrijpend zalzijngewijzigd).Met
hetprogrammaNUKAVwordendekavelsautomatischgenummerd.Bijeen
perceelgewijzeinventarisatiegeldthetzelfde.Depercelenperkavel
dienenweltezijngenummerdenwelindezelfdevolgordealsdein
par.2.2aangegevenvoorlopigenummers.Deautomatischenummeringvan
dekavelsgeschiedthiermethetprogrammaNUPER

- * * •

vanhetvolgnummerbinneneendeelgebiedverandert.Devolgnummerszodanig
toekennendatzijtevenseenlogischemeetvolgordevandepercelenaanduiden.
Ineenlijstjebijhoudenwelkevolgnummerszijngebruiktzodatlaterbij
demetingnietbehoefttewordengezochtnaarnietaanwezigevolgnummers.
Hetisgewenstbijdenummeringtevensrekeningtehoudenmetde
toekomstigebladindelingdiewordtbeschreveninschemavanbijlage1bij
hetprogrammaSAMPE.Doorophetoriginelethansvoortebereidenblad
eerstallekavelsofpercelenvaneentoekomstigbladtenummerenen
danovertegaannaareenandergedeeltewordtdeprocedurelatervereenvoudigd.Weldientmen nunauwkeurigpertedigitaliserenbladte
noterenwelkenummersophetbladdienentewordengemeten.
Hetistevensmogelijkdenummeringcompleettemaken vooreen
deelgebieddatovermeerderetedigitaliserenbladenisverspreid.
Bijdeovergangvanhetenebladnaarhetanderebladdientdanwel
decodeDmethetduizendtaltewordenvermeldbijheteersteperceel
ophetnieuweblad.Ookindatgevaldientnauwkeurig tewordenbijgehoudenwelkenummersophetbladdienentewordengedigitaliseerd.
Bijdedigitaliseringdientmendanmetextrazorgtelettenopde
duizendtallenvermeldbijdecodeD.Bijdelateresamenvoeging isde
verwerking ietseenvoudigerensneller.
Hiernaopdegenoemdecalquesdevolgendewerkzaamhedeninvolgorde
vandevolgnummersvandepercelenuitvoerenvoorzoverhetbewerkingenperperceelbetreft:
1)Binnenelkperceeleencentraalgelegenpuntmarkeren.Hetpuntis
hetmiddenvaneenlaterdoordetekenmachineaantebrengenkavelofperceelnummer.Bijsterkdriehoekigepercelenditpuntwatin
hetruimeredeelvanhetperceelkiezen.
Isteverwachten datbijautomatischeplaatskeuzedetekenmachine
nummersdoorelkaarzaltekenendanwaarmogelijkhetpunteenwat
andereplaatsgeven.
Daardecoördinatenvandegekozenpuntenookvoorandereberekeningenwordengebruiktmoetelkpuntiniedergevalbinnendeperceelsbegrenzingliggen.
2a)Grenzencompleterenopaansluitendebladen.

2b)Alleknikpunteningrenzenvantemetenpercelen (degenummerde
percelen)vaststellenenmarkerenopdecalques.Waardegrens
nietgeheelisgesloteneenafsluitingtekenen.Overbodigelijnendie
totverwarring tijdensdemetingaanleidingkunnengevenwegkrabben.Detijdhiervoorbenodigdwordtruimschootsgecompenseerd
doordeverminderingvantijdvoorhetaanbrengenvancorrecties
bijfoutenindemeting.Bijbochteneenzodanigaantalpuntenmarkerendatdeafstandvankoordetotboog (zieschetsoppag.6)niet
meerbedraagtdan0.5mm (ondekaart 1:5000)*.Biikortebochtenis
echtereengrotereafwijkingtjoegestaan(bijvoorbeeldbijwegkruisingen).Tervoorkomingvanproblemenbijdemiddelingvancoördinatenvanpunten (coördinatenvanpuntendievakerwordengemeten
wordendoordecomputerbinneneendeelgebied,rekeninghoudend
meteenzekereonnauwkeurigheid vandemeting,gemiddeld)deknikpuntenniettedichtbijelkaarkiezen.Bijvoorkeurdeafstand
tussenknikpuntennietkorterdoenzijndan2mm (opkaarten
schaal 1:5000)**.Hetisdebedoelinghetaantalaanteduiden
puntenbinnendegesteldenormenzokleinmogelijktehouden.
Bijdesituatiesalsoppag.6indemiddelstefiguurgeschetstde
topografiewijzigenineenvormalsrechtsisaangegeven.Bij
smallepercelenzijnproblemenniettevoorkomen.Daarzalmetde
handmoetenwordeningegrepenwanneeruitdecontrolekartering
blijktdatpuntentenonrechte zijngemiddeld.Deberekendecoördinatendienendantewordengemuteerdmethetdaarvoorvanbelang
zijndemutatieprogramma. (Blijkenteveelpuntentezijnsamengevoegddankanwordengeprobeerd ofmeteenherberekening,waarbij
eenhogeremeetnauwkeurigheid isingebouwd,betereresultaten
wordenverkregen).Bijsmallewegenzullenmeestalgeenproblemen
ontstaandaarbeidekanteninhetalgemeeninverschillendedeelgebiedenzijngelegen.

*0,3mmopkaartenschaal 1:10000
**1 mmopkaartenschaal 1:10000
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Daarveeldammetjesenduikersopdekaart

doordemensenvande

TopografischeDienstmetdwarsstreepjesenpijltjeszijnaangeduid
staanopdekaartenveelstorendelijntjes,dievoordemeting
geenbetekenishebben.Tervoorkomingvanproblemenbijdemeting
zalhetdaaromgewenstzijnhetmarkerenvantemetenpuntente
doenmetgekleurdeinkt.Tervoorkomingvaneentijdrovendecorrectienademetingdientaparttewordennagegaanofbijaansluitendebladenopdegemeenschappelijkegrenzenallepuntenopdebetreffendebladenidentiekzijn.Elkvergetenpuntgeeftaanleiding
toteenfoutmeldingbijdetweedekontrolekartering.Hetherstellenvaneenfoutkostrelatiefveeltijd.
3a)Vanelkperceelaandehandvanbeschikbaarkaart-en/offotomateriaalopdecalquehetontsluitingspuntaangegevenmetx\
Hetontsluitingspunt ishierhetpuntindegrenswaarovermen
inhetalgemeendewegzalbereiken.Veelalishetpuntte
herkennenalsdamofalspuntineenkarrespoor.Isgeenduidelijkpuntteziendanverstandigeenpuntkiezen.Iseenperceel
meerzijdigontslotendaneenpuntkiezendatzodichtmogelijkbij
eenverhardewegligt.Zijnerdanookmeermogelijkhedendaneen
*
willekeuriginaanmerkingkomendpuntkiezen.Waareenontsluitings**

puntdichterdan25m (5mmopdekaart)gelegenisbijeenreeds
gemarkeerdknikpuntdatknikpuntkiezenalsontsluitingspunt.Het
isnamelijknietdebedoelingmeerpuntentemetendannodigis
vooreengoedebenaderingvandeontsluitingsafstand,zulkster
voorkomingvanzodanighogekostendatdedigitaliseringvoorgebruikindepraktijknietmogelijkis.

*Hierbijrekeninghoudenmetderichtingwaarindeboerderijenliggen
**2,5mmopkaartenschaal 1:10000

3b)Tevensderoutemarkerenopdecalquenaarhethartvandedichtstbijgelegenweg.Indezeroutemogenflauwebochtenwordenovergeslagenomdatdezeeengeringebijdrageleverenindeafstandsberekening.Wanneereenontsluitingspunttevensdewegkantaanduidtook
danbijditpunteenpuntinhethartvandewegmarkeren.Liggen
daarmeerdereontsluitingspuntenbijelkaardannietteveelpunteninhetwegennetmarkeren.Teveelpuntenverhogen deverdere
bewerkingskostenenverbeterenslechtsingeringematedenauwkeurigheidvandeberekeningen.*
Dewerkzaamheden ad4geldenalleenvoordegebiedenwaardeze
werkzaamhedenwordenvoorgeschreven.
4) Hetvastleggenvandeaardvandegrensgeschiedtin2fasen.De
eerstefasediethansdienttewordenuitgevoerd isdevolgende:
aandehandvandeterreinkaart,deslootinhoudenkaartendehoutclassificatiekaartnalopenwaarextrapuntenopdecalquemoeten
wordengemarkeerd teneindedeplaatswaardeaardvandegrensveranderttekunnenvastleggen.Indiendeafstand tusseneendergelijk
punteneenreedsindegrensaangeduidpuntminderisdan 10m
(2mmopdekaart]Tdanzo'npuntnietaanduidenenlaterdewijzigingindeaardvandegrensterplekkevergeten.
Voorbeelden:
Verandertineenlijndeinhoudvandeslootdanwordteenpunt
gemarkeerdopdeplekwaardezeveranderingplaatsvindt;verandert
deaardvandebegroeiingdanidem;komtvooreendeelvaneen
slootnaastdieslootbegroeiingvoordanidem;eindigteensloot
middenineengrensengaatdegrensverderalsafrasteringdan
idem.
Terinformatie:
Devolgendeonderscheidingenquaaardvandegrenswordenaangehouden:afrasteringofhek,slootindiverseafmetingen,kantwaterloop (slotenenwaterlopeneventueelaangevuldmetdeaanduiding
vanhogeslootkant),houtwalalofnietinophogingmethakhout
metbezettingsgraadmeerdan50%ofminderdan50%,steilrand,rij
*Bijroutesoverlandgoedaangevenhoederouteisgedacht,daarlater
bijdedigitaliseringhetoverzichtoverhetgebiedminder isdanbij
devoorbereiding.Depuntenopdewegnietdichterbijelkaardanop
25meterkiezentenzijdepuntendandebochtinwegonvoldoendeweergeven.
Geenpuntmarkerenvlakbijeenwegkruising,dochopdekruising!
**1mmopkaartenschaal1:10000

eiken,dubbelerijeiken,rijloofbomen,rijnaaldbomen,rijmet
combinatievanloofbomenennaaldbomen,meidoornhegofandereheg.
Bijallebegroeiingwordtdaarbijnogonderscheidgemaaktinzwaarteklasse.Daarnaastkomteencategorie 'overigegrenzen'voor
(zieookdelegendavandegenoemdekaarten).
Detweedefasevindtlaterplaats,namelijknadeopschoning.Het
isdandebedoelingdatdecomputerdegemetenlijnstukkennummert
perruitvan 1kmbij 1km.Delijnstukkenendebetreffendenummerswordendoordetekenmachinegetekend.Aandehandvandiekarteringendeterreinkaart,slootinhoudenkaartenhoutclassificatiekaartwordtdaarnaopponsdocumentbijelklijnstukvermelddecodevoordeaardvandegrens, (ziehfdst. 11).

2.3.M e t i n g v a n k a v e l - o f p e r c e e l g r e n z e n
Voordatmetdeeigenlijkemetingvandeperceelsgrenzenwordtbegonnenwordengegevensvoorhettransformerenvandecoördinatengemeteneningetoetst.Tevenswordenenkeleadministratievegegevenstoegevoegd.Uitgaandevandemogelijkheid opponsband teregistrerendienendezegegevensalsvolgtperponsband tewordenvastgelegd.
a)nummervanhetgebiedintoetsen (3cijfers).CRLF (carriagereturn
linefeed);
b)datumentijdvanbeginvandemetingintoetsen,bijvoorbeeld
78072809 (=28juli 1978circa9uur).CRLF;
c)volgnummervandeponsband

pergebiedintoetsen (3cijfers).CRLF;

d)codeintoetsenvoorhetophetbetreffendeblad temetenonderdeel,
namelijk: 1(=metingvanperceelsgrenzen).CRLF;
e)codevoordekaartschaalintoetsen,hierbijis 1=kaart 1:10000,
2«kaart 1:5000.CRLF;
f)I. DegoedecoördinateninhetstelselvandeRijksdriehoeksmeting
vanhetmeestzuidwestelijke temetenruitpunt ( 2 x 6 cijfers)
intoetsen.CRLF;

*Ditnummerookvermeldeningeschrevenschriftophetbeginvande
ponsbandmetdecodePR,benevensdeminimaleendemaximalexeny
vanhetgedigitaliseerdeblad
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II. DeHaromatbijdatpuntinstellenop010000 010000;
III.Deruitpuntenmetentebeginnenbijhethoekpuntlinksonder
dochverderineenwillekeurigevolgorde,waarbijnietduidelijkzichtbarepuntendienentewordenovergeslagen(coördinatendiewordengeregistreerd zijn'tafelcoördinaten').
Devolgordevandemetingvanperceelsgrenzenisdanalsvolgt:
a)bijheteersteperceelvaneendeelgebiedeencodevoorhetbegin
hiervanintoetsen^enhetnummerintoetsendataangeefthetaantal
1000-tallenvanhetvoorlopigenummer (2cijfers).HiernaCRLFintoetsen;
b)codeintoetsendiehetbeginvandemetingvanhetperceelmarkeert:
A (afkortingvooraanvang).HiernaCRLF;
c)hetvoorlopigeperceelsnummerintoetsen(3cijfers).CRLF;
d)hetcentraalinhetperceelgelegenpuntmeten;
e)hetontsluitingspuntmeten (ontsluitingspunthieropgevatalspunt
waarlangsmenvanafdewegophetperceelkomt);
f)hetvolgendeknikpuntmeten (rechtsom,letopbijenclaves!);
g)devolgendepuntenindegrensmeten.Demetingvanhetontsluitingspuntwordtnietherhaald;
h)directnademetingvandegrensvolgtperperceeleenmetingvan
deroutevanhetontsluitingspuntnaareenpuntophetwegennet
waarmennormaliteropdewegzalkomen(deelvanontsluitingsroute).Deze
metingbegintmethetintoetsenvandecodevoordeaardvande
wegvanhetontsluitingspuntnaarheteersteknikpuntindeontsluitingsroute (eventueelidentiekaanhetlaatstepunt,zijndehet
puntmiddenopdeweg)directgevolgddoordemetingvandecoördinatenvanheteersteknikpuntinderoute;
i)vervolgensdevolgendecodevoordeaardvandewegintoetsen(kan
dezelfdezijnalsdeeerste),volgendepuntmeten,etc.
Hetlaatsteisdemetingvaneenpuntinhethartvandeweg(zie
voorbeelden).
Decodevoordeaardvandewegindeontsluitingsrouteis:1=verhardeweg,2=semi-verhardeweg,3»onverhardeweg,4=overland,
5•overwater,6=kruisingmetspoorlijn,7=kruisingmetautoweg,8•steileafritvaneendijk.

Opmerking:demetingvanhetontsluitingspuntwordtduszowelbij
demetingvandegrensalsbijdemetingvandeontsluitingsroute
nietdubbelgedaan.
Voorbeeldmeetvolgordeperceelmet
enclave

Voorbeeldnormale
meetvolgorde

(denummersduidenalleendemeetvolgordeaan)

f*11

Voorbeeldmetingperceelaandeweggelegen
A
CRLF
l23 CRLF
(cobrd.centraalpunt)
(coörd.ontsluitingspunt)
(coörd.volgendpunt)
/

ii

f

M

H

H

H

H

\

\

(code+coörd.puntopdeweg)
-httnAeW«!

Voorbeeldmetingperceelnietdirectaandeweggelegen
alsboven,behalvelaatste;dezewordt:
4....

(nucode•4;nieteenextrapunt
aandekantvandewegmetenwanneer
ditgeenechtknikpuntis!)

CVertage-wc«
Opmerkingen:
a)Deverbindingslijnvandegrensnaareenbinnenhetperceelgelegen
enclavemagnietbijhetontsluitingspunt beginnen,omdatdanhet
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rekensysteemindewarkànraken.Daärdekeuzevan'eenandereverbindingslijngeenprobleemoplevertkanditnietbezwaarlijkzijn.
b)Tijdensdemetingengemaakteenontdektefoutenkunnenwordenher-?
stelddoordirectofnaenigetijdnieuwegegevenstevermelden.
Foutenzijnhetverkeerdofincompleet intoetsenvancoördinaten,.
nummersofcodesenhetverkeerdmetenvanpunten.Ookkanmenlaterontdekkendatmennietallepuntenheeftgemeten.Bijeenfout
ineencodeofnummer ontdektvoordatdeCRLFisvermeldtoetst
menHCRLFinentoetstopnieuwcodeofnummer in.Bijeenzelfde
foutontdektnadatdeCRLFisvermeld toetstmenFCRLFinen
toetstmenopnieuwdecodeofhetnummer in.Wanneerdirectnade
metingvaneencoördinaatwordtontdektdatdezefout zalzijndan
toetstmenFCRLFin,vermeldtdeeventueelvanbelang zijndecode
opnieuwenmeetdegoedecoördinaten.Wordt tijdensdemetingvan
eenperceelontdektdatmeneenfoutheeftgemaaktdienietmetF
ofHisteherstellen,dantoetstmenJfCRLFinenbegintopnieuw
metdemetingvanhetperceel (inclusiefhet intoetsenvandeAvoor
hetbeginvandemetingvanhetperceel).Wordtlaterindeprocedureontdektdateenfoutisgemaaktbijdemetingvaneenperceel,
dantoetstmenVCRLFinenmeethetbetreffendeperceelgeheel
opnieuw.Decorrectievindtdoordecomputerplaatsdoorhetnummerendecoördinatenvanhetcentralepunttevergelijken.Mochtmen
eenfoutindeonderatotenmet fgenoemdewerkzaamhedenontdekkendanisherstellennietmogelijkenzalmenopeennieuweponsbandopnieuwmoetenbeginnen.
c)Hetmaximalekaartvlakis 100x 100cm.
Terafsluitingvaneenponsbandmetgegevensdevolgendealgemene
informatieintoetsen:
a)ECRLF
b)datumentijdvanheteindevandemeting (alseerdervermeldbij
hetbeginvandemeting)
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7.h. B p ro V <<n ïn R f «>">rtlin a ren e n

c o n t r o l e -

AJgeraeeri: voor hetmaken van eennieuwe file (bestand met gegevens

gekenmerktdooreennaameneenvastgelegde lengte)opdeschijf (magnetischeschijfwaaropgegevenswordenvastgelegdinvrijsnelvoorde
computer toegankelijkevorm)wordenenkelevastesubroutines(hulpprogramma's diehethoofdprogrammaoproept)gebruikt.Foutmeldingenworden
veelalmetSTOP 1000gemerkt.Daarbijwordttevensaangeduid'fout
nummerbijCREA'.Bijschrijvenopschijfkaneenidentiekefoutmelding
optredenmetWRIT,bijlezenmetREAD,bijhetopenen vandeschijf
voorlezenofschrijvenOPENenbijhetlatenverdwijnenvandefile
PURG.Bijhetgebruikvananderesubroutinesverschijntdefoutmelding
'foutbijJR• ..nummer'.Hetisdanmogelijknauwkeuriginhetprogramma nategaan waardefoutis opgetreden.DewaardevanJRkomt
namelijkookindeprogrammatekstvoor.
Perponsbandwordteencomputerbewerkinguitgevoerddieervoor
zorgtdatdeaangeduidefoutenwordenhersteld,degemetencoördinaten
wordengetransformeerdnaarcoördinateninhetstelselvandeRijksdriehoeksmetingeneencontrolekarteringwordtuitgevoerd intweekleurenvoorwatbetreftdegrenzen (namelijkeenmaalgemetengrenzenin
roodentweemaalgemetengrenzeninblauw)eninvierkleurenvoorwat
betreftdegemetenontsluitingsroutes (namelijkverhardewegrood,
semi-verhardewegoranje,onverhardewegblauw,overlandgroen).
BEGIN

DeponsbàndwordtingelezenonderdenaamPR****,waarbij****
aanduidteenvolgnummer,bestaandeuittweecijfersalseengebiedsaanduidingentweecijfersalsvolgnummerpergebied,
vastgelegdopmagneetschijfenuitgelijstmethetprogrammaBEGIN.*.
Verschijntdemelding 'verder'ophetschermdankanmenverdergaan
metdeverwerkingsprocedure.Bijeenmelding 'foutnummerbijCREA
(ofWRIT)enSTOP 1000'zalerietsfoutzijngegaanmethetschrijven

*Ditlaatsteisafhankelijkvanhetantwoorddatdeoperatorgeeftop
devraag,gesteldviahetbeeldscherm: 'bestand^Lijstenmetregeldrukker?ja-6,nee"1'
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opdemagneetschijf,bijeenmelding 'STOP I'iserietsfoutgegaan
methetinlezenvandeponsband.
Wijzigingvanhetbestandopschijfismogelijkmetdeprocedure
COREC

ZZZZZ.Hierbijwordthetbestand gekopieerd engewijzigdweggeschrevenopde2e (vaste)schijfvandecomputer. Hetprogrammadatdeze
proceduregebruiktheetCOREC.ErisookeenvariantvanCORECbeschikbaargenaamd COZON,dathetresultaatvandeberekeningnietuitprint.
Vooralwanneermennietverwacht latermeercorrectiestemoetenaanbrengenenmendeuitvoervermoedelijknietzalraadplegen istoepassingvanditprogramma interessant.Hetisopgenomenindeprocedure
*YYYYY.Wijzigingenwordenaangeduidviadeconsolevandecomputer
waarbijcontrolevandeingetoetstewaardeophetbeeldscherm
mogelijkis.Ingetoetstdienttewordendenaamvanhet
tewijzigenbestand.Daarnainvolgordevanvolgnummervande
tecorrigerenregelshetnummervandetecorrigerenregel,
eencodeblank (isregelwijzigen),+ (isregeltoevoegennadegenoemderegel)of- (isregelvervalt)endenieuweinhoudvanderegel
behalvebijtevervallenregels.Directdaarnadereturntoetsindrukkenenwachtenopnieuweinstructiesdiedecomputergeeft.Voorhet
afsluitenvandebewerkingen30000returnintoetsen.Indiennaeen
regelmeerdereregelsmoetenwordentoegevoegddientnadeeerstevermeldingvanhetnummerwaarachterdenieuwegegevenskomenhetregelnummerverderblankteblijvenvoordemeerdereregels.Naafloopwordt
indiendefilenaarwensisgewijzigd,hetgeenookopdeprintiste
beoordelen,deoude file 'vernietigd'endenieuwegekopieerdvande
vasteschijfnaarde 'losseschijf'.InditgevalTR,,0intoetsen,
indiendeproceduredienttewordenherhaalddoordathetresultaat
nietgoedwasTR,,1 intoetsen.Decorrectieverwerkingwasinprincipe
goedwanneerophetschermisverschenendemededeling 'STOP10'.
Bijanderemeldingenishetvolgendeopgetreden:
BijSTOP 1wasdevolgordevandeingetoetsteregelnummersnietjuist.
BijSTOP2vermoedelijkalleeneenmachinestoringmogelijk.
Deprocedurefilevan*ZZZZZisalsbijlage2toegevoegd*.

*DeindezeenandereproceduresopgenomenprocedureFCOPYX isals
bijlage3opgenomen.Deprocedureverzorgthetcopiërenvanvaste
naarlosseschijfenhet latenvervallenvannietmeerbenodigdefiles
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Wanneerhetnodigisveelrecords telatenvervallenkanmendaarMINRE

toehetprogrammaMINREgebruikendatisopgenomen indeprocedure
*XXXXX Anderewijzigingendanhetlatenvervallenvanrecordskunnen
metditprogrammanietwordenaangebracht.Mutatiesdieneninopklimmendevolgordetewordeningetoetst.Eerstdenaamvanhetbestand
intoetsen.Daarnaintoetsenvanwelkrecord totenmetwelkrecord
(eventueelhetzelfdenummer)dienttevervallen.Voorafsluitingvan
debewerking ineenvanbeideposities 30000intoetsen.Dekopiëring
vandeopdevasteschijfgevormdefilenaardelosseschijf isgeregeldopidentiekewijzealsbijtZZZZZ.Procedureiscorrectverlopen
bijSTOP 10.Foutmelding STOP 1alsbijCOREC.

COFHS

HetvolgendeprogrammaheetCOFHS.Hetprogramma zorgtvoorhet
verwijderenvantijdenshetdigitaliserengeconstateerdeenviade
ponsbandopgegevenfouten.IntetoetsenisdenaamPR****.Deprinter
geefthetgecorrigeerde enonderdenaamPS****weggeschrevenbestand
weer.Hetaantalvanderegelsdiedoorfouteregistraties telang
warengewordenwordt geregistreerd.
CorrectievanhetbestandPS****isdaneventueelmet*ZZZZZmogelijk.Het isechterookgoedeersthetvolgende controleprogramma
teverwerkenendanallegemeldefoutentegelijkteverbeteren.
BijSTOP 10endeopmerking 'verder'isdeprocedurevanprogrammaCOFHSgeheelnaarwensdoorlopenenzijngeenfoutenaangetroffen.
Dehierna tevermeldenstopszullenofnooitofzeldenvoorkomen.
BijSTOP 1isgeconstateerddatdecodevoordesoortvandemetingnietklopt.Controlerenofdenaamgoedisingetoetst enofhetgoede

programma isgebruikt.Zoja,danmet*YYYYY'regel4vanPR****

corrigerenenopnieuwstarten.
BijSTOP3ishetaantalopdeponsbandmet 'V'aangeduidecorrectiesméérdanhet inhetprogrammavoorzienemaximumvan50.Oplossingvoordatprobleemis 6t hetprogrammaaanpassen6fenkeleV's
met*YYYYY
verwijderenendemetingdiemoetvervallenmet*YYYYY ofTCXXXX
zelfverwijderen.
BijSTOP4isindeorganisatiedoorhetcomputerprogramma een
foutgeslopen.Eerstdeoutputnalopenvoorwatbetreftdeverwerking
vandeV's,dancorrigerenmet ZZZZZenopnieuwstarten.
BijSTOP5isdoordecomputergemeldhetaantalfouteregels.
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Dezecorrigerenmet ZZZZZinbestandPS****,daarnaverdermetvolgendeprogrammaofdirectverderenlatercorrigeren.
BijSTOP6ishetaantaltijdensdemetingopeenponsbandaangegevenfoutenmeerdan500.Oplossingvoordatprobleemisofhetprogramma

aanpassenofmet*ZZZZZzelfverbeteringenaanbrengenzodathet

aantalminderdan500wordt.
CNTRP

HetvolgendeprogrammaheetCNTRP*.Intetoetsendefilenaam
PS****.Hetprogrammacontroleertzogoedmogelijkofdemetingconformdeinstructiesisuitgevoerd.Fouteninderegistratie-apparatuur
ofponsbandlezerwordennietalleontdekt.Foutendietotextreme
coördinatenaanleidinggevenwordengesignaleerddoorhethiernakomendeprogrammaofwordenzichtbaarbijdekarteringofkomennaarvoren
bijhetkoppelenvandevoorlopigeperceelnummersaandebedrijfsnummersofwordenzichtbaaralsonmogelijkeaardvandewegverharding
enwordendangesignaleerd.Detoetsingdoorhetprogrammaisgoed
doorstaanwanneerdemeldingophetschermverschijnt:'bijhet
volgendeprogrammainvoeren

STOP 10'.

BijSTOP 1lettenopmeldingenopdeprintuitvoer.Dezekunnen
zijn:
a)alsbijSTOP Ivanhetvorigeprogrmma
b)aantalfouterecords
c)aantalpercelenmetintekstvermeldefouten
IndatgevaldefilePS****met*ZZZZZof Y Y Y Y Y C ) corrigerenendebewerkingmethetcontroleprogrammaCNTRPherhalentothetbestandinordeis
bevonden.Detellervanhetaantalfoutenkanhoger zijndanhetaantal
uitgeschrevenfouten.Ditisnietbezwaarlijkenzalnaverbeteringvan
deaangeduidefoutenzijnopgeheven.

*Bijdeprogramma'sCNTRP,DOBEB,CUB0B,ROTEBenW0SINkanalsfout-

meldingvoorkomen 'letop:ruitkruisjesvergetentemeten'.Komtdeze
meldingdanmoetmenopdeeenofanderewijzeproberendezealsnog
opdejuistewijzetoetevoegenofdemetinggeheeloverdoen

15

Devolgendecomputerbewerkingenomtekomentoteencontrolekarteringzijnzodanigdat inhetalgemeendeoperatornietbehoeftin
tegrijpen.Voordezebewerkingen iseenprocedurefilegemaaktdie
metéénopdrachtwordtaangeroepen.DeprocedurefilevoordeHP-computer isalsbijlage4toegevoegd?Decomputerroeptdanautomatisch
debenodigdeprogramma's op.Deoperatordienttelkensaantegeven
ofeenvolgendprogrammamaggaandraaiendoorTRintetoetsen.IndiendeproceduremoetwordenonderbrokenvoorhetaanbrengenvanwijzigingendanmoetOFwordeningetoetst.NahetaanbrengenvandewijzigingkanmensomsmetTRweerverder.Veelal zalmen metdein
denootaangeduidevariantvandeprocedurefileopnieuwmoeten
beginnen.NaasthetintoetsenvandemededelingTRbehoeftdeoperator
inhetalgemeenalleenbijheteersteentweedeprogramma enkelegetallenintetoetsenenverderbijelkprogramma eenfilenaamintetoetsen.
TRANS

Alseersteindezeserieprogramma'skomthetprogrammaTRANSaan
debeurt.Hetprogramma zorgtvoorberekeningvandetransformatieformulevoorhetomrekenenvandegemetencoördinatennaarcoördinatenin
hetstelselvandeRijksdriehoeksmeting,voortransformatievande
gemetenwaarden,voorvermeldingvancodeD,codeA,voorlopignummer
enaardvandeverhardingindeontsluitingsroute opbepaaldeplaatsen
ineennieuwefileengeeftmetcodesZ,G,0e n V aanofdecoördinatenbetrekkinghebbenopeencentraalgelegenpunt,grenspunt,punt
inontsluitingsrouteenpuntinhethartvandeweg.
IntetoetsenPS****,hetgetalvermeldindeoutputvanheter
aanvoorafgaandeprogrammaCNTRPendelaagsteenhoogstex-eny-waardendiekunnenvoorkomen.Bijdemelding 'verder'STOP 10kanmen
verdergaan.Vandetransformatieformuleishetvanbelangomtekijkennaarderotatie-elementen.Indiendezekleinzijnenvrijwelaan

"Deprocedurefileisgenoemd ICWPP.Eristevenseenvariantbeschikbaar,
genaamd ICWQQ,diebegintnahetprogrammaTRANS.Ingevallenwaarbij
hetbestandopnieuw,eventueelnahetaanbrengenvancorrecties,dient
tewordengecontroleerddooreencontrolekartering enwaarbijeventueel
eennieuwemiddelingdient tewordenuitgevoerd isdezevariantte
gebruiken.Inbeideprocedure-filesishetprogrammaDUIZopgenomen.
Ditprogramma iseenvariantvanhetoppag.29beschrevenprogramma
COMNR.Hetvoegtdeaangeduideduizendtallen toeaandevoorlopige
kavel-ofperceelnummers.Dezebewerkingvindt plaatsdirectvoorMIGWS
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elkaargelijkzijnisergeenaanleiding integrijpen.Zijnzebeiden
grootdanheeftdekaartbijhetdigitaliserengedraaidophetbord
gelegen.Deberekendecoördinatenkunnendanminderbetrouwbaarzijn.
Wijkenderotatie-elementensterkvanelkaarafdandientde'vertikale'
armvandedigitizerbeterhaaksopde 'horizontale'richtingtewordengejusteerd.
Devolgendestopskunnenvoorkomen:
STOP 1:verkeerd filenummer ingetoetstofeenverkeerdprogrammagebruikt.
STOP2:eenverkeerdecodevoordekaart inhetbestandaangetroffen;
eerstfilePS****corrigerenmet*YYYYY danopnieuwbeginnen.
STOP4:vermoedelijkdooronjuistenulstellingvandedigitizereen
foutgeconstateerd.Overleg isnodigmetdeontwerpervande
programma's teneindealsnogdebetreffendefiletekunnen
verwerken.
Tijdenshetdraaienvanhetvolgendeprogrammanagaanofderegeldrukkerheeftgemelddatdecomputerheeftgeconstateerddatcoördinatenzijnberekenddievallenbuitendeopgegevenbegrenzendelaagste
enhoogstex-eny-waarden.Veelal zaleenfoutvanderegistratieapparatuurdezewaardenhebbenveroorzaakt.Nahetdraaienvanhet
programmaMIGWSdientmendeprocedureteonderbrekeneneerstdegoedewaardemeteenschaallatmetenofdecoördinaten,wanneerhetbetreffendepuntmeermalenisgemeten,vaneenandereplaatsuitdeoutput
vanMIGWSovernemenenmethetprogrammaCOACF indefilePP****
brengen.Vervolgenskandeprocedureverdergaan.
MIGWS

Indienhetvooreenherhalingvanbewerkingendienuvolgentoten
metdecontrolekarteringnodigisuittegaanvandefilePP****dan
kanmeneengewijzigdeprocedurefile (ICWQQ)gebruiken,diestartmet
hetprogrammaMIGWS.
NaTRANSvolgthetprogrammaMIGWS.Ditprogrammamiddeltper
deelgebieddecoördinatenvandemeermalengemetenpunteningrenzen.
Hetmiddeltperfileookdecoördinatenvanalleidentiekepunten
diedecodeWhebbengekregen.IntetoetsendenaamPP****eneen
nauwkeurigheidsaanduiding diealsvolgt isteomschrijven:
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3•nauwkeurigemetingopkaartschaal1:5000
4«goedemetingopkaartschaal 1:5000ennauwkeurigemetingop
schaal 1:10000
5=nauwelijksacceptabelemetingopkaartschaal 1:5000engoedemetingopschaal 1:10000
6•nauwelijksacceptabelemetingopschaal 1:10000
Bijdeeerstefilevaneengebiedvoertmendeberekeninguit
metdelaagstewaardeafhankelijkvandekaartschaal.Blijkenbijde
karteringteveellijnenroodinplaatsvanblauwtezijngetekend,
hetgeenbetekentdatidentiekepuntenmeerderecoördinatenhebben,
danstartmendeprocedureopnieuwbijMIGWSenvoerteenhogeretolerensin.Decomputermiddeltdancoördinatendieverderuitelkaar
kunnenliggen.Hetnadeelhiervankanzijndatdecomputercoördinaten
kangaanmiddelenvanverschillendepunten.Ditblijktookweeruit
dekartering.Dezemiddelingisdanalleenhandmatig teherstellen.
GewijzigdewaardendienenindatgevalmethetprogrammaCOACFof
^JWWWWtewordeningebracht.Delaatstgekozennauwkeurigheidsaanduidingwordtookvoordevolgendefilesvanhetgebiedgebruikt.Bijde
meldingophetscherm 'verder,nadelistingglobaaltehebbenbekeken!'STOP10isdeberekeningnaarwensuitgevoerd.Het 'globaalbekijken'bestaatvooraluithetlettenop mededelingenaanhetbegin
vandelistingenheeftvooralbetrekkingopdemogelijkheiddatcoördinatenvanverschillendepuntenzijngemiddeld totcoördinatenvan
ëénpunt.
Foutmeldingendiekunnenvoorkomenzijn:
STOP 1:Hetaantalpuntenvaneendeelgebied iszogrootdatdebeschikbareruimteindecomputer tegeringisvoorverwerking.Hetbetreffendedeelgebieddienttewordengesplitstdoorinvoeringopeen
gunstigeplaatsvaneenextraD.Ditinvoerengeschiedtviahetprogramma*TTTTTmethetbestandPP****.Deconsekwentiehiervanisdatop
degrensvandetweedelenvanhetdeelgebieddecoördinatennietwordengemiddeldendatdegemeenschappelijke grenstweemaalinroodwordt
getekend.DeextratoegevoegdeDdientlatermetdeopzetvandeinvoervoorhetprogrammaSAMPEweertewordenverwijderd.Ervindtdan
methetprogrammaMIGSPeennieuwemiddelingvancoördinatenplaats.
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Voordedeelgebiedendieookvoorditprogrammategrootzijnwordt
eenmiddelinguitgevoerdviadeprogramma'sHERMAenHERMB.Hetmetde
handaanelkaargelijkmakenvandecoördinatenopdegrenslijnenvan
debeidedelenvanhetdeelgebied ismogelijkdirectbijinvoering
vandeDmetprogramma*WWWWWdochkanachterwegeblijven.
Ontbreektbijdefoutmeldingdezin 'hetismogelijkhetdeelgebiedte
splitsenetc.'danisdefoutmeldingopgetredendooreentegrootaantalpuntenmetcodeW.Menkandankiezenuitsplitsenvanhetbestand
intweenieuwebestandenofverdergaanzonderoutput.Eenoutputisdan
welteverkrijgendoorhetprogrammaLISPP toetepassen«
STOP2:Vermoedelijkdooreenmindergoedemetingvanmeerderepuntenwerden
decoördinatenzodanigbepaalddatzebinnendeingevoerdetolerans
aanelkaargelijkzijn.Dezefoutkanookoptredenwanneerbijde
kaartvoorbereidingdichtbijelkaargelegenpuntennietzodanigzijn
verschovendatdezefoutmeldingkanoptreden.Bijpuntenindegrens
treedtdemeldingopbijmeerdan 10identiekecoördinaten,bijpunten
inhetwegennetbijmeerdan50identiekecoördinaten.Zijnechterbij
degrenzenmeerdan4coördinatenaanelkaargelijkdanwordendeze
waardenuitgeschrevenomdaterdanookeenkansbestaatdatcoördinaten
vanverschillendepuntenzijngemiddeld.Zolangditaantalminderdan
11isgaatdeberekeningechterdoor.Heteventueleherstellenvande
foutgebeurtdannadecontrolekartering.DeComputeroutputwordthier
gebruiktvoordesignaleringvanmogelijkefouten.
STOP3:Verkeerd filenummeringetoetstofeenverkeerdprogrammagebruikt.
Hettweedegedeeltevanhetprogrammazorgtvoordevervaardiging
vaneenlijstmetberekendeengemiddeldecoördinatenvandegemeten
punten.Tevenszijndedoordecomputertoegevoegdecoderingendaarop
tezien.Delijstwordtgebruiktbijhetaanbrengenvanmutatiesin
hetbestandenvoorhetsamenvoegenvanverschillendesoortgelijkebestanden.Teneindedelijstvisueeltekunnencontrolerenwordtmetde
volgendeprogramma'shetbestand inenkeledelenverdeeldenworden
tekeninstructiesvoordetekenmachinegemaakt.
DUI2

IndeprocedurekannuhetprogrammaDUIZvolgendathetduizendtal
toevoegtaanhetbijdigitaliserenvermeldevolgnummervankavelof
perceel.HetprogrammavervangtdanhetprogrammaCOMNR,waarheteen
variantvanis.
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RECVN

Teneindesneltekunnennagaanwaardegegevensvaneenperceelop
eenfilePP*«**zijntevindenwordtnuhetprogrammaRECVNgedraaid.
Hetvervaardigteenlijstmet,gesorteerd inoplopendevolgorde,voorlopigperceelnummerenrecordnummervanhetvoorlopigeperceelnummer.
IshetprogrammaDUIZtoegepastofhetlaterindeprocedurevermeldeprogrammaCOMNRdanisaanhetvoorlopigenummerhetduizendtaltoegevoegd.Let
erwelopdathetgenoemderecordnummerhetnummeriswaarinhetvolgnummerstaat.Heteersterecordnummervaneenperceeliséénlagerl
IntoetsenhetfilenummerPP****.NormaleafwerkingmetSTOP 1.De
foutmelding 'hetaantalpolygonengroterdanvoorzien'STOP2zouvoorkomenkunnenwordenmeteengrootcomputergeheugen,dochzalnormaliter
nooitkunnenverschijnendaardezeverbandhoudtmethetmaximaleaantal
recordsvaneenfile.

SPLGR

Hetprogrammacontroleertofdemeetvolgordevandegemetenpolygoon
rechtsomwas.Isditniethetgevaldandraaitdecomputerdevolgorde
om.Zouditnietgebeurendantredenbijdecontrolekarteringvreemde
lijnenopdiedoornietdeskundigenmoeilijkteverklarenzijn.Indien
deomkeringdooreennietvoorziengrootaantalpuntennietdoorde
computerkanwordenuitgevoerdverschijnthiervaneenmeldingophet
beeldschermmetdeaanduidingvandeplaatsvandepolygooninhetbestand.
Deoperator isdangewaarschuwdvoormogelijkvreemdelijnen.Deomkering
dientdanplaatstevindendoorlaterzelftecorrigerenmetCOACFof
dooreenprogrammawijzigingaantebrengenofdoordepolygoonopnieuw
temetenenlatermetSAMPEtoetevoegen.
Tevenscontroleerthetprogrammaofhetcentralepuntvaneenperceel,
ofindiengemetenkavel,,binnendebegrenzendepolygoonisgelegen.
Waarditniéthetgevaliswordtditm e t deprintergemeld.Ookcontroleertdecomputerofgeenafstandkleinerdan2mvoorkomt tussentwee
grenspunten.Wordtdezefoutgeconstateerd danwordthiervanmelding
gedaanopdeprinter.Correctiesdientmennadecontrolekartering in
hetbestandaantebrengen.NadegenoemdebewerkingenverdeelthetprogrammaSPLGRhetbestand ineenbestandmetcoördinatenvangrenzenen
eenbestandmetcoördinatenvan 'ontsluitings'-routes(hieroptevatten
alsdatdeelvandevoordeontsluitingsafstand,totdeverhardeweg,te
gebruikenroutedielooptvandeperceelgrenstotdedichtstbijzijndeweg).
IntetoetsenPPxxxx.Normaleoutputophetbeeldscherm: 'Verder."STOP3.
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Opdeprinterkunnendevolgendemeldingenvoorkomen.'Bijrecord ...
zijndecoördinatenidentiekaandievanhetvoorgaanderecord'of'Bij
record ...zijndecoördinaten identiekaandievanhetontsluitingspunt'.
Nadecontrolekarteringdienttewordennagegaanwatdeoorzaakvaneen
dergelijkemelding is.HetbestandPPxxxrdientdaarnatewordenverbeterd,
BijallefoutmeldingenkomtSTOP3voor.Demeldingophetbeeldschermgeeftechteruitslagomtrentdeaardvandefout:
a)'degegevensvandeeerstetweerecordskomennietovereenmetdie
vanhetprogramma':vermoedelijkfoutfilenummeringetoetstofverkeerdprogrammagebruikt;
b)'hetaantalpunteninroutesisgroterdanhetaantaldatineenkeer
kanwordenverwerkt'.Dezemelding treedtophetogenblikop,gezien
debeschikbaregeheugenruimtevandecomputer,bijmeerdan2250
punteninderoutes.Ditaantalzalbijeennormalebewerkingniet
wordenoverschreden,aangezienditzoubetekenendatdanopeendag
meerdancirca6000puntenincoördinatenzoudenmoetenwordenbepaald.Hetcombinerenvandemetingvanmeerderedagenopeenponsbandisnamelijkverboden.
SPLDE

Hetvolgendeprogrammasplitsthetbestandmetgrenzenintwee
nieuwebestanden,namelijkeenbestandmetgrenzendieeenmaalzijngemeteneneenbestandmetgrenzendietweemaalzijngemeten.Delaatstgenoemdegrenzenzijngrenzentussentweegemetenpercelenofkavels.
Hetvoordeelvandezesplitsingbestaathierindatdetekenmachinedubbelgemetengrenzenniettweemaalbehoefttetekenen.Doordeenkel
gemetengrenzeninroodendedubbelgemetengrenzeninblauwtetekenenkrijgtmentevenseencontroleopdemeting.Waarnamelijkbijvoorbeeldopeenonverwachteplaatseenrodelijnwordtgetekend,isineen
vandeaangrenzendeperceleneenpuntnietgemeten.Ditverschijnsel
isbezwaarlijkvoordecoderingvandeaardvandegrens.Degesignaleerdefoutdientnadekarteringtewordenhersteld.VoordeverwerkingmethetprogrammaSPLDEdienttewordeningetoetsthetfilenummer
PG****.Deverwerking isgoedverlopenbijdemelding 'verder!'en
STOP1.
BijSTOP2iseendeelgebied tegrootvoorverwerkingmetdit
programma.Verwerking isdanmogelijkmetachtereenvolgensdeprogramma'sHESPA,HESPBenHESPC.Hetaantalpuntendathetprogrammaineen
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keerkanverwerkenisechtergroterdanmetheteraanvoorafgaandprogrammaMIGWS.Hetishierdoor zodatwanneerMIGWSnormaal isdoorlopenditprogrammaSPLDEgeenproblemenzalgeven.
DeoutputSTOP3wijstopdevakergemeldeorganisatiefout.
KOPEG

Voorhetoptimaliserenvanhettekenenvanenkel gemetengrenzen,
dieookdebuitenstebegrenzingenvormenbijtoedelingsplannen,worden
destukjesenkelgemetengrenzenmethetprogrammaKOPEGaanelkaargeknooptzodatgeslotenpolygonenontstaan.Inverbandmetditprogramma
isindeinstructiesvoordekaartvoorbereidingvermelddateenlijn
naareenenclavenietmagbeginnenbijhetontsluitingspunt.Dekarteringwordthierdoornietbeïnvloeddochweleenmogelijkeberekening
vanoppervlaktenvandeelgebiedenvoordetoedeling.Deaantallenin
éénkeertebewerkenpuntenzijnafgestemdophetprogrammaSPLDE.
Hetlijktonwaarschijnlijkdatdezeaantallenooitniettoereikend
zoudenzijnvoordeberekening,immersintegenstelling totprogramma
SPLDEgaathetnuperdeelgebied alleenoverknikpunten ingrenzen
dieéénkeerzijngemeten.Alletussengrenzenzijnhierbijverdwenen.
IntetoetsenPE****.Normaleoutputophetbeeldscherm:'verder.''
STOP 1.Opderegeldrukkerkaninformatieverschijnenoverstukjesvan
degrensdiedoorfoutennietaanelkaarkunnenwordengekoppeld.Deze
gegevenskunnennadekarteringwordengebruiktbijhetopsporenvan
fouten.Bijdedefinitievekarteringmaggeenmededelingopdeprinter
verschijnen!
BijSTOP2isdevakervermeldeorganisatiefoutopgetredenvermoedelijkalsgevolgvaneenverkeerd ingetoetstfilenummer.
BijSTOP3iseenorganisatiefoutbinnenhetbestandopgetreden.
Indatgevalwelverdergaandochbijdekarteringmetextrazorglettenopdeinroodgetekendelijnen.
NuvolgthetprogrammaOPTEK.Ditprogrammazorgtervoordatde

OPTEK

tekenpenzooptimaalmogelijkdekarteringvervaardigt.Tevensworden,
waarhetnietzinvolisdevaakzeerkorteennauwelijksopdekaart
onderscheidbareroutesoverwater,overeenspoorlijn,
overeenkruisingmeteenautowegeneensteileafrit
vaneendijktetekenen,gegevensopdeprintervermeld.
Gegevenwordendecoördinatenvandeuiteindenvanderoutes
enhetaantalknikpuntenineendergelijkeroute.Ookwordtvermeld
bijwelkerouteeennietmogelijkecodevoorkomt.Deinformatievande
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printerdientnadekartering tewordengecontroleerd.Opgemerktkan
nogwordendatbijdeoptimaliseringuiteenenigszinsbeperktaantal
mogelijkhedenwordtgekozenteneindedeberekeningniettelangte
latenduren.Decomputervoegtautomatischnieuwepuntentoewanneer
anderepuntenzijn verwerkt. IntetoetsenPD****.Normaalverderna
'verder,dochletopinformatievandeprinter'enSTOP1.
BijSTOP2isdebekendeorganisatiefoutopgetreden.
TEKIN

HetprogrammaTEKINmaaktheteerstedeelvandetekeninstructies
gereed.IntetoetsenPT****.NormaalbeëindigddoorSTOP 1.Bij
STOP3speeltdebekendeorganisatiefouteenrol.

CRETF
PSICW

Hiernavolgendoordeleveranciervandetekenmachineendoorde
Heidemijvervaardigdeprogramma'sCRETFenPSICWdiedestuurinstruc-

Controle-tiesvoordetekenmachinegereedmakenendetekenmachinesturen*.
Voordekarteringdiedanvolgtgeeftdecomputeraandeoperator
informatiebetreffendedetegebruikenkleurenendepapierwisseling.
Erwordtgetekendmetinktpenopgoedkooppapier.Dekaartschaalis
identiekaandievandeoriginelegedigitaliseerdekaartmetuitzonderingvandemogelijkerekofkrimpvanhetpapier.Deuitgangssituatie
isrood,voorde 'buitengrenzen',instift 1enblauw,voorde'binnengrenzen',instift2.Nahetkarterenvandegrenzenvolgteenpapierwisseling enwordendegemetenroutesmetdecodeverhardeweg inrood
getekend,komenroutesmetdecodesemi-verhardvoordanstoptdekarteringenvolgteenmeldingomeenoranjepeninstift 1temonteren
envolgthiernadekarteringvanderoutesmetdecodesemi-verhard,
zonietdanvolgtdirectmetblauwependekarteringvanroutesmetde
codeonverhardeweg.Hiernastoptdebewerkingvrijwelaltijdmetdemededelinginstift2eengroenepentemonteren.Daarnawordenallegemeten
routesoverlandgekarteerd.
Dekarteringiszodaniggeoriënteerd datdezelinksonderaansluit
opdebegrenzingenvanhettekenvlakvandemachine.
Inverbandmethetonderbrekenvandebewerkingenbijfoutmeldingenvolgthiereenopgavevandefile-organisatievandegenoemdeprogramma's:

'Zievoormogelijkefoutmeldingenbijlage5
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File-organisatievandefasen0totenmet 10(xbetekent4cijferig
nummer;-2betekentvasteschijfvandecomputer;-25betekentlosse
schijfvandecomputer)
Tussentijds

Naamprogramma

Invoer

BEGIN
COFHS

TAPE

-

PRx

PAx, -2
PVx, -2
PHx, -2

CNTRP
TRANS
MIGWS
RECVN
SPLGR

PSx
PSx
PPx
PPx
PPx

-

SPLDE

PGx

«.

KOPEG
OPTEK

PEx
PDx
PLx

TEKIN
CRETF
PSICW

Naafloop

Uitvoer

-

PRx, -25
PSx, -25
-

PPx, -2
-

PRxwegdoen
PPx,-2-*•PPx,
PSxwegdoen

-2
-2
-2
-2

PLx,-2•+PLx,
PGx,-2->PGx,
PDx,-2-»•PDx,
PEx,-2 -*•PEx,
PGxwegdoen

-

PTx, -2

PEx
PTx

-

CALPAR

PTx,-2 •*•PTx,
PDxwegdoen
PLxwegdoen
PExwegdoen
PTxwegdoen

CALPAR
PLOPAR

-

PLOPAR

PRx, -2
HHx, -25

PLx,
PGx,
PDx,
PEx,
-

~

• "

-

CALPARwegdoen
PLOPARwegdoen

tiesaangebracht.

v a n de c o n t r o l e k a r t e -

r i n g en a a n b r e n g e n

van

m u t a t i e s

Involgordevanhetvoorlopigenummerdienenallegetekendepercelennauwgezettewordenvergelekenmetdeafbeeldingenvandezepercelenopdevoorhetdigitaliserengebruiktekaarten.Extraaandacht
dienttewordengegevenaanhetonderscheidvaninblauwenroodgetekendelijnen.Vanelkvreemdroodlijntje,hoekleinook,dientte
wordennagegaanhoeditisontstaan.
Foutendievakervoorkomenzijnhetvergetentemetenvanhet
centraalineenperceelgelegenpunt.Decomputer zietdanhetontsluitingspuntaanalshetcentralepunthetgeentotvreemdgetekendesituatiesaanleidingkangeven.Ookbijdubbelgemetenpercelentreden
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-25
-25
-25
-25

-

Opmerking:alleendefilePP*blijftover.Indezefilewordencorrec-

2.5.B e o o r d e l i n g

-25

-25

vreemdesituatiesop,daardanenkelgemetenlijnendubbelgemeten
zijnennormaaldubbelgemetenlijnennudriemaalgemetenzijnendus
blauwenroodwordengetekend.Wanneereenperceelsgrens linksomis
gemeteninplaatsvanrechtsomkunnenookvreemdesituatiesontstaan
inhetkaartbeeld.Hetherstellenvandezefout isnietnodigdaarin
eenvandevolgendeprogramma's dezesituatieisvoorzienendegoede
situatieautomatischwordtaangebracht.Hetvergetenvanpuntenin
perceelgrenzenwaardwarsgrenzenopuitkomeniseenfoutdienogaleens
voorkomt.Hetnauwkeurignalopenvandekaartenmetroutesvandeperceelgrensnaardewegisminder zinvoldaarzeerveelkleinelijntjes
voorkomen.Eenmeerglobalecontroleisopzijnplaats.Telettenis
opvreemdekleurendieopfoutecodeswijzen.Vooralbijlangelijnen
dientopdegoedekleur,inhetalgemeengroen,namelijkrouteover
land,tewordengelet.Tevensdientopdeoutputvanhetprogramma
OPTEKenKOPEG tewordengelet.
Hetherstellenvanfoutendient inhetbestandPP****tegebeuren.
DedoorMIGWSgeleverdeoutput zalmenhiervoordienentegebruiken.
Eventueelkanmennogdeoutputraadplegenmetdeoorspronkelijkgedigitaliseerdecoördinaten.Dezekomtvoorbijdeprogramma's BEGINen
COFHSenookwanneerreedsmutaties zijnaangebrachtbijCOREC.Bijde
hiergenoemdeprogramma'swordtdeinformatievan4recordsopéén
regelgezet.Hetnummervanhetrecordwordtbijelkrecordvermeld.
Voorhetzoekenvandeplaatswaareencorrectiedient tewordenaangebracht zoektmeninPP****hetbetreffendeperceelop,gebruikmakend
vandeoutputvanRECVN,enteltopdekaartenindelijstwelkecoordinatenmennodigheeft.Vaneventuelenieuwepuntenmeetmende
coördinatenmeteenschaallat.Hetwijzigenvancodeswijst zichzelf
(zieonderstaand lijstje).
PerbestandPP****maaktmeneersteenlijstmetaantebrengen
mutaties ineenwillekeurigevolgorde.Mutatieszijn:
a)wijzigenvancodeen/ofcoördinaten
b)toevoegennieuwerecord(s)
c)verwijderenvanrecord(s)
Hetlijstjezieteralsve-lgtuit:
1)recordnummervanmutatie (nietintevullennaeerstetoetevoegen
recordnaeengenoemdrecordnummer)
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2)code:blank=wijzigeninhoudrecord
-=recordvervalt
+=recordtoevoegennahetgenoemdenummer
N*enkelerecordsvervallenvanafhetad 1genoemde
record totenmethetad3genoemderecord
3)integerwaarde vanderecord:bijvoorbeeld-2bijcentrale-punten,
-1bijpuntenindegrens,4bijpuntinrouteoverland*
4)x-waardeeny-waarde:beiden6cijfers
5)code:Zvoorcentraalgelegenpunt,Gvoorpuntingrens,0voor
puntinontsluitingsroute,Wvoorpuntinhethartvandeweg,A
vooreersterecordvanperceel,blankvoor2erecordvanperceel
metvoorlopignummer,Dvoorcodebegindeelgebied.Elkecodewordtgevolgddooreenblank,(waaranderebestandenwordengecorrigeerdmetin
dezeparagraafgenoemdeprogramma'sblijkendecodesuitdelistingsvan
diebestanden)
Bijdecodeonder2genoemdblanken+dientdegehelenieuweinhoudtewordenvermeldvanderecord.Bijdecode-kanwordenvolstaan
methetrecordnummeren-.
Voorhetaanbrengenvandemutaties inhetcomputerbestanddienen
decorrectiesmetdehandtewordengesorteerdopoplopend recordnummer (behalvebijhettussenvoegenvanmeerdererecordsopeenplaats;
hiervolgenderegelsmeteenblankrecordnummerdirecthetbetreffendewelgenoemdenummer).Hetverschilinaantalrecordsvandeoude
fileendenieuwefilenahetaanbrengenvandemutatiesdientte
wordenvastgesteld (a*+minusb*-minusbijNgenoemdeaantallen)
(letop t/m).Indieneralleencorrectiesin
hetbestanddienentewordenaangebrachtmetdecodeblankdankan
COACF

menhetprogrammaCOACFgebruiken.Ditgaatsnellerdanmetdeanderecorrectieprogramma's.VoorditprogrammaintoetsenPP****endemutaties.
NR***=recordnummer,K-codeblank,*INT*=deonder3genoemdeintegerwaarde,AAAAAA«x-waardeofnummer,BBBBBB=y-waardeofnummer,
CO=lettercode+blank.Zijnallemutatiesaangebrachtdanhetgetal
30000intoetsen.Verschijntophetschermdemededeling'eenvoorditprogrammaverkeerdecodebijdecorrectiesingetoetst'danisopdeplaatsonderK
nietdecodeblankverschenen.Menkanditherstellendoordebetreffende
regelopnieuwintetoetsen.Hetisookmogelijkdatmentochregelswilde

*Bijhetverwijderenvanmeerdererecordsgeefthethiertevermelden
getalaantotenmetwelkrecorddienttewordenverwijderd.
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toevoegenofweghalenmetditprogramma.Daarditnietmetditprogrammamogelijkis,zalmenvoordiemutatiesalsnogdeprogramma'sCOBCF
ofCOCCFdienentoetepassen.
HetprogrammaCOACFendehiernabeschrevenprogramma'sCOBCF
enCOCCFcontrolerenofdeingetoetstelettercodemogelijkisbij
deingevoerdesoortfile.Isditniethetgevaldanwordtditgemeld
met"Deingetoetstelettercodepastnietbijdezesoortfile.Herstellenismogelijk,anders30000intoetsen".Degenoemdeprogramma's
controlerentevensofingetoetstecoördinatenlagerewaardenhebben
dandedoordecomputervastgelegdeminimalexeny.Isdithet
gevaldanwordendelagerewaardenautomatischvastgelegd.Dient
hetomgekeerdetegebeuren,dusverhogingvandeminimalexeny
danzalmendezewaardenzelfmetC02CFdienentewijzigen.Wel
eerstnagaanwatdeinhoud isvanrecord3.Deinformatiebij
COACFonder«INT*dientidentiektezijnaandeopdebetreffende
plaatsreedsvastgelegdewaarde*.
COBCF
COCCF

Hetverschilvandeprogramma'sCOBCFenCOCCFbestaathierin
datbijheteerstewelenbijhettweedegeenlistingwordtgegeven
vandenieuwefile*.Hettweedeishierdoorsnellerdanheteerste.Het
nadeelisdanweldatmennietbeschiktovereengoedetellingvande
recordnummers.Ditkanbezwarenopleverenbijdesamenvoegingvande
verschillendebestandenPP****toteenofmeergrotebestanden.Bij
dezesamenvoegingdienttewordenopgegevenwelkerecordnummersin
welkevolgordeenvanwelkefilenaardesamengesteldefilemoeten
wordenovergebracht.Hetnietbeschikkenoverdelaatstegegevenskan
totfoutenaanleidinggeven**.IntetoetsenvoorCOBCFenCOCCF:PPxxxx,
aantalrecordsdatdenieuwefilelangerofkorterwordt,mutaties
alsbovenvermelddochinclusiefK•+ofK•-,30000alsafsluiting
vandeinvoervanmutaties.
Klopthetopgegevenaantalrecordsmeerofmindernietmet
deingebrachtemutatiesdanvolgt

demelding 'hetgeregistreer-

deaantalnieuwerecordsis:'en 'hetopgegevenaantalnieuwerecords
is:'.Indatgevalkanmenhetbestdeproceduregeheelherhalen.

•Aanvullendeinformatiebetreffendedeprogramma'sCOACF,COBCF,
COCCFenhethier nietbeschrevenprogrammaC0ZCFwordtgegevenin
bijlage6
**Indiengewenst ishetwelmogelijk(eengedeeltevanjdefilemethet
programmaLISPPaftebeeldenoppapier
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Hetisookmogelijkeerstdeinbijlage7vermeldeprocedurefile
aftewerkenendaarnaalleendegemaaktefoutteherstellen.Let
daarbijwelopdenieuwenummeringvanderecords.Wasdetelling
vanhetaantalcorrectiesfoutdankanmenzonderintegrijpen
doorgaan.Hetisechterookmogelijkdatdoordefoutetelling
degereserveerderuimteopdevasteschijfniettoereikendwas.
Erisdaneenanderefoutmeldinggegeven.Indatgevaldeopde
vasteschijfvervaardigdefilelatenvervallen (eventueelviade
procedurefile WWWWWof TTTTT)enopnieuwbeginnenmetbeteregegevens.
Denormalebeëindigingvanhetprogrammaiszichtbaaraandehand
vandemelding "Filenaamopdevasteschijf:
proceduretepurgenfile:

,volgensde

".Gebruiktmendeprocedurefileniet

danwordthettweedenummernietvermeld.Indienweldanbeidenummers
vergelijken.Indiengelijkdanverdergaan.Indatgevalvervalt
automatischdeoudefile,wordtdenieuwefilegekopieerdvande
vasteschijfnaardelosseschijfenvervaltdefileopdevaste
schijf.Indienongelijkdannagaanofdegoedefileisgewijzigd.
Zoja,danmetdeprocedurestoppen.Deoudeverbeterdefilevande
losseschijflatenvervallenendenieuwegoedefilemetFCOPYX
kopiërenvandevastenaardelosseschijf.Iseenanderefilegewijzigddandebedoelingwasdandefilemetditfoutenummervan
devasteschijfverwijlderenenindeprocedurezoverdergaandat
menopnieuwbegint.Erkunnenbijdezeprogramma'snogdriefoutmeldingenoptreden.Deeersteis 'devorigecodewasnietjuist,
herstellenismogelijk'.DezeontstaatwanneerachterdeKeen
anderkarakterisgetyptdanN,+,-ofblank.Hetcorrigerenis
eenvoudigmogelijkdoordebetreffenderegelopnieuwintetoetsen.
Wanneerdelettercodenietjuistwasisdevolgendemededeling
verschenen:"Deingetoetstelettercodepastnietbijdezesoortfile.
Herstellenismogelijk,anders30000intoetsen".Dezemelding
spreektvoorzich.Bijdefoutmelding ST0P2isopdeprinterofrespectievelijkhetschermverschenendemededeling 'devolgordevan
deregelsmetmutatiegegevensisnietjuist'.Deberekening isdan
gestopt,devolgordedienttewordengewijzigd,tenzijeenverkeerd
recordnummerwasingetoetst,endeproceduredientgeheeltewordenherhaald.
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2.f).Aan h e t v o o r l o p i g e n u m m e r h e t
d u i z e n d t a l l e n
COMNR

aantal

t o e v o e g e n

Opdekaartiseen3-cijferignummergenoteerdvoorhetvoorlopige
perceelnummerteneindehetschrijvenenintoetsenvanveelcijferste
voorkomen.Daareengebied inhetalgemeenmeerdan999percelenzal
omvattenzalaanelkperceelnummereenduizendtalmoetenwordentoegevoegd (decijfers00totenmet31zijnhiervoorbeschikbaar).Dit
duizendtalisbijelkecodeDingetoetst.MethetprogrammaCOMMRwordt
ditduizendtalgelezenenaanelkvolgnummertoegevoegd totereen
nieuweDverschijnt.Hetprogrammaiszodanigopgezetdatheteenoneindiggrootaantalfilesachtereenvolgenskanbewerken.Deoperator
behoeftalleenhetbetreffendefilenummerPP****intetoetsen.Nadat
delaatstefileisverwerktdient6maalblanktewordeningetoetst.
DemeldingST0P1verschijntdan.Indiendeoperatorvooreentweede
keerhetduizendtalbijeenfilezouwillentoevoegenverschijnt,
indienhetduizendtalniet0is,demelding,'ditprogrammaisreeds
eerdertoegepastopdezefile'.Deoperatorkandaneenanderefilenaam
intoetsen.

2.7.S a m e n s t e l l e n

van enkele grote

u i t de k l e i n e r e d i r e c t u i t de
v e r v a a r d i g d e

files

m e t i n g

files

Daarhetnietplezierigisdeprocedureverdervoorttezetten
metveelkleinefiles (inhetalgemeeneenmetingvaneenhalvetot
eenheledagbevattend)enhetnoodzakelijkisdatdelenvaneendoor
enkelgemetengrenzenomslotendeelgebieddieopmeerderebladenvoorkomenbijelkaarwordengevoegddienteenopgavevoordecomputerte
wordenvervaardigdhoedesamenstellingmoetplaatsvinden.Enkele
uitgangspuntenzijnhierbij:
a)hetaantalnieuwefilesdientzokleinmogelijktezijn;
b)hetaantalrecordsvaneennieuwefilemaghetaantalvan32767
nietoverschrijdendaargeenenkelecomputerfilesmetgrotereaantallenrecordskanbewerken;
c)debegrenzingenvandeopdefilesvastgelegdegebiedendienen
langswegenen/ofbredewaterlopentelopen,zodateendeelgebied
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geheelopeenfilevoorkomt (ditinverbandmeteenlaterebeschrijvingvandeaardvandegrens);
d)zomogelijkdienteengebiedinx-richting nietgrotertezijn
dan12kmeniny-richtingnietgroterdan8km,zodatdetekenmachineinéénkeerdeinhoudvaneenfilekantekenenopschaal 1:10000.
Hetisnuttigdenieuwe 'bladindeling'tevervaardigenmetbehulpvan
eenkaart 1:50000.Menmaaktenkeletransparantentergroottevan
24x16,6cm,overeenkomendmet 120x83cmopschaal1:10000.
Dezetransparantenschuiftmenoverhettekarterengebied toteenbevredigendealsbovenbeschrevenbedekkingwordtverkregen.Dansteltmen
debegrenzingenvandenieuwefilesvast.
DenieuwefilenummerszijnPP**99,PP**98,etc.Deopgavevoor
desamenstellingvandenieuwefilesgaatalsvolgt.Menbegintin
eenhoekvanhetgebiedenwerktdezeverderineenlogischevolgorde
zodanigafdatallegegevensvaneenofmeerderebladenvoorkomend
deelgebiednubijelkaarkomenendatallegegevensvooreennieuwe
filezijngenoemdalvorensmeteenvolgendenieuwefiletebeginnen.
Bijhetopgevenvandenieuwesamenstellingdientmeneropteletten
datdecodeDvervaltbinnendiedeelgebieden,waarvandelenvaneen
anderbladkomen.Derecords 1totenmet3vanelkeoudefileworden
nietgenoemd.Weleventueelde4erecordmetdecodeDdieookopde
nieuwefileinhetbegindientvoor tekomen.Bijdeopgavedientnu
eeneventueelvoordewerkingvanhetprogrammatoegevoegdeextracodeDweertewordenweggewerktdaarhetvoordebeschrijvingvande
aardvandegrensnietjuistisdatlijnendieinfeitedubbelgemeten
binneneendeelgebied zijninhetbestandwordenopgenomenalsenkel
gemetenintweedeelgebieden.LetopdatwanneereenfilemetCOCCFis
gewijzigd indelaatsteoutputdenummeringvanderecordsnietgeheel
juistkanzijn.InhetprogrammaSAMPEwaarvoordezegegevensvanbelangzijn
isgerekendmetmaximaal30nieuwefilesenmaximaal 1000regelsmet
informatieoverdesamenstellingvandenieuwefiles.Deinhoudvan
elkeregelisalsvolgt:
vanoude

naarnieuwe

filenummer recordnummer t/m
kolomnummer 1 2 345

6789 10
X
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recordnummer

11 1213141516
X

17

18192021
X

filenummer

Hieringeeftxaaneenblank.DelettersPPwordennietgenoteerd
vandefile-naam.Decijfersvandefile-naamwel.
SAMPE

Degegevenswordenopponsbandgezet (21symbolen+CRLF)enmet
hetprogrammaSAMPEingelezen*.Decomputerberekenthoegrootdenieuwe
fileswordenenopwelkeplaatsendegegevensindenieuwefileszullenwordengeplaatst.Meldingendoorhetprogrammategevenzijn:
a)'letophetaantalrecords nadertdelimietvan32767enisnu...
bijvolgnummer . . . ) ' . Deberekeninggaatvoortdochmenisgewaarschuwddatdeberekeningfoutkanaflopen;
b)'hetaantalsamenstellendedelenisgroterdaninhetprogrammais
voorzien.Deberekening isgestopt.Nawijzigingvanhetprogramma
isverwerkingmogelijk.'Dezeberichtgevingspreektvoorzich.
Alsoutputvanhetprogrammaverschijnteenlijstvandeinput
gesorteerdnaaroudfilenummerinvolgordevanderecordnummers.Tevens
zijneenfileHELPenHULPvervaardigddielatereprogramma'sautomatischgebruiken.Denormaleoutputophetbeeldscherm is'verder!'.
Dedoordeprintervervaardigdelijstdientalvorensverdertegaan
tewordenbestudeerd.Uitdezelijstblijktnamelijkofalledelen
vandeoudebestandenzijngenoemdofwellichtdubbelzijngenoemd.
Controlerenofnummerindekolom 't/m'minimaal 1enhoogstens2minderisdannummerenkolom 'van'opdevolgenderegel.
BijwijzigingendejuisteplaatsopzoekeninhetbijSAMPEop
ponskaart ingevoerdebestand*.Ponskaartenwijzigenoftoevoegenen
eennieuweponsbandmakenofdeoudeponsbandwijzigen.DenieuweponsbandinvoerendoortweemaalhetprogrammaSAMPEterunnen.Deeerste
maaltreedteenfoutmeldingopenwordendeoudefilesHELPenHULP
automatischvernietigd,detweedemaalwordennieuwefileseneen
nieuwelijstvervaardigd.Delijstopnieuwcontroleren.Indienniet
goeddandecorrectieprocedureherhalen,indienweldanverdermethet
programmaSPEFI.

*Hetprogrammabiedtookdemogelijkheid degegevens intetoetsenen

vastteleggenopeenfilemeteenwillekeuriggekozennaam.Opdevraag
'Wiltugegevensintypen?'antwoordenmet 1.Opdevraag 'intoetsende
naamvandefilemetgegevensoftapeofdenaamvandefilewaaropde
intetypengegevensmoetenkomen'degekozennaamvermelden.Nade
melding 'intoetsenopbouwnieuwefiles:nalaatsteopgave0000intoetsen'
degegevens intoetsenopeenzelfdewijzealsbovenvermeld.Blijktna
controledeingetoetste informatienietjuisttezijndankunnenmethet
HtandnardprogrammaEDTTRcorrectieswordenaiinKcbrachtindefilemetde
ingetoetstegegevens.DaarnaSAMPEopnieuwdraaien:nugeengegevens
intoetsenenalsfile-naamdeeerdervermeldeopgeven
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Sl'KFI

MetditprogranniiaSPEFIwordendeoude files«teldemetingva»
perceelgrenzenenontsluitingsroutes samengevoegdtoteenofmeergrotefileswaarmeeverderwordtgewerkt.Erbehoeftnietstewordeningetoetst.Teneindehetverloopvandebewerking tekunnenvolgen
wordtophetbeeldschermdedoorSAMPEvervaardigdelijstafgebeeld.
Aandehandvandelaatstafgebeelderegelkanmenzienwelkgedeelte
vanwelkefilewordtgekopieerd.
Denormaleafsluiting is 'verder!'.Demelding 'degegevensvan
deeerstetweerecordskomennietovereenmetdievanhetprogramma'
zouineenbijzondergevalkunnenvoorkomennaeenverkeerdecorrectie
vanhetbestand.BijSTOP3iseenorganisatiefoutindefilesgeconstateerddiemogelijkisveroorzaaktdoorindebijSAMPEgebruikte
opgaveeenverkeerd filenummertevermelden.Demelding treedtookop
wanneeropdevasteschijfnietvoldoenderuimtebeschikbaar isvoor
denieuwegrotefiles.Mendienttelettenopdeverwijzingnaarde
programmatekstaangeduidmet 'foutbijJR=....'
Denieuwefileszijnvervaardigdopdevasteschijf.Zijdienen
tewordenovergebrachtnaartweelosseschijven,zodatbijvernieling
vaneenvandeschijveneenduplicaatbeschikbaar is.Geziendegroottevandefilesishetwelgewensttelettenopdevrijeruimtevan
delosseschijven.Nakopiëringdienendenieuwefilesvandevaste
schijftewordenverwijderd.Hetisverstandigdeoudefilesmetperceelgegevens tebewarentotdegehelecomputerverwerkingvandeCl
gereedisgekomen.Hetisdaninbijzonderegevallenaltijdmogelijk
terugtevallenopdeoudefiles.

RECVN

NuvolgteentoepassingvanhetprogrammaRECVNopdefiles
PP**99,PP**98,etc.Eenbeschrijvingvanhetprogrammaisgegevenop
pag. 20.Hetprogrammavervaardigteenlijstwaaropweergegevende
voorlopigeperceelnummersenderecordnummerswaarinhetvoorlopige
perceelnummerstaat.Opdelijstisdanteconstaterenwaaropde
nieuwefilesdeoudegegevenszijnterechtgekomen.Voor'-.etherstellen
vanfoutenisdezelijstvangrootbelang.

2.8.T o e v o e g i n g

van

b e d r i j f s n u m m e r s

Voorhetinvoerenvanhetjuisteperceel-ofkavelnummerwaarin
hetgemeente'-enbedrijfsnummerzijnverwerktishetnodigeenopgave
tevervaardigenmetperregelendaardoorperperceelofkavelde
volgendeinformaties
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kolom 1 t/m 4:gemeentenummervanbedrijf
kolom6 t/m 9:bedrijfsnummerbinnen degemeente
kolom 11en 12:kavelnummerperbedrijf (zalindetoekomstvervallen)
kolom 14en 15:perceelnummerperkavel (idem)
kolom 16t/m20:voorlopigperceelnummeralsopdebasiskaartvermeld
dochinclusiefdeduizendtallen
Waarhetperceelvaneen 'particulier'(nietgeregistreerdegrondgebruiker)ir. dientinkolom6eenPtestaan.
Indieneenkavelgewijzeinventarisatiewordtuitgevoerdkunnende
kolommen 14en15blankblijven.IndienmenbijeenkavelgewijzeinventarisatiedekavelnummeringdoordecomputermetNUKAVwillatenuitvoerenkanmendevermeldingvannummersvankavelsenpercelenachterwegelaten,behalvebijdehuiskavel.Hierdientmentevermeldenin
kolom 12hetcijfer 1.(Ziebijlage 18).Gebruiktmenbjjeenperceelgewjjze
inventarisatievoordenummeringvandekavelshetprogrammaNUPERdan
dienenallepercelenvandehuiskaveltewordengenummerddoordekolommen 12,14en15intevullen.Bijdepercelenvandeanderekavels
kunnendekolommen 11en12blankblijven.Welisdanvanbelangdat
deperceelnummers 1envolgendeperkavelwordentoegekend indezelfde
volgordewaarindepercelenindefilePP****zijnterugtevinden,
(zieookbijlage19).
Hetisgemakkelijkbovenvermeldeopgaveinvolgordevandevoorlopige
perceelnummerstedoen.Noodzakelijk isditniet.Voorhetinvullen
vandeponsconceptendientmendeeerdergenoemdevandeSTULMverkregenkaartentegebruiken.Nadatdeopgaveopponsconceptenis
voltooidwordenponskaartenvervaardigdmetdezelfdeindeling.
Controleponsenisnietnodig.
Vandeponskaartenwordtviaeenprintereenlijstvervaardigd.
Hiernadehiervoorgenoemdeopgaveopnieuwmakendochnuderesultatennietopponsconceptennoteren,dochopdedoordeprinter
vervaardigde lijstnagaanofwatmenzouwillennoterenovereenkomt
metwatindelijstisvermeld.Doordezewerkwijzewordenzoveel
mogelijkfoutenopgespoord indeeersteopgaveenwordenpons-of
leesfoutengeconstateerd.Nahetaanbrengenvandecorrecties
indeponskaartendehelestapelomzettennaarponsband (20symbolen
+CRLF).IndienalsbedrijfsnummersICW-nummerszijningevoerdwordt
hetvolgendeprogrammaovergeslagen.
Iniedergevalzettemendeponsbandopdelosseschijfonder
denaamNAAM.
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VERNU

Voorhetvertalenvanhetbedrijfsnummervanelkperceelofelke
kavelvanSTULM-nummernaarICW-nummerishetprogrammaVERNUbeschikbaar.Alsinvoerheefthetprogrammaeenopgavenodigvande
relatietussendebedrijfsnummersinSTULM-vormenICW-vorm.Voor
dezeopgavedienteersteenponsconcept*tewordeningevuldmetde
volgende indeling:
kolom 11t/m 18bedrijfsnummervolgensSTULMalsgebruiktbij
debovengenoemdeopgavevanderelatievan
voorlopigperceelnummermethetjuisteperceelnummer
kolom21t/m28bedrijfsnummervolgensICW
kolom 1t/m 10isbeschikbaarvoorandere,inditprogramma
nietgebruikteinformatie.Devolgordevan
deregelsiswillekeurig.
Deponsconceptenwordenverponstwaarbijeencontroleponsing
vanbelang is.Vervolgenswordendegegevensopponsbandgezet(28
symbolen+CRLF).Deponsbandwordtingelezenmethetprogramma
VERNU.Hierbijisinhetprogrammarekeninggehoudenmetmaximaal
2000vernummeringenvanbedrijven.Vervolgens leesthetprogramma
regelvoorregeldefileNAAM in.Kijktofhetbedrijfsnummervan
hetperceelofkavelnummerdienttewordengewijzigdenschrijftof
hetoudeofhetnieuwemethetvoorlopigeperceelnummeropeenfile
genoemdNBDICW. (DefileNAAMblijftbestaaninverbandmeteen
mogelijkeherhalingvanditprogrammabijeenconstateringvanveel
fouten).
Normaalverschijntnaafloopdemelding "verderI" ophetbeeldscherm.
Foutmeldingen:
ST0P3:hetaantalbedrijvenisgroterdanvoorzien.Zolangdegeheugenruimtevandecomputerdittoestaatisdooreenkleineprogrammawijzigingdezefoutteverhelpen.
ST0P2:deeerderaangeduidefoutmeldingenmetJR=....

ZOEKB

Hetdoelvanditprogrammaisnategaanwelkebedrijveninde
opgavevanderelatietussenvoorlopigperceelnummerenjuistperceelnummervoorkomen.Hetisdanmogelijkervoor tezorgendatde
*Eenanderewerkwijzeisbeschreveninbijlage8
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laterintevoerenlijstmetnamenenadressenquabedrijfsnummers
zogoedmogelijkofgeheelovereenkomtmethetingevoerdebestand
vanperceelnummers.Hetprogrammazoekt indefileNAAMofdenaar
ICW-nummersomgewerktefileNBDICW(optegevendoorde operator)
welkebedrijfsnummersdaarinvoorkomen,sorteertzeenlijstze
metperbedrijfeënvermeldingvanhetvoorlopigperceelnummer
waarbijhetbedrijfsnummerisaangetroffen.
Ookinditprogrammaisgerekendmetmaximaal2000bedrijven.
Normaleafloopvanhetprogrammaisdemelding 'verder!'ophet
scherm.DaarnaastkanvoorkomenSTOP2metdemeldingof'foutbij
JR=....'of'hetaantalbedrijvenisgroterdanvoorzien'.Indat
gevalingrijpenalsvermeldbijVERNU.
Hetisnudebedoeling aandehandvandedoorhetprogramma
ZOEKBvervaardigdelijstnategaanofallebedrijfsnummersovereenkomenmetdiewelkeopeennaamenadreslijstzijnvermelddie
deinvoervoorhetlatertebesprekenprogrammaBEKAAbevat.
Komteenbedrijfwelopdeadreslijstvoormaarnietinde
outputvanZOEKBdanhetbedrijfopdelijstschrappen:hetkomt
nietvoorinhetbestand.Komteenbedrijfwelindeoutputvoor
maarnietindeadreslijstdannagaanofhetbedrijfvoorzoukunnen
komen.Zoja,dannaamenadresplusCBS-oppervlaktetoevoegen.
Zonee,danaandehandvanhetvoorlopigeperceelnummer ende
van deSTULMverkregenkaartennagaanofhetnummerfoutis
overgenomen.IndienditniethetgevalisviahetICWbijdeSTULM
nagaanwathetjuistenummervanhetperceelis.
Eenverbeteringvanhetnummer inhetbestandNBDICWofNAAM
dientmethetdoordecomputerfabrikantgeleverdeprogrammaEDITR
tegeschieden.
ZijnveelnummersfoutindefileNBDICWdoordatvergetenis
voorbedrijveneenvernummering optegevendanishetmogelijkmet
eenverbeterdeopgavevoorhetprogrammaVERNUdeprocedurete
herhalennadatdefoutievefileNBDICWisweggehaald.Hetisook
mogelijkalleeneenopgavevandealsnog tecorrigerenbedrijfsnummers
bijVERNUintevoeren.Inditlaatstegevaldienteerstdefile
NAAMtevervallenendientdefileNBDICWdenaamNAAMtekrijgen.

35

Vervolgensdeprogramma'sVERNUenZOEKBlatenlopen.
Kanmenopkortetermijngeengoednummervooreenperceelvinden
danisdebesteoplossinghetperceeleenbedrijfsnummer99999999
toetekennenenbijdenaamenadreslijsteenbedrijf 99999999toe
tevoegenmetalsnaam"onbekend"enCBS-oppervlakte0.
Nadatdefoutenzijnopgelostendebestandeninordezijngemaakt
volgthetprogrammaNUMER*.
NUMER

Hetdoelvanhetprogramma ishetbedrijfsnummer (eneventueel
ookhetkavel-enperceelnummerperkavel)tekoppelenaanhetinhet
bestandvastgelegdevoorlopigeenoverdekaartdoorlopendeperceelnummer.Deoperatordient

optegeven welkbestanddeinvoervormt

voorhetprogrammanamelijkdeeerdervóórVERNUgenoemdeponsband
ofhetbestandNAAMofNBDICW.Hetprogrammabegintmeteenorganisatie
vanhetbestandvastgelegd indefilesPPxxx*.Dezeorganisatiekan
geruimetijdduren.Daarnawordtdekoppelingvanvoorlopigperceelnummerenbedrijfsnummeruitgevoerd.Zichtbaarwordtditwanneereen
ponsbandwordt ingelezendoordatdeponsband ineentraagtempowordt
verwerkt.Hetgemeentenummerenbedrijfsnummerwordtperperceelinde
recordgemerktmetAgezet.Indieninkolom6eenPwerdaangetroffen
wordtdeletterAvervangendoordeletterP.Hetkavel-enperceelnummerkomenalsééngetalvan4cijfersinderecordmetcoderingblank.
Wanneerdecomputer opdeponsbandvermeldevoorlopigeperceelnummersniet
aantreft indecomputerbestandenopschijfwordtde informatievande
betreffenderegelvandeponsbandopdeprintergezet.Aanheteind
gaatdecomputernaofelkperceel inhetbestandnueenbedrijfsnummerheeftgekregen.Waarnietwordtopdeprintergemeld:filenummer,
recordnummervandebetreffendefileenvoorlopigperceelnummervan
hetbetreffendeperceel.Alsafsluitingvanhetprogrammaverschijnt
opdeprinter 'eindeopgave'.
Deoutputdient tewordenbestudeerd.Gemeldefoutendienente
wordenopgespoord.Correctieisalleenmogelijkopditmomentmethet
programmaCOACF.Zoueencorrectiebetekenendatrecordsmoetenvervallen,bijvoorbeeldwanneernublijktdateenperceeltweemaalinhet
bestand zit,dandientdezecorrectieeerstnadenieuwecontrolekartering tewordenuitgevoerd.Eenbericht indezegeestwordt tevensvia
hetbeeldschermgegeven.
*Het isverstandigeerstnoghetprogrammaDUNRStoetepassenomte
constaterenofindefilesPPxxxxgeennummersdubbelvoorkomen.
Ziehiertoebijlage9
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Voorhet opsporen van fouten zijn enkelehulpmiddelen beschikbaar,namelijk de oude ennieuwe lijstenvervaardigd met RECVN met
verwijzing recordnummer op deoude file respectievelijk recordnummer op
denieuwe filevanhet voorlopige percéelnummer ende eerder bij MIGWS,
of gecorrigeerd met COBCF,vervaardigde lijstenmet coördinaten.
Vaak zalhet zo zijndat debeide delenvande output van dit
programma NUMER elkaar aanvullen, namelijkwaar koppeling nietmogelijkwas isook geenbedrijfsnummer toegevoegd. Hetherstellenvan de
fout isdanmeestal eenvoudig.
Een foutmelding STOP 1111 volgt op problemenmet de fileHULP.
Teneinde eventueel snel tekunnenkijkenwat er inrecordsvan de
TESRE

filePP****staat iseenprogramma TESRE geschreven*.Voorhet gebruikenvanhet programma de filenaam intoetsen, daarna zovaakdit wordt
gewenst het recordnummer intoetsenvanhet record waarvanmen de inhoud wilweten.Deze inhoud verschijnt direct daarna ophet scherm.
Deprocedure wordt beëindigd door als recordnummer 30000 in te toetsen.

MIGSP

Daar coördinaten gemeten opverschillende bladenvan dezelfde
punten niet exakt dezelfde coördinaten behoeven tehebben dient nuhet
programmaMIGSP teworden toegepast.Met dit programma worden degrenspunten indiedeelgebieden gemiddeld, die overmeerdere bestanden waren
verdeeld. Naar de andere deelgebiedenwordt niet gekeken.Ookwordt in
tegenstelling tothet eerder gebruikte programma MIGWS niet naar punten inhetwegennet gekeken. Zelfde punten indeweg kunnennuverschillende coördinatenhebben.Het eindproduct van het programma isde
completelijst**vandeverschillende nieuwe files PP****,waarin tevens
de eerder toegevoegde duizendtallen vandevoorlopige nummers ende
gemeente-,bedrijfs-,kavel-enperceelnummers zijn tezien.Bij een
langzame printer verloopt debewerking langzaam. In te toetsen een
nauwkeurigheidsaanduiding die inprincipe dezelfdewaardeheeft als
bij MIGWS.Het in te toetsen getalkanmen echter ookhoger kiezen
wanneerwordt verwacht dat deaansluiting van debladenvrij slecht
isendathet nietwaarschijnlijk isdat door het kiezenvan eenhogere tolerans coördinaten vanverschillende puntenworden gemiddeld tot
gelijke coördinaten van éénpunt.Het programma bewerkt automatisch
allenieuwe files.Wanneer door eenfoutieve invoerbij SAMPE het 4è

*Voor het uitlijstenvanmeerdere records ziehet programma LISPP
beschreven inbijlage 10
**Menkandezeook latermet het programmaLISPP vervaardigen ennu weglatendoor op devraag 'Output printen?' teantwoordenmet '0'
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recotdvandefilenietdecodeDbevatkandelot!melding'"L&top;bij
file....ontbreektinrecord4decodeD.VoorverwerkingmetCOSPE
dezefoutherstellen."Dezemelding spreektvoorzich.
Deinformatiediehetprogrammaverderkanverstrekkenisidentiekaan
dievanhetprogrammaMIGWS.Extrakannutevensvoorkomendemededelingop
deregeldrukker 'de middelingbinnenhetdeelgebiedmetrecord....
vanfile....isnietuitgevoerd'.Inditgevalwashetbetreffendedeelgebiedtegrootominhetsneltoegankelijkegeheugenvandecomputeropgeslagen
tekunnenworden.Demiddelingbinnendeaangegevendeelgebiedendient
danplaatstevindenmethetprogrammaHERMAgevolgddoorHERMB.Er
wordtweleenlistinggegevendoorhetprogrammavandecoördinaten
vanhetbestandmetaanvullendegegevens.Indeaangeduidedeelgebiedenzijncoördinatenvanidentiekepuntenechternietalle aanelkaargelijk.
Denormalebeëindigingvanhetprogrammawordtophetbeeldscherm
aangeduidmet 'verder,nahetbeginvandelistingtehebbenbekeken.
STOP 10'.Vanelkenieuwefiledienthetbeginvandeoutputteworden
bekekenopmeldingenvandecomputer zodatnaaraanleidingvandie
meldingenverderkanwordengewerkt.Foutmeldingen,waarnadeberekeningisgestopt,wordenaangeduiddoorSTOP3metdemeldingwaarde
foutisopgetredenofmetSTOP1111bijproblemenmetde fileHULP.
HERMA

HetfacultatieveprogrammaHERMAzorgtvoordemiddelingvancoordinateningrenzenvandeelgebiedendiemetMIGSPnietkondenworden
verwerkt.Deserieprogramma's,HERMAenHERMB,dientvoorelkinde
outputvanMIGSPgenoemddeelgebied tewordenherhaald.Voorverwerking
methetprogrammaishetnodigvooreenindeoutputvanMIGSPgenoemd
deelgebiedindezelfdelistingnategaanwatheteersteenlaatste
recordnummervanhetbetreffendedeelgebied isenwelbeidengemerkt
metdecodeD.Debetreffenderecordnummersdienenopeenvraagdoor
decomputertewordeningetoetst.Tevensdienthetbetreffendefilenummertewordeningetoetst,namelijkPP****.Normaleafloop:'verder!'
STOP 1.BijfoutenverschijntSTOP 11.Behalvebijorganisatiefouten
vandefilesverschijntdezestopooknademelding 'hetaantalpunten
istegroot'.Dezemeldingtreedtalleenopbijeenuitzonderlijkgroot
aantalgrenspuntenbinneneendeelgebied (thans 2725).Verwerkingvan
datdeelgebiedisdannietmogelijk.Nasplitsingdoorinvoegingvan
decodeDmetCOBCFofCOCCFkandeverwerkingdanwordenuitgevoerd
(zieverderMIGWS).
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HERMb

DirectnaHERMAvolgtHERMB. ïn te toetsendefilenaamidentiekäandie
welkeisingetoetstbijHERMAenintetoetsendenauwkeurigheidsaanduiding,
dieookbijMIGSPisgebruikt.Normaleafwerkingmetdemelding'gereed'
STOP1.BijSTOP2iseenfoutmeldinggegevendienaareenplaatsindeprogrammatekstverwijst(ziepag.12).Dandezefaseherhalennaarbevindvanzaken.
Ookkanzijnvermeldinzeerbijzonderesituaties:'Hetaantalpuntendiein
x-richtingminderdan...mverschillenistegroot'.Indatgevalisingrijpen
inhetprogrammanoodzakelijk.Hetprogrammageeftgeenlistingvandenieuwe
gemiddeldecoördinaten,zulksintegenstelling totMIGSP.

TELAL Indienmen,bijvoorbeeldvoorstatistischedoeleinden,wilwetenwat
hettotaleaantalrecordsvaneengebied is,uithoeveeldeelgebieden
hetgebied isopgebouwd,wathetaantalkavelsofpercelenvangeregistreerdegrondgebruikers,respectievelijkparticulierenisen
hoeveelcoördinatenvangrenspunten,respectievelijkpunteninontsluitingsroutes zijngedigitaliseerd dankanmenhetprogrammaTELAL
toepassen.
Watbetrefthetaantalgrenspuntentelthetprogrammahetaantal
recordsmetdecodeG.Ditbetekentdateengrenspuntdatmeerdere
kerenisgedigitaliseerdookvakerwordtgeteld.Hetzelfdegeldt
voorpunteninontsluitingsroutesdiezijngeteld inclusiefde
puntenopdeweg,dochexclusiefhetbeginpuntopdegrensvankavel
ofperceel (geteldwordthetaantalrecordsmetdecode0enW ) .
HetprogrammavraagttelkenseennaamintetypenvaneenfilePP****.
Isdelaatstevanbelangzijndenaamreedsopgegevendan000000typen.
Directdaarnakomtdevraag"Watisdenaamvanhetgebied?".Dete
typennaamkanmaximaal 24lettersbevatten,directnadelaatste
letterdereturntoetsindrukken.Opdeprinterwordtdenaamafgebeeld
metbovenvermeldegeteldeaantallen.
Treedtbijhandelingenmetdeschijveneenfoutopdanverschijntop
hetbeeldschermdemelding "Erisietsmismetdezefile'.".Direct
hiernakomtdemelding "Naamfileintypen".Wilmenechterstoppendan
000000typen.
2.9. C o n t r o l e
en
COSPE

g r o t e

f i l e s

met

g r e n z e n

c o n t r o l e k a r t e r i n g

Nu v o l g t een hernieuwde c o n t r o l e op de goede v o l g o r d e van de
perceelsgewijzemetingomdathetmogelijk isdatbijhetsamenvoegenvan
defilestotenkelegrotefoutenkunnenzijngemaaktdiedezevolgorde
verstoorden.Hethiervoor tegebruikenprogrammaCOSPEverdeelttevens
hetingevoerdebestand ineenbestandmetenkelendubbelgemeten
grenzenopsoortgelijkewijzealshetprogrammaSPLDE.Bijhetaantreffenvaneenfoutindevolgordewordtinformatiebetreffendedeze
foutnaardeprintergevoerd.Decomputerverwerkthetbetreffendeperceelverdernietenzoektnaarhetvolgendeperceel.Ditbetekentdatde
bestandenmetdubbelenenkelgemetenlijnenincompleetzullenzijn.
Bijeengeringaantalfoutmeldingeneneeneerstegrotecontrolekartering
isditnietbezwaarlijk.Decontrolekarteringgeeftdefoutendanook
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eventueelaan.InanderegevallendientmendefilesPE**99enPD**99
etc.telatenvervallenenhetprogramma teherhalen.Aanheteindevan
hetprogrammaverschijntbijfouten tegendevolgordedemelding'het
aantalrecordsmetvraagpunten is
'.Tevenswordtgemeld 'gereed,
dochlet opinformatievandeprinterST0P1*.
Hetisechtermogelijkdatdesplitsingnietcompleetkan
wordenuitgevoerd,daarhetsnellegeheugenvandecomputerniet
grootgenoegwasvoordeverwerkingvanêénofmeerdeelgebieden.In
ditgevalishiervanopdeprintermededelinggedaan 'hetdeelgebied
metrecordnummer ....behoeftnaderebewerking'.Wanneermenhierop
nietzoulettenenmenverderwilgaanmethetprogrammaKOPEGzalmen
merkendatditprogramma eenfoutmelding geeftdoordatdefilemet
enkelelijnennogopdevasteschijfennietopdelosseschijf iste
vinden.Iseennaderebewerkingnodigdanbetreftdithet latendraaien
vandeprogramma's HESPA,HESPBenHESPC.STOP2wijstopdezesituatie.
HESPA

VoordewerkingvanHESPAintoetsendefilenaamPP**»*alsbij
COSPE.Vervolgens intoetsenhetrecordnummermetdecodeDvanhetbeginvaneenindeoutputvanCOSPEgenoemddeelgebied.DitnummerontlenenaandeoutputvanMIGSP.HiernahetrecordnummermetdecodeD
vanheteindvanhetdeelgebied intoetsen.Ditherhalenvoorallegenoemdedeelgebieden.Ishet laatstedeelgebied ingevoerd dan30000intoetsen.Hetprogrammahoudtrekeningmetmaximaal 15grotedeelgebieden.Zouditaantalwordenoverschredendankunnendevolgendedeelgebiedennietmeedoenmetdeberekeningen.Deberekeninggaatdanverder
naintoetsenvan30000ofnaintoetsenvan 15deelgebieden.DecontroleopdegoedevolgordewordtvoordeingevoerdedeelgebiedenuitgevoerdopeenzelfdewijzealsbijCOSPE.Verschijnennufoutendan
volgtdemededeling: 'eerstdeaangegevenfoutenverbeteren,dandeze
faseherhalen'.NahetverbeterenmetCOBCFofC0CCFdientmenerwel
optelettendatdeintetoetsenrecordnummersnuanderskunnenzijn
dandeeerderingetoetstedoordatdefilelangerofkorterkanzijn
geworden.HESPAdientdaarna tewordenherhaald.Bijdemelding 'verder!'ST0P2isdeverwerkingbeëindigd.BijST0P3iseenindeprogrammatekst terug tevindenfoutopgetreden.

HESPB

MethetvolgendeprogrammaHESPBwordendeingelezencoördinaten
gesorteerd opxeny.Thanskunnenmaximaal 2725punteninééndeelgebied tegelijkwordenverwerkt.IntetoetsenHH****.Normaalbeëindigd
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metdemelding 'verderl'ST0P1.Wordthetaantalpuntentochtegroot,
hetgeenonwaarschijnlijk isgezienhetfeitdatdanookhetvoorgaandeprogrammaHERMAnietkandraaiendanvolgteenfoutmeldingmet
ST0P2.Ookbijfoutenindefile-organisatievolgteenmeldingophet
schermmetST0P2.
HESPC

Doordevoorgaandesorteringvandemiddensvanlijnstukkenzijn
decoördinatenvanelkdubbelgemetenlijntjebijelkaargekomen.Door
nategaanofopvolgendecoördinatenvanmiddensvanlijnstukkenaanelkaargelijkzijnwordteensorteringnaarenkelendubbelgemetenlijnstukkenverkregen.DegegevensvanhetbijCOSPEverkregengedeeltewordenmethetresultaatvanHESPCsamengevoegd.Normaleafloop'verder,
dochletoptepurgenfilesvandevasteschijf'ST0P1 (ziepag.44).
Foutmeldingentegendefile-organisatiewordengemeldmetST0P2.

NaHESPCofdirectnaCOSPEvolgtheteerder (ziepag.22)geKOPEG
OPGRE

bruikteprogrammaKOPEG.
HiernavolgthetprogrammaOPGREdatvoor zoverhetdegrenzen
betreftidentiekisaandeeerderbeschrevenprogramma'sOPTEKen
TEKIN.Hetprogrammaoptimaliseertdetekeninstructiesvoorhettekenenvandedubbelgemeten,dochenkelvastgelegde,grenzen.Inhet
programmaiseencompromisgeslotentussenrekentijdenmatevanoptimaliseringdoorhetaantalmogelijkhedenvoordecomputertebeperken.Maximaal 1000eindpuntenvanlijntjeswordenbijdeoptimalisering
betrokken.Decomputervoegtnahetkiezenvaneenlijntjeeennieuw
lijntjeautomatischtoe.Voordezebeperking isookgekozendaarde
winstintekentijdwellichtgeheelzouwordenoverschaduwddoorhet
verliesaanrekentijd.Hetprogrammakoppelt,waarmogelijk,tetekenenlijntjesaanelkaarzodatdetekenpennietonnodigomhoogenomlaagbehoefttegaanenmaakttekeninstructies gereedvoorhettekenenvandeenkelgemetengrenzenmeteenblauwepenendubbelgemeten
grenzenmeteenrodepen.Dekleurenzijnnutegengesteldaandeeerdereprocedure.Ditbleekbijeerstetoepassingengunstigtezijn.
Hetprogrammadienttweemaaltewordentoegepast.Eenmaalvoorde
*HetprogrammaOPGREende eropaansluitendeprogramma'sCRETFen
PSICWzijnopgenomenindeprocedure-file«OPGRE
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'binnengrenzen'eneenmaalvoordebuitengrenzen.Voorhettekenenmet
tweekleurenbleekditgunstig tezijn.Bovendientredendanwaarschijnlijkgeenproblemenopmet tevolleschijven.Beidekerenvraagthet
programmaofhetvoordeeersteoftweedekeervooreenkaartbladwordt
gebruikt.Bijde2ekeerkomtdandevraageenfilenaamPExxxxinte
toetsen.Hiernawordtgemeld 'straksinstift 1eenblauwe penmonteren.
Ruitkruisjestekenen?ja= 1,nee=0.(Nietlatendoenwanneerdirect
hiernahetprogrammaHUWEGwordtgebruikt)'.Hetlaatstegedeeltevande
mededeling slaatopeensituatiewaarbijdecontrolekarteringdelaatste
zalzijnendezetevensgebruiktzalwordenbijhetaanduidenvanbijzondereroutes (par.6.2en6.4).
Dezemeldingverschijntnietwanneerhetprogrammawordtgebruiktbij
devervaardigingvandegebruikerskaart.De Iekeerwordtgevraagdhet
gebiedsnummefintetoetseneneenfilenaamPDoptegeven.Daarna
startdandeoptimaliseringsberekening.Wanneerdezeklaar isverschijnt
demelding 'Optimaliseringgereed'. 'Straksinstift 1eenrode pen
monteren'.Delaatstemeldingverschijntweernietbijhetmakenvande
gebruikerskaart.Indatgevaldientbeidekereneenzwartepeninstift
1tezijnaangebracht.Inallesituatieswordthiernagevraagdnaarde
kaartschaal.Dezekanmengelijkkiezenaandeeerstedigitalisering
ofop 1:10000(onderlingeafstandruitkruisjes 100mm)vaststellen.
Bijdevervaardigingvandegebruikerskaartvolgendaarnanogvragen
naarcoördinatenvanhoekpuntlinksonderenrechtsbovenvanhettekarterenblad.Voorderouteswordengeentekeninstructiesvervaardigd
daardezegeentweedekeerbehoeventewordengetekend.Eenenkele
nietgeconstateerdefoutofverkeerdaangebrachtecorrectieinde'ontsluitingsroutes'(vanontsluitingspuntnaardichtstbijzijndepuntopdeweg)
wordtvoorliefgenomen.
Metdemelding 'verder!'isdeprocedurebeëindigd.
Opmerking:hetismogelijkalleendebuitengrenzentelatentekenen,
watsomsvoldoendekanzijnvoorcontrolevanhetbestand.Indatgeval
bijdeeerstetoepassingvanhetprogramma2intoetsenenna het
tekenendeprocedureafbreken.
CRETF
PSICW

NaOPGREvolgendeeerder (pag.23)genoemdeprogramma'sCRETFen
PSICW.Hetisdebedoeling tetekenenmetblauweenrodeinktoptrans-

controle-paranttekenmateriaalvaneenbehoorlijkekwaliteit (maatvastisniet
kartering nodig).Dekartering iszodaniggeoriënteerddatlinksonderwordt
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aangeslotenopderandvanhetmaximaletebetekenenvlak.
Deprogramma'sCOSPE,eventueelHESPA,HESPB,HESPCenOPGRE,
CRETFenPSICWplusdekarteringwordenherhaaldvoorallegrotefilesPPxxxx.
Hiernadientmendevervaardigdekarteringen tecontroleren.Allereerstnagaanofdeverbeteringendiemennaaraanleidingvaneerderekarteringenencontrolesheeftwillenaanbrengengoedzijnverwerkt.Daarnanagaanofbijgrenzendielangsoudebladgrenzenlopen
nietoponverwachteplaatsenblauwelijnenvoorkomendieroodmoesten
zijn.Dezefoutenwijzenopmindergoedeaansluitingenvandediverse
gemetenbladen.Tenslottebetrekkelijk snellangsdepercelenlopen
omnategaanofernogfoutenzijnblijvenzittendieeerderniet
zijngeconstateerdofdiedoorandereoorzakeninhetbestandzijn
gekomen.Voorhetherstellenvandefoutendelijstenvervaardigdbij
MIGSPgebruiken.Teneindesneldejuisteplaatsvandegegevensin
dielijstentevindenkanmendedoorRECVNvervaardigelijstengebruikenenouderelistingsvandefilesPPxxxx.HetbestekanmencorrigerenmetCOBCF.Erwordtdandoorhetprogrammaeennieuwelijstvervaardigd.DaarhetaantalcorrectiesgeringzalzijneneenlangzameprinterdewerkingvanhetprogrammasterkvertraagtkanmenookCOCCFvoorde
correctiesgebruiken.Erverschijntdangeennieuwelijst.Opdeoude
lijstzalmendangoedmoetenbijhoudenhoedecorrecties zijnaangebracht.Wanneercorrecties zijnaangebrachtdereeksCOSPE,eventueel
HESPA,HESPB,HESPC,enOPGRE,CRETFenPSICWplusdekarteringherhalen.Eventueelopnieuwcorrectiesaanbrengen.Wanneerblijkt
datenkelepercelenalsnogdienentewordentoegevoegd zouverwerkingviahetprogrammaCOBCFwellichtteveeltijdvragen.
Erisdaneenandereoplossing.Nahetdigitaliserenencontroleren
vandenieuwtoetevoegenpercelenmaaktmeneeninvoervoorSAMPE
waarbijoudeennieuwefilenummersidentiekkunnenzijn.Tevens
voegtmenmetCOACFaandejuisterecordsvandenieuwekleinefiles
PPxxxxdebedrijfs-,kavel-enperceelnummerstoeopeenwijzeals
blijktuitdeoutputvanMIGSP.Mendraaitdeprogramma'sSAMPEen
SPEFIencopieertdenieuwegrotefilesopeenanderelosseschijf.
Deoudeversievandefilesbewarementoteenverderecontroleis
uitgevoerd.Hiernadoorlopemendeproceduremetdenieuwefiles
vanafhetprogrammaMIGSP. Ismenerzekervandat
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hetbestandgoedisdankanmenverdergaan,zonietdanherhalentot
delaatstecontrolekartering goed is.Eenfoutdieeventueelisblijvenzittenwordtwelzichtbaaropdelatertetekenenbedrijfskaartjes.Hetvervelendevaneenfoutopdatmomentisdatdanvermoedelijk
deberekendeoppervlaktenietjuistisenherstellenvandefout,indiendezebestaatuithettoevoegenofverwijderenvanrecords,pas
maggeschiedennadatvande 'opschoning'degewijzigdebedrijfsnummers
zijningevoerd (ditinverbandmetdevermeldingvanderecordnummers
opdeoutputdienaastdebedrijfskaartjesverschijnt).Eennadeel
vanhetkarterentotdelaatstefoutisweggewerkt isdehogekosten
hieraanverbonden.Indepraktijkdientdaaromnaareengezondcompromistewordengezocht (wellichtdoordelaatstecorrectiesdoortwee
personentelatenaanbrengenennietopnieuwtetekenen).
File-organisatievandefasen 12totenmet 24(*betekent4-cijferig
nummervankleinefiles,-2betekentvasteschijfvandecomputer,
-25betekentlosseschijfvandecomputer,gbetekent4-cijferig nummervangrotefiles)
Naamprogramma
SAMPE

Invoer

Tussentijds

TAPE

Uitvoer

Naafloop

HULP,-25
HELP,-25

SPEFI

PP*

RECVN

PP*

-

VERNU

TAPE

-

PPg,-2

PPg,-2 -*•PPg,-25
(2xdoeni.v.m.
mogelijkerampen)

NBDICW

NAAM
ZOEKB

NAAMof
NBDICW

NUMER

TAPE,of
NAAMof
NBDICW

-

PENURS,-2

PENURS,-25zieopmerking

PPg
HULP
MIGSP

HULP

-

HULPwegdoen

HELP

HELPwegdoen

PPg
HERMA

PPg

HERMB

XXYYZZ
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PPg

XXYYZZ,-2
-

XXYYZZ,-25

COSPE

PPg

i:

zonderHESPAetc.

COSPE

PEg,-2

PEg,-25

PDg,-2

PDg,-25
PEg,-2

PPg

PDg,-2

!

metHESPAetc.
HESPA
HESPB

HHg,-2

~

rrg
HHg

HHg,-25
ENg,-2

PEg,-25

PEg,-2wegdoen

DUg,-2

PDg,-25

PDg,-2wegdoen

HESPC

PPg
HHg

KOPEG

PEg

OPGRE
(Iekeer)

PDg

CRETF

CALPAR

-

PSICW
OPGRE
(2ekeer)

PLOPAR

-

PEg

-

CALPAR

CRETF

CALPAR

-

PLOPAR

PSICW

PLOPAR

-

-

PTg,-2

CALPAR

PLOPAR

CALPARwegdoen
PLOPARwegdoen

CALPARwegdoen
PLOPARwegdoen
PEg,-25wegdoen
(zieopmerking)
PDg,-25wegdoen(id.)

Opmerking:defilePENURSbevatdevolgendeinformatieperperceel:
voorlopignummer,recordnummerjfilenummer,gemeentenummer,bedrijfsnummer,kavelnummer,percéelnummerencodeAofP.Dezeiseventueel
beschikbaarvoorberekeningentotmutatiesmetCOBCEofCOCCFinhet
bestandnadekarteringwordenaangebracht.Daniniedergevaldefile
latenverdwijnen.DefilesPDgenPEg kunnenwordenbewaardvoorandereberekeningen.Wellatenverdwijnenbijherhalingvandebewerking!

2.10.K a r t e r i n g v a n
g r e n s p u n t e n
s c h i l l e n d e

g e d i g i t a l i s e e r d e
ten b e h o e v e van

v e r -

d o e l e i n d e n

Wannneerhetgedigitaliseerdebasismateriaaluit veelkleine
kaartbladenbestaatofeenweinigfraaiuiterlijkheeftishetnuttig
doorhetprogrammaKARGPtelatendraaieneengoedoverzichtte
verkrijgenvandegedigitaliseerdepuntenindeperceel-ofkavelgrenzen.
Vooralvoorbijmetingen naopschoningenzalmenvanditproductveel
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voordeelondervinden.Dekarteringvandegrenspuntenvindtplaatsper
grotefilePP****.Hetismogelijkdegrenspuntentekarterenop
blancotekenmateriaaldochook,nainpassing,optopografischeondergrond.Hettoepassenvanditprogrammaisdusfacultatief.
KARGP

Hetprogrammawordtbehalvevoorkarteringvangrenspuntenookgebruiktvoorhetinpassenvankaartbladenbijanderekarteringen.Het
programmavraagtdeoperatoreenfilenaamPPxxxxintetoetsen.Bij
anderetoepassingendandekarteringvangrenspuntenkanhiervoorin
principeeenwillekeurigeopschijfvastgelegdefilewordengebruikt.
Hiernawordtgevraagdwatdegemetenafstand inx-respectievelijk
y-richting istussentweeruitkruisjes.Karteertmennietopeen
ondergronddankiestmenhiervoor 100respectievelijk 200afhankelijk

•>...,

vandegekozenkaartschaal 1:10000respectievelijk 1:5000.Daarna
wordtgevraagdofdeopdefilevastgelegdeminimalecoördinatenook
voordekarteringmoetenwordengehandhaafd.Bijkarteringvangrenspuntenisditzekerhetgeval.Bijanderetoepassingenkanmennavermeldingvannee'andereminimalecoördinatenopgeven.Hiernaberekentde
computerdemaximalecoördinatenvanhettekarterenbladrekening
houdendmetdevermeldekaartschaaleneenbladgroottevan120bij
83cm(demaximalebladgroottevandetekenmachine).Dezewaarden
wordengemeldmetdevraagofdeoperator lagerewaardenwilopgeven,
enduseenkarteringopeenkleinerbladwiluitvoeren.Isdithet
gevaldandiehendezenaeendesbetreffendemeldingtewordeningetoetst.
Hetprogrammaheefttweetoepassingsmogelijkheden,namelijk:
1.karteringvanruitkruisjestenbehoevevaninpassingvaneenblad
optopografischeondergrond
2.karteringvangrenspunten
Wordendegrenspuntendirectopblancomateriaalgetekenddantoetst
menalsantwoord 2inopeenvraagnaarhetdoelvandekartering.
Wordtoptopografischeondergrondgetekenddaneerstzogoedmogelijkdeafstandtussentweeruitkruisjes inx-eny-richtingbepalen
totinhonderdstemm.Degemetenwaardenbijdebetreffendevraag
intoetsenenbijdevraagnaarhetdoelvandekartering 1intoetsen.
Hetprogrammamaaktdaninstructiesvoordekarteringvanruitkruisjes
vanderandvanhettetekenengebiedendevermeldingvandecoördi46

natenbijeenvanderuitkruisjes.Nadekarteringvanderuitkruisjes
opblancomateriaalpassemendetopografischeondergrond inop
degetekenderuitkruisjes.Dientdeschaalwattewordengewijzigd
danherhalemondeprocedure.Isdejuiste inpassinggevondendan
blijftdetebetekenenondergrond liggenenherhaaltmenhet
programmaKARGPmetdezelfdeschaalfactorendochmethetintoetsen
vandecode2bijdevraagofdeberekeningbedoeldisvoorde
karteringvangrenspunten.Ookdezelfdecoördinatenweerintoetsen.
Degoedeafloopvanhetprogrammawordtgemeldmetdemededeling'verder!'ophetbeeldscherm.
NaKARGPvolgenaltijddeprogramma'sCRETFenPSICW.Eriseen
procedure ICWGPvervaardigdwaarindezedrieprogramma'szijn
opgenomenenwaarinwordtgezorgdvoorhetlatenverdwijnenvanniet
meerbenodigdefiles.
Bijdekarteringoptopografischeondergrond ishetgewenst
eenzodanigeinktpeninstift 1temonterendateengoedonderscheid
tussenondergrondengekarteerdepuntenwordtverkregen.

2.11.Voorbereidingen voor het

v e r v a a r d i -

g e n v a n b e d r i j f s k a a r t j e s
Hetbasismateriaalvoordebedrijfskaartjesbestaatuittopografischebladenmetschaal 1:10000*optransparantbetekenbaarenmaatvastmateriaal (bijvoorbeeld Ozalar).Opdezemoedercalquesdienende
namenvandewegentewordengeschreven.Bijlangerewegendientom
decirca20cmopdekaartdenaamtewordenaangebracht.Bijvoorkeur
vermijdtmenhetschrijvendoorbebouwingdaarditdeleesbaarheid
aantast.Opdebladenwordtdoordetekenmachinebijelkruitkruisje,
mitshetbladinxrichtingnietlangerisdan 110cmeninyrichting
nietlangerisdan82cm,dexenyinkmvermeld.Deaangebrachte
informatiekomtdaarmeeookvooropdebedrijfskaartjesenlevert
hiermeeeenplezieriggebruikvandekaartopwanneernaaronderdelengezochtmoetworden.Nadatdetekenmachinegereed iswordenvandebetekendebladendochtercalques gemaakt,waarbijdezetevensmeteenpuntrasterzijn voorzienzodathetbeeldwatvervaagt.Delaterperbedrijf
aantebrengenlijnenworden 'vol'getekend zodatzijwatduidelijker
naarvorenkomendanderestvandetopografischeinformatie.
*Indiengewenstzijnanderekaartschalenookmogelijk
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XYBLA

HetprogrammavoorhettekenenvandexenyinkmbijelkruitkruisjeisgenoemdXYBLA.Erisgerekendmeteencijfergroottevan2
mm.Heteerstevande3cijfersvandexkomt 1mmrechtsen 1mm
bovenhetruitkruisje.Hettebetekenenbladdientzotezijngeoriënteerddathetruitkruisjemetdeintevoerenminimalexenminimaley
ophetnulpuntvanhettekenvlakligt.Deassenvandekaartdienen
evenwijdigmetdievandetekenmachineteliggen.Deafstandvan2
ruitkruisjesinxeniny-richting dientnauwkeurigtewordengemeten
inverbandmeteenschaalcorrectie.Ismennietzekervaneengoede
verwerkingdantekentmeneerstopeenvelgoedkooppapiereenaantal
ruitkruisjes.Ditwordtgerealiseerddooropdevraag'Staatdeinpassing
alvast?'tereagerenmethetintoetsenvan'1'.Nahettekenenvan
eenaantal ruitkruisjeshetbladopdetekentafellatenliggenenhierop
hettebetekenenbladleggen.Pasditinenganaofdeschaalklopt.Zoniet
danschaalaanpassenenprogrammaXYBLAherhalenmetdenieuweschaalfactoren.
Nieuwpapierneerleggenenopnieuwtekenen.Isdepassinggoeddanhette
betekenenvelvastplakken(evt.bovendereedsbetekendekaart)endekarteringuitvoeren.Dekarteringvindtplaatsinzwarteinktmetpen0,2mm.In
tetoetsenvoordewerkingvanXYBLA:gemetenafstand inx-richting
tussentweeruitkruisjes,ideminy-richting,coördinateninkmvan
hethoekpuntlinksondervanhet tebetekenenblad,idemvanhethoek-

CRETF

puntrechtsboven.Nademelding 'verder'volgendeeerdergenoemdepro-

PSICW

gramma'sCRETFenPSICW.*

ORGAB

HetprogrammaORGABdatnuvolgtverzorgteenorganisatiedie
voordelaterewerkzaamhedendubbelwerkenvoorkomt.Devolgendezaken
doethetprogramma:
a)pergemetenperceel (ofeventueelpergemetenkavel)deoppervlakte
bepalenenopschijfvastleggen;
b)controlerenofdevolgordevandeknikpuntenindegrensrechtsom
isenzonietdandevolgordeomkeren;
c)minimaleenmaximalexenyvastleggenopschijf tenbehoevevan
deberekeningvanafmetingenvanelkbedrijfskaartje;
d)registrerenwaardegegevensvandegrensvaneenperceelopeen
filePP****zijntevindeninverbandmeteensnelletoegankelijkheidvandebestanden;
*Degenoemdeprogramma'sXYBLA,CRETFenPSICWzijnopgenomeninde
procedure C00RR
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e)sorterennaarbedrijfsnummermetmedenemingvankavel-enperceelnummer,recordnummervanhetcentraalgelegenpuntvanhetperceel,
aantalknikpuntenvandegrens,naamvandefilePP«***,laagste
enhoogstex-waardevandegrens,laagsteenhoogstey-waarde,
oppervlaktevanperceel,x-waardecentraalgelegenpunt,y-waarde
idem,x-waardeontsluitingspunt eny-waardeidem.
Hetprogrammaiszodanigopgezetdatallefilesmetperceelgegevensdirectachterelkaarwordenverwerkt.Opeenvraagvandecomputerhetbetreffendefilenummerintoetsen.Wanneerdelaatstefileis
vermeld000000intoetsen.Bijgrotegebiedenzoualsfoutmeldingkunnen
voorkomen'Hetaantalbedrijvenisgroterdaninhetprogrammavoorzien'.
Indatgevaldientinhetprogrammatewordeningegrepen.
Erkaneenfoutmeldingoptredenwaarnadeberekeninggewoonverdergaat.DegebruikerisdangewaarschuwddateenhandmatigebewerkingmetCOACFnoodzakelijk is.Dezemelding is:'Deomkeringvande
metingvandepolygoonmetrecord ....wasnietmogelijkdoorhetgrote
aantalpuntenindegrens'.Denormaleafsluiting is 'verder!'ST0P1.
Defoutmelding 'foutbijJR= ...nummer ...,letvoorherhalingop
tepurgenfiles'ST0P2spreektvoorzich.
Indienna0RGABnietvoorallebedrijvendefasen35t/m39of40
wordenuitgevoerdendezetoepassingvan0RGABvoorhetbetreffende
gebiednietdeeerstekeerplaatsvindtdientofnuofvóórfase52
(BEKAI)hetprogrammaS00RVtewordentoegepast (ziehiervoorpag.97).
LÈESB

Eenlijstmetbedrijfsnummers,CBS-oppervlakten,namenenadressen
vanbedrijvenwordtverponst.Voorafdientmetheteerdervermelde
programmaZ0EKBtezijngecontroleerd ofdezelijstquabedrijfsnummersovereenkomtmethetbestandbedrijfsnummersdatnuopde
file0RGAREisterugtevinden.
Indelingvandeponskaartenmetinvoergegevens:
k 1totenmet 8

bedrijfsnummer

k 9totenmet14

CBSoppervlakte inares

k 15totenmet38

naam

k 39totenmet62

adres

k 63totenmet80

woonplaats

Indiendeaangeduidekolommennietvoldoendezijndannaamof
adresinkortentotdezewelbinnendeaangeduidegrenzenvallen.De
naamisopgebouwduitachternaamdirectgevolgddooreenkommaen
voorletters,gescheidendoorpunten,enbijzonderhedenals'ten',
'AZN','van','wed','JR','erven','fam'.
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Voorbeelden:

,.„„„ _„A„_ „
LINDE,J.VANDER

BRINK,E.TEN

LUTEN.WED.A.

DIETZ,K.JR

BRUGGING,ERVEN

BENNING,A.ENG.

ALBERTS,FAM

BENNING.W.FZN

STRIJKER,R.W.ENH.JR

HALDEREN,J.G.A.VAN

WEVER-VANDEHOF,L.

Deafkorting 'gebr'overslaan (dusGebr.A.enG.wordtA.enG.).
Adressenzominmogelijkafkorten:Str.wordtStraat,wgwordtweg,
enz.Niétvermelden:'Post

'.

Isderuimtevooreengegevennietvoldoendedanervoorzorgdragen
datopandereponskaartenwaarbijdezelfdenaamwordtafgekortdeze
afkortingopdezelfdemaniergeschiedt.Ditinverbandmethetsorteren
vangegevens.
Deponskaartendieneninn u m e r i e k e volgordevoorverdere
verwerking tewordenaangeboden**.
Nahetponsendeponskaartenomzettennaarponsband (80symbolen+
CRLF).Dezeband inlezenmethetprogrammaLEESB.Debandwordtdaarbij
tevensgelijstenwelzodatvoldoenderuimtewordtgelatenvoorhet
aanbrengenvancorrecties.HetbestandwordtonderdenaamNAADWOop
schijfgezet.
Delistingdoorkijkenopvreemdezakenencompleetheid.Correcties
indelijstaanbrengenenmethetdoordecomputerfabrikantgeleverde
programmaEDITRaanbrengenopschijf*.
BEKAA

MethethiernavolgendeprogrammaBEKAAwordtnaam,adres,woonplaats,CBS-oppervlakteenbedrijfsnummervanelkegebruikerverwerkt.
PerbedrijfgaatdecomputernawaaropdemethetprogrammaORGAB
vervaardigdefiledegegevensvanhetbedrijfstaan.Tevenswordtde
minimalexeny-waardevangrenspuntenvanhetbedrijfbepaaldenberekentdecomputerdemaximalexeny-waarden.Ditinverbandmetde
afmetingenvandetevervaardigenbedrijfskaartjes.Bovendienwordt
gecontroleerd ofgeenbedrijvenzijnovergeslagen.Indiendithetgevaliswordtinformatiegegevenviaprinterenbeeldscherm.

*EenprogrammaLYSBEisbeschikbaarvoorhetuitlijstenvanhetbestand
NAADWOmeteenregelafstanddiedeoperatorkanopgeven
**Indienhetbestandnieteennumeriekevolgordevandebedragenbezit
danhetinbijlage 11beschrevenprogrammaSORNAtoepassen
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Alsgezegddientdeinvoervannamenenadressenzodanig tezijn
datdegegevensgesorteerd naarbedrijfsnummerwordeningevoerd.Een
mededelinghieromtrentgeeftdecomputerophetbeeldscherm zondereen
berichtvandeoperatoraftewachten.Deberekeningkanookbijonjuisteinvoergewoonwordenvoortgezet toteenfoutoptreedt.Decomputer
sorteertnietdochcontroleertofdenumeriekevolgordeoplopendis.
Wordthiertegengezondigdofiseenfoutopgetredendiedezevolgorde
verstoortdanstoptdeberekeningmetdemededeling 'devolgordevan
deponskaartenisnietjuist,deberekeningnasorterenherhalen'
STOP10*»Tevenswordtgemeldwaardezefoutisgeconstateerd.
ConstateertdecomputerdathetbestandvervaardigdmetORGAB
enhetnuingevoerdebestandnietmetelkaarovereenkomtdanverschijnt
demededeling: 'dezegeheleproceduredienttewordenherhaaldnadat
deinvoerisaangepastopderestvanhetbestand (ofomgekeerd),let
hiertoeopdeuitvoerviadeprinter.Bijveeloutputdeberekening
afbreken.'Teneindetevoorkomendatnahetherstellenvaneenfout
bijherberekeningblijktdatverderopookeenfoutwordtaangetroffen
zoektdecomputernadeconstateringvaneenfoutnaarovereenkomstige
bedrijfsnummersinbeidebestanden.Luktditniet,dangeeftdeprinterveeluitvoerenkandeoperatordeberekeningbeterafbreken.Lukt
hetweldanlooptdeberekeningdoortoteventueeleenvolgendefout
wordtaangetroffenetc. Opdeprinterwordtweergegevennummer+
naamenadresvanbedrijfopponskaartdatnietwerdgekoppeldenop
devolgenderegeldeinformatievanhetbedrijfuithetbestandmet
nummer,recordnummer,cêntralepuntvanbetreffendperceel,nummervan
defilemetdatrecordnummer,xvancentralepunt,yvancentralepunt.
Hiernaleestdecomputerinformatievanhetvolgendebedrijf inen
schrijftdezeuit,namelijkbedrijfsnummer+naamenadres.Vervolgens
wordenalleingelezenperceelgegevensuitgeschreventothetbedrijfsnummervanhetbestandidentiekisaanhetbedrijfsnummervandeponskaart.
Indienbijvoorbeeldnaamenadres,etc.vaneenbedrijfnietvia
ponskaartenwasingevoerdgeeftdeprinterdevolgendeinformatie:
naamenadresvanheteropvolgendebedrijf,perceelgegevens Ieperceelvanvergetenbedrijf,naamenadresvanhet2eeropvolgendebedrijf,andereperceelgegevensvanvergetenbedrijfenperceelgegevens
vanheteropvolgendebedrijf.
Bijfoutenkomendevolgendestopsvoor:
*Komteennummerdubbelvoordandeooraakhiervanopsporen.
Voorhetsorteerprogrammaziebijlage11
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ST0P2: 'dezeberekeningherhalennaverbeteringvandebestanden*
ST0P3:'foutbijJR= ...,nummer ...,letvoorherhalingoptepurgen
files' (ziepag. 56).
Deberekening isbijdemelding 'verder!'ST0P1goeduitgevoerd.
HetprogrammavoorzietindemogelijkheidLEESBoverteslaanen
deponsbandvanLEESBhierintevoeren.Gezienhetaanbrengenvan
correctiesisditgeengunstigeoplossing.Houdteengeconstateerde
foutindatalleen in hetingevoerdebestandmetnamenenadressen
eenmutatiedienttewordenaangebrachtdandezemetEDITRinbestand
NAADWOopschijfaanbrengen.Indiendeoperatordewerkingvanhet
programmaheeftonderbrokendefileBEDRNAlatenvervallenenhet
programmaopnieuwstarten.
Houdteengeconstateerdefoutindateenkavelofperceelnummer
foutisdanditnummerverbeterenindebetreffendefilePP****.
Teneindedeplaatsvanhetnummerinditbestand tevindenkanmen
metEDITRindefileNBDICWnagaanwathetvoorlopigeperceelsnummer
is.VialistingsvervaardigdmetRECVNkanmendandejuisteplaats
inPP****vinden.Ditbestand dancorrigerenmetCOACF.
Houdteenwijzigingvanbedrijfsnummersindatveelrecordszouden
VERBE

moetenwordengewijzigddankanmenhierhethulpprogrammaVERBEgebruiken.Hiertoetyptmenopdeconsole hetoudetevervallenbedrijfsnummerenhetnieuweofjuistebedrijfsnummerin.Hetprogrammazoekt
danviadefileORGAREdetewijzigenrecordsindefilePP****open
wijzigtdeinhoudvandezerecords.Hetprogrammageeftdevolgende
voorzichsprekendemelding'Intoetsenhetoudebedrijfsnummeren
hetnieuwebedrijfsnummer.Eventueelinpositie 13eenPtypen.
(HetwijzigenvaneenoudnummermetPisnietmogelijkmetdit
programma).Nadelaatstewijzigingopdeeerstevierpositieseen
0 ingeven.'Naafloopverschijntdemelding:'DefileORGAREis
vernietigd conformopzet,voorverderebewerking iniedergevalhet
programmaORGABherhalen.'Alsfoutmelding zoukunnenoptreden
'foutbijJR=....nummer

'.Hiernazoditnietreedsisgedaan

defileORGAREeneventueelookBEDRNAlatenvervallenendeprogramma'sORGABenBEKAAlatenlopentoteenjuistresultaatwordtverkregen.
Tenslotteallemutatiesookindeponskaartenaanbrengenzodat
mennadeopschoningkanbeschikkenovereenbijgehoudenbestandmet
namenenadressen.
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SONAA

Voorveeltoepassingenishetvangrootnuttekunnenbeschikken
overeenalfabetischenaam-enadreslijstenovereenlijstmeteen
sorteringpergemeenteopstraatnaamenhuisnummer.
Deeersteiseensorteringopachternaam
enbijgelijkeachternaamopstraatnaam (alsbijdenieuwetelefoongidsen).DezesorteringwordtverkregenmethetprogrammaSONAA.Voor
dewerkingvanhetprogrammabehoeftnietstewordeningetoetst.Letten
bijdeoutputofonderdekop 'opgavevreemdleestekenopplaatsen
regel:'ietsisvermeld.Zoja,dandebetreffendeponskaartcorrigerenenmeteenlatereherberekeningmetBEKAAdegoedegegevensinvoeren.Normaalloopthetprogrammaafmetdemededeling 'verder!'
ST0P1.BijST0P2iseenvakervermeldeindeprogrammatekst terugte
vindenfoutopgetreden.

SOSTR

Detweedesorteringgeefteenlijstvanhetadressenbestandgesorteerdnaarstraatnaamenbijgelijkestraatnaamophuisadres.
Debijzonderhedenzijnidentiekaandiewelkezijnbeschrevenbij
SONAA.
ZowelbijSONAAalsSOSTRwordenautomatischhulpfilesvervaardigd
diehetmogelijkmakengrotebestandentesorteren.Dehoeveelheid
gegevensdiekanwordenverwerkt isvrijweluitsluitendgelimiteerd
doordegroottevandemagnetischeschijven,debeschikbareruimte
daaropenhetfeitdathetaantalrecordsvaneenfilenooitmeer
kanzijndan32767.
Tijdenshetvervaardigenvandeverderop tebeschrijvenbasesvoor
debedrijfskaartjesdienendeoutputsvanSONAAenSOSTRteworden
bestudeerd.Doorhetleverenvanincompletegegevensofdoorfoutieve
afkortingenofponsingenkunnenvreemdezakenindelijstvoorkomen.
Waarmogelijkcorrigeremendezezakenvoordatdebedrijfskaartjes
wordengetekend (eventueelinoverlegmetICWenSTULM).Decorrecties
aanbrengeninhetbestandmetponskaarteneninNAADWOmetEDITR.
ZijncorrectiesaangebrachtdandefileBEDRNAlatenvervallenenhet
programmaBEKAAenBEKABherhalen.EventueelookSONAAen/ofSOSTR
opnieuwlatenlopen.

BEKAO

DirectnaSOSTRvolgthetprogrammaBEKAO.DitprogrammavervaardigteenlijstmeteenoverzichtvandeverschillenvandeopgegevenCBS-endegemetenoppervlakten.Dezelijstgeefteenindicatie
vandenauwkeurigheidwaarmeebeideinformatiesmetelkaarovereenkomen. Wanneerdezelijstnadeopschoningwordtvervaardigd dientdeze
VJ

eerstmetdeopdrachtgever tewordenbesproken.Het isdannamelijk
mogelijkdatbeslotenwordteerstdeopschoning teverbeterenalvorens
verdertegaan.Mogelijkisdanweldatwordtgevraagdenkelebedrijfskaartjestetekenen.
Op

eenlistingvandeverschillenmerktdecomputermettwee

vraagtekensdiebedrijven,waarvanhetverschilgroterisdan 10%.IndiendeCBS-oppervlaktegroterisdan25hawordttevenseenbemerking
geplaatstbijverschillengroterdan2,5ha.IndiendeCBS-oppervlaktekleinerisdan2,5hawordenverschillengroterdan0,25hagemerkt.Normaleafwerkingmet 'verder!'.
BEKAB

HethieropvolgendeprogrammaBEKABberekentdemeestgunstige
positievoorhetbedrijfskaartjevanelkbedrijf*.Erwordtuitgegaan
vaneenliggendA3-formaat.Dekaartschaal isvooreengebiedvast
dochgeheelwillekeurig.WanneerhetbeeldnietopA3-formaatpast
wordenmeerderekaartbladenaangeduid enlatervervaardigd**.Het
programmavervaardigttweelijstennamelijkeenmetdeliggingvan
dekaartjesinnumeriekevolgordevandebedrijveneneenmeteen
opgavevandekaartjesgesorteerd naarcoördinatenvan hethoekpunt
linksonder.Uitdetweedeopgaveblijkthoeveelqualiggingidentieke
bedrijfskaartjesdienentewordenvervaardigd. ST0P1markeertde
goedeafloopvanhetprogramma***.BijST0P2isophetbeeldschermeenfoutmeldingvanheteerderbeschreveninhetprogrammaterugtevinden
typeverschenen.BijST0P3isdemeldingverschenendathetaantal
tevervaardigenkaartjesgroterisdanvoordesorteringmethet
programmamogelijkis.Zomogelijkvergrotemeninhetprogrammadan
deindecomputergereserveerdegeheugenruimte.Isditmogelijkdan
defileBEDRNAlatenvervallenenBEKAAenBEKABherhalen.Zoniet
dandeacutesmaken aandehandvandebeschikbareoutput.
Indeoutputkanooknogdemeldingvoorkomen"Bedrijf

niet

bewerktomdathetaantalpolygonenvandatbedrijf tegrootis."
Overlegmetdeontwerpervandeprogramma's isdannodigomverder
tekunnengaan.
*Indienhetprogrammatenonrechte2maalwordtgestartverschijntop
hetschermeenmededelinghoetehandelen
**Hetprogrammasteltalsvraag 'Heeftuvoorkeurwanneerhetbedrijfop
éénkaartjezoukunnenwordenafgebeeldvoorhetvervaardigenvan 1of
meerkaartjes'.Metéénkaartjewordthierbedoeldeenkaartjewaarbij
hethoekpuntlinksondernietopeenruitkruisjeisgelegen
***Eenvandevragen,diehetprogrammastelt,is:'Hetoverzichtnormaal
printenofweglaten'.Heeftnenhieropgeantwoordmet 1danzalbij
eengoedeafloopwordengemeldST0P4
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Aandehandvande 2edoorBEKABvervaardigdelijstwordendeacutes
vervaardigdwaaropdetekenmachinedefiguratievoorelkbedrijfskaartjeaanbrengt.DebasisfilmsvoordeacuteszijngerasterdedochtersvandemetXYBLAgetekendetopografischeondergronden.Detevolgenprocedureisalsvolgt:
a)legdedochtercalqueopeentafelzodanigdatdekaartnormaalleesbaaris;
b)legopdezedochtercalqueeenacute

(A3-formaat)methetopdege-

noemdelijstvermeldehoekpuntopdeindelijstaangeduideplaats
meteennauwkeurigheidvan 1à2mm.Laatdaarbijdelangeasvan
deacuteevenwijdigzijnmetdex-asvandetopografischeondergrond.Zorgertevensvoordatdebetekenbare,mattekant,vande
acutebovenligt;
c)plaktweehoekjesvastmetdoorzichtigplakbandenhaalcalque+
acutegezamenlijkomgekeerddoordelichtdrukmachine;
d)legcalque+acuteweermetdenormalezijdenaarbovenopdetafel
enverwijderhetplakband;
e)ontwikkeldeacute;
f)maakvoorzoveraangeduidkopieënvandeacuteookweerop
transparantmateriaalvoorbedrijvendieopidentiekekaartjes
kunnenwordenafgebeeld (delijstgeeftaanhoeveel)
g)zetheitvolgnummervanhetbedrijfwaarvoordeondergrond isgemaaktpietpotlood indelinkerbovenhoekopdeacute.
Najdatalleacuteszijnvervaardigddezesorterenophetnummer
datopel^cexemplaarnulinksbovenisvermeld.Decompleetheidcontrolerenenzonodigalsnogenkeleacutesmaken.Laterbijdekartering
dientmenevenaandehandvandeIelijstendeopdeacutezichtbare
coördinatennategaanofmendegoedeacutewilbetekenen.
File-orga)nisatievandefasen26totenmet33 (zievoorcodespag.24)
Naamprogramma Invoer

Tussentijds

Uitvoer

Naafloop

CALPAR

XYBLA
CRETF

CALPAR

PSICW

PLOPAR

PLOPAR
CALPARwegdoen
PLOPARwegdoen

ORGAB

PP*

0RGARE.-2

ORGARE.-25
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LEESB

TAPE

BEKAA

TAPEof
NAADWO

-

NAADWO,-25

BEDRNA,-2

BEDRNA,-25

ORGARE
SONAA

BEDRNA

DOBL**,*

-

SOSTR

BEDRNA

MEER**,*

-

BEKAO

BEDRNA

—

—

-

_

ORGARE
BEKAB

BEDRNA

2.12-W e r k z a a m h e d e n

u i t te v o e r e n é ê n

e n k e l e k e r e n per dag t i j d e n s
v e r v a a r d i g e n
BEKAC

van

tot

het

b e d r i j f s k a a r t j e s

MethetprogrammaBEKACwordendedatumwaarophetbedrijfskaartjeisgetekendendejuisteschaalvanhetkaartjezodanigvastgelegd
opdefileBEDRNAdatzenietvoorelkkaartjeapartbehoeventewordeningevoerd.Wanneerdeacuteswaaropwordtgetekendeenzodanige
kwaliteithebbendatdeschaalnietzichtbaarverandertindeloop
vandedagdanishettoepassenvanhetprogrammaeenmaalperdagvoldoende.IndienhetprogrammaBEKABnietzouzijntoegepastverschijnt
hieromtrent eenmeldingophetbeeldscherm.Dezezouzichvoorkunnen
doenwanneereennieuwefileBEDRNAisvervaardigd inbijzondereomstandigheden.Hetprogrammavraagt intetoetsenjaar,maand,dagin
3maal2cijfers.Eerdervastgelegdewaardenwordenhierbijoverschreven.
Vervolgens intoetsendegemetenafstandinx-richtingtussentweeruitkruisjesinmmendaarnahetzelfdevoordey-richting*. Ismennietzeker
vandejuistewaardendantekentmeneersteenkaartjeopkladpapier
encontroleertdepassing.Eventueelherhaaltmendandeprocedure
tebeginnenmetBEKACwaarbijgewijzigdewaardenwordeningetoetst.
VoorBEKACvervolgens intoetsenofdetekenmachinealofniet
bijeenvandeopdebedrijfskaartjes tetekenenruitkruisjesdecoordinatenmoetschrijvenopeenwijzealsbijXYBLAisgedaan.Ditis
alleenvanbelangwanneereenanderereproductiemethodewordtgekozen
alsbovenbeschreven.Bijdezemethodewordthetbedrijfskaartjeop
blancomaatvastefilm getekend.Heteindproductwordtdanverkregen
*Inzeerbijzonderegevallenkanalsfoutmeldingoptreden:'Denuopgegevenkaartschaalkomtnietovereenmetschaal 1:....vermeldbij
BEKAB'.Dezemeldingverschijntwanneermenkaartjesopeenandereschaal
(verschilmeerdan10%)wiltekenendanopgegevenbijhetprogramma
BEKAB
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doordezekarteringfotografisch tecombinerenmetdetopografische
ondergrond» Hetisvoordeinpassingdoordefotograafdangemakkelijk
datdecoördinatenvaneenruitkruisjeopdefilmzijnvermeld.Voor
dealsnormaalvoorgeschrevenwerkwijze zouhetbijschrijvenalleen
betekenendatdetekenmachinewatlangerbezigis,hetgeendoorde
aanhettekenenverbondenkostennietgewenstis.
NormaalishetprogrammadoorlopenmetdemeldingST0P1.Erkan
echtermetdezelfdeSTOPookeenfoutmeldingvaneenbekendevormzijn
aangeduidophetbeeldschermofdeindenoot,vandevorigepagina,vermelde.

2.13.V e r v a a r d i g i n g v a n b e d r i j f s k a a r t j e s
Voordevervaardigingvandebedrijfskaartjesiseenprocedurefilegemaakt (ziebijlage12). Ditbetekentdatdeoperatornormaliter
alleenmethetintoetsenvanTRdecomputermededeeltdatdeprocedure
normaaldoorgangvindt (bijintoetsenvanOFkandeoperatordeprocedureafbreken).Verderbehoeftdeoperatoralleeneenvolgnummerinte
toetsendatopdeoutputvanhetprogrammaBEKABisterugtevinden.
Daarnavoeftdecomputereengrootaantalberekeningenautomatischuit
enkande«operatorzichwijdenaanhetverwisselenvandetebetekenen
bladen,hetinpassenvanhetnieuwebladenhetlopendhoudenvanbeidetekenpennen.
BEKAD

AlseerstedraaithetprogrammaBEKAD.Ditvraagtintetoetsen
eenindeoutputvanBEKABvermeldvolgnummer.Ditbehoeftnietéén
cijferhogertezijndaneeneerderingetoetstvolgnummerdochdient
welovereejitekomenmetdeacutewaaropmenwiltekenen.Hetverdient
grotevoorkeurinvolgordevanbedrijfsnummerstewerkeninverband
metsorterjenvankaartjesenoutputs.Weldientmenbedrijvenover
teslaanwtaarvoormeerkaartjesdienentewordengetekendomhet
gehelebedrijf tekunnenafbeelden (ziepar.2.14).Ookishetnuttig
eerstalldbedrijvenaftewerkenwaarvanhethoekpuntvanhetkaartje
opeenruitkruisjeligt.Daarnadandeanderekaartjesvanbedrijven
meteenkaartjeperbedrijfentenslottedebedrijvenmetmeervoudige
kaartjesbehandelen.Hetprogramma

*Eenvariantvandezeprocedure*BEDRYgenaamd*ZONKAisookbeschikbaar.
BijdezevariantwordtgeenkaartjeverkregendochweldebijBEKAG
vermeldeofitput.Devariantkanwordengebruiktvoorbuitenblokkersna
overleg.Eénvariant ZONkandezelfdeoutputsvanallebedrijvenvervaardigenzonderingrijpenvandeoperator.Indezeprocedureishet
programmaiBEKAZopgenomendateenvariant isvanBEKAD
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maakteennieuwbestandwaaropallecoördinatenvangrenzenvanbij
hetbedrijfbehorendepercelenvoorkomen.DecoördinatenwordenontleendaandebestandenPP****waarbijdefilesBEDRNAenORGAREworden
geraadpleegdvooreensnelletoegangvandegrotebestanden.
Normaleafloopmet 'verder."Foutmeldingmeteenmeldingophetscherm,
BEKAE

Daarwordtgevraagdnategaanwelkepercelenaanelkaargrenzen
endeoppervlaktevanelkegroepaanelkaargrenzendepercelentevermeldenwordteenwerkwijzegevolgddieeerderookistoegepast.De
grenzenwordendaarbijverdeeldovereenbestandmeteenmaalgemeten
eneenbestandmettweemaalgemetengrenzenperbedrijf.Dezeprocedure
heeftookhetvoordeeldattweemaalgemetengrenzennietdubbelworden
getekend.HetprogrammaBEKAEzorgtvoordezeverdeling.Erisrekening
gehoudenmetmaximaal 1000knikpuntenindeperceelsgrenzenvanhet
bedrijf.Zouditaantalwordenoverschredendanvolgtdemelding:'De
berekeningisgestoptdaarhetaantalpuntentegrootis.Hetlaatste
ingelezenpuntkwamvooroprecord ...'.Indatgevaldienen,zodegeheugenruimte indecomputerdittoelaat;inenkeleprogramma'sdemaximaleaantallentewordengewijzigd.Hetlijktwelvanbelangdaneerst
tecontrolerenofhetbetreffendebedrijf inderdaadzoveelpercelen
omvat (vermoedelijkmeerdan 125).Normaalis deoutput'verder.''

BEKAF

HetvolgendeprogrammaBEKAFzorgtvoorhetformerenvangesloten
polygonenvaneenmaalgemetenlijnen.Wordtdooreenorganisatiefout
geengeslotenpolygoongeformeerddanverschijntophetbeeldschermde
foutmelding 'geenaansluitend lijnstukgevondenbijdecoördinaten:
....,

Deberekeninggaatweldoordochkanfoutenopleveren.

Eensoortgelijkemeldingwordttenovervloedeookvia hetbeeldscherm
gegeven.Wordtdeprocedureechtergoedafgeslotendanverschijntde
melding 'verder.''
Inextremesituatieskunnendefoutmeldingen 'Hetaantalpuntenin
buitengrenzen isgroterdanvoorzien'en 'Hetaantallijnstukkenin
buitengrenzenisgroterdanvoorzien'voorkomen.Ingrijpeninhetprogrammaisdannoodzakelijkmitsdegeheugenruimtevandecomputerzulks
toelaat.
BEKAG

HetprogrammaBEKAGbestaatuitenkeledelen:
a)inlezenvolgnummervanhettetekenenkaartje,
schaalvanhetkaartje,
datum,
ofcoördinatenbijeenruitkruisjedienentewordengetekend;
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b)inlezen

bedrijfsnummer,CBS-oppervlakte,naam,adres,woonplaats,

coördinatenvandehoekpuntenvanhettetekenenkaartje;
c)inlezenperperceelkavelnummer,perceelnummer,recordnummervan
centralepunt (wordtvertaaldnaarhetopdeoutputtevermelden
recordnummermetbedrijfsnummervanhetperceel),file-naamPPmet
gegeven»vanhetbetreffendeperceel,oppervlakte,coördinatencentralepunt,coördinatenontsluitingspunt;
d)polygonenmetenkelgemetengrenzeninlezenennummeren;
e)perperceelnagaaninwelkdooreenpolygoongevormdvlakhetcentralepuntisgelegen.Aanhetperceelhetnummervandiepolygoon
toekennen.(Indienhetcentralepuntcoördinatenheeftgekregen
diebuiteneenvandevlakkenliggendanblijfthetnummervoor
datperceel=0);
f)depercelenmetdedaarvoorvastgelegdegegevenssorterennaarhet
volgnummerdatonder d aandepolygonenwastoegekend.Hiermee
zijnbijjelkaargebrachtdepercelendieeengroepvormenvanaan
elkaargrenzendepercelen;
g)depercïlennueenvolgnummertoekennenovereenkomstigdevolgorde
nasortsringonderf.Ditvolgnummerwordtvermeldopdelijstdie
hetprogrammavervaardigt,opdekarteringenindeeersterecord
vanhetperceelopdefilePP****;
h)eenlijstvervaardigenmet:bedrijfsnummer,naam+adres,CBSoppervl.ïkte,totalegemetenoppervlakte,verschilvanbeideoppervlakten,euperperceelvolgnummer,kavelnummer,perceelnummer,x
enyinkmvancentralepunt,oppervlakte,filenummerPP****van
perceel;>egevenseneersterecordopdiefilevanperceel;
i)opdezelfdelijstvermeldendesomvandeoppervlaktenvanaanelkaargrenzendepercelen(eninformatiegevendielateralsponsdocumentwordtgebruikt*);
j)eenfil«:vervaardigenmet:
- enkelvastgelegdedocheerstdubbelgemetengrenzen
-enkelgemetengrenzen
-verbindingslijnencentralepuntenontsluitingspunt
-volgnummers (adg)vanpercelenmetcoördinatenvandeplaats
waarhetnummerdienttewordengetekend

*Bijdenormaleversievanhetprogrammablijfthetgevenvandezeinformatieac titerwege
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Daarhetsortereninhetsnellegeheugenvandecomputergeschiedt
enhetprogramma zeergrootiswerdhetaantalpercelendatkanworden
verwerktvanéënbedrijfnubeperkttot200.Ditaantalzalzelden
wordenoverschreden.Indatgevalvolgtdefoutmelding: 'hetaantal
percelen/kavels isgroterdanvoorzien'.Deberekeningstoptdan.Ook
kaninextremesituatiesdemelding 'Hetaantalpuntenineenkring
isgroterdanvoorzien'voorkomen.Eenkringisdebuitengrensvan
enkeleaanelkaargrenzendekavelsofpercelen.Ingrijpenindeprogrammatuur isdannodigomdezemeldingwegtewerken.Deanderevia
deprogrammatekst terugtevindenfoutmeldingkanookoptreden.Normaal
wordtdeberekeningbeëindigdmetdemelding 'Verder!'
BEKAH

HiernavolgtBEKAH.Ditprogrammazorgtervoordatdetekenmachinenietonnodigvandeenehoekvanhettebetekenenvlaknaarde
anderehoekenweerterugbehoefttelopen.Hetprogrammamaakttevens
tekeninstructies.Nahettekenenvan2ruitkruisjesdievoorinpassing
ofcontrolevandeinpassingwordengebruiktzullendeverbindingslijnenvanhetcentralepuntmethetontsluitingspuntvanelkperceelmet
eenblauwepenwordengetekend.Dezelijnenbehoevenopafdrukkenvan
dekarteringnietzichtbaarteworden.Zewordengebruiktomnate
gaanofhetontsluitingspunttevensgebruiktkanwordenvoordeberekeningvandekortsteafstandnaardebedrijfsgebouwen.Hettekenen
vandezelijnenwordtgeoptimaliseerd.Apartwordtvervolgensgeoptimaliseerdhettekenenvandeenkelvastgelegdedochdubbelgemeten
grenzen,vandeenkelgemetengrenzenenvandevolgnummersvandepercelen perbedrijf.Doorelkaarzullengrenzenennummersmeteenzwarte
penwordengetekend.Deberekeningeindigtmetinstructiesvoorhet
tekenenvanhetbedrijfsnummer,datumennaamenadres.Ophetscherm
verschijntdan 'verder'.'.

Eventuelefouteninhethandelenmet

gegevensopschijfwordengemeldmetdebekendemelding 'foutbij
JR= ...,nummer ...',waarbijJRisterugtevindenindeprogrammatekstenhetnummerindeinstructiesvandefabrikantvandecomputer.
Inextremesituatieskanalsfoutmeldingvoorkomen 'Hetaantalpunten
ingrenzenis...engroterdanvoorzien'.Ingrijpeninhetprogramma
isdannodigteneindeditprobleemoptelossen.
CRETF
PSICW

NuvolgennogCRETFenPSICWalseerdervermeldopblz.23 en
wordtdekarteringvaneenbedrijfskaartjeuitgevoerd.
Voordeinpassingvaneenseriekaartjeswaarvandecoördinaten
vanhethoekpuntlinksonderwatbetreftdehmidentiekzijn,dekm's
mogenverschillen,wordtéénkaartjezovergetekenddatderuitkruisjes
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zichtbaar ::ijngeworden.Dekarteringwordtdangestop-t.Nainpassing
vandetopografischeondergrondwordthetkaartjeopnieuw,dochnu
geheelgetekend.Hiernawordenallekaartjesvan debetreffendeserie
getekend.Hierbijlettenopdegoedeinpassing.Indiendekaartschaal
watgewijzigddienttewordendeprocedurevanafBEKACherhalen.
Danooknieuwekruisjestekenenvoordeinpassing.Erdientteworden
getekendmiîtinstift 1eenzwartepenmetdikte03mmeninstift2
eenblauwepenmetdikte0,2mm.
File-organikatievandefasen35totenmet39(zievoorcodespag.24)
Uitvoer

Naamprogr ajnma

Invoer

Tussentijds

BEKAD

BEDRNA

-

GRENZE,-2

~

ENKEL,-25

Naafloop

ORGARE
PP****
GRENZE

BEKAE

DUBBEL,-25
BEKAF

ENKEL

-

-

BEKAG

BEDRNA

-

OPKART,-2

-

CALPAR

PLOPAR

DUBBEL
ENKEL
ORGARE
PP****
OPKART

BEKAH

BEDRNA
CRETF

CALPAR

-

PSICW

PLOPAR

-

CALPARw
PLOPARwegdoen

r k a a r t j e s per b e d r i j f

2.14. Me

1e

contro

b e d r i j f s k a a r t j e s

Methei
vaneen

en

programmaBEKABheeftdecomputernagegaanofdegronden

becIr ijfopéénkaartjemetA3-formaatkunnenwordenafgebeeld,

ni.et konwordengerealiseerd isindeoutputvanBEKABaangeduidhoe deliggingvantopografischeondergrondengekozendientte

Waardit

wordenom

hetbedrijf tekunnenafbeelden.Dekaartjesvoorhetbe-

treffende bedrijfdienenlosvandeinpar.2.13beschrevenkaartjes
teworden

etekend enwelzodanigdatelkbedrijfgeheeldientte

v,

wordenbewerk
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BEKAK

Voordeinstructiesvoorcomputerentekenmachineiseenprocedure MEERKontworpen.Dezezorgtervoordatfilesophetjuiste
momentvervallenendeprogramma'sindejuistevolgordewordenafgewerkt.InplaatsvanBEKAHdoetindezeseriehetprogramma
BEKAKmee.HetiseenvariantvanBEKAHdatgeschiktisvooreen
groterespreidingvanpercelenofkavels.Totenmethetprogramma
BEKAGverlooptdeprocedurealsbijdeanderekaartjes.VoorBEKAK
eenvolgnummervanhetkaartjeperbedrijf intetoetsenalsvermeld
indeoutputvanBEKABenafgebeeld ophetbedrijfskaartje.Verder
intoetsendecoördinatenvanhethoekpuntlinksondervanhettetekenen
kaartjeendelaagstexenyvanallehoekpuntenlinksondervande
voorhetbedrijf tetekenenkaartjes (teontlenenaan de outputvan
BEKAB).FoutmeldingenenafsluitingalsbijBEKAH.
Devervaardigingvanhetbedrijfskaartjeverlooptverderalsin
par.2.13beschreven.Vooreenvolgendkaartjevanhetbedrijfstart
deprocedurebijBEKAK.Ditbetekentdatinditgevaldecomputer
veelsnellergereed zalzijndandeoperator ismethetverwisselen
eninpassenvankaartjes.Deoperatordientbijhettoepassenvan
MEERKnauwkeurig telettenopdemededelingenophetscherm.
Doordatdevervaardigingvanmeerkaartjesperbedrijfverhoudingsgewijsveeltijdkostdientdeopdrachtgever zichbewusttezijnvan
hetkiezenvandemeestgunstigeschaalvandebedrijfskaartjes.
AlsgezegdIsdezeschaalwillekeurig.Hetzalzozijndateengoede
keuzegemaaktdienttewordenrekeninghoudendmetkostenvoor
vervaardigingvandekaartjesengemakbijhetgebruikvandekaartjes.

Controle

Nadekarteringvanallekaartjesdienenallekaartjesendebij
BEKAGvervaardigdeoutputstewordengesorteerd opbedrijfsnummer.
Vervolgenscontrolerenofgeenkaartjeszijnvergetenendezezonodig
alsnog tekenen.Hiernadientperkaartjetewordengecontroleerdof
depassinggoedlijkt.Dancontrolerenofhetopdekaartvermelde
volgnummerperperceelbinnendebegrenzing ligt.Vooralbijperceel
1kanhetvoorkomendathetcentralepuntdoorverschillendeoorzaken,
zoalseenfoutindemetingofeenmachinestoringdieaanleidinggaf
totverkeerdecoördinaten,buitendeperceelgrensisgelegen.Indat
gevaleenaantekeningmakenopeenlijstmetaantebrengencorrecties.
VerderdanindeoutputvanBEKAGnagaanofdoordefouthetperceel
nietzoumoetenbehorentoteenanderegroeppercelen.Indiendathet
gevalisopdieoutputeenaantekeningmakenwaarvanhierblijkwordt
62

gegeven*.Bijandereperceleneroplettenofhetnummernietopde
randvanhet"perceelligt.Dezefoutwijsteropdatbijdemeting
vergetenishetcentralepuntaparttemeten.Decomputerheeftdan
hetechteontsluitingspuntaangemerktalshetcentralepuntenhet
tweedepunt indegrensalshetfouteontsluitingspunt.Dezefout
ookaanduidenopdegenoemdelijstmetaantebrengencorrecties.
HierbijzalhetcentralepuntinPP****dienentewordentoegevoegd
enzaldecoderingvanhethuidigemetZgemerktepuntinGdienen
tewordengewijzigd.Dezecorrectieeerstuittevoerennade
opschoning.
Indienhetvolgnummervanhetperceelnietgoedligtofniet
duidelijkleesbaar isditophetkaartjeverbeteren.Waargrenzen
foutzijndecorrectietevensopdegenoemdelijstaangeven.
EventueeldeoppervlaktenveranderenindeoutputsvanBEKAOen
BEKAG.Erkunnengeencorrectieswordenaangebrachtindefiles
daardandenummeringvermeld

opdeoutputsvanBEKAG zoukunnen

veranderen!Ditgaatechternietopwanneermenvoorhetaangevenvan
demutatiesgebruikmaaktvandeopdekaartjesvermeldevolgnummers
(ziepag. 84).Dezelaatsteopzetkanechtertotfoutenaanleiding
geven.
Waartengevolgevaneenonjuisteinpassingvandetopografische
ondergrondeenfoutievekartering isvervaardigd dezeopnieuwmaken.

2.15. O p s c h o n i n g
Nadatallebedrijfskaartjeszijnvervaardigd engecontroleerdde
getekendebasesafdrukkenenineenmaponderbrengeninnumerieke
volgorde.Eeneventueleringvoordemapdientlinkstezijnaangebracht.OokdebijBEKAGvervaardigdeoutputin de mapdoeninnumeriekevolgorde.Eenringdientnurechtstezijnaangebracht.Deze
procedurevereenvoudigthetgebruik.Bijhetopzettenvandelayout
vanlistingenkaartjesismetdezeprocedurerekeninggehouden.
DekaartenenlijstengaanviahetICWnaardeStULMvoorbeoordelingwaar doorverschuiving indetenaamstelling,verkleiningvan
deverschilleningemetenoppervlakteenCBS-oppervlaktewordt
*Dezeaantekeningdientookintehoudendatvanhetbedrijfeennieuw
kaartjemoetwordengetekenddaardevolgordevandepercelenvanhet
bedrijfkanwijzigenbijeennieuwetoepassingvanBEKAG
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bewerkstelligd.Tevensdienentewordenmeegegevendeoriginele
basiskaartenwaaropdebedrijfsnummerszichtbaar zijn,naamen
adreslijstenzowelnumeriekgesorteerdalsgesorteerdopnaamen
gesorteerdopstraatnaam.Ook televerendedoorBEKAOvervaardigde
controlelijst.
Bijdeopschoninggeldtdedoelstellingallegrondbinnendegebiedsgrensenallegrondgebruikvandebinnenblokbedrijven tebeschrijvenzodatvoordedesbetreffendebedrijvenookdekavelsbuitendegebiedsgrensmoetenwordenopgenomen.Daarbijwordenallebedrijven
waarbijtussendegemeten-endeCBS-oppervlakteeengroterverschil
dan 10%tenopzichtevandeCBS-oppervlakte,maarminimaal0,25ha,
ofeengroterverschildan2,5haisgeconstateerd,gecontroleerdop
dejuistheidvandebijdeeersteopnameverkregeninformatie.Daarnaastwordtvooriederbedrijfdeplaatsvandebedrijfsgebouwenaangegeven.
Reedseerderisvermelddatelkbedrijfskaartjeeenformaatheeft
van42x30cm (A3),dateropzijnafgebeeld degrondenvanëéngebruiker,datregistratienummer ennaamenadreseropzijnaangegeven,
datbijelkruitkruisjeeengetalisgeschrevenvantweemaaldrie
cijferswaarmeewordtaangeduiddex-coördinaatinkm (eerste3cijfers)
endey-coördinaat inkm (devolgende 3cijfers)vanhetbetreffende
ruitkruisjeendateropdedatumvanvervaardigingvanhetkaartjeis
weergegeven.Inelkperceel*iseenvolgnummergeplaatstdatcorrespondeertmethetvolgnummeropeendoordecomputervervaardigdelijst
waarbijinprincipeelkbedrijféénpaginabeslaat.Warenmeerpagina'snodigvooréénbedrijfdanblijktdituitdeincompleetheidvan
deeerstepaginaenuithetverschijnenvaneenofmeervervolgpagina's.Washetnietmogelijkdefiguratievaneenbedrijfopeenkaartjeaftebeeldendanzijnmeerderebladengemaaktdiemeteenvolgnummerzijnaangeduid.
Onderdekopvandedoordecomputervervaardigde lijst'CultuurtechnischeInventarisatieNederland'staannaamenadresvandegebruikervermeld;daarnaasthetgebruikersnummer.(Nietvanbelangzijnvoorlopigde

"ofbijeenkavelgewijzeinventarisatieelkekavel (indatgevalverder
indetekstwaaroverperceelwordtgesprokentelezen"kavel")
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nummersvermeldonderhetregistratienummer**).Rechtsbovenisruimte
vrijgehoudenvooropmerkingenbetreffendedegebruiker,zoalsbij
voorbeeld 'Vormtiënbedrijfmet07770860'.Verderwordenperregel
degegevensvaneenkavelofperceelgegeven.Indeeerstekolomstaatonder
KANUMRhetnummervandekavelwaarvaneenperceeldeelkanuitmaken.VervolgenshetperceelnummerperkavelonderkolomPENUMR*.Daarnatweekolommen
metdeliggingvankavelofperceelinx-eny-coördinaten.Vermeld
zijndecoördinateninkmmeteenafrondingophmvaneenalscentraal
gelegenaangeduidgemetenpunt.Metdezecoördinatenendebijde
ruitkruisjesvermeldecoördinatenishetvindenvankavelofperceel,
wanneerdezenietviazijnvolgnummertevindenis,gemakkelijk
mogelijk.Hetkomtvoordatdecoördinatennietjuistzijn.Ditwordt
veroorzaaktdooreenfoutindemeting,diepasnahettekenenvanhet
bedrijfskaartjekanwordengeconstateerd.Aandezefoutbehoeftgeen
aandachttewordengeschonken.Opdelijstkomtverdereenkolomvoor
meteenvolgnummervanhetperceel.Ditnummerkomt,alsgemeld,overeenmethetnummerophetbedrijfskaartje.DanvolgtdekolomOPPERVLAKTEGEMETENwaarindedoordecomputerberekendeoppervlaktevan
hetbetreffendeperceelinaresstaatvermeld.IndekolomSOMGROEP
wordtdeoppervlaktegegevenvaneengroeppercelen,dieaanelkaar
grenzenenwaarbijdegrenstussendepercelenopdetopografische
kaartisweergegevenalseenenkelelijn.VervolgensisonderOPMERKINGENPERKAVEL/PERCEELruimtevoordeopnemeropengehoudenomnotitiestemakenbetreffendecorrectiesdiemoetenwordendoorgevoerd.
Deresterendekolommenzijninditkadernietvanbelang.
Aanheteindevandeopgavevoorééngebruikerisvermelddetotalegemetenoppervlakteinares,deCBS-oppervlakteinares,hetverschiltussenbeideoppervlaktenenhetverschilinprocententenopzichtevandeCBS-oppervlakte.Afhankelijkvanhetaantalpercelen
kunnenpergebruikermeerdereponsdocumentenvoorkomen.Opdegeleverdeoriginelegebruikerskaarten is inelkekavelofperceelhetgebruikersnummervermeld.Wanneerhetgrondvaneenbinnenblokkerbetreft
kanhetveelvoorkomendegelijkegemeentenummerachterwegezijngelaten.
*Insommigegebiedenzijndekavelsopdegebruikerskaartnietgenummerd.IndekolomKANUMRstaatdanveelaleen0,somsheeftdecomputerreedsautomatischeenkavelnummerberekend enditvermeld inde
betreffendekolom.Bijeenkavelgewijzeinventarisatiezijndeperceelnummers0
+*

Zienootoppag.59
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Deopschoningbegintmetheteerstekaartjedatindemapbedrijfskaartjesmettopografischeondergrondwordtaangetroffen,vervolgensmetdedaaropvolgendeenz.Bijhetkaartjewordthetbetreffendeponsdocumentopgezocht.Deeerstewerkzaamheidperbedrijfis
hetmeteenkruisjeaangevenvandeplaatsvandebedrijfsgebouwen.
Hetmiddelpuntvanhetkruisjedientophetcentrumvandegebouwen
tewordengeplaatst.Ditdientnauwkeurigmetrodeballpointte
geschieden.Ishetbedrijfsgebouwnietophetbedrijfskaartjeaan
tegevendan wordtditopeenoverzichtskaart1 : 1 0 000ofop
eenkaart 1:25000gedaanmetvermeldingophetponsdocument
onder 'OPMERKINGENBETREFFENDEDEGEBRUIKER':bedrijfsgebouwen
opkaart 1 i 10000(of:1:25000).Woontdegebruiker inhet
dorpdankannietwordenvolstaanmetdemelding 'burgerwoning'
ofietsdergelijks.Mendientzogoedmogelijkdeplaatsaante
geven.Bijgebruikersverbuitenhetgebiedmagmeteenminder
juisteaanduidingwordenvolstaan (liever niet).
Ophetponsdocumentbijdeaanduidingvanhetbedrijfsgebouw
andersdanophetbedrijfskaartjetevensbijbenaderingdecoördinatenvanhetbedrijfsgebouwvermeldenzodatterugvindeneenvoudig
mogelijk is.Hierbijtenminstedecoördinatenvandelinkeronderhoekvanderuitwaarinhetbedrijfsgebouwisgelegeninkmvermelden (lieverechteringeschattehmgeven).
Nadezehandelingwordtnagegaanofhetbedrijf aandegenoemde
criteriabetreffendehetoppervlakteverschilvoldoet.Ishetresultaat
goeddanwordtmethetvolgendebedrijfbegonnen.Ishotniethetgevaldanwordtnagegaanofrecenteregegevensbeschikbaar zijnvoorde
vaststellingvandeCBS-oppervlakte.Komtdegemetenoppervlaktewel
voldoendeovereenmetdenieuwegegevensdanwordtonder 'OPMERKINGEN
BETREFFENDEDEGEBRUIKER'vermeld 'CBS-opp....ha*.Achterhetoppervlakteverschil in%wordtgenoteerd 'afgehandeld'.Erdientdanweleen
nieuwbranje'formuliermetCBS-gegevens tewordenvervaardigd.Isgeen
oplossingvoorhetverschilgevondendandientviaeeninformantof
bijdegebruiker tewordennagegaanwelkecorrectiesmoetenworden
doorgevoerd indeorigineleopname.Achterpercelen*dievervallenwordt
indelijstopgemerkt 'vervallen,gaatnaarbedrijfnummer ....,volgnummer ....'Percelendiebijeenbedrijfkomenwordenonderaande
lijstbijgeschrevenmetdeopmerking 'komtvanbedrijfnummer ....,

*(dusnietachterdeoppervlaktevermeld indekolomsomgroep)
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volgnummer ....'Betrefthetgedeeltenvanpercelendanvermeldtmen
'vervaltgedeeltelijkgaatnaarnummer

volgnummer ....'ofkomt

gedeeltelijkvannummer ....,volgnummer ....'.Deoppervlaktevanhet
perceelwordtdangecorrigeerd.Allecorrectiesdienenookopdebedrijfskaartjes tewordenuitgevoerd.Bijhetinbrengenvannieuwegrenzendientmeneenzogrootmogelijkenauwkeurigheid tebetrachten.Valt
eencorrectiebuitenhetbedrijfskaartjedankunnendeoverzichtskaarten1:10000en 1:25000hiervoorwordengebruikt.Indatgevaldient
behalvehetvolgnummerookhetregistratienummertewordenvermeld.
Opdelijstverwijzennaardegebruiktekaarteneenaanduidingvermeldenvandeglobaleliggingvanhetperceel.
Bijhetuitvoerenvancorrectiesissprakevaneendubbeleboekhouding.
Indiendewijzigingentotgevolghebbendathetanderebedrijfniet
meeraandegesteldecriteriavoldoetdandientditbedrijfalsnogte
wordengecontroleerd.Oplossingenvanalgemeneaardwordenaangegeven
onder 'OPMERKINGENBETREFFENDEDEGEBRUIKER'.Ishetbedrijfafgehandelddanwordtditweervermeldachterhetoppervlakteverschil in%.
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3.KAARTENMETGRENZENVANDORPSKOMMEN,BESTEMMINGSPLANNENEN/OF
BIJZONDEREBESTEMMINGEN

3.1.Inleiding
Doordatdeopschoning inhetalgemeenminstensenkeleweken
inbeslagzalnemeniserdanmeestalvoldoendetijdvoor
hetdigitaliserenvanenkeleanderekaarten.Ditzijnkaartenmetgrenzen
vandorpskommen,bestemmingsplannenen/ofbijzonderebestemmingen
endeinhoofdstuk4tenoemenbodemtypen.

3.2.Kaa r t v o o r b e r e i d i n g
Detemetenbegrenzingendienennauwkeurigopeenkaartte
zijnaangeduid.Erishierbijvandeveronderstellinguitgegaandat
detemetenbegrenzingengeslotenkrommenzijn.Wanneereenpolygoon
overmeerderetemetenbladenlooptdandienenlaterdedelenvia
instructiesaandecomputeraanelkaar tewordengekoppeld.Voor
dezekoppeling zijngeeninstructiesvervaardigddieeenautomatische
koppelingmogelijkmaken.Iskoppelingvandelennoodzakelijkdan
dientmenkortnademeting indedoordecomputervervaardigdelijsten
nauwkeurigaantegevenhoedekoppeling totstanddientteworden
gebracht.
Dekaartvoorbereidingvoordedigitaliseringbestaatverderalleen
uithetaangevenvaneenwillekeurigbeginpuntvoordemetingopelke
temetengrens.Ditaantal isbijvoorbeeld éénperdorpskomenover
hetalgemeenzeergering.Knikpuntenindegrenzenwordendusniet
alsbijdemetingvandeperceelgrenzentevorengekenmerkt.Zijworden
tijdensdedigitaliseringgekozen.

3.3. D i g i t a l i s e r i n g
a.Nummervanhetgebied intoetsen (3cijfers),daarnaCRLFintoetsen
b.Datumentijdvanhetbeginvandemeting intoetsen,bijvoorbeeld
78040510,daarnaCRLF
c.Nummervan deponsband intoetsen (3cijfers),daarnaCRLF*
*DitnummerookschrijvenophetbeginvandeponsbandmetvoordorpskommendecodeDRenvoorgrondenmetbijzonderebestemmingenBR.Tevens
opdeband schrijvendeminimaleenmaximalexenyvanhetgedigitaliseerdeblad
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d.Codeintoetsenvoorhetophetblad temetenonderdeel,namelijk
4(•metinggrensdorpskom)of5(=metingbijzonderebestemming),
daarnaCRLF
e.Codevoordekaartschaal intoetsen,hierbijis1=kaart 1 : 1 0 000,
2-kaart 1:5000,3=kaart 1:25000,daarnaCRLF
f.I.DegoedecoördinateninhetstelselvandeRDvanhetmeest
zuidwestelijketemetenruitpunt ( 2 x 6 cijfers)intoetsen,
daarnaCRLF
II.DeHaromatbijdatpuntinstellenop010000010000
III.Deruitpuntenmetentebeginnenbijhethoekpuntlinksonder,
dochverderineenwillekeurigevolgorde,waarbijnietduidelijk
zichtbarepuntendienentewordenovergeslagen (ishetaantal
ruitpuntengroterdan25danopregelmatigeafstandenpunten
overslaan).
g.Bintoetsendirectgevolgddoordemetingvandecoördinatenvan
heteerstepuntvandegrens
h.devolgendeknikpuntenkiezenenmetenzodanigdatdegrens
redelijkwordtbenaderd (nietteveelknikpunten!).Devolgorde
dientrechtsomtezijnalsbijdemetingvandeperceelgrenzen
Hetbeginpuntaanheteinden i e t herhalen
i.genhherhalenvooreventuelevolgendevlakken
j.ECRLFintoetsen
k.Datumentijdvanheteindevandemeting intoetsen+CRLF.
Opmerking
a)Hetzalduidelijkzijndatdorpskommen,bestemmingsplannenen/of
bijzonderebestemmingenwelopdezelfdewijzewordengemeten,doch
nietopeenbanddoorelkaarwordengemeten.Voorelkesoortwordt
eennieuwebandgemaaktbeginnendmetdealgemenegegevens(de
onderdgenoemdecodebeletreedseensamengesteldemeting)
b)Foutendietijdensdemetingwordengeconstateerdkunnenop
soortgelijkewijzealsbijdemetingvanperceelgrenzenworden
aangeduid:HCRLF tegebruikenv o o r d a t deCRLF isvermeld
enintoetsenvandebetreffenderegelherhalen (zalgezien het
geringeaantalintoetsingenzeldenvoorkomen),FCRLF tegebruiken
n a d a t deCRLF isvermeldendevoorgaandenuvervallenregel
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herhalen,*CRLF tegebruikenvoorhetverwijderenvanhetvoorafgaandegedeeltevandemeting tebeginnenmetdelaatstingetoetste
codeB.VCRLFtegebruikenomaantegevendateenandergedeelte
dienttewordenvervangendoordenaVgegeveninformatie.Decode
Vmagalleenëënofmeerderekerennâ delaatstenormalemeting
wordengebruikt.Automatischverwijderenvandefoutievegegevens
isnietmogelijkdoorhetontbrekenvaneennummeringvande
lijnstukken.VervangingvanoudegegevensdoornaVvermeldegegevensdientmenmethetprogramma*ZZZZZ(zie.pag.13)zelfte
doen.DenaVvermeldegegevensvervallenlaterwelautomatisch
c)Hetmaximalekaartvlakis100x 100cm.

3.4. C o m p u
BEGIN

t e r v e r w e r k i n g

DeponsbandenwordenmethetprogrammaBEGIN (ziepag.J2)voor
watbetreftdemetingvandedorpskomonderdenaamDR****enwat
betreftdemetingvangrenzenvanbijzonderebestemmingenonderde
naamBR****opschijfgezet.Deeerstehandelingvoordecomputer
hiernaishetverwijderenvandealsfoutzijndetijdensdemeting

DOBEA

aangeduideinformatie.HiervoordienthetprogrammaDOBEA.Het
aantalkerendateenfoutisgemerktmetdecodeVwordt,indien
meerdan0,opgegevendoordecomputer.Degebruiker isdanerop
geattendeerddathijhetprogrammaCOREC (ziepag.13)hiernamoet
toepassenopfileDS**** ofBS**** teneindemetdenaVgenoteerdegegevensdetevervallengegevens tevervangen.DenadeeersteVvermeldegegevenswordenmethetvolgendeprogrammaautomatischverwijderdenbehoevendusnietmet*ZZZZZ tewordenverwijderd.Het
programmacontroleertookofnietmeerdan20symbolenopeenregel
staan.Deinformatievandieregelzaldanbeslistfoutzijn.
NahetintoetsenbijDOBEAvandefilenaamDR****ofBR****komt
deberekening teneindemetdemelding'verder!'.
Devolgendefoutmeldingenkunnenvoorkomen:
a)Ophetbeeldscherm:'deopregel4vermeldecodevoordesoort
metingkomtnietovereenmetdecodevanhetprogramma
ST0P1 zieprint.'Tweeoorzakenvermoedelijk:
ofverkeerdeprogrammagebruikt,ofverkeerdefilenaamingetoetst.
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b)ST0P6:aantalverbeteringengroterdan500
c)opderegeldrukker:'hetaantalV'sis ...,hetaantalmeteen
vraagtekengemerkteregelsis....EerstdemetVen?aangeduide
wijzigingenaanbrengenmetbehulpvanhetprogramma COREC.Daarna
verder.DeinformatievanafcodeVwordtdanautomatischverwijderd'
enophetbeeldscherm'ST0P5zieprint'.
DOBEB

NaDOBEA,eventueelgevolgddoor*ZZZZZ,komtDOBEB.Ditprogrammacontroleertofdemetingconformdevoorschriftenisuitgevoerd
enverwijdertdenaVvermeldeinformatie.Anderehandelingenvanhet
programmazijnvoordezeinstructienietvanbelang.
IntetoetsendenaamvandefilemetgegevensnamelijkDS****of
BS****.Normaleafloopmetophetbeeldschermdemededeling:
'Deinhoudvanalleregelsisconformdeinstructies.Voortoepassing
vanhetvolgendeprogramma

hetvolgendegetalinvoeren:

'.ST0P10.Isdezemeldingnietverschenendanzalvermoedelijk
ophetschermdevolgendemededeling zijnverschenen:'hetaantal
recordsmetvraagtekensis ....'.ST0P1.Inditgevaldientmen
deoutput

vandeprinter teraadplegen.Vervolgensmethetpro-

grammaCORECcorrectiesinhetbestandaanbrengendiezodanigzullen
zijndatdemetingdanwelvolgensdevoorschriftenjuistisen
hetprogramma

DOBEBherhalen.

Bijeenorganisatiefoutkanookdemeermalenvermeldefout'de
opregel4vermeldecodevoor de soortmetingkomtnietovereen
metdecodeinhetprogramma'ophetschermwordenafgebeeld.Dan
verschijntophetbeeldscherm ookST0P1.
DOBEC

HetprogrammaDOBECzorgtvoordeberekeningvandetransformatieformulesvoorhetomwerkenvandegemeten'tafelcoördinaten'
naarcoördinateninhetstelselvandeRijksdriehoeksmeting.Het
rekentdecoördinatenomenvoegtcodestoenamelijk4(dorpskom)
of5(bestemmingsplan)enB(beginlijn),E (einde lijn),blank
(tussenpuntindelijn).Hetprogramma lijstdeverkregenresultatenenmaakttekeninstructiesgereed.
IntetoetsendenaanrvandeinvoerfilenamelijkDT****of
BT****enhetgetaldatisvermeld indeoutputvanDOBEBmetde
mededelingdathetbijditprogrammadienttewordeningetoetst.
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Evenlaterintoetsendelaagstexeny-waardevanhetgemeten
gebiednaarbenedenafgerondopkmendehoogstexeny-waardennaar
bovenafgerondopkm.
Dezewaardengebruikthetprogrammaomnategaanofdoor
machinestoringenpuntenzodanigecoördinatenkrijgendatzebuiten
hetopgegevengebiedkomenteliggen.Tenbehoevevaneenkartering
berekentdecomputerzelfwatdejuisteminimalexenyzijnen
verschuiftdekarteringnaardelinkeronderhoekvanhetbetekenbare
vlakvandetekentafel.Indienkarteringopkaartschaal 1 : 1 0 000
zouinhoudendatbuiteneenofmeerkadersvandetekentafelzou
moetenwordengetekenddanwordtdekaartschaalvandekartering
automatischzodaniggewijzigddatdefiguratieineenkeerkan
wordengetekend.
Normaleafloop:'verderI'ST0P3
Foutmeldingen:
a)'Deindeoutputvermeldecodevoordesoortmetingkomtniet
overeenmetdecodeinhetprogramma' ST0P1.Oorzakenof
verkeerdprogrammatoegepastofverkeerdfilenummeringetoetst.
b)'Erisgeengoedecodevoordeschaalvandekaartvermeld.
Deberekening isgestopt'.ST0P2.Met*YYYYYdecodevoorde
kaartschaalwijzigen.
c)'Decoördinatenvanrecord ....vallenbuitendeopgegevengrenzen'.
Dezemeldingkomtopdeprintertussendeanderegegevensenbeinvloedtniethetverloopvandebewerking.Opdezefoutmeldingdient
aparttewordengelet.Hetoverhethoofdzienervanisechter
niet^ezwaarlijkdaardezefoutindekartering eenzeerduidelijke
foutelijnveroorzaakt.Voorhetverbeterenvandielijngeeft
dezefoutmeldingdaneengoedeinformatie.
d)'Degemetencoördinatenvanderuitpuntenvallenbuitendegrenzen
inhetprogrammaaangehouden'.ST0P4.Verwerking isnietmogelijk.
Hetopnieuwmetenrekeninghoudendmetdegegeveninstructies
voordemeting isindatgevaldebesteoplossing.
NaDOBECvolgendeeerderbeschrevenprogramma'sCRETFenPSICW
CRETF

(ziepag.23).

PSICW

Fileorganisatievandefasen41t/m43 (zievoorcodespag.24).
Opmerking:deletterDkanookeenBzijn.
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Naam
programma

Invoer

BEGIN

TAPE

DOBEA

DR*

DOBEB

DS*

DOBEC

DT*

Tussentijds

-

Uitvoer

Na afloop

DR*,-25

-

DS*,-2

DS*,-25

-

-

DT*,-25

-

DP*,-25

" •

DP*,-2

CALPAR
CRETF

CALPAR

-

PSICW

PLOPAR

—

PLOPAR
•"

-

CALPARwegdoen
PLOPARwegdoen

3.5. C o n t r o l e k a r t e r i n g
HetprogrammaPSICWzorgtvooreencontrolekarteringmetballpoint
ofinktpenoppapiervaneengeringekwaliteit.Dekarteringdient
alleentercontrolevandegemetenfiguratie.Dezekarteringvisueel
vergelijkenmethetorigineel.Indienfoutenzijngeconstateerddan
dezeherstellenmetCOACFof*WWWWW(ziepag.27)in defileDP****of
BP****dieisuitgelijstmethetprogrammaDOBEC.Ishetaantal
zodanig

grootdateentweedecontrole-karteringnoodzakelijk

isdanzalmendeoorspronkelijkemetingdienentewijzigenofte
herhalen.IndatgevaldefileDP****ofBP****latenvervallen.
Voorwijzigingendeoorspronkelijkeponsband inlezenmetBEGINen
met*ZZZZZwijzigingenaanbrengen.Bijherhalingvandeprocedure
denieuweponsband inlezenmetBEGIN.Inbeidegevallendande
geheleprocedureherhalen.Nadatdekartering accoord isbevonden
isdefileDP****ofBP****beschikbaarvoorberekeningenbeschreven
inpar.7.3.6 en7.6.

3.6.K o p p e l i n g v a n v e r s c h i l l e n d e
g e l i j k e

s o o r t -

b e s t a n d e n

Hetzalvoorkomendatgrenzen overmeerderebladenzijnverdeeld
endaardoor inverschillendedochquavormgelijkebestandenzijn
vastgelegd.Dezezullenmoetenwordensamengevoegd toteenbestand.
Deinstructiesvoordezewerkzaamhedenzijninpar.4.6vastgelegd
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daarzebijdiebestandenvakerzullenoptreden.NadatmethetprogrammaKOPFIeennieuwefileisgemaaktdientdezetewordengelijst
methetprogrammaLISPP.DanmethetprogrammaCOACFofCOBCFenkele
correcties inhetbestandaanbrengen.Dezecorrectiesbestaanuithet
verwijderenvandecodeBofEbijdiepuntendienueennormaal
tussenpunt indegrenszijngeworden.Overblijvenvoorelkekring
slechtséénpuntmetcodeBenéénmetcodeE.Dezezijnnietdezelfde!
HetopnieuwkarterenmethetprogrammaDOBECisnietmogelijkdaardeinvoer
vanhetprogramma sterkafwijktvandenubeschikbare.
Eencontroleophetsamenvoegenvandebestandenkanwelworden
verkregendoordeprogramma'sCUBOE,CRETFenPSICWteherhalenmet
hetnieuwontstanebestand.MethetprogrammaCUBOEwordteenlijn
getekend tusseneenpuntmeteencodeBtoteenpuntmeteencodeE.
Dezelijnkanuitmeerderelijnstukkenbestaan.Daardezepunten
bijdorpskommenenbijzonderebestemmingennietdezelfdecoördinaten
hebbenontbreektbijeenkarteringvandiegrenzen methetprogrammaCUBOE,gevolgddoorCRETFenPSICW,deverbindingslijnvanhet
laatstemetheteerstepuntvaneengrens.Voordeverderebewerkingen
vormtditgeenenkelprobleem.Dekartering lijktechtervreemd.
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4.KAARTENMETGRENZENVANBODEMTYPEN

4.1. I n l e i d i n g
Evenalsdeinhoofdstuk3besprokenkaartenkunnendezekaarten
tijdensde"opschoning"wordengedigitaliseerd enkandecomputerverwerkingdaarvanplaatsvinden.Vanbelang isweldatdebegrenzingenvandebodemtypenniettekrapbijdegebiedsgrenzen
wordenafgesneden.Wanneerbijdeopschoningwordtgeconstateerd
datpercelendiebuitendegebiedsgrens liggen,vooreengoede
informatieoverhetgrondgebruikdienentewordenmeegenomen,zal
ookvandezepercelenhetbodemtypemoetenkunnenwordenvastgesteld.
Degrenzenvanbodemtypenzijnlijnendiein"knooppunten"bij
elkaarkomen.Debuitenstebegrenzingenkunnendekaderlijnenvan
eenkaartblad zijndochookeenmeergrillig lopendelijn.Dete
beschrijvenprogramma'swordenookgebruiktbijdeinpar.7.3,7.4
en7.8vermeidemetingvandorpsbehorengrenzen,cultuurtoestanden
envakken.

4.2. K a a r t v o o r b e r e i d i n g
Detemetenbegrenzingendienennauwkeurigopeenkaarttezijn
aangeduid.Deknooppuntenvandelijnen,zijndedepuntenwaarmeer
lijnenbijelkaarkomenenwanneereenvlakbegrensdwordtdoor
eengeslotenpolygoonwaargeenanderepolygonenopuitkomenéén
willekeurigpunt,dienenmeteenscherpemarkering tewordenaangeduid.Dezeknooppuntenwordenmeerderekerengemeten.De
metingendienenzodichtmogelijkbijelkaarteliggen.Eengoede
markeringvandiepuntenisdaarvoorvanbelang.
Voordeaansluitingvanverschillendebladenziepar.3.2.
Naasthetmarkerenvandeknooppuntenbestaatdevoorbereiding
alleenuithetaanbrengenvanéénkruisjeinelkvlakbegrensd
door temetenlijnendochopeenwillekeurigeplaats.Bijzo'n
kruisjewordteennummergeschrevendathetbodemtypeaanduidt.
Knikpunteningrenzenwordennietgemarkeerd.Zijwordentijdens
dedigitaliseringgekozen.
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4.3. D i g i t a l i s e r i n g
a.Nummervanhetgebied intoetsen (3cijfers),daarnaCRLFintoetsen.
b.Datumentijdvanbeginvandemeting intoetsen,bijvoorbeeld
78040513,daarnaCRLF.
c.Nummervandeponsband intoetsen (3cijfers),daarnaCRLF.*
d.Codeintoetsenvoorhetophetbladtemetenonderdeel,namelijk
7 (=metingbodemtypen),daarnaCRLF.
e.Codevoordekaartschaalintoetsen,hierbijis1=kaart 1 : 1 0 000,
2=kaart 1:5000,3=kaart 1:25000,daarnaCRLF.
f.Alsbijdemetingvandedorpskom (ziepar.3.3)
g.Metingvandegrenzenvanknooppuntnaarknooppunt!
1.Bintoetsendirectgevolgddoordemetingvandecoördinaten
vaneenknooppunt
2.devolgendeknikpuntenkiezenenmetenzodanigdatdegrens
redelijkwordtbenaderd (nietteveelknikpunten!)
3.hetlaatstepuntvaneengrensisweereenknooppunt.Deze
metenzondercode.
h.Adgherhalenvoordevolgendelijn.Knooppuntenwordendus
meervoudiggemeten.
i.Nadatallegrenzenzijngemetendebinnendevlakkengelegen
puntenmetenencoderenalsvolgt:
Codeintoetsendirectgevolgddoordemetingvandecoördinaten
vanhetpunt.
j. Idemvoorallevlakken,
k.ECRLFintoetsen
1.Datumentijdvanheteindevandemeting intoetsen+CRLF.
Opmerkingen:alsdeopmerkingenbencbijhetdigitaliserenbeschreveninpar.3.3.
4.4. C o m p u t e r v e r w e r k i n g
BEGIN
DOBEA

DeponsbandenwordenmethetprogrammaBEGIN (ziepag.12)onder
denaamTR****opschijfgezet.HiernawordthetprogrammaDOBEA
toegepastvoorhetverwijderenvanfouten (ziepag.70).Deinte
*Ditnummerookschrijvenophetbeginvandeponsbandmetvoor
bodemtypesdecodeTR.Tevensopdeband schrijvendeminimaleen
maximalexenyvanhetgedigitaliseerdeblad
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toetsennaamisdanTR****.Dewerkwijzevanhethieropvolgende
CUBOB

programmaCUBOBisidentiekaandievanhetoppag.71beschreven
programmaDOBEB. DeintetoetsennaamisnuTS****.Normaliter
verschijntaanheteindeophetscherm:'Deinhoudvanalleregels
isconformdeinstructies.Voor toepassingvanhetvolgendeprogramma

hetvolgendegetalinvoeren:

'STOP10.Andere

meldingenzijnidentiekaandievanDOBEB.
HeteropvolgendeprogrammaCUBOCzorgtvoorberekeningvande
CUBOC

transformatieformules envoortransformatievande'tafelcoördinaten'
naarcoördinateninhetstelselvandeRijksdriehoeksmeting.Het
codeertdemetingmetcode7,beginvaneenlijnmetB,eentussenpuntmetblank,eeneindpuntvaneenlijnmetEeneen'middelpunt'
vaneenvlakmetC.Inhetlaatstegevalwordttevenshetgetaldatis
gedigitaliseerdbijdatpuntvastgelegdnaastdecoördinaten.Het
programmacontroleertofdeberekendecoördinatenliggenbinnen
opgegevengrenzenteneindesnelmachinefoutentekunnenconstateren.
Intetoetsen:a.defilenaamTT****
b.hetgetalvermeld indeoutputvanhetvoorgaande
programmaCUBOB
c.laagstexenynaarbenedenafgerondopkmvanhet
gemetengebied
d. idemmetdehoogstexenynaarbovenafgerond.
Deuitvoerbestaatopdeprinteruitdevermeldingvanhetgebied
enbandnummer,hettypemetingendetransformatieformule.Wanneer
puntenbuitendeopgegevengrenzenliggenisvermeld:'decoördinaten
vanrecord

vallenbuitendeopgegevengrenzen'.Indatgeval

kanmenpasactieondernemennadathetvolgendeprogrammaCUBODeen
listingheeftgegeven.Eventueelwachtmenrustigdecontrolekartering
af.AnderscorrigeertmenmetCOACF (ziepag.26)deberekendecoordinatenvanhetbestandTP****.
Normaliterverschijntaanheteindevandebewerkingophetbeeldscherm
demelding'verder!'ST0P4.
VoorST0P5zieDOBECpuntd.
BijST0P3heeftdecomputerviadeprintereenmededelinggegeven
dieinhoudtdatbijhetvolgendeprogrammaCUBODproblemenzijnte
verwachteninverbandmetdedaarbeschikbaregeheugencapaciteitin
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hetsneltoegankelijkgeheugenvandecomputer.Dezemeldingluidt:
'Daarhetaantalknooppuntentegrootisomineenkeerbijfase46
tekunnenbehandelen (>....)dienthetbestand tewordengesplitst,
waarbijinaansluitingendecoördinatenmetdehandaanelkaargelijk
moetenwordengemaakt'.Daardekansopdezemelding zeergeringis
wordtnietbeschrevenhoedan moetwordengehandeld.
VoorST0P2zieDOBECpuntbenvoorST0P1punta.
CUBOD

HetprogrammaCUBODverzorgtdemiddelingvancoördinatenvanknooppunten.Verschillendewaardenvanéénknooppuntwordengemiddeld tot
eennieuwewaarde.Hierbijwordteen tolerans van6maangehouden.
Degemiddeldewaardewordtopdebetreffendeplaatsinhetbestand
gezet.Naafloopwordtdegehelefilegelijst.
IntoetsendenaamvandefileTP****.
Deprocedureisafgewerktmetdemelding 'verder!'gevolgddoor
STOP10

Foutmeldingen:
a)'Voordeberekening iseenverkeerdprogrammagebruikt'ST0P3.
Dezewordtveroorzaaktdoorofinderdaadeenverkeerdprogramma
gebruiktofeenverkeerdfilenummeringetoetst.
b)BijST0P1 isdemeldingverschenenalsbeschrevenbijST0P3van
CUBOC
c)'Hetaantaltermiddelingaangebodenpunten istegroot.Dit
doetzichvoorbijdeverschovencoördinaten

Dereedsbij

dezecoördinatenvastgelegderecordszijngenummerd

'.ST0P2.

Dezefoutmeldingwijsteropdatermeer lijnenbijeenknooppunt
uitkomendaninhetprogrammaisvoorzien (>20),of,watmeer
waarschijnlijk is,verschillendeknooppuntenbinnendetolerans
van6 m bijelkaarzijnkomenteliggenwaardoordecoördinaten
totéénwaardezoudenwordengemiddeld.Demiddeling isgestopt.
Menkankiezenuitdoorgaantotenmetdecontrolekarteringof
directdefouttrachtenoptesporen.Daardannoggeenoutput
vandefileTP****beschikbaar iszalmenereenmoetenmaken
methetprogrammaLISPP.
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CUBOE

HetvolgendeprogrammaCUBOEzorgtvoordevervaardigingvan
tekeninstructies.Hierbijwordendetekeninstructiesvoorhettekenen
vandegrenzenzodaniggeoptimaliseerd datdetekenpenzoweinig
mogelijkmetdepenomhoogbewogendientteworden.Nadeoptimalisatie
vandegrenzenvolgteenoptimaliseringvandekarteringvande
vlaknummersofdecodesdiedeaardvanhetvlakaanduiden.
Dekarteringwordtzodanigverschovendatdezeraaktaandelinker
enonderbegrenzingvanhetbetekenbarevlak.Dekaartschaalisin
principe 1 : 1 0 000.Indiendekaartdebegrenzingenvanhetbetekenbarevlaktebuitenzougaandanwordtdekaartschaal zodaniggewijzigddatdefiguratieineenkeerkanwordengetekend.
Wilmeneenanderekaartschaalgebruikendanopdevraag 'dientde
computerdekaartschaalteberekenen?ofwiltudekaartschaalopgeven?'
reagerendoorhetintoetsenvaneen0.Decomputerreageertdanmetde
vraag 'afstandtussentweeruitkruisjesinx-richting intoetseninmm'.
Bijeenkaartschaal 1:5000isdezewaarde200.00.Daarnavraagtde
computerhetzelfdevoordey-richting.
IntoetsenTP****.Normaaleinde'verder!'
Hetismogelijkdatdevolgendefoutmeldingverschijnt:'Hetverkeerdeprogrammagebruikt'ST0P2.Indatgevalisinderdaadhet
verkeerdeprogrammagebruiktofeenverkeerdfilenumneringetoetst.

CRETF

NaCUBOEvolgendeeerderbeschrevenprogramma'sCRETFenPSICW

PSICW

(ziePag.23).
Fileorganisatievandefasen 44t/m 47(zievoorcodespag.24)
Opmerking:deletterTkanbijgebruikvandeprogramma'svoor
anderebestandeneenanderezijn.
Tussentijds

Uitvoer

Naam
programma

Invoer

BEGIN

TAPE

TR*,-25

DOBEA

TR*

TS*,-25

CUB0B

TT*,-25

CUBOC

TS*
ff*

CUB0D

TP*

CUBOE

TP*

CRETF

CALPAR

PSICW

PL0PAR

Naafloop

TP*,-25
TP*,-2

CALPAR
PLOPAR
CALPARweg doen
PLOPARweg doen
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4.5. C o n t r o l e k a r t e r i n g
HetprogrammaPSICWzorgtvooreencontrolekarteringvande
lijnenendecoderingvandevlakkenmetballpointofinktpenop
papiervaneengeringekwaliteit.Dekarteringdientalleen ter
controle.Defiguratiedieisgetekendvergelijkenmetdeoriginele.
Daarnanagaanofinelkgetekendvlakëénenslechtsëëncodering
isaangebrachtendezecoderingcontrolerenmethetopdebasis
aangegevennummer.IndienfoutenzijngeconstateerddandezeherstellenmetCOACFof*WWWWW (ziepag.27)indefileTP****.
Eventueeldecontrolekartering herhalendoordebovenbeschreven
procedureteherhalenvanafCUBOE.
Nadatdekarteringaccoord isbevondenisdefileTP****beschikbaarvoorinpar.7.5beschrevenberekeningen.

4.6.A a n e l k a a r k o p p e l e n v a n
lende s o o r t g e l i j k e

v e r s c h i l -

b e s t a n d e n

Hetismogelijkdatdegrenzenvandetemetenvlakkenover
meerderekaartbladenwarengespreidenhierdoorinverschillende
dochsoortgelijkebestandenzijnopgenomen.Hetisnoodzakelijk
voordeverderebewerkingenvanmeerderesoortgelijkebestanden
ëénnieuwbestand temaken.Wanneerhetaantalrecordsmeerzou
wordendan32767isditnietmogelijkenzullenenkelegrote
overmoetenblijven.Dekansdatditlaatstegebeurtbijdehier
tebesprekentypenfilesiszeerklein.Indatgevalzullendenu
tenoemenprogramma'sgelijkblijven.Delatereverwerkingsprogramma'skunnendanwelaanpassingenbehoeven.
SAMPE

Voordekoppelingvandebestandendientdegebruikeraande
computereenopgavetedoenhoedekoppeling totstanddientte
wordengebracht.Dezeopgavewordtgedaanviaheteerder,ziepag.31,
besprokenprogrammaSAMPE.Voor instructieszie aldaar.
Deeigenlijkevervaardiging indenieuwefilevindtdaarnaplaats

KOPFI methetprogrammaKOPFI.HetprogrammagebruiktdebijSAMPEop
defileHULPvastgelegdeinformatieenbeeldt,opdatdeprocedure
kanwordengevolgd,deinformatievaneenregelvandiefileafzodra
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dezewordtbehandeld.Automatischwordendelaagstexenywaarden
vanhetgehelebestand inde3erecordvandefilevastgelegd.
Intoetsen:de'lettersvandefilenaam.Dezekunnenzijn:
BP"begrenzingenvanbestemmingsplannen
CP=begrenzingenvancultuurtoestanden
DP=begrenzingenvandorpskommen
OP•begrenzingenvandorpsbehorens
VP=begrenzingenvanvakken
TP=begrenzingenvanbodemtypen
WP«wegennet
Nademelding 'verder!'isdebewerkingnaarwensverlopenendient
denieuwefiletewordengekopieerdvandevasteschijfnaareenof
tweelosseschijven (hetlaatsteinverbandmetmogelijkverlies
vaneenschijf).
Eenfoutmeldingindevormvan'foutbijJR= ...nummer ...'kan
voorkomenbijorganisatiefoutenofmachinestoringofruimtegebrek
opdeschijf.DewaardevanJRisterug tevindenindeprogrammatekst,van
nummeristerug tevindenininstructiesvandecomputerfabrikant.
Fileorganisatiefasen 12en64(zievoorcodespag.24)
Naam
programma

Invoer

SAMPE

(ziepag.31)

Tussentijds
-

Uitvoer

Naafloop

HULP,-25
HELP,-25

KOPFl

TP*
HULP
HELP

-

TPg,-2

TPg,-2 +TPg,-25

Opmerking:
a)deletterTkanookeenvandeanderegenoemdeletterszijn
b)integenstelling totdewerkwijzebijhetprogrammaSPEFI(ziepag.32)
wordendefilesHULPenHELPautomatischbijKOPFIvernietigd.

4.7.C o n t r o l e k a r t e r i n g
van

na

k o p p e l i n g

b e s t a n d e n

Bijkaartenmetgrenzenvanbodemtypen,cultuurtoestanden,
ruilklassen,vakkenofdorpsbehorensishetmogelijknasamenvoeging
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vanbestandeneennieuwecontrolekarteringuittevoeren.Indien
menernietopheeftgeletdatbijaansluitendebladendecoördinaten
vanidentiekegrenzenookexactaanelkaargelijkzijn,dientmen
demiddelingmethetprogrammaCUBODteherhalen(ziepag.78). Indiendeaansluiting inordeiskanmendeinpar.4.4en4.5beschreven
procedurevolgentebeginnenmethetprogrammaCUBOE.
Hetisverstandighierna degetekendekaarttelatenliggeneneen
penmeteenarderekleurinkttemonteren.
Vervolgens laatmen,nahetverwijderenvandefilesCALPARenPLOPAR,
hetprogrammaKOKNO (ziepag. 125)draaien.Nadatookhetprogramma
CRETFheeftgedraaidkanmendaarnametPSICWpijltjestekenenbij
knooppunteninderichtingvandeaansluitendelijnsegmenten.Nadatdeze
karteringgereed isverwijdertmendefilesCALPARenPLOPAR.Hierna
deverkregenkarteringcontroleren.Eerstnagaanofalleeerderaangeduidemutatiesgoedzijnverwerkt.Daarnanagaanofdebladaansluitingeninordezijn.Vervolgenscontrolerenofbinnenelkaangeduid
vlakéénenslechtsééncodeisgetekend.Tenslottecontrolerenof
bijelkknooppunteenvoldoendeaantalpijltjesisgetekend.Indien
ditniethetgevaliszaldedigitalisering indatpuntnietconform
deinstructieszijngestopt.Mendientinhetbestand (b.v.viahet
programmaZOEKP)hetpuntoptezoeken,vermeldmetcode'blank'.
DitpuntkrijgtcodeE.ToevoegeneenrecordmetcodeBendezelfde
coördinaten.Ditechternietdoenwanneerhetpunteerderweltwee
keerwasgedigitaliseerddochdecodeBnietwasingetoetst.Indat
gevalbijdetweederecorddecode 'blank'verandereninB.Zoekook
hetknooppunteldersopenvergelijkdecoördinaten.Zijnzeniet
identiekdanzewijzigenindejuistediezijnvermeldbijcodeBof
E.
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5.VERWERKINGVANBIJDE 'OPSCHONING'AANGEDUIDEMUTATIES

5.1.V o o r b e r e i d i n g

c o m p u t e r b e w e r k i n g

VoorhetverwerkenvandedoordeStULMenhetICWaangeduide
correctiesvanhetbestandmetperceelgegevensdientmendevolgende
stukkentehanteren:
a.bedrijfskaartjes(originelenenafdrukken)
b.perceeldocumenten (outputvanBEKAG)
c.oorspronkelijkebasiskaartendiebijdevervaardigingvande
calquesvoordedigitalisering zijngebruikt
d.overzichtskaartenwaaropdeStULMcorrectiesendeliggingvan
enkelebedrijfsgebouwenheeftaangeduid
e.blancooverzichtskaartvanhetgebied
f.ponsconceptenvoormutatieverwerking (mutatieformulier)
g.blancopapiervoorhetnoterenvanopmerkingendieaanleiding
geventotnadereinformatiebijdeStULM
h.naam-enadreslijstnumeriek
i.listingvandefilesPP****
j. calquesdievoordedigitalisering zijngebruiktofkarteringen
vervaardigdmetKARGP
Deeerderbijdecontrolevandebedrijfskaartjesgeconstateerde
foutendieaanleidinggeventothetaanbrengenvancorrectiesinde
filesPP****wordengenoteerdopeenponsconceptdatnaverponsing
methetprogrammaCODCFwordtingevoerd.
Ookanderefoutendiebijdethansbeschrevenwerkwijzenaar
vorenkomenendieaanleidinggeventotmutatiesvandefilesPP****
wordenopdieponsconceptenaangeduid,tenzijverbeteringbetermet
hetprogrammaTELCOkanplaatsvinden (ziealdaar).
AlsinvoervanCODCFwordenponsconcepteningevuldwaaropde
verbeterdegegevenswordeningevuld.Devolgordevanopgaveiswillekeurig.Ookgegevensvanmeerderetecorrigerenfileswordendoor
elkaarvermeld.Dithoudtechterwelindathetintegenstellingtot
soortgelijkemutatiesmetCOBCFenCOCCF (ziepag.27)nietmogelijk
ismeerdererecordsopéénplaatstussentevoegen.Devolgende
mutatieszijnmogelijk:codeblankisrecordwijzigen (nieuwecomplete
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inhoudopponsconceptvermelden),code+isrecord toevoegennahet
genoemderecordnummer (idem),code-isrecordvervalt (restvande
regelblijftblank).
Dekolomindeling isalsvolgt:
kolom 1,2:laatstetweecijfersvanhetnummervandetecorrigeren
file
kolom3 :blanco
kolom4t/m8:recordnummerwaaropdemutatiebetrekkingheeft
kolom9

:codeblankofcode+ofcode-

kolom 10t/m 14:integerwaardevannieuwerecord
kolom 15t/m 20:x-waardevannieuwerecord (ofopdezelfdeplaats
vermeldecoderingbijafwijkenderecords)
kolom21t/m26:y-waardeidem
kolom27,28

:lettercode (G,W,Z,0,blank,A,P),gevolgd
gevolgddooreenblank,vandenieuwerecord.

Vervolgensaandehandvanopmerkingengeplaatstopdeperceeldocumentendemutatiesverwerken.Dezeperbedrijfgeheelafwerken.
Ookvoorhetverwerkenvandezemutatiesiseenponsconceptontworpen
datdeinvoervormtvoorhetprogrammaTELCO.Methetprogramma
COMBCwordtdaneennieuwbestandvervaardigdwaarinallemutaties
zijnverwerkt.
Deindelingvanhetponsconcept,latergenoemdmutatieformulier,
isalsvolgt (alleenintevullenwatvantoepassing is!!):
kolom 1t/m 8:oudebedrijfsnummer
"

9t/m 11:volgnummerperceelbijhetoudebedrijfsnummer
alsvermeldophetbedrijfskaartjeenindeoutput
vanBEKAG,latergenoemdperceeldocument (facultatief)*

11

13t/m20:nieuwebedrijfsnummer

"

21t/m23:volgnummerperceelbijhetnieuwebedrijfsnummer
(facultatief)

"

25,26

:filenummeralsweergegevenophetperceeldocument
metgegevensvanhetoudeperceel

"

28t/m32:recordnummeralsweergegevenophetperceeldocument
metgegevensvanhetoudeperceel

"

34t/m38:voorlopigperceelnummervaneennieuwgedigitaliseerd
perceel

*Metdefacultatief ingevuldegegevenswordengeenberekeningenuitgevoerd.Voorhetopsporenvanfoutenbijhetinvullenvandemutakandevastgelegdeinformatienuttigzijn
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kolom40,41
"

42,43

:nieuwekavelnummer(zienootopdevolgendepagina)
:nieuweperceelnummer (eeneventuelevoorloopnul
invullen)(bijeenkavelgewijzeopnamehier00invullenwanneereennieuwkavelnummerisvermeld)

"

45,46

:hetopderegelvermeldenieuweperceelmoetin
hetbestandwordentoegevoegdnahetperceelmet
filenummer...

"

48t/m52: «nrecordnummer...

"

53,54

:volgnummer intevullenindienmeerniéuwegedigitaliseerdepercelendienentewordentoegevoegd
naeengenoemdnummer (voorelkperceelindit
gevalkolom34t/m54invullen)

"

56

:decode1invullenindienhetgenoemdeperceelhet
eerstevaneendeelgebied is(eldersdecodeD
hiervoorgebruikt,ziebijinstructiedigitalisering
perceelgrenzen)

"

58,59

:hetopderegelvermeldenieuweperceelvervangt
eenanderperceelmetfilenummer....

"

61t/m65: enrecordnummer ...

Opmerking:Indieneenoudbedrijfsnummergrondvaneenparticulier
betreftwordtinkolom5_eenPgeplaatst.Indieneen
nieuwbedrijfsnummergrondvaneenparticulierbetreft
wordtinkolomJ_7eenPgeplaatst.
Mutatiesdiemogelijkzijnwordenhieronderaangeduid.Tevens
isbijelkesoortmutatieaangeduidwelkehandelingendienente
wordenuitgevoerd.
a.Eengeheelperceelgaatvanhetenebedrijfnaarhetandere.
Noterenophetmutatieformulier:nummervanhetoudebedrijf,
volgnummerophetoudebedrijfskaartje (facultatief),nummer
vanhetnieuwebedrijf,gefantaseerdvolgnummer (decomputer
berekentlatereeneigenvolgnummer)ophetbedrijfskaartje
vanhetnieuwebedrijf (facultatief),filenummerenrecordnummer
alsvermeldophetperceeldocumentopdebetreffenderegelvan
hetteverhuizenperceel,wanneerhettoekennenvanhetkavelenperceelnummernietautomatischgaat hetkavel-enperceel-
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nummervanhetperceelbijhetnieuwebedrijf (kolommen1t/m32,
40t/m43).*
Erdientte'wordenopgemerktdatinhetbedrijfsnummervaneen
particulierdiewelisgemetendeletterPontbreekt ópdefile
PP****.WalisindielijstinplaatsvaneencodeAeencodeP
vermeld.DeletterPinhetbedrijfsnumnerdient,wanneervan
toepassing,inkolom5of17tewordenvermeld.
Indienhetperceelgaatvaneenbedrijfmeteenhogerbedrijfsnummer
naareenbedrijfmeteenlagerbedrijfsnummeropdebetreffende
regelbijhethogerebedrijfsnummereenVplaatsententekendat
dezemutatievolledig isverwerkt.Ishetomgekeerdehetgeval
dan,indienvantoepassing,hetnieuwekavel-enperceelnummer
openlatenenpasinvullenwanneerhetbetreffendenieuwebedrijf
wordtbehandeld.Blijktdandesituatiealsonderdbeschreven
zichvoortedoendandeeerstekeergeschrevenregeldoorhalen
enhandelenalsondercbeschreven.
Daarvanparticulierengeenperceeldocumentenbeschikbaar zijnis
voordie 'oude'bedrijvenhetachterhalenvanhetfileenrecordnummereenwatlastigerzaak.Eerstdoorbeoordelingvandeaantekeningophetbedrijfskaartjehetperceelopzoekenopdeoorspronkelijkebasiskaarten.Nagaanwathetvoorlopigeperceelnummervanhetperceelis,inclusiefhetbijDvermeldeduizendtal.
MetdelaatstemetRECVNvervaardigdelijstenopzoekenwaarde
perceelgegevens indefilesPP****zijntevinden.Leterwelop
dathetbijRECVNvermeldenummer1hogerisdanheteersterecordnummervanhetperceel.
b.Hetperceelvervalt.
Noterenopmutatieformulier:nummervanhetoudebedrijf,volgnummer (facultatief),filenummerenrecordnummer (kolom 1t/m 11,25t/m32)
Eenperceelvervaltwanneerhetgeenagrarischebestemmingmeer
heeftofwanneerhetwordt samengevoegdmeteenanderperceel,
ziedanadd.
c.Eennieuwperceel.
Opdeblancooverzichtskaartdenieuweperceelsgrensmetrode
ballpointschetsmatigaangevenendeoppervlaktemetgeelinkleuren.
*Bijeenkavelgewijzeopnamekunnendekolommen40t/m43blankblijven
behalvebijdehuiskavel.Dandienttewordeningevuld0100.Weldient
bijdezewerkwijzenadeherhalingvanORGABenS00RVhetprogramma
NUKAV tewordentoegepast.Waseenkavelaangeduidalshuiskavelenis
dezehetnietmeerdandezesituatiealsmutatieinvoeren (dangeen
0100invullen!)
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Eenvolgnummernoterendatopdezelfdemanierisopgebouwdals
heteerderbijdeperceelsgewijzemetinggebruiktevolgnummer.
Heteersteis1+eenaantalkeren«1000.Devolgendenummers
zijntelkenséénhoger.Inderekenprogramma's iserrekening
meegehoudendatallenieuwtoetevoegen.perceleneenvoorlopig
perceelnummerkrijgenmeteennummeringbinnenéénduizendtal.
Hetopdekaartvermeldevolgnummer (incl.duizendtal)ooknoteren
ophetmutatieformulier.Daarbovendiennoterenhetnieuwe
bedrijfsnummerenindienvantoepassinghetkavel-enperceelnummer.Eenvoorloopnulvanhetkavelnummerbehoeftnietteworden
vermeld,vanhetperceelnummerwel.Indiendejuisteplaatsin
hetbestandPP****voorhetnieuweperceelkanwordenaangeduid
tevenseenaanduidingvermeldenindekolom"vervangtperceel
metfilenummerenrecordnummer"of"komtnaperceelmetfilenuramer
enrecordrummer".Indienditnietmogelijkiswordtdezehandelinguitgevoerdnadatallebedrijvenzijnverwerkt.Intevullen
dekolommen13t/m 20,34t/m43en45t/m56of58t/m65.
d.Percelensamenvoegen.
Blijktnabestuderingvandebasiskaartdatdegrenstussentwee
percelendievanëêngebruikerblijkentezijnnietsandersis
daneenploegvoorofeenrasterdandienenbeide (ofmeerdere)
percelentewordensamengevoegd.Ditsamenvoegengeschiedtdoor
deoudepercelentelatenvervallen (zieadb)eneennieuw
perceeltemeten (ziead c). Hetisverstandig indekolom
"notities"meteenaccoladeaantegevenwelkeregelsbetrekking
hebbenopdezesamenvoeging.Bijeenkavelgewijzeinventarisatie
geldteensoortgelijkewerkwijzevooraanelkaargrenzendekavels.
Hierdientrekening tewordengehoudenmetwegenenalszodanig
aangeduidewaterlopen.
e.Eenperceelsplitsen.
Hetoudeperceelvervalt (ziead b). Erwordennieuwepercelen
gevormdalsbeschrevenonderc.Indekolomnotitiesmeteen
accoladedebetreffenderegelscombineren.
f.Hetbedrijfsnummerwordtgewijzigd.
Voorelkperceeleenmutatieopgevenalsvermeldada.Hetisookmogelijk
opeenapartelijsthiervanaantekeningtemaken.Metheteerderbeschreven
programmaVERBEwordendergelijkemutatiesdanindefilesPPxxxxverwerkt.
Mendienterdanweloptelettendatdeopdezewijzeverwerktebedrijfs87

mutatiesnietzichtbaarwordenindedoorSIGNAvervaardigelijstdie
aangeeftvanwelkebedrijvennieuwebedrijfskaartjesdienenteworden
vervaardigd enwelkekaartjeskunnenvervallen.
Eennotitiemakendatdenaamenadreslijstdienttewordengewijzigd,
g.Bedrijvenwordensamengevoegd
AlsfinclusiefeencorrectievandeCBSoppervlakte.
Nadateenbedrijfisbewerktdenummeringvankavelsenpercelennalopen
wanneerhetprogrammaNUKAVofNUPERnietwordtgebruikt.Wordthetprogramma

NUPERgebruiktdaneroplettendatgeenfoutenontstaantegen

deinstructiesbeschrevenoppag.33.Denummeringdientzotezijndat
depercelenperkaveldoorlopend zijngenummerd,tebeginnenmet 1.,en
datdekavelsperbedrijfdoorlopend zijngenummerd (tebeginnenmet1
vooreenbinnenblokbedrijfenmet2vooreenbuitenblokbedrijf).Correctiesaantegevenalsgenoemdondera.Isbijvoorbeeldkavel9vervallen
enishetlaatstgebruiktekavelnummer 14danishettervoorkomingvan
veelwerkverstandigkavel 14nummer9tegeven.
NadatallebedrijvenzijnbewerktdegeplaatsteopmerkingenvanonduidelijkeofonjuisteinformatieviahetICWdoordeStULMlatenbewerken.
Nadatalleopmerkingenzijnverwerktvoordenieuwepercelennalopen
waardegegevensvanhetperceelhetbest indebestandenPPxxxxkunnen
wordengevoegd.Dienenmeerderepercelennaeengenoemdperceeltewordentoegevoegddandezepercelennummerenmet 1,2,3etc.Dezeinformatienoterenindekolommen 'komtnaperceelmetfilenummerenrecordnummervolgnummer,codeD'.WanneerdecodeDdienttewordenvermeldvoor
deperceelgegevensdanindebetreffendekolomeen1aanbrengen.Decode
Dwordtvermeldwanneerhetperceelofdegroepnieuweperceleneendeelgebiedvormenalsbeschrevenoppag.3.Voorbeeldenzijnopgenomenin
bijlage13.
Voordatdemetingvandenieuwepercelenkanbeginnendienende
grenzen,dochnunauwkeurig,tewordenovergebrachtopdeoriginelevoor
dedigitaliseringgebruiktebasiskaartenofopdekarteringenvervaardigd
metKARGP.Devoorbereidingendedigitaliseringgaanopdeeerderbeschreven
wijze (ziepag.3t/m 11).Bijdemetingdienenalleeerderindegrens
vastgelegdepuntentewordenmeegenomen.Decomputerverwerkingvande
metingendecontrolekarteringvindtplaatsopeenwijzealseerder
vermeld (ziepag.12t/m28).
Nuzullenenkelepuntenzijngemarkeerd ineerderreedsgemeten
grenzenvanpercelendienietwordengewijzigd.Vooreenlatere
bewerkingbijhetinvoerenvandeaardvandegrenseneventueel
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bijhetinschetsenvaneentoedelingsplanzalditopbezwarenstuiten.
Ditprobleemkanoptweemomentenwordenopgelost.Heteersteisop
ditmomentindeprocedure.Deanderewerkwijzeiseerstdoortegaan
totenmetdecontrolekarteringvanhetnieuwebestandendanhet
probleemoplossen.Ondankshetfeitdathetopzoekenvandegeschetste
situatieopditmomentindeprocedurewatlastigerisenhierdoor
vermoedelijk indepraktijkincompleetzalgeschieden,genietdeze
werkwijzedevoorkeuromdatwellichtmetmindercontrole-karteringen
kanwordenvolstaan.Dewerkwijzeisalsvolgt:
Nagaanwaarbijdeaanduidingvaneennieuwtedigitaliserenperceel
eenpuntisgemarkeerddatineenaanliggendnietopnieuwgedigitaliseerdperceeldienttewordentussengevoegd.Nagaanwaardat
perceelinhetbestandvoorkomtdooreerstnategaanwathet
voorlopigeperceelnummervanhetperceelis.Daarnaviadeoutput
vanRECVNzoekenwaarheteerstepuntvanhetperceelindefiie
PP****isvermeld.Nagaannawelkoudpuntvandeperceelgrenshet
nieuwepuntdienttewordentoegevoegd.Dezeplaatsindefile
PP****markeren.Nahetuitvoerenvandecontrolekarteringvande
nieuwepercelendecoördinatenvanhettoetevoegenpuntinhet
nieuwebestandopzoekenviahetvoorlopigeperceelnummervanhet
nieuweperceel,deoutputvanRECVNvandebijmetingranende
filesPP****vandebijmetingen.Decoördinatenvanhetpuntuit
denieuwefileoverbrengennaardeoudefile.Globaalcontroleren
ofdexenyvanhettussengevoegdepuntinderdaad tussendexenywaardenvandeaangrenzendepuntenliggen.Decoördinatenmetrecordnummervandeoudefileookoverbrengennaarhetponsdocumentdat
deinvoervormtvoorCODCF.
Wordtdetoevoeging laterindeproceduregerealiseerddanis
dewerkwijzevrijwelgelijk.Hetverschilbestaatalleenhierindat
danalleengezochtbehoefttewordenindenieuwstegrotePP****.
Denoodzaakvandezetoevoegingenblijktdanuithetverschijnen
vanlijnenvaneenverkeerdekleuropnietverwachteplaatsen.
Eenapartebewerking ishetuptodatehoudenvandenaam-en
adreslijst.Hetismogelijkhiermeetewachtentothetprogramma
BEKAAweergaatdraaien (hetprogrammaZOEKB dateerderaangaf
vanwelkebedrijvennaamenadresbeschikbaarmoestenzijnkannuniet

89

wordengebruikt).Bijveelwijzigingenleverthetcorrectmakenvan
hetbestanddanechterveelproblemenópenisbovendientijdrovend.
Beterishetdirectbijhetverwerkenvandeopschoningbijtehouden
welkewijzigingeninhetbestanddienentewordenaangebracht.Na
afloopvandezefasehetbestandmetponskaartenwijzigenen/ofhet
bestandNAADWOopschijf.Bijveelmutatiesverdienthetaanbeveling
hetoudebestandNAADWOtelatenvervallenenmetLE3SBhetgemuteerde
bestandponskaartennadatditopponsband isovergebrachtinte
lezen.

5.2.E e r s t e d e e l

c o m p u t e r v e r w e r k i n g

"opschoning"
CODCF

MethetprogrammaCODCFwordendekleinecorrectiesophet
bestand ingelezen.Decoderingvandecorrectieswordtgecontroleerd,dochnognietinhetbestandaangebrachtdaardandenummering
vanderecordsalsvermeldopdekavel/perceeldocumentenniet
meerjuistis.Ookwanneergeenkleinecorrectiestegelijkmet
mutatiesvanpercelenofkavelswordenaangebrachtendusgeen
invoeropponsbandbeschikbaar isditprogrammalatenlopen.
Normalitervoordathetprogrammakandraaiendeponskaart-invoer
omzettennaarponsbandmet28symbolen+CRLF.
Hetprogrammavraagteerstintetoetsendenummersvande
filesdiedienentewordengecorrigeerd.Hetverdientaanbeveling
hierallenummersintetoetsenvandegrotefilesPP****van
hetgebied (erisrekeninggehoudenmetmaximaal30grotefiles).
Nadatdeoperatordebetreffendenummersheeftingetoetstennade
laatste00heeftingegevenvraagtdecomputerofinputopponsband
beschikbaar is.Zonietdanwordenenkelezeerkleinefilésgevormd,
genaamdCORR**,dielaterbijCOMBCaangevendatgeenkleinecorrectiesvoordebetreffendefilezijningegeven.
Devolgendefoutmeldingenkunnenbijhetinlezenvandeponsbandverschijnen:
a.'eriseenaanduidingmetrecordnummer0aangetroffen.Voor
ditprogrammakanditniet.Deinvoerwijzigenendeberekening
herhalen.Allenugemaaktefilespurgen.'ST0P111
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b.'eriseenvreemdecodevoordesoortcorrectieaangetroffen.
Deinvoerwijzigenendeberekeningherhalen.Allenugemaakte
files purgen.'ST0P111
c.'hetfilenummervanhetbestand isnieteerderingetoetst.De
invoerwijzigen,etc.'
d.'hetaantalcorrectiesvaneenfileisgroterdanvoorzien.
Deinvoerwijzigen,etc.'
e.'foutbijJR=...nummer ...,letbijherhalingoptepurgen
files.'STOP1010
Defoutmeldingenadat/mcsprekenvoorzich.Bijadaenb
dientdelaatstingelezenrecord tewordenverbeterd,rekening
houdendmetd«iinpar.5.1 gegeveninstructies.Bijadcishet
mogelijkdatinderdaad eengenoemdnummernieteerderisingetoetst.
Indatgevaldeproceduregeheelherhalen.Hetisechterook
mogelijkdatdelaatstingelezenregelgeengoed filenummerbevat.
Indatgevaldeinputwijzigen.Bijaddzalinhetprogramma
dienentewordeningegrepenvoorzoverdegeheugenruimtevande
computerdittoelaat.Zonietdandeovergeblevencorrecties
laterinvoeren,dochdaarbijlettenopgewijzigdenummersvan
records.Ditinvoerengeschiedtdanmet*WWWWW.Bijadeinhet
programmanagaanwatdefoutis:bijvoorbeeldvergetenoudefiles
CORR**telatenvervallen.
Bijdeopmerking ophetscherm'verder!' isdeprocedure
goeddoorlopenenzijndeingelezengegevensmetenkeletellingen
overenkelefilesCORR**verdeeldweggeschreven.
TELCO

MethetprogrammaTELCO*wordencorrectiesvanbedrijfs-,kavelenperceelnummersingelezenenwordtvastgelegdwelkepercelen
vervallenenwelkenieuwwordentoegevoegd.Deinvoerdientdaartoe
vanponsconcept tewordenovergebrachtviaponskaartopponsband
(65symbolen+CRLF).Naeencontrolevandeinvoerwordenaantallen
tevervallerrecordsentoetevoegenrecordsgeteld tenbehoeve
vandevorming vandenieuwefilesPP****.
Hetprogrammavraagteerstintetoetsendenamenvandefiles
metgegevensmetdemetingenvandenieuwepercelen.Nadelaatste
naamintypen000000.HiernavraagtdecomputerevenalsbijCODCFin
*Inbijlage 14zijnenkelehulpprogramma'sbeschrevendiehetmogelijk
makengroterecorrectiebestanden teverwerken
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tetoetsendenummersvandefilesdiedienentewordengecorrigeerd.
OokhierishetvanbelangallegrotefilesPPxxxxtevermelden.Na
delaatsteintoetsen00.Danwordtdeponsband ingelezenenvoorzover
mogelijkregelvoorregelgecontroleerd.Hierbijkunnendevolgende
foutmeldingenvoorkomen,dieopdeoutputzichtbaarworden:
a.'bijoudbedrijfsnummer ...isgeenfilenummervermeldopregel...';
b. 'bijoudbedrijfsnummer ...iseennietingetoetstfilenummervermeldopregel...';
c. 'hetbijoudbedrijfsnummer ...vermelderecordnummer ...bevatniet
hetjuistebedrijfsnummeropregel ...';
d. 'bijbedrijf ...isofgeennieuwvoorlopigperceelnummervermeldof
eennietgemetennieuwperceelnummervermeldofeentweedekeereen
zelfdenieuwperceelnummervermeldopregel ...';
e. 'opregel ...iseennietingetoetstfilenummervermeld';
f. 'opregel ...iseenrecordnummervermelddatnietdecodeAofP
bevat';
g. 'regel ...metinhoud ...isfout';
h. 'deinformatievaneenvanbeideonderstaanderegelskloptniet!';
i.'deinformatievaneenvanbeideonderstaanderegelsisnietcorrect.
Erbehoeftgeencorrectietewordenaangebrachtwanneerdevolgorde
vantoevoegingenvannieuwekavelsofperceleninditgevalnietvan
belangis';
j. 'uheeftzichnietaandeafsprakengehoudentenaanzienvandevoorlopigenummersvandenieuwekavelsofpercelen'.
Indienhetaantalmetderegeldrukkergesignaleerdefoutengroter
dan0isverschijntophetbeeldschermdemededeling: 'ziedemetde
printervermeldefouten.Deberekeningherhalennaverbeteringvande
aangeduidefouten.Letoptepurgenfiles'.ST0P2.Defilesdiedienen
teverdwijnenzijndefilesVERVxx.Debeschrevenfoutmeldingenspreken
voorzich.Demeldingaddzouookkunnenbetekenendatereenvoorlopigperceelnummer istoegekend ineenseriemeteenanderduizendtal
hetgeentegendeeerdergegeveninstructieis.Foutmeldingadgwijst
opeenfouttegendeinstructies.Adhwijstopeencombinatievan
opdrachtenwaarbijeenzelfdekavelofperceelzowelvannummerverandertalsvervalt.Defoutgemeldadiduidtopeenonjuistheidbijhet
aangevenvandevolgordevantoetevoegenkavelsofpercelen.Defout
adjwijstophetgebruikvanverschillendeduizendtallenbijdevoorlopige,bijdigitaliseringgebruikte,volgnummers.
Anderefoutmeldingendiehetprogrammazoukunnengevenzijn:
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a. 'Hetaantalcorrectiesvaneenfileisgroterdanvoorzien.Deberekeningherhalennaverbeteringvandeaangeduidefouten.Letopte
purgenfiles'.ST0P2.Inditgevalinhetprogrammaingrijpen,zowel
bijdemeldingalsbijhetdimensionerenvandefiles.
b. 'FoutbijJR- ...nummer ...,letbijherhalingoptepurgenfiles'
ST0P2.Ditisdebekendemeermalenbeschreveneninhetprogramma
optesporenfoutmelding.
Nadecontrolevandeinvoersorteertdecomputerdezeperte
corrigerengrotefileenlegtdegegevensvastopschijf.Debewerkingwordtafgeslotenmetdemelding 'verder!'ophetbeeldscherm.
COMBC

MetCOMBCwordennieuwegrotefilesopdevasteschijfvervaardigdwaarbijalleeerdervastgelegdemutatieswordenverwerkt.
Doordezegegevensopdevasteschijf tebrengenishetmogelijkhet
oudebestandongewijzigd tebewaren.Uitveiligheidsoverwegingen
ishetgewenstzekertotdeeerstecontrolekarteringvandenieuwe
grotefilesPP****deoudefilestebewaren.^
HetprogrammastartmetdevraagofdeoudefilésHELPenHULP
zijnverdwenen.Ismenhiernietzekervandantoetstmen0in.
Deberekening stoptdanendeoperatorkandefiles

latenver-

dwijnen.Zouditnietgoedgaandanverschijnennietverwachte
foutmeldingen.Is1ingetoetstalstekendatdeberekeningmag
wordenvoortgezetdan vraagtdecomputerdenaamvaneentecorrigerengrotefilePP****intetoetsen.Directhiernastartde
bewerkingvandiefile.Wanneerkleinecorrectieseenperceel
betreffendievervaltdanwordendezecorrectiesovergeslagen.
Defoutmeldingdiekanoptredenis'foutbijJR=....nummer....'
ST0P1.Nadateenfileisbewerktwordtgevraagdeenvolgendein
tetoetsen.H\erbijishetgewenstinoplopendenummeriekevolgorde
tewerken.Nadelaatstefile000000intoetsen.Debewerkingstopt
alsallesgoedgaatmetdemededelingdievoorzichspreekt:
'denieuwegrotefileskopieërenvanvasteschijfnaareenlosse
schijf,nacontroledeoudefileslatenvervallen1**•

*Celdtdeopschoningeenperiodiekemuteringvanhetbestanddandient
hetoudebestand iniedergevalopmagneetbandvoorlatereraadpleging
tewordenbewaard.
**ZiebijlageÎ4voorhetcontroleprogrammaCOTOT
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Wanneerdenieuwefileszijnovergebrachtnaareenandere
schijfdanwaaropdeoudefilesstaandienenookdefilesHULP.enHELP
tewordenovergebracht!!!Devolgendebewerkingengeschiedenverdermet
denieuwstefilesI!Ookdefile(s)metinvoergegevensoverbrengen.
VoorhetwijzigenvanbedrijfsnummersmetVERBEziepagina52en87.
Fileorganisatiefasen48,49en50(zievoorcodespag.24)
Naam
Programma

Invoer

Tussentijds

CODCF

TAPEofnietsCORR*,-2

TELCO

TAPE

Uitvoer

Naafloop

CORR*,-25

VERV*,-2
VERV*,-25
VERVAP,-25 VERVAP,-25

PP*(oude
grote)
PP*(nieuwe
kleine)
COMBC

CORR*

PP*,-2(nieuwe FilesPP*(nieuw),
grote)

VERV*

HULP,-25

VERV*latenvervallen

PP*(oude
grote)

HELP,-25

HULPen
TAPEen
HELPnaarandere
losseschijf,
CORR*latenvervallen

PP*(nieuwe
kleine)

DefileVERVAPkanvervallennadatallemutatieszijnaangebracht.

5.3.T w e e d e d e e l

c o m p u t e r v e r w e r k i n g

"opschoning"
Hetisnunodigopnieuweenmiddelingvancoördinatenuitte
voerenbinnendiedeelgebiedendiezijnontstaandoorsamenvoeging
vaneendeeluiteenoudefileeneenofmeernieuwepercelen.
Bovendienishetgewensteennieuwecontrolekarteringuittevoeren.
Devolgordevandeprogramma'sdiedienentewordengebruiktis
totditpuntalsvolgt (instructiesvoortoepassingvandediverse
programma's zijnreedseerdervermeld):
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EerstMIGSPtoepasserf'.Afhankelijkvandeinformatievandecomputer
daarnadirectCOSPE,anderseerstHERMAenHERMB.NaCOSPEafhankelijk
vandeinformatievandecomputerdirectKOPEG,anderseerstHESPA,
HESPBenHESPC.NaKOPEGvolgenOPGRE,CRETF,PSICWendecontrolekarteringvandegrenzenvermeld indenieuwegrotePP's.Deze
nalopenomnategaanofdenieuwebestandenzijnsamengesteldals
bedoeld.Letvooralopdubbelopgenomenpercelenc.q.kavelsen
dubbelelijnenenopverkeerdeplaatsenvoorkomendekleuren.Voor
hetherstellenvandelaatstgenoemdefoutziepag.43.Indiennodig
latemenhetprogrammaRECVNlopenteneindeeenlijstteverkrijgen
opwelkeplaatsinhetnieuwebestandeenperceelisterechtgekomen.
ZonodigherhalemendeprocedurevanafCOSPEtoteengoedresultaat
wordtverkregen.Zijnslechtsweinigcorrectiesaantebrengendan
dezecorrectiesmettweemanaanbrengen,waardoorcontroleontstaat,
engeennieuwecontrolekarteringuitvoeren.CorrectiesaltijdaanbrengenmetCOACFof*WWWWWomdathetvanbelangisvoorlatere
opschoningentekunnenbeschikkenoverdemeestrecenteinformatie
oppapier.
Nahetaanbrengenvandelaatstecorrectiesindegrenzenvolgt
RECVNenORGAB. Zijnerwijzigingenaantebrengenindebedrijfsnummers
metheteerderbeschrevenprogrammaVERBEdankandithetbestopdit
momentindeprocedureplaatsvinden.
Alseerderaangeduiddientdegebruikervandeprogramma'szelfbij
tehoudenvanwelkebedrijvennaam,adresenCBS-oppervlaktedienen
tevervallen,tewordengewijzigdoftewordentoegevoegd.Bijeen
kleinaantalwijzigingentenopzichtevanhetoudebestandzijn
ofwordendezeaangebrachtindefileNAADWO,diedaarnawordt
overgebrachtnaardelosseschijfmetdenieuwefilesPP*«**.Bij
eengrootaantalwijzigingenwordthetnieuwebestand ingelezen
metLEESB.HiernavolgtBEKAAdatinformatieverschaftoverde
compleetheidvanhetmetLEESBingelezenbestand.Foutenverbeteren
doorNAADWOtewijzigenenBEKAAopnieuwtedoenofdoorPP****te
verbeterenenORGAB+BEKAAopnieuwtelatenlopen.Nadatgeen
foutenmeerwordengeconstateerdvolgtBEKAO.Instructiesvoor
allegenoemdeprogramma'szijnreedseerdergegeven.

*TercontrolevandejuisteopzetvandenieuwefilePPxxxxkanmen
hiernahetinbijlage 15beschrevenprogrammaGOEDEtoepassen
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Hetisgewenstalvorensverder tegaaneerstdeoutputvan
BEKAOtebestuderenennategaanofwellichteersteentweede
opschoningnodigisomnogenkelenietverklaardeverschillenweg
tewerken.Isditgewenstdanwordtdeproceduretebeginnenmet
par.5.1herhaald.Hetiswelvanbelangeersthethieronderbeschreven
programmaSIGNAtelatenlopendaareentoepassingbijdetweede
keergeencompleteinformatieverschaft.Leterwelopcorrectiesinnum.tI

mersvankavelsofpercelenookteverwerkenindebijTELCOgebruikteinvoer
Voordeinvoervandecorrectieszijmeneropgeattendeerddat
derecordnummersopdeperceeldocumentennunietmeerbehoevente
kloppen!!BijeenkleinaantalcorrectiesviaRECVNendenieuwe
PP****dejuistenummersopzoeken.Bijeengrootaantalcorrecties
eerstdoormetBEKABen*Z0NKAvoordebedrijvenwaarincorrecties
zijnaangebracht.Doordezewerkwijzewordenperceeldocumenten
verkregenmetdenieuwerecordnummers.*
IsdeoutputvanBEKAOinordebevondendanvolgenSONA\,SOSTR
enBEKAB.
HiernavolgteennieuwprogrammagenaamdSIGNA.
SIGNA

Daarhetzelfbijhoudenvanwelkebedrijvennieuwebedrijfskaartjesdierentewordengetekend enwelkebedrijfskaartjesbovendienvervallen,eenmoeilijkezaakisendaarenbovendemutatie-opgaven
endefileBEDRNAvooreendergelijkeopgavevoldoendeinformatiebevattenishetprogrammaSIGNAvervaardigddatdezezakenvermeldt.
Hetresultaatvandecomputerberekeningwordt innumeriekevolgorde
gepresenteerd.Voorhetprogrammadienentewordeningetoetstdefilenamenvandefilesmetmutatiegegevens.(Ditisofzijndenamendie
ookbijTELCOzijngebruikt)**.Nahetvervaardigenvandetweegenoemde
lijstenstopthetprogrammametdemededeling 'Verder!'.Foutmeldingen
dievoorkunnenkomenzijn:
a.'foutbijJR=....,nummer....' ST0P1.Debekendeinhetprogramma
terug tevindenfout.
b.'hetaantalbijwijzigingengenoemdebedrijfsnummersisgroter
daninhetprogrammavoorzien' ST0P1.Indatgevalzohetcomputer*ZieookdebeschrijvingvanhethulpprogrammaSOORV
**DraaithetprogrammaTELCOmetêénbestandvoorhetgehelegebieddan
slechtséénnaamintoetsen.Wordthetbestandgesplitstconformde
werkwijzebeschreveninbijlage 14dandedaarbijgebruiktedeelbestandenvermeldentenzijcorrectiesinhetoriginelemutatiebestand
zijnaangebracht
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geheugendit toelaatinhetprogrammaingrijpen.Hetisdanwelzo
dathetaantalmutatiesbijzondergrootmoetzijn.
AandehandvandemetSIGNAvervaardigdelijstwordtindebij
BEKABvervaardigdelijstaangestreeptvoorwelkebedrijvennieuwe
topografischeondergrondendienentewordenvervaardigd.Vandie
bedrijvenwordennieuwekaartjesvervaardigdvolgensdemethode
beschreven inpar.2.13,2.14en2.15.Deoudekaartjesende
tevervallenkaartjes,alsgemeldindeoutputvanSIGNA,dienente
wordenverwijderd.(Letookopgewijzigdebedrijfsnummersverwerktmet

VERBE)

Omdathetplezierig isvooreenlaterebijhouding tekunnen
beschikkenovereenjuisteinformatieopdeperceeldocumentenis
hetgewenstvandenunietbewerktebedrijvennieuweperceeldocumententevervaardigenwaaropnieuwerecordnummerskunnenvoorkomen.
Hiertoedeprocedure*ZONKAvoordiebedrijvenlatenuitvoeren.
Zijnechtergeenpercelenofkavelstoegevoegddanisditlaatste
nietnodig.NaafloopistelevereneenbijgewerktestapelbedrijfskaartjesenoutputsvanBEKAG.
SOORV

Wilmennietvoorallebedrijvenooknavervaardigingvandelaatste
fileORGAREmetORGABhetprogrammaBEKAGtoepassendanishetnodighet
hulpprogrammaSOORVtelatenlopen.HetprogrammaBEKAGsorteertde
fileORGAREnaarvolgnummersvandepercelenalsvermeldopdebedrijfskaartjes.BijdevervaardigingvaneennieuwefileORGAREisdeoude
volgordeweerverdwenenenwordteenvolgordeaangehoudendieafhankelijk
isvandevolgordevanaantreffenvandegegevensindefilePP****.
ZowelhetprogrammaBEKAIalsROTEEmakengebruikvandejuistgesorteerdefileORGARE.VergeetmendanSOORV,wanneernietookdelaatste
keervoorallebedrijvenBEKAGistoegepast,danheeftditbijBEKAIen
vooralbijROTEEnarekonsekwenties.
Deenigevraagdiedecomputersteltis'Fouteninhetbestandopprinter?'
Denormaleafloopvindtplaatsmetdemelding 'verder!'.Alsfoutmelding
kanoptredendeindeprogrammatekst terugtevinden'foutbijJR=
nummer ....'.Anderegemeldefoutensprekenvoorzich.

BEKAI

Teneindehetdegebruikervandekaartjesgemakkelijktemaken
snelpercelenofkavelsopdekaartjes tekunnenvindendienthet
programmaBEKAItewordentoegepast.Ditprogramma levert eenlijst
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met,involgordevandebedrijven,volgnummervankavelofperceel
ophetbedrijfskaartje,globaleligging inhmenoppervlakte.Zonder
raadplegingvandeoutputvanBEKAGkanmendandekaartjesgebruiken.
Nahetvervaardigenvandelijstmeldtdecomputermetde
mededeling 'verder!'datdeprocedureisvoltooid.Alsfoutmelding
kanoptredendeindeprogrammatekst terug tevinden'foutbij
JR=....nummer ....'.Ookkanvoorkomendemelding 'Hetaantalkavels
ofpercelenvaneenbedrijf is ...engroterdanvoorzien'.Inhet
laatstegevaldienteenaanpassingvanhetprogrammaplaatstevinden
teneindetochtekunnenrekenen.
Bijelkbedrijf isindeoutputtevensvermeldhetberekendeaantalkaartjeswaaropdegrondenvanhetbedrijfzijnafgebeeld.
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(,. WEGENNETENBUZONDEKEROUTES
6.1.V o o r b e r ei d i n g k a a r t m a t e r i a a l
Daardedigitaliseringvangrenzenvanpercelenofkavelsop
diverskaartmateriaal isuitgevoerd enhetvanbelangisalle
eindpuntenvanontsluitingsroutesbijdemetingvanhetwegennet
meetenemenishetgewenstallepunteninhethartvandeweg,
bijdeontsluitingsroutesgedigitaliseerd,doordetekenmachine
optopografischeondergrond telatenafbeelden.Doordezewerkwijze
wordtvoorkomendatlaterbijdeberekeningvankortsteafstanden
vandegrondnaardeverhardewegofnaardeboerderijproblemen
ontstaan.Decomputer zoudeberekeningdannietkunnenuitvoeren
enhiervanmeldingmaken.Ditzouweeraanleidinggeventotbijmetingendieverhoudingsgewijsbijzonderduurzijn.Pergrotefile
PP****dienteen,eventueelgemonteerde,topografischeondergrond
1 : 1 0 000beschikbaar tezijnwaaropdetekenmachinedeeerder
gemetenwegpuntenkanafbeelden*.Afmetingenenliggingvanelk
bladzijnteontlenenaaneerdervervaardigdecontrolekarteringen.
Eenverschuivingbinnenhettekenvlakismogelijk.Bijdemeting
vanhetwegennetwordendezelfdekaartengebruikt3ndienenalle
gekarteerdepuntenindevolgordevanhetwegennetteworden
gedigitaliseerd.Dezewerkwijzeisreedsbijdeeerstetoepassing
effectiefgebleken.

6 . 2 . K a r t e r i n g v a n p u n t e n op de w e g
gelegd
SOWEG

in de

vast-

o n t s l u i t i n g s r o u t e s

HetprogrammaSOWEGontleentdecoördinatenvandepuntengelegen
ophethartvandewegengemetenbijdeontsluitingsroutes**aande
filePP****waarvandenaamisingetoetst.Hetvervaardigteennieuwe
filegenaamdWE****waaropdevolgendegegevensstaan:
xenyvanhetpuntopdeweg,recordnummervandiecoördinatenin
defilePP****,idemvandeeerstecodevanperceelofkavel,het
bedrijfsnummerenhetvolgnummervankavelofperceelperbedrijf
alsvermeldophetbedrijfskaartje.

*Karteringopblankomateriaal,bijvoorbeeldopdelaatstecontrolekarteringvanaegrenzenisookmogelijk
**Behalvediebijgrondvanparticulieren
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Nahetinlezenvanallegegevensvaneenfilewordendezegesorteerdnaarcoördinatenenvervolgensopdelosseschijfvastgelegd.
Deprocedurewordtbeslotenmetdemelding 'verder!' ST0P1.De
foutmeldingmet'foutbijJR=....,nummer....'kanvoorkomenbij
problemenmetdeschijven.Indatgevalinhetprogrammanagaan
watdeoorzaakkanzijn.
HUWEG

HetdirecthieropvolgendeprogrammaHUWEGzorgtvoordevervaardigingvantekeninstructiesvoordekarteringvandepunten
ophethartvandeweggemetenindeontsluitingsroutes.Vanpunten
waarvan decoördinatenmeermalenzijngemetenenwaarvandecoördinatenexactaanelkaarzijndoetslechtseenwaardeverdermee.
Ditbetekentnietdatelkpuntslechtseenmaalzalwordenafgebeeld.
OmdatdemiddelingvancoördinatenvanpuntenopdewegbijMIGWS
slechtsperdeelgebied isuitgevoerd enverdergeenmiddelingenvan
diepuntenzijnuitgevoerdkunnenïmnténmeer kerenwordenafgebeeldmetenigszinsverschillendecoördinaten.Ditisvoorde
verdereprocedurenietbezwaarlijk.Nadekarteringverdienthet
aanbevelingbijeenzichtbaarverschildemeestgunstigekartering
vanhetbetreffendepunttehandhavenenmindergunstigewegte
halen.Dekarteringvandepuntenwordtzoveelmogelijkgeoptimaliseerd zodatdetekenpennietonnodigverwordtverschoven.
Hetprogrammageeftdevolgendemelding: 'hettebetekenenbladdient
alsvolgttezijngeoriënteerd:hetmeestzuidwestelijkeruitkruisje,
ofindiengewensthethoekpuntlinksondervandekartering,dientop
hetnulpuntvanhettekenvlakteliggen,deassendienenevenwijdig
metdievanderekenmachineteliggen'.
Daarnavraagtdecomputer intetoetsendeafstand tussentwee
ruitkruisjes inxrespectievelijkyrichting inverbandmeteen
schaalcorrectie.Dezeafstandendienenzogoedmogelijkteworden
bepaalddoordeafstand overmeerdereruitentemetenendeze
waardetedelendoorhetaantalruiten.Deopgavedientinhonderdste
mm tegeschieden.
Verderintoetsendecoördinateninkmvanhethoekpunt (eenruitkruisje)linksonder.Wilmenalshoekpunthetzelfdepuntaanhouden
alshethoekpuntvandeproefkarteringvandegrenzendanmoet000000
wordeningetoetst.Inheteerstegevalvraagtdecomputerooknaarde
coördinateninkmvanhethoekpuntrechtsboven.Puntenbuitendeopgegevengrenzenwordennietgekarteerd.DefilenaamWExxxxdientteworden
ingetoetst.
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Inextremesituatieskanvoorkomendemelding 'Deberekening isgestopt
daarhetaantalpuntengroterisdanvoorzien'.Indatgevaldienteen
aanpassingvanhetprogrammaplaatstevinden.Ookdevakervermelde
foutmelding 'foutbijJR= ...,nummer ...'kanvoorkomen.Deberekeningstoptnormalitermetdemelding 'Verder!'ST0P1.
CRETF

HiernavolgthetprogrammaCRETFenmethetprogrammaPSICWde

PSICW

karteringvandepunten.Hetisgewenstbijdekarteringeentekenstift
metdikte0,2mmtegebruikeneneenkleurdieafwijktvandeandere
opdekaartvoorkomendekleuren.Dekarteringbegintmetdekartering
vanderuitkruisjes.Vooreengoedepassingzoumenhiernadekartering
dienenteonderbrekenenopnieuwnaverschuivenvanhettebetekenenblad
metdekarteringdienentebeginnen.Menkanookeerstde,ofeengedeeltevande,ruitkruisjes latenafbeeldenopblankomateriaalen
vervolgensdetopografischeondergrondhieropinpassen.Eenkleine
onnauwkeurigheid,vaakookveroorzaaktdoorhetmonterenvanbladen
isnietbezwaarlijk.Iniedergevaldienendedoordemachinetekarterenruitkruisjesopdetopografischeondergrond tekomen.Metde
digitaliseringgebruiktmenookweerdieruitkruisjes.
Fileorganisatiefasen53en54(zievoorcodespag.24)
Naam
programma

Invoer

SOWEG

PP*

HUWEG

WE*

CALPAR

CRETF

CALPAR

PLOPAR

PSICW

PLOPAR

Tussentijds
WE*,-2

Uitvoer

Naafloop

WE*,-25

6.3.V e r d e r e v o o r b e r e i d i n g

CALPARwegdoen
PLOPARwegdoen**

k a a r t m a t e r i -

a a l en c o n t r o l e v a n de k a r t e r i n g
p u n t e n op de w e g v a s t g e l e g d

van

in de

o n t s l u i t i n g s r o u t e s
Hetwegennetdientnuinkleuraandeachterzijdevandehiervoor
vervaardigdekartering tewordenaangebracht.Hierbijtehanterende
kleurenrozevoorverhardeweg,oranjevoor semi-verhardeweg,
**HetverdientaanbevelingookdefileWExxxxtelatenvervallenin
verbandmetmogelijknogaantebrengencorrectiesindefilePPxxxx.
VoordathetprogrammaSORWPdraaitdientdanmetSOWEGeennieuwe
fileWExxxxtewordenvervaardigd
101

geelvooronverhardeweg, bruinvooreensteileafritvaneen
dijkvoorzovervoorkomend inhetwegennetenpaarsvooreen
kruisingmeteenautoweg.Bijaansluitingenvanbladengeen
overlap inkleuren!Isdebegrenzing tussentweebladeneenweg
dandewegslechtsopëënblad inkleurenenwelophetbladwaarbijdemeestepuntenopdieweg zijngekarteerd.
Vervolgensnalopenofallegekarteerdepuntenookopdewegen
zijngelegen.Zonietdanzijnertweemogelijkhedenteroplossing
vandezefout.
a.Hetwegennetisnogincompleetopdekaartaangebracht.Door
aanvullingmetinkleurenhetbetreffendepuntalsnog inhet
wegennetopnemen.
b.ErwordtnueenfoutindedigitaliseringvandeontsluitingsroutegeconstateerddieeerdernaTEKINnietwerdgevonden.Het
isdannodig indefilePP****eencorrectieaantebrengen
zodatdeontsluitingwelnaardeweggaat.Zonodigeennieuw
puntmarkerenophetwegennetenditdooruitpassenincoördinatenbepalen.AnderszomogelijkdejuistecoördinatenontlenenaandefilePP****doordezeaaneenanderperceelte
ontlenen.FoutenkunnenalleenhersteldwordenmetCOACFin
defilePP****.Zoumenmeer coördinatenwillentoevoegendan
zouditbetekenendatdenummeringvanderecordsindeoutput
vanBEKAGnietmeerklopt.Ditistebezwaarlijk.Inbijzondere
gevallenzalmendaaromdewaarheidgeweldaanmoetendoeninde
keuzevaneenbetereontsluitingsroute tervoorkomingvanhoge
kostenbijeenbetereoplossing.
Indiendezecontroleaanleidingheeftgegeventotcorrectiesin
eenofmeerfilesPP****dandientmendeovereenkomstigefiles
WE****telatenvervallenenmetSOWEGnieuwefilestemakenmet
overeenkomstigenummers.

6.4.A a n d u i d i n g

van b i j z o n d e r e

routes

Onderbijzondererouteswordendevolgenderoutesverstaan:
1.deroutevanhetcentrumvandebedrijfsgebouwennaareendichtbijgelegenpuntopoftemarkerenpuntophethartvandeweg.
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2.deroutevaneenpuntvaneenperceelgrensnaarhetcentrumvan
debedrijfsgebouwendieaangeduiddienttewordenwanneereen
berekeningdoordecomputervandekortsteafstandvanperceel
totboerderijviaontsluitingsroute,wegennetenonder1vermelde
routeleidttotomrijdenovermeerdan100m.
3.deroutevaneenpuntvaneenperceelgrensnaareenanderpuntop
dewegdanbijdeontsluitingsroute isgebruiktdiedientte
wordenaangeduidalsvermeldbijderoutead2.
Benodigdematerialen:
1.Gebruikerskaartjesmetdenieuwstesituatiealsorigineelenals
afdrukenafdrukkenvandoordeStULMbewerktekaartjesdievervallen.
2.NieuwstedoordecomputeralsoutputvanprogrammaBEKAGvervaardigdekavel/perceeldocumentenendeouderedoordeStULMbewerkte
documenten.
3.Overzichtskaartmet
a.netvanwegenenwaterlopen (zoverbuitenhetgebieduitgebreid
datomrijdenwordtvoorkomen)
b.aanduidingplaatsvanelkbedrijfsgebouwvoorzoverdezenietop
hetbedrijfskaartjekonwordenafgebeeld.
4.Calquesvandetopografischekaart 1 : 1 0 000waaropmetde
tekenmachinedebijdemetingvandeperceel/kavelgrenzenvastgelegdepunteninhethartvandewegzijngetekend.
5.Nieuwstelijstmetverwijzingvanvolgnummervanbedrijfnaar
gebruikersnummer (outputvanhetprogrammaBEKAB).
Perbedrijfdevolgendehandelingenuitvoeren:
1.Opdenieuwsteafdrukvanhetbedrijfskaartjehetnieuwstevolgnummervanhetbedrijfnoterenmetrodeballpoint.Ditnummer
teontlenenaandeoutputvanBEKAB.
2.HetbedrijfsgebouwopzoekenopdeafdrukvanhetdoordeStULM
bewerktebedrijfskaartje(ismeteenroodkruisjeaangeduid).
Isditkaartjenietdelaatsteafdrukdanopdelaatsteafdruk
opdeovereenkomstigeplaatsookeenroodkruisjeaanbrengen.
Ontbreektdeaanduidingvandejuisteplaatsdankijkennaarde
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coördinatenvermeldophetperceeldocumentdatdeStUIMheeft
bewerkt.Aandehandvandecoördinatendeboerderij

opzoeken

opdeoverzichtskaart.Ontbreekteenaanduidingvandeligging
vandebedrijfsgebouwendanhiervaneenaantekeningmakenen
hetbedrijfvoorlopigoverslaan.NainformatieviahetICWhet
bedrijfalsnogbewerken.Waaropdenieuwsteperceelsdocumenten
onderdekop 'opmerkingenbetreffendedegebruiker'geencoördinatenvandebedrijfsgebouweningeschatte hm zijnvermeld
ditalsnogdoenvoorzoverhetbuitenblokbedrijvenbetreft.
3.Opdecalquevandetopografischekaartdeboerderijmeteenx
aanduidenenerbijschrijvenBINowanneerhetvolgnummervanhet
bedrijf 1isenB12Nowanneerhetvolgnummer 12wasenB256No
wanneerdit256is.Alleendebenodigdecijferswordenvermeld
enlaterbijdemeting ingetoetst.Decomputervoegtlater
automatischdevoorloopnullen toe.Voorverbuitenhetgebied
gelegenboerderijenzieopmerking oppag.105.
4.Zonodigbijdeboerderijeenpuntopdewegmarkerenwanneer
nieteeneerderreedsopdewegaangeduidpuntistegebruiken
voordeafstandsberekening*.Zijninderoutevanboerderijnaar
dewegknikpuntenaantegevendandezemarkeren.Indiende
routegaatovereenverhardeofsemi-verhardebedrijfsweg (niet
dooranderengebruikt)dandezerouteapartmerkenzodatbij
dedigitaliseringdegoedecodevoordeaardvandewegkanworden
ingetoetstzonderdatdezeroutemeegaatdoenindemetingvan
hetwegennet.Wordteengedeeltevanderoutedoormeerderengebruiktdanhetwegennetverderinkleurenalsbeschreveninpar.
6.3
5.Voorelkperceel (c.q.indiengemetendekavel)nagaanof,schattenderwijs,eendoordecomputerteberekenenafstandvanboerderij
naarperceelofkavelvia
ontsluitingspunt (zieeindeblauwelijnophetoriginelebedrijfskaartje),
bijhetontsluitingspuntaangeduidepuntopdeweg,
wegennet,
onder4vermeldepuntopdewegbijdeboerderijenroutetot
onder3vermeldeplaatsvandeboerderij
*Minimaleonderlingeafstandvanpuntenopdeweg25m
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meerdan100
ra
langerzalzijndandevisueelkortsteroute.Lethierbijwel
opnietoversehrijdbarewaterlopen.
Eerstnagaanofhetontsluitingspuntverschovenkanwordennaareen
gunstigerhoekzonderdatdaarbijdeberekeningvandeafstandtotdedichtstbijzijndeverhardewegwordtverslechterd.Kandezesituatiewordengerealiseerddaneenwerkwijzevolgenalsbeschreveninbijlage12.Isverplaatsing
nietmogelijkdanopdeperceelgrensopdécalque vandetopografischekaart
1:10000een2eontsluitingspunt-markeren.Hierbijschrijvenhetvolgnummer
vanhetbedrijfenhetvolgnummervanhetperceel(c.q.dekavel).Voorbeelden
BINI3ofB12N3ofB256N1.Beidevolgnummersteontlenenaanhetbedrijfskaartje.
Ookweeralleendevanbelang zijndecijfersvermeldenenlater
bijdemetingintoetsen.
Denieuweroutedirectnaardeboerderijofnaareen,eventueel
nieuw,puntinhetwegennetvanwaarafdecomputerverderderoute
magberekenenmarkerenenaanduidenmetdeaardvandeverharding
inverbandmetdemeting.Letopsituatieswaarbijdeboerrijden
overeigenlandmetkruisenvanenkelewegenzalverkiezenboven
omrijdenoverhetwegennet!
Opmerking:Waareenbedrijfsgebouwzeerverbuitendegebiedsgrens
ligtalsplaatsvandeboerderijeenpuntophetwegennetevenbuitenhetgebiedofopeenkruisingvanwegenwatverder
buitendegebiedsgrensmarkeren enaanhoudenbijdemetingals
centrumvandebedrijfsgebouwen.Ditzelfdepuntkanvoormeer
bedrijvenwordengebruikt.Letwelbijdekeuzevanhetpuntop
demeestlogischeroutenaarinhetgebied liggendegrondenvan
hetbedrijf.Zonodigwordthiervoorblancokaartmateriaalgebruikt
indiendecalquesnietvergenoegreiken.
6.5.Afwerking basiskaarten voor digitalisering van bijzondere routes en wegennet
Deinkleuringvanhetwegennetalsvermeldinpar.6.3dientteworden
voortgezetopeenzodanigewijzedatdebedrijvendiehetbedrijfsgebouw
buitendegebiedsgrenshebbenviaingekleurdewegenhetgebiedkunnenbereiken.Vervolgensnalopenofdeopdewegengemarkeerdepuntenvoldoendezijn
omdewegenredelijknauwkeurigtekunnenafbeelden.Waarditniethetgeval
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ismetrodeinktextrapuntenopdecalquesaanbrengen.Hetaantalpunten
niettegrootmaken!Deondelingeafstandtussenpuntenopdewegminimaal
25mtenzijnietandersmogeljjk*.Indienbladgrenzenoverwegenlopende
puntengemarkeerdopdenietingekleurdewegenovernemenophetbladmet
dewelingekleurdewegen.Depuntenopdenietingekleurdewegen
doenverdernietmeebijdemetingvanhetwegennet.
Daarbijdemetingvanhetwegennetditnetindelenwordtgesplitstdiebegrensdwordendoorknooppuntenishetgewenstdeze
puntenextraaanteduidendooreencirkeltjeteplaatsenomelk
knooppunt.
Eenknooppuntiseenpuntwaarmeerwegenbijelkaarkomen,waar
deaardvandewegverhardingverandert (bijvoorbeeldspoorwegovergang,overgangvanverhardenaaronverhardeweg,etc.)enwaareen
wegophoudt.Ditlaatstekanzijnbuitenhetgebiedwaardemeting
stoptenbinnenhetgebiedbijeendoodlopendeweg.Bijhetmarkeren
vandezepuntenlettemenopdebladgrenzengoedopwegendievan
hetanderebladkomenenaansluitenophettebehandelenblad!
6.6.Digitalisering van bijzondere routes
Devolgendesoortenbijzondererouteskunnenvoorkomen.
A.Eenroutevanhethartvandeweg,dichtbijeenboerderijgelegen
eninhetwegennetaangeduid,naardeboerderij (voorbuitenblokkerswaarvandeboerderijnietopdekaartisaangeduidneme
menvoorbeidepuntenhetzelfdepuntophethartvandeweg).
B.Eenroutevanhethartvandewegnaareendichtbijgelegenpunt
vaneenperceelgrenswaardezerouteisaangeduidomomrijden
tevoorkomen.
C.Eenroutevandeboerderijnaareenpuntvaneenperceelgrens,
behorendbijhetbetreffendebedrijf,dieisaangeduidomomrijdenviahetwegennet tevoorkomen.
Inallerouteskunnenmeerderetedigitaliserenknikpuntenvoorkomen.Decoderingvoordeaardvandewegverhardingwordttelkens
tussentweecoördinateningetoetst.
Dezecodering isalsvolgt:
1=verhardeweg,2=semi-verhardeweg,3•onverhardeweg,4=
overland,5=overwater,6=kruisingmetspoorlijn,7=kruising
metautoweg,8=steileafritvaneendijk.
*Letookophetgesteldeinpar.7.8.4
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Derouteskunnenineenwillekeurigevolgordedoorelkaarworden
gedigitaliseerdwaarbijwordtbijgehoudenwelkezijngemeten.
Hetbeginvandemetingwordtalsvolgtopgebouwd:
a.nummervanhetgebiedintoetsen (3cijfers),CRLF (carriage
returnlinefeed);
b.datumentijdvanbeginvandemeting intoetsen,bijvoorbeeld
79040510(=5april 1979circa10uur).CRLF;
*

c.nummervandeponsband intoetsen (3cijfers).CRLF;
d.codeintoetsenvoorhettemetenonderdeel,namelijk:R(=meting
vanroutes).CRLF;
e.I.DegoedecoördinateninhetstelselvandeRijksdriehoeksmeting
vanhetmeestzuidwestelijktemetenruitPunt ( 2 x 6 cijfers)
intoetsen.CRLF;
II.DeHaromatbijdatpuntinstellenop010000 010000;
III.Deruitpuntenmetentebeginnenbijhethoekpuntlinksonder
alsvermeldoppag.9.
Devolgordevanmeting isvoordediversesoortenroutesdan
alsvolgt:
TypeA (wegnaarboerderij):
1.IntoetsenB*Nowaarbij*•volgnummervanbedrijfmet 1,2,3of4
cijfers.CRLF
2.IntoetsenWenregistrerendecoördinatenvanhetpuntopde
weg.
3.Intoetsencodeaardvandewegnaarvolgendepuntinderoute
enregistrerencoördinatenvoordatpunt
4.Voorzovernodigpunt3herhalenwaarbijdelaatsteteregistreren
coördinatendecoördinatenvandeboerderijzijn.
TypeB(wegnaarperceelsgrens):
1.IntoetsenB*Nnwaarbij*=volgnummervanbedrijfvan1,2,3 of4
cijfersenn « volgnummervanperceelperbedrijfvan
1,2of3cijfers.CRLF
2.alsboven
3.alsboven
4.voorzovernodigpunt3herhalenwaarbijdelaatsteteregistreren
coördinatendecoördinatenvanhetaangeduidepuntvandeperceelgrenszijn.
*DitnummerookschrijvenophetbeginvandeponsbandmetdecodeRR.
Tevensopdebandschrijvendeminimaleenmaximalexenyvanhet
gedigitaliseerdeblad
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TypeC(boerderijnaarperceelsgrens)
1.alsbijtypeB CRLF
2.IntoetsenSenregistrerendecoördinatenvandebetreffende
boerderij (volgnummernaBidentiek!)
3.alsboven
4.alsbijtypeB.
Demetingvaneenroutewordtnietdooreenspeciaalteken
afgesloten.Deponsbandwordtafgeslotendoorenkelealgemene
gegevensintetoetsennamelijk
a.ECRLF
b.datumentijdvanheteindevandemeting (8cijfers)
Voorhetherstellenvantijdensdemetingontdektefoutenzijn
devolgendecodesbeschikbaar:
HCRLFintoetsenv o o r d a t CRLFwasingetoetstofeencoördinaat
isgeregistreerd
FCRLFintoetsenn a d a t CRLFwasingetoetstofeencoördinaat
werdgeregistreerd
* CRLFintoetsenindienmendegeheleervoorstaanderoute wil
overdoen
VCRLFintoetsenindienmeneeneerdergemetenroutewiloverdoen;
inditgevalhiervanaantekeningenmakenomdatautomatischevervangingnietmogelijk isenvervangingviahetprogrammaCORECnodig
is;decodeVmagpasaanheteindevandeponsbandwordengebruikt
daardecomputerwelautomatischallenaVvermeldeinformatieverwijdert.
Voorbeelden:

code4(routeoverland)

.code2(indiendeinsteekwegsemi-verhardis)
verhardewegbijvoorbeeld
code4(routeoverland)
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TypeA:B112NoCRLF
W

(coördinatenpuntopdeweg)

2...

....(

"

boerderij)

N3CRLF

TypeB:B112
W...

....(coördinatenpuntopdeweg)

4 ...

....(

TypeC:B112

"

" vandegrens)

N5CRLF

5...

....(coördinatenboerderijalsboven)

4 ...

....(

"

knikpuntvanderoute)

4 ...

.... (

"

puntvandegrens)

Opmerking:Blijktbijdedigitalisering eentegebruikenpuntinhet
echte,openbare,wegennetteontbrekendaneendergelijk
puntalsnogmetrodeinktofballpointmarkerenenmeten.

6.7.C o m p u t e r v e r w e r k i n g
van b i j z o n d e r e
BEGIN
DOBEA

d i g i t a l i s e r i n g

routes

Deponsbandenmetdemetingvanbijzondererouteswordenmethet
programmaBEGINonderdenaamRR****opschijfgezet.Deeerste
handelingvoordecomputerhiernaishetverwijderenvandealsfout
zijndetijdensdemetingalszodanigaangemerkteinformatie.Hiervoor
wordtheteerderinpar.3.4beschrevenprogrammaDOBEAgebruikt.
DeintetoetsenfilenaamisechterRR****.

ROTEB

NaDOBEAkomthetprogrammaROTEB.Ditprogrammacontroleertof
demetingconformdevoorschriftenisuitgevoerdenverwijdertde
naVvermeldeinformatie.Tevenswordendeingetoetstenummerszodanig
metvoorloopnullenvoorziendatzeallenevenlangzijn.Intetoetsen
defilenaam RS****.Hetprogrammaeindigtwanneerallestappennaar
wenszijndoorlopenmetdemededeling'Deinhoudvanalleregels
isconformdeinstructies.Voortoepassingvanhetvolgendeprogramma
hetvolgendegetalinvoeren:....'.
Isdezemeldingnietverschenendanzalvermoedelijkophetscherm
devolgendemededeling zijnverschenen:'Hetaantalrecordsmetvraagtekensis....'.ST0P1.Indatgevaldientmendeoutputvandeprinter
teraadplegen.Correctieskanmenhetbestmet*YYYYYaanbrengen.
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Detellingvanhetaantalfoutenkantehoogzijnwanneerhetprogrammaindewarisgeraaktdoorfouten.Menlossedangeconstateerde
foutenopendraaitopnieuwhetprogrammaROTEB.Detellingvanhet
aantalfoutenzaldanvanzelfbeterzijn.HetprogrammaROTEBzolang
herhalentotgeenfoutmeldingmeeroptreedt.Letwelopnummering
vanderecordsnatoevoegingenbij*YYYYY.
Bijeenorganisatiefoutkanvoorkomen'Deopregel4vermelde
codevoordesoortmetingkomtnietovereenmetdecodeinhet
programma.'STOPÎ.Indatgevalofdecodewijzigenofdefilegebruikenbijeenanderprogramma (bijvoorbeeldmetingwegennet).
ROTEC

HetprogrammaROTECzorgtvoordeberekeningvandetransformatieformulesvoorhetomwerkenvandegemeten'tafelcoördinaten'
naarcoördinateninhetstelselvandeRijksdriehoeksmeting.
Hetrekentdecoördinatenomenvoegtcodestoe,namelijk:A=
routevandewegnaardeboerderij,B=routevandewegnaarde
perceelgrens,C=routevandeboerderijnaardeperceelgrens,
W=puntopdeweg,S=centrumbedrijfsgebouwen,R=puntopde
route.
DeeersterecordperroutebevatrespectievelijkhetnaNingetoetstenummer,hetnaBingetoetstenummerendecodeA,BofC,
detweederecordeen0,hetnaBingetoetstenummerendecodeblank.
Deinhoudvandetweederecordwordtlateruitgebreid.Devolgende
recordsvanderoutebevatteneencodevoordeaardvandewegverharding,coördinatenvanhetgedigitaliseerdepuntencodevanhet
betreffendepunt.
Intetoetsendenaamvandefilediealsinvoerdientnamelijk
RT****enhetgetaldatisvermeld indeoutputvanROTEBmetde
mededelingdathetbijditprogrammadienttewordeningetoetst.
Evenlaterintoetsendelaagstexeny-waardevanhetgemetengebied
naarbenedenafgerondopkmendehoogstexeny-waardennaarboven
afgerondopkm.Dezewaardengebruikthetprogrammaomnategaan
ofdoormachinestoringenpuntenzodanigecoördinatenkrijgendatze
buitenhetopgegevengebiedkomenteliggen.Eenmeldinghieromtrent
wordtopdeprintergegeven.Deberekeningkanverdergaan.Tervoorkomingvanproblemenbijdekartering ishetmogelijkmetTESREnadat
ROTECisbeëindigdnategaanwatdeinhoudvandebetreffenderecordis
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endezemetCOACFtewijzigen.Tenbehoevevaneenkarteringberekent
decomputerbijROTECzelfwatdejuisteminimalexenyzijnin
hetbestand.DenormaleafloopvanROTECis'verderï'ST0P2.
Foutmeldingendiekunnenvoorkomenzijn:
a.'Deindeinputvermeldecodevoordesoortmetingkomtniet
overeenmetdecodeinhetprogramma.'STOP1.Oorzakenofverkeerd
programmagebruiktofverkeerdfilenummeringetoetst.
b.'Degemetencoördinatenvanderuitpuntenvallenbuitendegrenzen
inhetprogrammaaangehouden'.WanneerdeHaromatingesteldwas
op010000010000dandemetingenvanderuitkruisjesmetwaarden
groterdan110000verwijderenindefileRT****enopnieuwbeginnen.
Inanderegevallenofopnieuwmetenofeenspeciaalprogramma
vervaardigen.
R0TED

Hiernavolgtdeprocedure*R0TED.Indezeprocedureisopgenomen
hetprogrammaROTED.Ditprogrammazorgtvoorhetuitschrijvenvan
defileRP****,voorhetuitschrijvenvandelenvanroutesdiezijn
gemerktmeteencodegroterdan4envoorhetvervaardigenvan
tekeninstructiesvoorhetverrichtenvaneencontrolekarteringvan
deroutesgemerktmetcode1t/m4.Dezewordenopapartefiles
gezetdieafzonderlijkwordengetekend.Dezewerkwijzeisinonderstaandoverzichtaangegeven.VoorROTEDisintetoetsendefilenaam
RP*«**.Deberekening stoptmet'instift 1eenrodependoen'.
Fileorganisatievandefasen41,55,56en57 (zievoorcodes
pag.24)
Tussentijds

Uitvoer

Na afloop

-

RR*,-25

-

RR*

RS*,-2

RS*,-25

-

ROTEB

RS*

-

RT*,-2

-

ROTEC

RT*

-

RP*,-25

-

ROTED

RP*

Naam
programma

Invoer

BEGIN

TAPE

DOBEA

CALPAR
SEMIVH
ONVERD
LAND

CRETF

CALPAR

-

PL0PAR

-
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(.vervolg;
Naam
programma

Invoer

PSICW

PLOPAR

TESIV

-

Tu

CRETF

SEMIVH-vCALPAR

PSICW

PLOPAR

TEONV

-

CRETF

ONVERD-K:ALPAR

PSICW

PLOPAR

PLOPAR

PLOPAR

-

TELND
CRETF

LAND-*CALPAR

PSICW

PLOPAR

PLOPAR
CALPARwegdoen
PLOPARwegdoen

6.8.C o n t r o l e k a r t e r i n g

b i j z o n d e r e

routes
NaROTEDzorgtdeprocedure-fileervoordatCRETFdetekeninstructiesvoordetekenmachinevervaardigt.MetPSICWworden
vervolgensdestukjesverhardeweg indebijzondereroutesgetekend.
Bijvoorkeureenkartering ininktuitvoerenoppapiervangeringe
kwaliteit.Nadezekartering stoptdebewerking.Deoperatorwordt
gevraagd eenoranjepentemonterenendeberekeninggaatdoorin
verbandmetdekarteringvansemi-verhardewegeninderoutes.
Nakarteringvandierouteswordthetspelherhaaldvoordekartering
vanonverhardewegeninderoutesinblauwenvanroutesoverland
ingroen.Naafloopdecontrolekarteringenvergelijkenmetdeoriginelenendeverkregenoutputsraadplegeninzakedaaropvermelde
opmerkingen.Correcties indebestandenRP*aanbrengenmetCOACFof
«WWWWW.MetdefileÄPsnoot-naLonen.üf_yanelke.,gedjjdtaliaaer.debij-,
zondereroutehettype (ziepag.108)juistis,ofhetvolgnummervan
hetbedrijfgoedisingetoetst enofhetvolgnummervankavelof
perceeljuistisingegeven.(Bijderoutesvandewegnaarhetbedrijfsgebouwdientvolgnummer0voortekomen).
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Bijdecontrolevandekaartverderlettenopdevolgendeonderdelen:
a.Komenlijnenvoordienietdejuistekleurhebben? (Ditwijstop
eenfoutecoderingvandeaardvanderoute)
b.Zijnderoutesgoedgemetenenzijngeenroutesvergeten
c.Zijnbijroutesvanbedrijfsgebouwennaargrens(typeC)devolgnummersvandebedrijvenidentiekopdekaart? (Voorroutebijvoorbeeld B112N5;bijbedrijfsgebouwmoetdanstaanB112N0).
6.9.V e r v o l g

c o m p u t e r v e r w e r k i n g

b i j z o n -

d e r e r o u t e s
ROTEE

Hetisgewenstzichervantegewissenofopditmomentvande
procedurekopieënvandefilesPP****beschikbaar zijnineenvorm
dieuptodateis.ZijnbijdemetingvandebijzondererouteszodanigefoutengemaaktdatdebestandenPP****sterkwordenverontreinigddankanmenaltijdmetdekopieënopnieuwbeginnen.Letook
opdeopmerkingengeplaatstbijhetprogrammaSOORV.Hetprogramma
ROTEEvraagtdeoperatorofhijzichheeftgerealiseerdofditprogrammavoorafdiendetewordentoegepast.Bijhetintoetsenvan1
alsantwoord 'nee'stoptdebewerkingmetdemededeling 'Deberekening
isgestopt,zieverderdeinstructies'.NatoepassenvanSOORVbegintmendanopnieuwmetROTEE.
HetprogrammaROTEEzorgtvooreenverwijzingvandebestanden
PP****enRP****naarelkaarenvooreencontroleofdeingetoetste
bedrijfs-envolgnummersvankavelsofpercelengoedkunnenzijn.
Tevensworden,quafilenummeridentieke,bestandengemaaktmetcoordinatenvanpuntenopdewegencentravandebedrijfsgebouwendie
zijngemetenbijdebijzondereroutes.Intetoetsendenaamvande
fileRP****. Hetprogrammavraagtofdetoepassingeeneerstekeer
geldtofniet.Inhettweedegevalwordeneerdervervaardigdefiles
metcoördinatenvanbedrijfsgebouwenenpuntenopdewegvernietigd.
Trefthetprogrammabedrijfsnummer0ofeenbedrijfsnummer
groterdanhathoogstebedrijfsnummerofvaneenbedrijfeenvolgnummergroterdanhetaantalpercelenvanhetbedrijfaandanwordt
vandezesituatiemeldinggemaaktopdeprinter.
Wanneerdeoperatorheeftgemelddathetprogrammavoorde
eerstekeerwordttoegepastopdebetreffendefilecontroleertde
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computertevensofhetzelfdebedrijfs-envolgnummernietvakeris
gebruikt.Isdithetgevaldanwordtgemeld:'Erisreedseerder
eenverwijzingvastgelegd:eerstekeerrecord ....filenummer
tweedekeerrecord .... filenummer ....'.Denummerswijzennaar
filesRP****.Wordthetprogrammavakertoegepastbijherhalingen
opdezelfdefilesdanisdezecontrolenietmogelijk.Normale
afloopmetdemelding'verder!'.Foutmeldingkanzijn'foutbij
JR=..nummer ..'of'foutnummer ..'.Indeprogrammatekstisna
tegaanwaardefoutmelding isopgetreden.Hetgetalnanummergeeft
eenindicatievandesoortfout.
Zijndoordecomputerfouteninhetbestandgeconstateerddan
wordtgemeld:'Deindeoutputvermeldefoutenherstelleninde
bestanden ...en....Ziehiervoordeinstructies.'Dezeinstructies
zijndevolgende:
EerstROTEEtoepassenopallefilesRP****.
Aandehandvandeoutputs,delistingsvandeingevoerdefiles
RP****,devoordedigitaliseringgebruiktecalquesendebedrijfskaartjes nagaanwelkefoutisgemaaktenhoeeenenanderhersteld
dientteworden.CorrectiesaanbrengenindefilesRP****met
*WWWWW.Ishetaantalcorrectiesvrijgroot (bijvoorbeeldmeerdan
5)dankanmenhetbestdefilesPP****latenverdwijnenenopnieuw
vervaardigendoordeaanwezigekopieënopnieuwtekopiëren.Hierna
ROTEEopnieuwtoepassen,waarbijdienttewordeningetoetstdatde
toepassingvoordeeerstekeeropdebetreffendefilesplaatsvindt.
Bijeenkleinaantalcorrectiesdientmenerzichgoedrekenschapvantegevenwatdecorrectiesinhouden.Belangrijkishierbij
tewetenwelkekoppelingROTEEtotstandheeftgebracht.Viahetin
RP****gemeldevolgnummervanbedrijfenperceelisindefile
ORGAREgezochtnaardejuisteplaatsvanhetperceelindefile
PP****.Het Ierecordnummervanderouteisvastgelegd inde2erecord
vandeperceelgrensopdeplaatsvandeX-coördinaat,delaatste
2cijfersvandefilenaamRP****zijnvastgelegdopdeplaatswaar
normaliter indat2erecorddecodeblankstaat.Omgekeerdis
inheteersterecordvanderouteinfileRP****aandehandvan
hetvolgnummervanhetbedrijfhetjuistebedrijfsnummervermeldop
deplaatsvandexeny-coördinaten.Indetweederecord isopde
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plaatsvandeinteger-waardehetlerecordnummervandeperceelgrens
enopdeplaatsvandecodeblankdelaatste2cijfersvandefilenaam
PP****geschreven.
BijherhalingvanROTEEzullendemeesteverwijzingengoed
wordenverbeterd.AlleenwanneerindefilePP****eenverwijzing
dientteverdwijnen,bijvoorbeelddoordateenvolgnummer3in2
verandertdandientmenmetCOACFinPP****eenwijzigingaante
brengen.Ditgeldtnietwanneerbijvoorbeeld 2maalvolgnummer3in
RP****wasvermeldenéénvanbeiden2wordt.Danwordtdeverwijzing
automatischverbeterd.
ROTEF

HethiernavolgendeprogrammaROTEFzorgtvooreenmiddeling
vandecoördinatenvandecentravandebedrijfsgebouwenvoorzover
dezecoördinatenzijngemetenbijdebijzondereroutes.Degemiddelde
waardenvervangendeoriginelewaarden.Erwordtnagegaanofbij
eenbedrijfverschillendewaardenzijnvermeldenofvanallebedrijvencoördinatenvoordeplaatsvandebedrijfsgebouwenzijn
bepaald.
Voordewerkingvanhetprogrammaintetoetsendelaagstexen
ywaardenvaninroutesgemetenpuntenvanhetgeheletebewerken
gebiednaarbenedenafgerondopkm.Hierbijrekening tehoudenmet
buitenhetgebiedaangeduideroutesvanbuitenblokkers.Daarnakan
defoutmelding'hetaantalbedrijvenisgroterdaninhetprogramma
isvoorzien'ST0P5 optreden.Indatgevalnagaanofdegeheugenruimtevandecomputereengroteraantaltoelaatenhetprogramma
aanpassen.VerdervoorROTEFintoetsendenummersvandefilesmet
coördinatenvancentravanbedrijfsgebouwen,SC****.Nahetlaatste
nummer00000Cintoetsen.

x

Devolgendemeldingenkandeprinterdaarnageven:
a.'deopfile ....bijrecord ....vastgelegdecoördinaten ....van
bedrijf ....komennietovereenmetdeeerdervastgelegdewaarden
....'.Dezesituatiewijstopeenverkeerd ingetoetstofverkeerd
opdekaartaangegevenvolgnummervanhetbedrijf.Ditkanzowel
opdeaangegevenplaatszijnalsopeeneerder,nietaangeduide
plaatswaarvanweldecoördinatenzijngemeld.
b.'geencoördinatenvandeboerderijgevondenvoorbedrijf ....'
Dezemeldingspreektvoorzich.
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Deprocedurewordtbeëindigdmetdemelding 'verder,tenzij
informatievandeprinteraanleidinggeefttotcorrigeringvan
bestand KP****enherhalingvanenkelefasen'.DebijROTEEgemelde
foutvan'foutbijJR= ....nummer ....' ST0P2kanvoorkomen.
CorrectiesmetCOACFof*WWWWWaanbrengenindefileRP****endeprogramma'sROTEEenROTEFherhalen.Deeerstealleenvoordebetreffende
gecorrigeerdefiles,detweedealtijdnacorrectiesvanhetbestand.
Indienbijmetingennodigzijndezenormaalbewerken Letwelop
eventueleaanvullingvanhetwegennet!
Fileorganisatievandefasen58en59
Naam
programma
ROTEE

Invoer

Tussentijds

RP*
PP*

Uitvoer
SC*,-2
WB*.-2

Naafloop
WB*overbrengennaar
delosseschijf

BEDRNA
ORGARE
ROTEF

SC*

SC*latenvervallen

BEDRNA

6.10.D i g i t a l i s e r i n g

van het

w e g e n n e t

Alseerdervermeldwordthetwegennetgezienalseenstelselvan
lijnendieknikpuntendieophethartvandewegliggenverbinden.
Dedelenvanhetnetwordenbegrensddoorknooppunten,diebijde
kaartvoorbersidingmeteencirkeltjezijngemarkeerd.Knooppunten
zijn,alsbeschreven,puntenwaarmeerderewegenbijelkaarkomen
(letopbijblad-aansluitingen),waardeaardvandewegverandert
(letopkruisingenmetspoorlijnofautowegensteileafritvan
eendijk)enwaareenwegbuitenhetgebiedeindigtofbinnenhet
gebieddoorloopt.Knikpuntenzijnpuntentussendeknooppunten
diedienentewordengedigitaliseerd daarhiereenontsluitingsrouteofeenbijzondererouteeindigtofdaarhierdewegvan
richtingverandert.Blijkttijdensdedigitaliseringdatmetde
gemarkeerdepuntenheto p e n b a r e wegennetonvoldoendeis
temetendanalsnogpuntenmarkerenenmeten.Leterhierbijwelop
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dateenwegdieligtopdebegrenzingvantweebladenslechtséén
keerwordtgemetenenwelophetbladwaaropdewegisingekleurd.
Ophetanderebladkunnendanwelopdewegpuntenzijngemarkeerd.
Dezewordenechternietgemetendaardezepuntenbijeengoedekaartvoorbereiding zijnovergenomenophetandereblad.Bijdedigitaliseringvanhetwegennetdienenalleaangeduidepuntenteworden
gemeten.Mendientnauwkeurigbijtehoudenwelkestukkenzijn
gemetendaarhetaanbrengenvan verbeteringenrelatiefveeltijd
kost.
Hetbeginvandemetingisalsvolgt:
a.nummervanhetgebiedintoetsen (3cijfers).CRLF(carriagereturn
linefeed);
b.datumentijdvanbeginvandemeting intoetsen,bijvoorbeeld
79041214 (=12april 1979circa 14uur)CRLF;
c.nummervanponsband intoetsen (3cijfers)CRLF;*
d.codeintoetsenvoorhettemetenonderdeel,namelijk:2(=meting
wegennet)CRLF;
e.codevoordekaartschaal intoetsen,hierbijis1=kaart 1:10000
CRLF;( 2 = 1 :5000, 3 = 1 :25000)
f.I.DegoedecoördinatenvanhetstelselvandeRijksdriehoeksmeting
vanhetmeestzuid-westelijk temeten ruitpunt ( 2 x 6 cijfers)
intoetsen.CRLF;
II.DeHaromatbijdatpuntinstellenop010000 010000;
III.De ruitpuntenmetentebeginnenbijhethoekpuntlinksonderals
vermeldoppag.9.
Devolgorde vanmetingisvoorelkweggedeeltevanknooppunt
naarknooppuntdanalsvolgt:
1.Codeintoetsenvooraardvandeverharding
2.Eersteknooppuntvanhetweggedeeltemeten
3.Tussenpuntenmeteninvolgordenaarhettweedeknooppunt
4.Tweedeknooppuntmeten.
Vooreenvolgendweggedeeltekunnendecoördinatenvanhet
eersteknooppunt identiekzijnaandecoördinatenvanhettweede
knooppuntvanhetvoorgaandeweggedeelte.Dezecoördinatenconform
bovenstaandeinstructiedanopnieuwregistreren.
*DitnummerookschrijvenophetbeginvandeponsbandmetdecodeWR.
Tevensopdebandschrijvendeminimaleenmaximalexenyvanhet
gedigitaliseerdeblad

JJ7

Demeetvolgordeiswillekeurig.
Decoderingvandewegverharding isalsvolgt:
I=verhardeweg,2•semi-verhardeweg,3=onverhardeweg,
6=kruisingmetspoorlijn,7=kruisingmetautoweg,8=steile
afritvaneendijk,9=verhardewegmeteenzodanigeverkeersintensiteitdatdewegterplaatsenietvoorveeoverschrijdbaarmagworden
geacht.
Demetingwordtperponsbandafgeslotenmet
a.ECRLF
b.datumentijdvanheteindevandemeting (8cijfers).
Voorhetherstellenvantijdensdemetingontdektefoutenzijnde
volgendecodesbeschikbaar:
HCRLFintoetsenvoordatCRLFwasingetoetstofeencoördinaatisgeregis" "

"

" *'

"

werd "t r e e r d

FCRLF

"

nadat

* CRLF

"

indienmenhetgeheleervoorstaandegedeeltevanhet

wegennetopnieuwwilmeten
VCRLFintoetsenindienmeneeneerdergemetengedeeltevanhetwegennetwiloverdoen (zieverderbijbijzondereroutespar.6.6).

Voorbeelden

© =knooppunt
» =tussenpunt
* =codeaardverharding
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Metingweglinksonder:
(coörd.knooppuntlinksonder)

3

(coörd.tussenpunt)
(coord.2eknooppunt)
(coörd.gelijkaanvoorgaande)
(coörd.tussenpunt)
(coörd.3eknooppunt)
(coörd.gelijkaanvoorgaande)

3
etc.

6.11.C o m p u t e r v e r w e r k i n g

d i g i t a l i s e r i n g

w e g e n n e t
BEGIN

Deponsbandenmetdemetingvanhetwegennetwordenmethet

WOFHS programmaBEGINonderdenaamWR****opschijfgezet.Deeerste
handelinghiernaishetverwijderenvandealsfoutzijndetijdens
demetingalszodanigaangemerkteinformatie.Hiervoorwordthet
programmaWOFHSgebruikt.
HetaantalkerendateenfoutisgemaaktmetdecodeVwordt,
indienmeerdan0,opgegevendoordecomputer.Degebruikeriser
danopgeattendeerddathijmutatiesmoetaanbrengenindefile
WS**«*met*ZZZZZteneindemetdenaVvermeldegegevensdete
vervallengegevenstevervangen.DenadeeersteVvermeldegegevens
wordenmethetvolgendeprogrammaautomatischverwijderdenbehoeven
dusnietindeopgavevoor*ZZZZZvoortekomen.Hetprogramma
controleertookofnietmeerdan16symbolenopeenregelstaan.
Deinformatievandieregelzaldanfoutzijn.Nahetintoetsen
vandenaamWR****komtdeberekeningnormaliterteneindemetde
melding'verder." STOP10.
Devolgendefoutmeldingenkunnenvoorkomen:
a.'deopregel4vermeldecodevoordesoortmetingkomtniet
overeenmetdecodeinhetprogramma'ST0P1.Tweeoorzaken
vermoedelijk:ofverkeerdprogrammagebruikt,öfverkeerde
filenaamingetoetst.
b.ST0P6.Opdeprinterisdanvermelddathetaantalaangeduide
foutenindemetingmeer isdan500.Indienditinderdaad zois

119

danzomogelijkhetprogrammacorrigeren.Zonietdandeoorzaak
vandezefoutmeldingopsporen,
c.ST0P5.Opdeprinterisdandevolgendemededelinggedaan:'Het
aantalV'sis...,hetaantalmeteenvraagtekengemerkteregels
is...EerstdemetVen?aangeduidewijzigingenmetbehulpvanhet
programmaCORECverwerken.Daarnaverdermetfase61.Deinformatie
vanafcodeVwordtdanautomatischverwijderd'.Dezefoutmelding
spreektvoorzich.Demet?gemerkteregelszijnindeoutput
tevinden.
WOSIN

NaWOFHSkomthetprogrammaWOSIN.Ditprogrammacontroleertof
demetingconformdevoorschriftenisuitgevoerd enverwijdertde
naVvermeldeinformatie.Tevensverschuift!decomputerdenaeen
codeopeenregelvermeldeinformatietenbehoevevaneenwat
eenvoudigerbewerkingbijhethiernavolgendeprogramma.Hetprogramma
controleertookofeenweggedeelteuitminstens2puntenbestaat.De
bewerking startnahetintoetsenvandefilenaamWS*«**eneindigt
indiengeenfoutenwerdengeconstateerdmetdevolgendemededeling:
'Deinhoudvanalleregelsisconformdeinstructies.Voortoepassing
vanhetvolgendprogrammahetvolgendegetalinvoeren ...'.Isdeze
meldingnietverschenendanzalvermoedelijkophetschermdevolgende
mededeling zijnverschenen:'Hetaantalrecordsmetvraagtekensis ...'
ST0P1.Indatgevaldientmendeoutputvandeprinterteraadplegen.
Correctieskanmenhetbestmet*YYYYYaanbrengen.Detellingvan
hetaantalfoutenkantehoogzijnwanneerhetprogrammaindewaris
geraaktdoorfouten.Menlossedangeconstateerdefoutenopendraait
hetprogrammaWOSINopnieuw.Detellingvanhetaantalfoutenzal
danvanzelfbeterzijn.HetprogrammaWOSINzolangherhalentot
geenfoutmeldingmeeroptreedt.Letwelbijherhalingenopdevernummeringvanderecordsnatoevoegingenbij*YYYYY.
Bijeenorganisatiefoutkanvoorkomen'Deopregel4vermelde
codevoordesoortmetingkomtnietovereenmetdecodeinhet
programma'ST0P1.Indatgevalofdecodewijzigenofdefile
gebruikenbijeenanderprogramma (bijvoorbeeldmetingbijzondere
routes).
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WTRAN

HetprogrammaWTRANzorgtvoordeberekeningvandetransformatieformulesvoorhetomwerkenvandegemeten'tafelcoördinaten'naar
coördinateninhetstelselvandeRijksdriehoeksmeting.Hetrekent
decoördinatenomencodeertbegineneindevaneenlijnmetde
codesBenEenvoegtaanelkerecorddecodevoordesoortverharding
toe.VoorhetprogrammaintetoetsendefilenaamWT****enhet
getaldatisvermeld indeoutputvanWOSINmetdemededelingdat
hetbijditprogrammadienttewordeningetoetst.Evenlaterintoetsen
delaagstexeny-waardevanhetgemetengebiednaarbenedenafgerond
opkmendehoogstexeny-waardennaarbovenafgerondopkm.Deze
waardengebruiktde computeromnategaanofdoormachinestoringen
puntenzodanigecoördinatenkrijgendatzebuitenhetopgegeven
gebiedkomenteliggen.Eenmeldinghieromtrentwordtopdeprinter
gegeven.Deberekeninggaatechterdoor.Tervoorkomingvanproblemen
bijdekarteringishetmogelijkmetTESREnadatWTRANisbeëindigd
nategaanwatdeinhoudisvandebetreffenderecordendezemet
COACF tewijzigen.
TenbehoevevaneenkarteringberekentdecomputerbijWTRAN
zelfwatdejuisteminimalexenyzijninhetbestand.Denormale
afloopvanWTRANis'verder!'.
Foutmeldingendiekunnenvoorkomenzijn:
a.'Deindeinputvermeldecodevoordesoortmetingkomtnietovereen
metdecodeinhetprogramma.'STOP2.Oorzakenofverkeerdprogramma
gebruiktofverkeerd filenummeringetoetst.
b.'Erisgeengoedecodevoordeschaalvan dekaartvermeld.De
berekening isgestopt.'ST0P3.Erisinderdaadgeengoedecode
vermeldoferiseenanderecodedan1of2ingetoetst.Inhet
eerstegevaldecodewijzigeninWT***jfc.Inhettweedegeval
hetprogrammauitbreiden.
c.'Degemetencoördinatenvanderuitpuntenvallenbuitendegrenzen
inhetprogrammaaangehouden.'ST0P5.WanneerdeHaromatingesteld
wasop010000010000dandemetingenvanderuitkruisjesmet
waardengroterdan110000verwijderenindefileWT****enopnieuw
beginnen.Inanderegevallenofopnieuwmetenofeenspeciaal
programmavervaardigen.
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d. 'Daarhetaantalknooppuntentegroot isominéénkeerbijfase46
tekunnenbehandelen (> ...)dienthetbestand tewordengesplitst,
waarbijinaansluitingendecoördinatenmetdehandaanelkaar
gelijkmoetenwordengemaakt'.
CUBOD

NaWTRANvolgthetnader inpar.4.4beschrevenprogramma
CUBOD.Ditprogrammazorgtvoormiddelingvancoördinatenvan
knooppuntenenvoorhetvervaardigenvandelistingvandegoede
fileWP****.VoorhetprogrammaintoetsenWP****.Zieverder
bijCUBOD.(Ditisfase46).

TEKWE

HiernavolgtdeprocedurexTEKWE.Indezeprocedureisopgenomen
hetprogrammaTEKWE.Ditprogrammazorgtvoorhetuitschrijvenvan
dewegendiezijngemerktmeteencodegroterdan3(excl.9)envoorhet
vervaardigenvantekeninstructiesvoorhetverrichtenvaneen
controlekarteringvandewegengemerktmetcode 1t/m3en9.Deze
wordenopapartefilesgezetdieafzonderlijkwordengetekend.
Dewerkwijzeisinonderstaand overzichtaangegeven.Hetprogramma
TEKWEvervaardigtdeinstructiesinprincipevooreenkarteringop
dezelfdeschaalalswaaropisgedigitaliseerd.Wanneerbijeenkarteringop1:5000debegrenzingenbuitenhettekenvlakzoudenvallen
kiestdecomputerautomatischschaal 1:10000.Komendebegrenzingen
bijeenkartering 1:10000buitenhettekenvlakdankiestdecomputer
eenwillekeurigeschaalvooreenkarteringdiehettekenvlakzoveel
mogelijkbeslaat.VoorTEKWEintoetsendenaamWPrxxx.Decomputer
controleertofineenlijnsegmentniettweepuntenvoorkomenmetidentiekecoördinaten.Zouhettweedepuntinhetbestandblijvenzitten
dantreedteenfoutopinhetprogrammaAPLUO.Eeneventuelefoutmelding
verschijntophetbeeldschermalsvolgt:'Letop:bijrecord ...zijn
decoördinaten identiekaandevoorgaande'.Nahettekenendientde
fileWPxxxxtewordengecorrigeerd.Deberekening stoptnormalitermet
'Dekaartschaalwordtautomatischaangepastaanhetformaatvanhet
tekenvlak.Instift1eenrodependoen'.Eenfoutmeldingdiekan
voorkomenis'hetverkeerdeprogrammagebruikt' ST0P2.Dezefout
kanveroorzaaktzijndooreenverkeerd ingetoetstefilenaam.
Fileorganisatievandefasen60,61,62,46,63(zievoorcodespag. 24),
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Naam
programma

Invoer

Uitvoer

Na afloop

BEGIN

TAPE

WR*,-25

-

WOFHS

WR*

WS«,-25

-

WOSIN

WS*

WT*,-2

-

WTRAN

WT*

WP*,-25

-

CUBOD

WP*

TEKWE

WP*

CALPAR

-

WR*,-2

SEMIVH
CRETF

CALPAR

PSICW

PLOPAR

TESIV

-

CRETF

SEMIVH-*CALPAR

PSICW

PLOPAR

TEONV

ONVERD
PLOPAR

PLOPAR

-

CRETF

ONVERD+CALPAR

PSICW

PLOPAR

PLOPAR
CALPARwegdoen
PLOPARwegdoen

6.12.C o n t r o l e k a r t e r i n g

w e g e n n e t

NaTEKWEzorgtdeprocedure_fileervoordatCRETFdetekeninstructiesvoordetekenmachinevervaardigt.MetPSICWworden
vervolgensde.verhardewegengetekend.
Bijvoorkeureenkartering ininktuittevoerenoppapiervangeringe
kwaliteit.Nadezekartering stoptdebewerking.Deoperatorwordt
gevraagd eenoranjepentemonterenendeberekeninggaatdoorin
verbandmetdekarteringvansemi-verhardewegen.Nadekartering
hiervanwordthetspelherhaaldvoordekarteringvanonverharde
wegeninblauw.
Naafloopdecontrolekarteringenvergelijkenmetdeoriginelen
endeverkregenoutputsraadplegeninzakedaaropvermeldeopmerkingen.
Alleopmerkingenindeoutputsnauwkeurignalopen.Correctiesinde
bestandenWP*aanbrengenmetCOACFof«WWWWW.
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6.13.C o m p l e t e r i n g

w e g e n n e t

en

c o n t r o l e

Hetisvoorverderebewerkingenvanbelanghetcompletewegennet
vaneengebied inéénbestandonder tebrengen.Hiertoedienende
gemetendelentewordensamengevoegd.Wanneerelkweggedeelte
eindigdeineenknooppunt isdezesamenvoeging zeereenvoudig,daar
hetnietnodigisdelenvanhetwegennetbijelkaar tehalen.
Isechtereenwegzodaniggemetendatheteneknooppuntophetene
bladenhetandereophetandereblad ligtdandienenbijdesamenvoegingdezedelenindegoedevolgordebijelkaartekomen*.Zonodig
metCOACFdecodeBofEwijzigeninblank.Voordeopgavevande
wijzewaaropdecomputerdedelenmoetsamenvoegenwordtheteerder
beschrevenprogrammaSAMPEgebruikt.Nacontrolevandeuitvoervan
SAMPEeneeneventueleherhalingvolgthetinpar.4.6beschreven
programmaKOPFIdateennieuwbestandmaaktopdevasteschijf.Na
kopieëringvanditbestandopdelosseschijfvolgteenherhaling
vanCUBODomervoortezorgendatookbijdebladaansluitingen
coördinatenvanknooppuntengelijkwordengetrokken.Hiernavolgt
eenherhalingvandecontrolekartering,dochnuvoorhetgehele
gebiedmetdeprocedure«TEKWE.Hetisdaarbijvanbelangopkaartbladentekentafel merktekensaantebrengen,zodatnacontrole
vandekarteringhetbladopnieuwkanwordenbetekendmeteengoede
inpassingopdeeerdergetekendefiguratie.(Ziepag.125)~
Devisuelecontroledienunodigisbestaatuithetcontroleren
ofdenadeeerstecontrolekarteringaangeduidefoutengoedzijn
verwerktenofdebladaansluitingen inordezijn.Letgoedop
dubbelgetekendelijnen.
Nahetaanbrengenvaneventuelecorrectiesenhetherhalenvan
dekarteringvanhetgehelewegennetvolgteencontroleofinelk
knooppunthetjuisteaantalvertakkingenvanhetwegennetisvastgelegd.Zoudenfoutengemaaktzijntegendevoorschriftendankunnen
bijdeautomatischeafstandberekeningenvreemdeennietcontroleerbare
situatiesontstaan.Decomputerheeftdannietdemogelijkheidvan
deenewegopdevolgendewegtekomenenzoekteen,wellichtgrote,
omweg.Decontrolevandeknooppuntenvindtvisueelplaats.
*Striktnoodzakelijk isdezewerkwijzeniet.Laatmendezesamenvoeging
achterwegedanverschijnenknooppuntenopplaatsenwaardezenormaliter
nietvoorkomen.Rekentechnischontstaangeenproblemen!
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KOKNO

MethetprogrammaKOKNOwordtervoorgezorgddatinelketak
vanhetwegennetpijlenopdekaartwordenafgebeeldbijelkknooppuntinderichtingvandelaatstezijde.Voorhetprogrammaintypen
defile-naamWP****.Opdevraagvandecomputer 'dientdecomputer
dekaartschaal teberekenen?'moetwordengereageerddoor 1inte
toetsen (betekent ja).Decomputerkiestdandezelfdekaartschaalals
gebruiktbijdecontrolekarteringvanhetwegennet zelf.Hetkarteren
vandepijlenopheteerdervervaardigdebladiseenvoudigmogelijk.
(Kleineverschillenontstaandoortussentijdsplaatsgevondenrekof
krimpvanhetpapierzijnnietzobezwaarlijk).
WordthetprogrammaKOKNObijanderekarteringengebruiktdankan
menalsantwoordopdevraag 'ofwiltudekaartschaalopgeven'0intoetsen.Ophetbeeldschermverschijnendandeberichten 'gemetenafstand tussentweeruitkruisjesinx-respectievelijky-richtingintoetseninmm'.Ziehiervoorpag.46.Degoedeafloopwordtgemeld
met 'verder!'.Foutenwordengegevenmetdemelding 'foutbijJR•...,
nummer ....
NahetprogrammaKOKNOvolgtdekarteringvandepijlenmeteen
penmeteenlijndiktevan0,3mm,zomogelijkineenanderekleurdan
dekarteringvandelijnen.Hiernabijelkknooppuntnalopenofhet
aantalpijlendatnaarhetknooppuntwijstvoldoendegrootis.Leter
hierbijopdatbijdichtbijelkaargelegenknooppuntendepijlen
doorelkaarzullenlopenendatbijnietgekarteerdekruisingenmet
autowegen,spoorwegen,dijkenenwaterookpijlenverschijnen.Isbij
eenknooppunthetaantalpijlennietjuistdanzaldaarvergetenzijn
ineenweg testoppenmethetdigitaliseren.Debetreffendewegdient
danindelentewordengesplitstdoorhettoevoegenvaneencodeE
eneennieuwerecordmetcoördinatenencodeB.Leterhierbijopdat
decoördinatenexactgelijkzijnaandievandeaansluitendetak!
Voorhetzoekenvandejuisteplaatsvandeaantebrengencorrectie
raadplegemendelaatsteoutputvervaardigdmetCUBOD.Kosthetzoeken
vandejuisteplaatsinhetbestandveeltijddankanmenhethulp-

ZOEKP

programmaZOEKPgebruikenomnategaaninwelkerecordsdebetreffendecoördinatenzijntevinden.Voordewerkingvanditprogrammadient
mendecomputeroptegevenbinnenwelkegrenzeninx-eny-coördinaten
hetpuntdienttewordengelokaliseerd.Kanmendecoördinatengoed
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vaststellendankanmendegrenzenkrapstellenenvoorkomtdaarmee
hetaangevenvaneenandererdichtbijgelegenpunt.
Naarkeuzeverkrijgtmendeoutputopdeconsoleofopdeprinter.
Hetprogrammavraagtdeoperatorhiernaar.Hieropdienttewordengereageerddoorrespectievelijk 1of6intetoetsen.Tevensdientde
operatoroptegevenwatdelettercodevanhetpuntis (bijvoorbeeld
GvangrenspuntofWvanpuntopdewegofEvaneindelijn,etc.)*.
Nahetintoetsenvandebegrenzendex-eny-waardengaatdecomputer
zoekennaarinaanmerkingkomendepunten.Isdeeerstegevondendan
wordendejuistecoördinatenmethetrecordnummeruitgeschreven.Op
deconsoleverschijntdaarnadevraag 'Verderzoeken?ja= 1,nee ••0'.
Bijhetintoetsenvan 1zoektdecomputerverder inhetbestandnaar
eenvolgendevermeldingdieaandegesteldegrenzenvoldoetrekening
houdendmetdeopgegevencode.Heteindevandeberekeningwordtniet
apartvermeld.Eeneventuelefoutmeldingwordtopdegebruikelijke
maniergegeven.Hetisookmogelijkhetinbijlage17beschrevenprogramma
WEGPTtegebruiken.
VoorhetaanbrengenvancorrectiesdienodigblekennadetoepassingvanK0KN0gebruikemenbijvoorkeur*WWWWWencontroleredaarna
deverkregenuitvoermetdeinvoer.Ishetaantalcorrectiesvanhet
wegennetgrootdancontrolekarteringvanwegennetenpijlenherhalen.
Zoniet,dandecorrectiesnauwgezetaanbrengen.
6.14.C o n t r o l e

of p u n t e n op de w e g o o k

het w e g e n n e t

zijn

in

o p g e n o m e n

Bijdemetingvanelkeperceelgrens istevenseenroutegedigitaliseerdvanontsluitingspuntnaareenpuntvanhetwegennet.Debetreffendepuntenzijngebruiktbijdedigitaliseringvanhetwegennet.
Wanneergeenfoutenzijngemaaktkomenaldiepunteninderdaadvoorin
hetwegennet,zijhetdatdecoördinatenenkelemetersvanelkaarkunnenverschillen.Daarbijdeverdereautomatischeberekeningenvande
afstandengeenproblemenwordengesignaleerdenbijdedigitalisering
nietfoutlooswordtgewerktdientdecomputertecontrolerenofbinnen
eentoleransvan9mdepunteninderdaad inhetwegennetzijnopgenomen.
Decoördinatenwordendangelijkgemaaktaandiegemeteninhetwegen*Indienmendezenietweetwordt ingetoetst 'NE'
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net (letbijlatergebruikvanoutputsopdezewijzigingvandejuistewaarden!).Hetzelfdegeldtvoorpunteninhetwegennetgemetenbij
debijzondereroutes*.
WSORT

Eerstwordendepuntengemeteninhetwegennetgesorteerdnaar
ruitvan 1bij 1kmvolgensdeindelingvandetopografischekaart.
Hiermeewordthetzoekenvanovereenkomstigepuntenvoordecomputer
vereenvoudigd.Vanknooppuntenwordthierbijëénwaardevastgehouden.
HetprogrammaWSORTbegintmetdevraagintetoetsendenaam
vandefilemethetcompletewegennetWP****.Vervolgensvraagtde
computertecontrolerenofdeophetbeeldschermvermeldemaximale,
respectievelijkminimalewaardenvanxenyvanhetgehelewegennet
juistzijn*.Lethierbijvooralopbuitenblokkers.Indiendezeniet
juistzijndanmeldtdecomputer: 'eerstdeinhoudvanrecord...
wijzigenmetCOZCF,danopnieuwbeginnen'STOP 1.Warenzegoeddangaatde
berekeningdoor.Opdeprinterwordencoördinatenvermelddiebijde
volgendefasedienentewordeningevoerdviadeconsole.Liggencoördinatentochbuitendeopgegevengrenzendanwordthiervanmeldinggedaanopdeprinter 'buitendeopgegevenbegrenzingenligthetpunt
metxenyresp

vanrecord ....'.Deberekeningstoptna

enigetijdmetdemeldingophetscherm 'Inrecord 2of3deminimale
en/ofmaximalexen/ofywijzigenmetCOZCF,daarnaopnieuwbeginnen'.
ST0P1.BijST0P2istevensvermeld 'foutbijJR= ....,nummer ....'.
Denormaleafsluitingvanhetprogrammaisdemelding 'verderI'op
hetbeeldscherm.
SORWP

BijhethieropvolgendeprogrammaSORWP**wordenallepuntenopde
weggemeteninontsluitingsrouteseninbijzondereroutessamengevoegd
opeenfileenwordenzegesorteerdnaarruitvan 1bij 1kmvolgens
deindelingvandetopografischekaart.

*Mendoetergoedaaneerstmetdecontrolekarteringenvandelaatste
PP-filesenvandebijzondereroutesnategaanwatdelaagsteen
hoogstexenyvanhetwegennetdienentezijn.Wijkendedoorde
computergegevenwaardenhiersterkvanafdanzalhetwegennetniet
compleetzijngedigitaliseerd.Alvorensverdertegaanhetwegennet
aanvullen
"tie ooknootoppag.101
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Decomputervraagtintetoetsendeindeoutputvandevorîge
fasevermeldeminimalex-eny-coördinaten.Hiernadient telkenswanneerdebetreffendevraagverschijnteenfilenaamWE****ofWB****
tewordeningetoetst.Denummers****naWEzijnidentiekaandievan
degrotefilesPP****enzijngevormddoorhetprogrammaSOWEG(zie
pag.99).Denummers****naWBzijnidentiekaandievandefiles
metdemetingvanbijzondereroutes KP****enzijngevormddoorhet
programmaROTEE (ziepag.113).Nadatdelaatstefilevanhetgebied
isverwerktdient000000tewordeningetoetst.Hiernagaatdeberekeningverderenwordtnormaliterafgeslotenmetdemelding 'verder!'
ST0P2.Eenfoutmeldingvandebekendevorm 'foutbijJR= ....nummer
....'kanoptreden.IndatgevalismethetnaJRvermeldegetalin
deprogrammatekstnategaanwaardefoutisopgetreden.Hetnanummer
vermeldegetalgeeftdesoortfoutaanenisindehandleidingvande
machinefabrikant terugtevinden.
EGAW1

Nuvolgendeprogramma'sEGAW1enEGAW2,diezorgenvoorhetaan
elkaargelijkmakenvandecoördinatenvanidentiekepuntenopdeweg
envoorhetsignalerenvanpuntenopdeweggemeteninroutesdie
nietbinneneenmargevan9mgelijkzijnaancoördinatenvaneenpunt
inhetwegennet.Debewerking isintweedelengesplitstomdeprogrammalengteteverkorten.Bijhettweedegedeeltewordenpuntenbehandelddiedichtopderandvaneenruitvan 1bij 1kmliggenendie
nietwerdengekoppeldaaneenpuntindebetreffenderuit.Decomputer
geeftaanofhet2eprogrammadienttewordentoegepast.Zowelbij
EGAW1alsbijEGAW2wordtmetdeprinterdekopvervaardigd: 'opgave
vanbijdemetingvanderoutesgemetenpuntendienietinhetwegennetwerdenaangetroffen:filenummer,recordnummer,x-,y-coördinaat'.
Waarzicheendergelijkesituatievoordoetwordthiervanmeldinggemaaktopdeprinter.Deberekeningeindigtindienzichgeenandere
problemenvoordoenmetdemelding 'verder,dochmet (c.q.zonder)
toepassingvanfase69'.Decomputerheefthierbijalsgemeldgekozen
voorhetwoord zonderofmet.Alsfoutmeldingkandezelfdevoorkomen
alsvermeldbijSORWP.

EGAW2

IndiennodigwordtEGAW2toegepast.Hetprogrammawordtbeëindigd
metdemelding 'gereed'ofmeteenfoutmeldingalsbijSORWP.
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Bijbeideprogramma'skanvoorkomendemelding:'Record ...van
file...heeftgeencodeW.HetisverstandigdefileWEJHOSXopnieuw
temakenmetSOWEGeneengedeeltevandeprocedureteherhalen'.
Dezemelding spreektvoorzich.
MetdeoutputsvanEGAW1enEGAW2dienendevermeldefoutente
wordenhersteld.Blijktnudatpunteninhetwegennetontbreken,
dandienenzetewordentussengevoegd.Voorhetzoekenvandejuiste
plaatsinhetbestandWP****isdeoutputeneventueelhetreedsbesprokenhulpprogrammaZOEKPbeschikbaar*.Ishetaantalherstellingen
geringenwilmennietopnieuwverschillendecontrolesuitvoeren
dandientmencorrectiesnauwgezetaantebrengen.
Hetisookmogelijkdatfoutenwordengeconstateerd indemeting
vanontsluitingsroutesofindemetingvanbijzondereroutes.Indat
gevaldienendebetreffenderoutestewordengewijzigd.Bijvoorkeur
dewijzigingenindierouteszodanigaanbrengendatgeenextrapunten
wordentoegevoegd,dusalleenwijzigingenmetCOACFindefilesPP****
ofRP****aanbrengen.WordenwelpuntentoegevoegddankloptdenummeringindeoutputsvanBEKAGnietmeerenzalookhetprogramma
ROTEEdienentewordenherhaald inverbandmeteenverwijzingnaar
andererecordnummers.
Indienmeerderewijzigingenwordenaangebrachtenuitgebreidere
controlenodigisdientmendevolgendeprogramma's teherhalen (let
opdateerdervervaardigdefilesmetovereenkomstigenummerseerst
dienentevervallen).NawijzigingvanPP****deprogramma'sSOWEG,
SORWP,EGAW1,EGAW2.NawijzigingvanRP****deprogramma'sROTEE,
SORWP,EGAW1,EGAW2.NawijzigingvanWP****deprogramma'sCUBOD,
TEKWE,CRETF,PSICW,eventueelKOKNO,CRETF,PSICWentenslotte
WSORT,SORWP,EGAW1,EGAW2.
File-organisatievandefasen66totenmet69(voorcodesziepag.24)

*ZieookhetprogrammaWEGPTbeschreveninbijlage17
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Naamprogramma

Invoer

WSORT

WP*

Tussentijds

Uitvoer

WEGPVK,-2

WEGPVK,-25

Naafloop

PLREVK,-25
SORWP*

WE*

WEROTE,-2

WEROTE,-25

WEROTE,-2

WEROTE,-25

WB*
WEROTE

EGAW1

PLREVK

(metreste-

WEGPVK

rendepunten)

PP*
RP*
EGAW2

WEROTE
PLREVK
WEGPVK
PP*
RP*

6.15.V e r d e r e v o o r b e r e i d i n g e n
m a t i s c h e
SCHWG

voor

a u t o -

a f s t a n d s b e r e k e n i n g e n

HetprogrammaSCHWGzorgtvoordeberekeningvandelengte,
waarbijeensplitsingnaardeaardvandeverhardingwordtaangehouden,vandegedigitaliseerde routevanhetcentrumvandebedrijfsgebouwenvaneenbedrijfnaareendichtbijgelegenpuntvanhetwegennet.Tevenscontroleerthetprogrammaofvoorallebedrijveneendergelijkerouteisgemeten.Foutenwordengeprint.Deresultatenworden
opeenfilevastgelegd.Deoperatordientdenamenvandefilesmet
bijzondereroutesRP****intetoetsennahetverschijnenvandebetreffendevraagophetbeeldscherm.Indienhetlaatstenummerreeds
isvermeld000000intoetsen.Bijincompleteinformatieverschijntop
deprinter 'geenroutegemetenvanboerderijnaarwegvoorbedrijf...'.
Hethierbijgenoemdenummerisidentiekaanhetrodenummerophet
bedrijfskaartjeenhetvolgnummervanhetbedrijfopdeoutputvan
BEKAB.Deberekeningeindigtnormalitermetdemeldingophetbeeldscherm: 'verder'.Indienfoutenwordengevondenwordtgemeld: 'letop
informatievandeprinterl'Isdeberekeninggestoptdooranderefou-

*Zienootoppag.101
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Lendanisgemeld 'foutbijJK•....,nummer ....'(zieSORWP).Zijn
foutengemeldbetreffendedemetingvanderoutesdandeoorzaken
hiervanopsporen.Iseenroutevergetendandezealsnogvastleggen
enwelaanhet e i n d e vaneenfileRP****(ditinverbandmet
dedoorROTEEuitgevoerdeverwijzingvannummers,diehierdoorniet
wijzigt).Isderoutewelgemetendochiserinplaatsvaneen0een
andercijfervermelddanisdoorROTEEeenverkeerdeverwijzingaangebracht.ZowelinRP****alsinPP****dientdaneencorrectieplaats
tevindenopeenwijzealsbeschrevenoppag. 114).Altijddientbij
geconstateerde foutenhetprogrammaSCHWGtewordenherhaaldnahet
latenvervallenvandeeerdervervaardigdefileROSCWG.
VOORA

HiernavolgthetprogrammaVOORA.Ditprogrammaberekenteen
aantalzaken.Hetberekentdelengte,gesorteerdnaarwegkwaliteit,
vandegedigitaliseerdeontsluitingsroutes enbijzondereroutes,met
uitzonderingvandiegenoemdbijSCHWGendehalveperceel-ofkaveldiepte.Hetlegtverderopdefilediedeuitvoervanditprogramma
vormtvastperbedrijfhetjuistegebruikersnummer,hetaantalpercelen
ofkavelsvanhetbedrijf,delengtevandeontsluitingsroutevanhet
centrumvandebedrijfsgebouwennaardeweg,decoördinatenvanhet
puntopdewegbijdieboerderij.Verderlegts^hetprogrammaperperceelofkavelvast:volgnummer,oppervlakte,lengdeontsluitingsroute
naardeweg,halveperceel-ofkaveldiepte,coordinate*^puntopde
wegbijperceelofkavel,lengtevandegedigitaliseerderovkteten
behoevevandeafstandberekening (inverbandmetvoorkomenvanomrijden),halvediepte (beidenkunnenidentiek zijnaandevoorgaanden)V
coördinatenvanheterbijbehorendpuntopdewegof0indiendeaf-

s

stand totdebedrijfsgebouwenreedsbekend is,bijzonderheid9:cul-

\

tuurtoestandvanhetperceel ishuisenerf (bijeenkavelgewijzeopnameechteralleentebeschouwenalsaanduidingdatdebedrijfsgebouwenzichopdebetreffendekavelbevinden).Bijhethuisperceelofindienkavelgewijze isgeïnventariseerdbijdehuiskavel zijndecoördinatenvanhetpuntopdewegvoordeafstandsberekeningook0.Deopgavevindtplaats innumeriekevolgorde.
Daaralleverwijzingenreedseerderzijnvastgelegdbehoeftniets
tewordeningetoetstvoordewerkingvanhetprogramma.Deberekening
kostvrijveeltijd.Teneindedeoperator indegelegenheid testellen
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nategaanwanneerdeberekeningklaarzalzijn,wordtophetbeeldschermhetvolgnummervanhetbedrijfafgebeelddat inbehandeling
wordtgenomenmetalsmelding inhetbegin 'nuvolgtdeberekening
vanbedrijf:'.Deberekening isgereednademelding 'Verder!'.Als
foutmeldingkanoptreden 'foutbijJR= ...nummer ...'.Inextreme
situatieskanwordengemeld 'Hetaantalpuntenineengrensis...
engroterdanvoorzien'.Naingrijpeninhetprogrammazalberekening
danmogelijkworden.Tredenindeberekendeafstandenindeontsluitingsroutesenbijzondereroutesonverwacht grotewaardenopdan
wordthiervanopdeprintermededelinggedaan.
Letopreserveringvanvoldoendeschijfruimte inverbandmet
grotebestanden!
TELPK

Teneindenategaanofhetprogrammavoordeafstandsberekening,
APLUO,opdekleineHP-computerkanwordengedraaidofdatdefile
methetwegennetendefileROUTESmoetenwordenovergebrachtnaar
eenVAX-ofIBM-computer,ishetprogrammaTELPKvervaardigd.Het
programmageeftookaanwathetmaximaleaantalkavelsofpercelen
vaneenbedrijf is.Metditaantaldient inhetprogrammaAPLUO
rekening tewordengehoudenongeachtdegebruiktecomputer.Wellicht
ishetinenkelegevallenzodatbijeengrootmaximumaantalkavels
ofperceleneennietzogrootaantalpuntenvanhetwegennetvoorkomt.HetprogrammaAPLUOkandanwellichtopdekleinemachine
draaien,watkostenbesparendis.
HetprogrammaTELPKvraagt intetoetsendenaamvandefilemet
hetcompletewegennet.Naenigrekenwerkverschijnt°P hetbeeldschermdemelding 'Hetaantalpijlenis ...,hetaantalpunten
is...'.Verschijnt echterdemelding 'Hetaantalpuntenisgroter
danvoorzien'daniseenjuisteberekeningvanhetaantalpijlenen
puntenvanhetwegennetmethetprogrammaTELPKnietmogelijk.Veiligheidshalvehoudemendanaanhetaantalrecordsvermeld inde3e
recordvandefilemethetwegennetvoorzowelhetaantalpuntenals
hetaantalpijlen.Nademeldinggaatdeberekeningnogdoorenwordt
afgeslotenmetdemelding 'Hetgrootsteaantalkavelsofpercelenvan
eenbedrijf is...'.Zijnerproblemenmetdedoorhetprogramma
gebruiktefilesdanblijkendezedoordatgeenoutputverschijnt.

APLUO

Nuvolgthetprogrammadatdeafstandenberekenttotdeontsluitingspuntenvandegemetengrondenvanafdebedrijfsgebouwen,waarbijdegrondenhoren,envanafdedichtstbijzijndeverhardeweg.Bij
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eenperceelsgewijzeopnamewordenperceelsafstandenberekend,bij
eenkavelgewijzeopnamekavelafstanden.Wilmenuitperceelsafstanden
kavelafstandenberekenen,dandientmenlaterindeprocedurehet
programmaPEKAVtoetepassen.
Hetaantalpuntenenpijlen (verbindingenvanpunten)vanhet
wegennetdientmenteontlenenaandeoutputvanhetprogrammaTELPK.
Bijvoorkeurkiezemenhetaantalvoordereservering ietsgroterdan
hetgenoemdeaantal.Hetzogekozenaantaldientkleinerofgelijk
tezijnaandeaantallenvermeld indeprogrammatekstbij:XI,X2»
Yl,Y2,BAR,EAR,FIFO,FIBA,NEFO,NEBA,D,R,LIST,NCvoorzover
hetbetrefthetaantalpuntenenbij:LAR,WARenNPvoorzoverhet
betrefthetaantalpijlen.DewaardebijTODOmagdehelftbedragen
vanhetaantalpijlen.Wordtaandeeisnietvoldaandandienthet
programmatewordengewijzigd.Isdegeheugenruimtevandekleine
computerdantekleindandienttewordenuitgewekennaareengrotere
computerwaarbijdelaatsteWPxxxxendefileROUTESdienenteworden
meegenomen.Letbijprogrammawijzigingenookopovereenkomstige
regelsindesubroutinesERROR,NUMER,SYMDSenBERAF.
VoorAPLTJOishetookvanbelangtelettenophetmaximaleaantalgemetenpercelenofkavelsvandeinhetgebiedvoorkomende
bedrijven.Hetaantalgenoemd indeprogrammatekstbij:OW,AW,
IXWO,IYWO,IXWA,IYWA,N9,NRP,NRRenMKPdientgroterofgelijk
tezijnaanditaantal.HetaantalindeprogrammatekstbijFTdient
2xzogroottezijn.IndeoutputvanhetprogrammaTELPKishet
benodigdeaantaltevinden.Voorprogrammawijzigingenziehierboven.
Voordeverwerkingvanhetprogrammabehoeftnietstewordeningetoetst
bijdeVAX-versie.BijdeHP-versiedefilenaamWPxxxxintoetsen.
Foutmeldingenwordeninhetvervaardigdebestandopgenomen.Deze
kunnendevolgendeinhoudhebben:
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a.

hetaantalgesignaleerdefoutenis

Dezepeldingkomt

wanneerfoutenzijnvermeld tussendeberekeningen*.
b.

hetbestandmetperceelgegevens isincompleet.Indatgeval
delaatsterecordsvandefileROUTESnakijken.

c.

foutinternenummeringcoördinaten.Bijhetoptredenvandeze
foutoverlegplegenmetdeontwerpervandeprogramma's.

d.

puntnietinwegennetx= ....eny=
Degemeldexenyzijndegoedewaardenverminderdmetdekilometers
vandelaagstexeny,diezijnvermeld inde3erecordvandefile
WPxxxx,enverminderdmet25000.Dezefoutwijsteropdatde
eerderecontrolebijEGAW1enEGAW2nietvoldoendegoed isuitgevoerdofmutatiesnietgoedzijnaangebracht.Inditgevalhet
bestandROUTESofWPxxxxwijzigenendecorrectieaanbrengenin
PPxxxxofRPxxxxindienROUTESisgewijzigd.

e.

geenwegvanhetbedrijfnaarperceel
Deoorzaakvandezemeldingkanzijndatdeafstandgroterisdan
25km (dezegrensisinhetprogrammavermeldbijZ).Reëlerlijkt
echterdeveronderstellingdathetwegennetincompleet is.Zonodig
ditnetuitbreiden.OokishetmogelijkdatdecontrolebijKOKNO
nietzodaniggoedisuitgevoerddateenfoutindeaansluitingvan
wegennet isgeconstateerd.IndatgevalWPxxxxcorrigeren.

f.

aantalpuntenc.q.pijleninhetwegennet istegroot.
Ziehierboven.

g.

teveelpolygonenbijbedrijf
Ziehierboven.
Indienfoutenzijngeconstateerd,andersdangenoemdonderf,

gaatdeberekeningvandeafstandenvanbedrijfsgebouwennaarontsluitingspuntendoor.Hiernastoptdeberekening.Doordatallefoutmeldingenmet

zijngemerktzijndeplaatsenwaardezezijnvermeld

snelterugtevindeninhetvervaardigdebestandmetdeafstandsberekening.Nahetherstellenvandegeconstateerdefoutenenhetlaten
verdwijnenvanheteerderverkregenresultaatherhalemenAPLUO.Bij

*Bijberekeningopeenkleinecomputerwordtophetbeeldschermvermeld 'letopvermeldefouten;defileszijnnietgesloten!'
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eengoedeafwerkingzijntweefilesbeschikbaargekomenvoorverdereverwerking,namelijkeenmetafstandeneneenmetontsluitingsafstanden.Bijberekeningmeteenkleinecomputerwordt,alsgemeld,gevraagd inte
toetsenhetfilenummervanhetcompletewegennet.Bijdiecomputer
kunnennogfoutmeldingenvoorkomennS»raanleidingvanmanipulaties
metdemagneetschijfvaneenbijandereprogramma'saangeduid type.Bij
dekleinecomputerwordtookvermeldvanwelkbedrijfdecomputerde
afstandenberekent.Deoperatorkandusnagaanhoeverdeberekening
is.Hetprogrammawordtdanbeëindigdmetdemelding 'verder'I
File-organisatievandefasen70totenmet72(voorcodesziepag. 24),
Naamprogramma

Invoer

Tussentijds

SCHWG

BEDRNA

—

Uitvoer
ROSCWG,-25

Naafloop
-

RPx
VOORA

ROSCWG

ROUTES,-25

ORGARE
PPx
RPx
TELPK

APLUO

WPx

WEGPVK

WEGPVK

wegdoen

PLREVK

PLREVK

BEDRNA

wegdoen

WPx
ROUTES

-

ONTAFS,-25

-

AFST,-25
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7.BEWERKINGENVOORHETGEREEDMAKENVANDEINPUTVOORDECIN-TABELLEN

7.1.G e g e v e n s d i e i n h a n d k r a c h t
v e r z a m e l d

en s a m e n v o e g e n

w o r d e n
van

e n k e l e b e s t a n d e n
Doordatofdeinformatiediedecomputeropditmoment inde
procedurekankrijgenincompleet isofberekeningenzeeringewikkeld
enwellichtnietcorrectzijnôfdevoorberekeningenbenodigdeprogrammatuur
nietisvervaardigddienenenkeleonderdelendiebijdeCINwordeningevoerd
metdehandtewordenverzameld.DezegegevenswordenvastgelegdopeenponsconceptdatwordtverkregenmethetprogrammaKDOCU.
Hetvoorhetuitvoerenvandewerkzaamhedenbenodigdemateriaal
bestaatuit:
a.Afdrukkenvanalle,enweldenieuwste,bedrijfskaartjes.
b.Dedoordecomputervervaardigdedocumenten.
c.Eenoverzichtskaartwaaropaangegevendewegen(metaanduiding
overschrijdbaarheid)enwaterlopenendeplaatsvandiebedrijfsgebouwen (eventueelhetpuntwaareenbuitenblokkerhetgebied
binnenkomt)dienietophetbetreffendebedrijfskaartjekonden
wordenafgebeeld.
d.Bijeenkavelgewijzeinventarisatie informatieopkaartbetreffendecultuurtoestand.

Alstoelichting zijnogvermelddatophetbedrijfskaartjede
grenzenvandepercelenrespectievelijkkavels (afhankelijkvande
wijzevanopname)van hetbedrijfzijngetekend.Hetinelkepolygoon
getekendevolgnummerkomtovereenmethetvolgnummervermeldophet
bijbehorendedocument.Voorhetopzoeken,indiennietgemakkelijk
mogelijkviahetvolgnummer,vaneenpolygoonkanmengebruikmaken
vandecoördinatenvermeldophetdocumentenophetbedrijfskaartje.
Ophetbedrijfskaartjeisbijelkruitkruisjeeengetalvermelddat
bestaatuit2keer3cijfers.Deeerste3cijfersgevendex-coördinaat
inkmvanhetkruisjeaan,devolgende3cijfersdey-coördinaat.
Wanneerdegrondvanhetbedrijfzoverspreid ligtdatdezenietop
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een

kaartjekonwordenafgebeeld zijnmeerderekaartjesgemaakt.

Indatgeval iseenvolgnummervanhetkaartjevermeldbijhetgebruikersnummer.Meteenroodkruisjeis,waarmogelijk,deplaatsvan
debedrijfsgebouwenvanhetbetreffendebedrijfaangeduid.Waardit
nietkonwordengedaankanmendeplaatsvandebedrijfsgebouwen
vindenaandehandvaneenvermeldingvanbenaderdecoördinatenop
hetdocumentonderdekop 'Opmerkingenbetreffendedegebruiker'.
OphetdocumentstaatonderKANUMRhetkavelnummer vande betreffendepolygoonvermeldenbijeenperceelgewijzeinventarisatie
onderPENUMRhetperceelnummer (=0bijkavelgewijzeinventarisatie)
vandebetreffendepolygoon.
Deuittevoerenwerkzaamhedenbestaanuithetinvullenvande
kolommen 12totenmet42,voorzovervantoepassingenvoorzover
gegevensbeschikbaarzijn.Dekolomnummerszijnvertikaalonderde
betreffendekolomaangegeven.
Deinformatieperkolomisalsvolgt:
kolom 12en13:bijzonderheid2,tewetenhetbedrijfskavelnummer
vankavelofperceel
kolom 14

:bijzonderheid3,tewetendesignaleringvandijken
ofkadenbinnenkavelofperceel (steile op-en
afritteninderoutedieookonderdezebijzonderheid
vallenwordenbijdigitaliseringautomatischgesignaleerd)

kolom 15t/m 17:bijzonderheid5betreffendedelengtevanverharde
bedrijfswegen
kolom 18

:bijzonderheid7betreffendedebereikbaarheidvan
veldkavels

kolom 19t/m 23:oppervlaktebouwland

inaren

kolom24t/m28:oppervlaktegrasland

inaren

kolom29t/m32:oppervlakteerf

inaren

kolom33t/m37:oppervlakteboomgaard

inaren

kolom38t/m41:oppervlakteboomkwekerij inaren
kolom42

:codemeerjarige tuinbouwgewassen

Hetinvullenvandekolommen 19totenmet42vindtalleenbijkavelgewijze inventarisatiesplaats.
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Dewerkzaamhedenwordeninnumeriekevolgordevandebedrijven
uitgevoerd.Hetinvullenvandebijzonderheid 2zalperbedrijfdienen
tegebeuren.Hetinvullenvandeanderebijzonderhedenzalinnumeriekevolgordeperkavelofperceeldienentewordengedaan.Hetinvullenkanhetbestmetgroeneofrodebalpengeschieden.
Tertoelichtinghetvolgende:
Een (topografisch)perceeliseenstukgrondomgevendoorkavelgrenzenen/ofduidelijketopografischegrenzenalssloten,heggen,
houtwallenetc.
Eenkaveliseenaaneengeslotenstukgrondvanëéngebruikeromgevendoorgrondvananderen.Inditaaneengeslotenstukgrondmogen
geengrenzenvoorkomenalswegen,waterlopenenspoorbanen.
Eenbedrijfskaveliseenaaneengeslotenstukgrondvanëëngebruikeromgevendoorgrondvananderen.Inditaaneengeslotenstukgrond
mogenterplaatseoversehrijdbaregrenzen,alswegen,waterlopenen
spoorbanen,voorkomen.Dehuisbedrijfskavelisdebedrijfskavelmet
bedrijfsgebouw(en).Dezekrijgtaltijdenuitsluitendalsnummer01.
Voorhetinvullenvankolom 12en13dienttewordennagegaan
welkekavelsofpercelensameneenbedrijfskavelvormen.Debedrijfskavelswordenvoorlopigwillekeurig,dochwelmetaansluitende
nummersvanaf01,ofbijbijbuitenblokkersvanaf02,genummerd.
VoordetabellenvandeCINhernummertdecomputerdebedrijfskavels
naargrootte.Hetbedrijfskavelnummerwordt inelkeregelingevuld
(zievoorbeeld)
VOLG BIJZONDERHEID
NUM

NUMMER

MER 2
1//02/
2//03/
3//01/
4//01/
5//04/
6//04/
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Indienopdebetreffendekavelofperceeleendijkofeenkade
voorkomtendezenietreedsinderoutenaardebedrijfsgebouwentot
uitingkomtvultmeninkolom 14code3in.
Kolom 15totenmet 17wordt ingevuldbijhetvoorkomenvanbijzonderheid 5.Bijeenkavelgewijze invoerwordtdezeinvullinggedaan
perkavel,bijeenperceelsgewijzeinventarisatiebijheteersteperceelvaneenkavel.Hierinwordtingevulddelengtevaneenverharde
bedrijfsweg intientallenmeters.
Kolom 18wordtgebruiktvoorhetvermeldenvanbijzonderheid7
wanneerdezevoorkomt.Dehiergehanteerdecoderingwijktafvandie
bijouderevoorschriften.Intevullen (bijeenperceelgewijze
inventarisatiebijheteersteperceelvande kavel):
Code 1.Indienhetperceelofdekavelgescheidenisvanenalleen
bereikbaarisviaeenkavelvandezelfdegebruikerdoor
overschrijdingvaneenterplaatseoverschrijdbarespoorbaan
ofautoweg
Code2.Indienhetperceelofdekavelbehoorttotdehuisbedrijfskavelenalleenbereikbaarisvanuitdebedrijfsgebouwen
middelsoverschrijdingvaneenalsnietoverschrijdbaarte
beschouwenverhardeweg
Code3.Indiendesituatiesvermeldbijcodes 1en2zichbeidevoordoen.
Kolom 19totenmet23wordtvooreenkavelgewijze inventarisatie
gebruiktteneindedecomputerbekend temakenuithoeveelbouwland
eenkavelbestaat.Zolangnoggeenprogrammatuurbeschikbaar isdat
eenbestandmetgrenzenvancultuurtoestandenkanleggenopeenbestandmetkavelgrenzendienendezegegevensmetdehand teworden
bepaald envastgelegd.Dedaarbijtehantereneenheid isdeare.
Vooreenperceelsgewijzeinventarisatieblijftdezehandelingachterwege.
Eenperceelbezitperdefinitieslechtseencultuurtoestand.Dit
betekent,datwanneerhetcentralepuntvaneenperceelisgelegen
binnendebegrenzingvaneencultuurtoestand hetgeheleperceeldie
cultuurtoestand bezit.Bijeenperceelsgewijzeinventarisatievindt
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berekeningvandecultuurtoestand plaatsmethetprogrammaCULTU.
Kolom24enmet28zijnbestemdvoorhetinvullenvandehoeveelheid
graslandvaneenkavelindiendeinventarisatiekavelgewijzeisopgezet.
Kolom29totenmet32,33totenmet37en38totenmetAlvoorrespectievelijk
erf,boomgaardenboomkwekerijonderdezelfdeomstandigheid.
Bestaateenkavelgeheeluitééncultuurtoestanddanwordtdekaveloppervlakteovergenomenvandeachterinderegelvermeldewaarde.
Komenopeenkavelmeerderecultuurtoestandenvoordanwordendiemet
dekleinsteoppervlakteberekenddoordezeuittepassenmeteen
schaallatofandereenvoudigmeetmateriaal.Groteprecisieishierbijnietverlangd.Eennauwkeurigheidvan10areisvoldoende.Deres-1
terende,grootste,oppervlaktewordtberekenddoorvandedoorde
computerberekendekaveloppervlakte deingevuldeoppervlaktenbinnendeanderecultuurtoestand(en)aftetrekken.
Inkolom42wordtmeteencode 1aangeduiddatglasteeltopde
kavelvoorkomt,metcode2datasperges,frambozenofanderemeerjarigetuinbouwgewassenopdekavelwordengeteeldofmetcode3
datzowelhetbij 1alsbij2vermeldeopdekavelvoorkomt.Slechts
vanbelangzijndekolommenwordeningevuld.
KDOCU

Hetbenodigdeponsconceptwordtverkregenmiddelshetprogramma
KDOCU.Hetprogrammalevertbehalvehetponsconceptookeenfile
HANDWEwaaropreedswordenvastgelegdbedrijfsnummerenvolgnummer
vankavelofperceel.Voorkleineregebiedenishetinteressantde
metdehandvastgelegdegegevensviaeenstandaard 'edit'-programma
aandefileHANDWEtoetevoegen.Bijgrotegebiedenwordthetgehele
ponsconceptdoorderdenverponst.
Vanbelanghierbijishetvolgendetemeldenoverdeindeling
vanhetponsconcept.Deteponsenkolommenzijngenummerd01toten
met42.Dekolomnummerszijnverticaalonderdebetreffendekolom
aangebracht.Waarisvermeld ,betekentditdatdecijferserboven
inkolom 14dienentekomenstaan.Somskunnenkolom 1en2blank
zijngebleven.Waarmogelijkzijnnummersinkolom 1totenmet8
aangehaald.Dezedienenechteropelkeregeltewordenherhaaldbij
hetponsen.Van het3-cijferigevolgnummer zijnslechtsdevanbelang
zijndecijfersingevuld.Methetponsendientdaarmeerekeningte
wordengehouden.Behalvededoordecomputer indekolommen 1toten
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met 11vermeldecijfersdienendemetrodeofgroeneballpointgenoteerdecijferstewordengeponst.Hetbestanddientindezelfde
volgordetewordengeleverdalsdeoriginelegegevensaangeven!
WordtgeponstdanwordtdefileHANDWEverwijderdvanschijfen
opnieuwgemaaktdoorinvoervandeverponsteconcepten.
HetprogrammaKDOCU stelt,nadatisingetoetstRU,KDOCU,de
vraag 'Deprogramma's SOORVenNUKAVofNUPERhebbentochalgedraaid?'.
Wordt0ingetoetsttentekendatditnietzoisofdatmenerniet
zekervanisdanstoptdeberekeningenkanmendezeprogramma's
alsnogtoepassen.Normaliterzaldeberekeningkunnenwordenvoortgezet*;.Gaatallesnaarwensdanstoptdezemetdemelding 'Verder!'.
TredenproblemenopmetdefilesORGAREen/ofHANDWEdanverschijnt
debekendefoutmelding 'FoutbijJR= ...,nummer ...'ophetbeeldscherm.
Depagina'svandeoutputzijngenummerd.Delengteervanisverschillendomzoveelmogelijkelkbedrijfgeheelopeenpaginate
krijgen.
CONHA

Nadatdeinvullingisgeschied endefileHANDWEindegoede
vormisgebracht ishetgewensthetinvullenzoveelmogelijkte
controleren.WanneerdefileHANDWEisverkregenmiddelsponsenis
hettevensvanbelangdatdecomputercontroleertofdevolgorde
vanderecordsjuist isenofgeenrecordszijnweggelatenofdubbel
zijngeponst.HetprogrammaCONHAcontroleertofdefileHANDWEqua
volgordeidentiekisaandefileORGAREenof,wanneerdeoppervlaktenvancultuurtoestandenzijningevuld,dekaveloppervlaktegelijk
isaandesomvandeoppervlaktenverdeeldnaarcultuurtoestand.
Ookwordt,watalleenvanbelangiswanneerdefileHANDWEisontstaandoorponsen,nagegaanofdebedrijfsnummersenvolgnummers
correctzijn.
Nadat isingetoestRU,CONHAwordtdevraaggesteld 'Isdeinventarisatiekavel-ofperceelsgewijzegedaan?'.Dit inverbandmeteen
controleopdeingevuldeoppervlakten,diewordtverrichtbijeen
kavelgewijzeinventarisatie.Mogelijkefoutenwordenalsvolgt
gemeld:
*Daarhetvoorkomtdatingebiedennaasterfalleengraslandofalleen
bouwlandaanwezigiswordtdemogelijkheid gebodenreedsdekolombouwlandofgraslanddoordecomputertelateninvullenophetponsconcept
enindefileHANDWE.Eenvraaghiertoestelthetprogramma.Waarerf
voorkomtwordtdeingevuldeoppervlaktelatereventueelgecorrigeerd
141

a. 'record ...vandefileHANDWEmet inhoud ...komtnietovereen
metdeovereenkomstigerecordvandefileORGARE ....NaverbeteringvanHANDWEdeprocedureherhalen!';
b. 'deinvullingvandeoppervlaktenbijvolgnummer...vanbedrijf...
isnietjuist';
c. 'defileHANDWEistekort.NaverbeteringvanHANDWEdeprocedure
herhalen!';
d.'foutbijJR= ...,nummer ...'.
Allemeldingensprekenvoorzich.Dejuisteafloopwordtgemeld
met'Verder'.
SAMEN

Opeenfile,metalsvastenaamRESULT,wordendevolgendegegevensvastgelegd involgordevanhetkavel-ofperceelnummer:
bedrijfsnummer,kavelnummer,perceelnummer,coördinatencentrale
punt,kavel-ofperceeloppervlakte,halvekavel-ofperceeldiepte,
debijzonderheid 2totenmet 10,deafstandvanhetontsluitingspuntnaardebedrijfsgebouwen,deafstandvanhetontsluitingspunt
naardedichtstbijgelegenverhardeweg.Metvolgendeprogramma's
wordenopdezefilenogmeergegevensvastgelegd.DefileRESULT
wordtvervaardigdmethetprogrammaSAMENnadatdefileHANDWEis
gecontroleerd.
Ditprogrammaleestgegevens invandefilesORGARE,ROUTES,
AFST,ONTAFSenHANDWE,sorteertzeopkavelenperceelnummeren
legthetresultaatvastopdefileRESULT.Foutmeldingenkunnenzijn:
'Hetaantalkavelofpercelenvanbedrijf ...is ...engroterdanin
hetprogrammavoorzien'en'Bijbedrijf ...komtkavelofperceel ...
dubbelvoor!'.Verschijntdeeerstefoutmeldingdandienteenaanpassingvanhetprogrammaplaatstevinden.Detweedefoutduidtop
eenvervelendesituatie.Defoutdienttewordenopgespoord.CorrectieskanmenhetbestmethetprogrammaHERSTaanbrengen.Indat
gevalcorrigeertmennamelijkzoweldefilePPxxxxalsdefileORGARE.
HiernaopnieuwhetprogrammaSAMENtoepassen.
Tijdensdebewerkingenwordtdebijzonderheid3nugoedingevuldterwijlook
wordtgekekenofbijzonderheid4moetwordeningevuld.
Mochteenvandeinvoer-filesnietdejuistelengtehebbendanwordt
gemeld 'eenvandefilesheeftnietdejuistelengte!!'.Deoorzaak
vandezefoutdienttewordenopgespoord.Ookdefoutmelding 'fout
bijJR= ...,nummer ...'kanvoorkomen.Eengoedeafloopwordt
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gemeldmet 'Verder!'.Bijgeconstateerdefoutentenaanzienvande
nummeringvankavelsofpercelenwordtgemeld 'Naverbeteringvan...
aangeduidefout(en)ditprogrammaherhalen'.
7.2.D o r p s b e h o r e n n u m m e r s , b i j z o n d e r h e i d
8 en l i g g i n g

b i n n e n de

d o r p s k o m

7.2.1.Kaartvoorbereiding
Inoverlegmetdeopdrachtgeverzijnglobaaldebegrenzingenvan
dedorpsbehorensvastgesteld en inkaartgebracht.Bijditoverleg
istevenshetaantaldorpsbehorensvastgelegd.Aandedorpsbehorens
zijnbenamingentoegekend.Inhetalgemeenkomtéëndorpsbehorenmet
buitenblokkersvoor.Hetnummervanditdorpsbehorenishethoogste
nummer.Debegrenzingvanditdorpsbehorenwordtnietvastgelegd,noch
gedigitaliseerd,behalvewaardegrensidentiekisaandievanandere
dorpsbehorens. Indehierbeschrevenprogrammatuur ismetslechts
éënbuitenblok-dorpsbehoren rekeninggehouden.Dienenmeerbuitenblokdorpsbehorens tewordenonderscheidendanzalmenallebuitenblokdorpsbehorensminus 1dienentebehandelenalsbinnenblok-dorpsbehoren.
Ditbetekentvoordiedorpsbehorenswelgrenzeninkaartbrengenen
digitaliseren.Mengeveinditgevaldegrensglobaalaandaarbijervoor
zorgdragenddatallevoorhetbetreffendedorpsbehorenvanbelang
zijndekavelsofpercelenbinnendegrensvallen.Voorhetdigitaliseren
vandiegrenzenweinigpuntengebruiken!'
Voorhetbepalenvandejuistedorpsbehorengrensiseenindezeparagraafbeschrevenwerkwijzeontwikkeld.Eendorpsbehorenwordtals
volgtgedefinieerd.Eendorpsbehoreniseenaaneengeslotengebied,
waarbinnen zoveelmogelijkgrondvoorkomt,dieingebruikisbij
bedrijvenineenbepaalddorpofwoonkernen/ofbedrijvendieopeen
bepaalddorpofwoonkernzijngeoriënteerd.Ditkanookeengedeelte
vaneendorp,woonkernofstreekbetreffen.
Dezedefinitiehoudtindatzoweinigmogelijkgronddientte
wordengebruiktineenanderdorpsbehorendanwaardebedrijfsgebouwenstaan.Doorincidenteeldedorpsbehorengrenswatteverschuivenkanvaakbeteraandedefinitiewordenvoldaan.Debeschreven
procedurebiedthiertoemogelijkheden.
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Degekozengrenzenwordennetjesovergebrachtopkaartmateriaal
waaropwordtgedigitaliseerd.Determ 'netjes'houdtindatdegrenzen
langskavelgrenzenenwegenofwaterlopendienentelopen.Zeerkleine
verspringingenmogenwordenverwaarloosd omhetdigitaliserenende
verderebewerkingennietonnodigkostbaar temaken.Bijdezevereenvoudigingmogencentralepuntenvankavelsofpercelennietineen
verkeerddorpsbehorenterechtkomendaarbijdeverderecomputerberekeningendeplaatsvandezepuntenbepalend zijnvoordebepalingvan
hetdorpsbehorennummer.
Dekniknuntenindedorpsbehorengrenzenbehoevennietteworden
gemarkeerd.Weldienenknooppunten,zijndepuntenwaarmeergrenzen
bijelkaarkomenofeenwillekeurigpuntindegrenswanneerslechts
ééndorpsbehorenvoorkomt,tewordenaangegeven.Treedteenbijzonder
gevalopwaarbijeendorpsbehorengeheelbinneneenanderdorpsbehoren
ligt,dandientdatdorpsbehorentewordendoorsnedendooreenwillekeurigelijndiehetenedorpsbehorenverbindtmetdegrensinhet
anderedorpsbehoren (enclave-constructiealsbijpercelen).Binnen
elk (behalvehetbuitenblok-)dorpsbehorenéénpuntmarkerenenhierbij
hetnummervanhetdorpsbehorenschrijven.Liggengrenzenverspreid
overmeerderebladendanopdebladrandwelpuntennauwkeurigaangeven
endezepuntenalsknooppuntenbeschouwen.
7.2.2.Digitaliseringvandorpsbehorengrenzen
Perbladwordtelkegrensvanknooppuntnaarknooppuntgedigitaliseerd.Nahetdigitaliserenvandegrenzenvolgthetdigitaliseren
vanpuntenbinnen devlakkenmetvermeldingvannummersvandorpsbehorens.Deuittevoerenwerkzaamhedenzijnalsvolgt:
a.Nummervanhetgebied intoetsen (3cijfers),daarnaCRLFintoetsen
b.Datumentijdvanbeginvandemeting intoetsen,bijvoorbeeld
79082911,daarnaCRLF
c.Nummervandeponsband intoetsen (3cijfers),daarnaCRLF*
d.Codeintoetsenvoorhetophetbladtemetenonderdeel,namelijk
cijfer0 (=metingdorpsbehorengrenzen),daarnaCRLF

*DitnummerookschrijvenophetbeginvandeponsbandmetdecodeOR.
Tevensopdeband schrijvendeminimaleenmaximalexenyvanhet
gedigitaliseerdeblad
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e.Codevoordekaartschaal intoetsen,hierbijis1=kaart 1:10000,
2«kaart 1:5000,3=kaart 1:25000,daarnaCRLF
f.I.DegoedecoördinateninhetstelselvandeRDvanhetmeest
zuidwestelijketemetenruitpunt ( 2 x 6 cijfers)intoetsen,
daarnaCRLF
II.DeHaromatbijdatpuntinstellenop010000010000
III.Deruitpuntenmetentebeginnenbijhethoekpuntlinksonder,
dochverder ineenwillekeurigevolgorde,waarbijnietduidelijkzichtbarepuntendienentewordenovergeslagen (ishet
aantalruitpuntengroterdan25danopregelmatigeafstanden
puntenoverslaan)
g.Metingvandegrenzenvanknooppuntnaarknooppunt!
1.Bintoetsendirectgevolgddoordemeting vandecoördinaten
vaneenknooppunt
2.devolgendeknikpuntenkiezenenmetenzodanigdatdegrens
redelijkwordtbenaderd (nietteveelknikpunten!)
3.hetlaatstepuntvaneengrensisweereenknooppunt.Deze
metenzondercode
h.Adgherhalenvoordevolgendelijn.Knooppuntenwordendusmeervoudiggemeten
i.Nadatallegrenzenzijngemetendebinnendevlakkengelegenpuntenmetenencoderenalsvolgt:
Codeintoetstendirectgevolgddoordemetingvandecoördinaten
vanhetpunt
j. Idemvoorallevlakken
k.ECRLFintoetsen
1.Datumentijdvanheteindevandemeting intoetsen+CRLF
Opmerkingen:
a) Foutendietijdensdemetingwordengeconstateerdkunnenop
soortgelijkewijzealsbijdemetingvanperceelgrenzenworden
aangeduid:HCRLFtegebruiken v o o r d a t

deCRLFisver-

meldenintoetsenvandebetreffenderegelherhalen (zalgezien
hetgeringeaantalintoetsingenzeldenvoorkomen),FCRLFte
gebruiken n a d a t deCRLFisvermeld endevoorgaandenu
vervallenregelherhalen,*CRLFtegebruikenvoorhetverwijderen
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vanhetvoorafgaandegedeeltevandemeting tebeginnenmetde
laatsteingetoetstecodeB.VCRLF tegebruikenomaantegeven
dateenandergedeeltedienttewordenvervangendoordenaV
gegeveninformatie.DecodeVmagalleenéénofmeerderekeren
nâdelaatstenormalemetingwordengebruikt.Automatischverwijderenvandefoutievegegevensisnietmogelijkdoorhetontbrekenvaneennummeringvandelijnstukken.Vervangingvanoude
gegevensdoornaVvermeldegegevensdientmenmethetprogramma
*ZZZZZ (ziepag.13)zelftedoen.DenaVvermeldegegevens
vervallenlaterwelautomatisch
b) Hetmaximalekaartvlakis100x 100cm.
7.2.3.Eerstedeelvandecomputerverwerkingvandorpsbehorengrenzen
Heteerstegedeeltevandecomputerverwerkingvandorpsbehorengrenzenbestaatuitcontroleopdemeetprocedure,transformatievan
decoördinaten,controleopdedigitaliseringdooreencontrolekarteringuittevoerenenaanelkaarkoppelenvangegevensdieop
meerderebladenzijngedigitaliseerd.
HetinlezenvandeponsbandmetBEGIN,hetverwijderenvanaangeduidefoutenmetDOBEA,hetcontrolerenvandedigitaliseringmetCUBOB,
hetberekenenvandegetransformeerdecoördinatenmetCUBÖC,het
middelenvancoördinatenbijknooppuntenmetCUBODenhetkarteren
vangrenzenennummersmetCUBOE,CRETFenPSICWisreedsbeschreven
inparagraaf4.4 en4.5.Alseerstelettervandefilenaamdientmen
deletter0tegebruiken.Degekarteerdemetingendientmente
controlerenmetdeoriginelekaarten.FoutenherstellenmetCOACF
ofCOBCF.
Wanneerallegrenzenopéénbladkondenwordengedigitaliseerd
kanmenderestvandezeparagraafoverslaan.
Voorverderebewerkingenishetvanbelangoverééncompleet
bestandmetdorpsbehorengrenzen tekunnenbeschikken.Metdeprogramma'sSAMPEenKOPFI (ziepar.4.6)maaktmeneendergelijkbestand.
Bijdeinvoervoor SAMPEdientmeneralleenoptelettendatalle
basisfileswordengenoemdendatallepuntenmetdecodeCachter
elkaaraanheteindvandenieuwefilekomentestaan.Desamenvoeging
dientmentecontrolerenterwijlhetookvanbelangisnategaanof
elkknooppuntgoedinhetbestand isterechtgekomen.Dehiertoe
benodigdehandelingenzijnbeschreveninpar.4.7.
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7.2.4.Totgeslotenpolygonenformerenvanbegrenzingendiealslijnsegmentenzijngedigitaliseerd
Bijdeinpar.7.2.5,7.2.6,7.3.3,7.4.3,7.5en7.8.3beschrevenbewerkingendienengrenzenvanvlakkenalsgeslotenpolygonenbeschikbaart e z p .
Daarhetdigitaliserenvanlijnsegmentenenhetdoordecomputer
daaruitconstruerenvanvlakgrenzengoedkoperisdanhetdigitaliseren
pervlakvandecompletebegrenzing,wanneertussenknooppuntenveel
knikpuntenzijngelegen,wordtbehalvebijhetdigitaliserenvanpercelen
enkavelsdeeerstewerkwijzevoorgestaan.Hetaanelkaarkoppelenvan
TAKKO

lijnsegmententotvlakgrenzengeschiedtmethetprogrammaTAKKO.Het
programmamaaktautomatischvooreendaarvoor inaanmerkingkomende
file*p****metlijnsegmenteneenfile*Q****metgeslotenpolygonen.
Hetvraagtintetoetseneennaamvaneenfilemetgegevensvante
koppelenlijnsegmenten.Voordorpsbehorengrenzen isdenaamOP****.
Vanelklijnsegmentwordtvastgelegd decoördinatenvanbeginen
eindpuntenderichtingvandeeersteenlaatstezijde.Allegegevens
wordenzowelinheenrichting alsinterugrichtingvastgelegd.Ook
wordtvastgelegd eenvolgnummervanhetlijnsegmentenwaarhet
lijnsegment istevindenopdefile*p****.Mochthetaantallijnsegmentengroterzijndaninhetprogrammaisvoorziendanstoptde
berekeningmetdemededeling: 'Hetaantallijnsegmentenisgroter
danvoorzien.Verdereberekening ishierdooronmogelijk.ST0P1'.
Overlegmetdeontwerpervanprogramma's isnodigomnategaan
hoeindatgevaldienttewordengehandeld.Doetzicheensituatie
voorwaarbijeenlijnsegmentmeteenlengte0voorkomtdanverschijnt
demelding 'Bijrecord

komteenlijnstukmeteenlengte0voor'.

Deberekeninggaatvooreerstdoortotdegehelefileisingelezen
teneindemeerfoutenoptesporen.Danstoptdeberekeningmetde
melding 'Verdereberekening ishierdooronmogelijk.ST0P1'.Deoorzaak
vandegesignaleerdefoutdientmenoptesporen.Isdefoutontstaan
doorhettenonrechtemiddelenvancoördinatenvanverschillende
punten (metCUBOD)dandientmenmetCOACFdefoutteherstellen.Moet
hetlijnstukeruitdanbeideeindpuntenuithetbestandlatenverdwijnenmetCOCCF.
DebewerkingvanhetprogrammaTAKKOgaatvoortmethetsorteren
vandevastgelegdecoördinatenvanknooppuntenopx-coördinaat en

147

bijgelijkexopy-coördinaat.Vervolgenswordtnoggecontroleerd
ofminstens 1puntbinnendevlakken (c.q.hetvlak)isgedigitaliseerd.
Indienditniethetgeval isdanverschijntdemelding 'Erisbinnen
geenenkelvlakeenpuntgedigitaliseerd.Verdereberekening ishierdooronmogelijk.ST0P1'.Indatgevaldientmenalsnogcoördinaten
toetevoegenmetCOCCF.Innormalegevallenleesthetprogrammade
coördinatenvanbinnendevlakkengedigitaliseerdepunteninmetde
erbijvermeldecodes.Eventueelverschijntdemededeling 'Hetaantal
binnenvlakkengedigitaliseerdepuntenisgroterdanvoorzien.Verdere
berekening ishierdooronmogelijk.ST0P1'.
Inhetalgemeenzaldeeerderbeschrevenfoutmeldingvanhetaantallijnstukkeneerderoptredendandehierbeschrevenfoutmelding.
Ookhierisoverlegmetdeontwerpervandeprogramma'snodigvoor
verderebewerking.
Verlooptallesnaarwensdanwordtnueenhulpfilegemaaktop
devastemagneetschijf.Gaathierbijietsmisdanwordtgemeld
'foutbijJR=

nummer

'.(Dezefoutmeldingkanookvoor-

komenbijlezenvanenschrijvenopschijf).Vervolgensgaatde
computernawelkezondermeergeslotenpolygoneninhetbestandaanwezigzijn.Ditkunnenzowelenclavesalsexclaveszijn.Grenstde
polygoonaangeenanderlijnsegmentdanwordtaangenomendatdekring
compleet isbewerkt.Ishetniethetgevaldanwordtlaternagegaan
ofdepolygoontevenseendeelisvandebegrenzingvaneenander
vlak.Eencode2respectievelijk 1wordtinhetbestandvastgelegd
teraanduidingvandeaangetroffensituatie.
Hiernawordendecoördinatenvandegehelegrensontleendaan
defile*p****envastgelegd inhetwerkgeheugenvandecomputer.
Danvolgteenberekeningwelkbinnenvlakkengedigitaliseerdpunt
binnendebetreffendegrensisgelegen.Wordtgeenpuntgevondendan
gaatdeberekening eenvoudigverder. (Dezesituatiekanbijeengoede
controlevandecontrolekarteringnietvoorkomen).Bijeengoede
bewerkingwordenopdefile*Q****vastgelegddecodemethetaantal
knikpuntenvandegrens,deminimalexenyvande polygoon,de
maximalexenyvandepolygoonendecoördinatenvandeknikpunten
indegrens.
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Nadatallezondermeergeslotenpolygonenzijnbewerktgaatde
berekeningverdermetdelijnsegmentendienieteerdermetdeberekening inaanraking zijngekomen.Decoördinatenvanheteerste
lijnsegmentdataandezevoorwaardevoldoetwordenvastgelegdin
hetwerkgeheugenvandecomputer.Eventueelkanbijdezeende
hiernakomendebewerkingendemelding 'Hetaantalpuntenvande
randvaneenvlakisgroterdanvoorzien.Verdereberekeningis
hierdooronmogelijk.ST0P1'verschijnen.Indatgevalisoverleg
nodigmetdeontwerpervandeprogramma'soveroplossingvandit
probleem.Normaalgaatdeberekeningverdermethetnagaanofde
kringreedsgeslotenis,hetopzoekenvanderichtingvandelaatste
zijde,hetopzoekenwelkelijnsegmententevensinhetknooppuntaankomenenhetnagaanwatdemeestlogischevolgordeisvoorvoortzettingvandegrens.Indiengeenaansluitend lijnsegmentkanworden
gevondendanverschijntophetbeeldschermdemelding:'Erisgeen
aansluiting tevindeninhetpuntmetx= ...eny= ....Hetpunt
komtvoorinderecords:

Verdereberekening ishierdoor

onmogelijk.ST0P1'.Deoorzaakvandezefoutdienttewordenopgespoord,hetbestand *p**** tewordengecorrigeerd enhetprogramma
opnieuwtewordengestartnahetverwijderenvandefile*Q****.
Wanneerdekringgeslotenisgaatdecomputernawelkebinnenvlakken
gedigitaliseerdepuntenzichbevindenbinnendegeconstrueerdepolygoon.
Isditaantalgroterdan1danwordtaangenomendateen'omhullende'
polygoonisgeconstrueerd endatdezenietbehoefttewordenvastgelegd.Isééncentraalpuntgevondendanwordenopdefile*Q****
vastgelegddecodevanhetvlak,hetaantalknikpuntenindegrens,de
minimalexenyendemaximalexenyvandegrens,decoördinaten
vandeknikpuntenvandegrens.Wordtgeencentraalpuntaangetroffen
danwordthiervanalsvolgtmeldinggedaanopdeprinter 'Binneneen
polygoonmetcentralecoördinatenvanongeveer

isgeencentraal

puntgevonden.Eenanderefout,dieverder geen consekwentiesheeft,
kanzijndathetvlakvakerisgeconstrueerd'.Ditlaatstetreedtop
wanneereenvlaklosvananderevlakkenstaatenopdegrensvan
datvlakmeerdereknooppuntenzijnaangeduid.Deberekeninggaat
zondertestoppenverder.Treedteenfoutmelding 'ST0P12'opdan
dientoverlegd tewordenmetdeontwerpervandeprogramma's.
Nadatallevlakkenzijngeconstrueerd gaatdecomputernaofalle
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binnendevlakkengedigitaliseerdepuntenzijnverwerkt.Wanneerdit
niethetgeval iswordthiervanopdeprintermeldinggedaanen
welalsvolgt:'Nietverwerktcode ....metx= ....eny=....'.
Deopdevasteschijfvervaardigdefileisvanhettype3
(sequentieel telezen). Voordiverseberekeningenishetplezierig
tekunnenbeschikkenovereentype2file (random-access),waaraan
menopwillekeurigeplaatsensnelinformatiekanontlenen.Hiertoe
wordtdefilevandevasteschijfnaardelosseschijfgekopieerd
metwijzigingvanhettypeentoevoegingaanhetbeginvandevermeldingvanhetaantalrecordsendelaagstexenyvanhetbestand.
Zijnopdeprinterfoutmeldingenterechtgekomendansluitde
bewerkingafmetdemelding 'Letopfoutmeldingenopdeprinter.
Indiennietvanbelangverder'.'.Isallesgoedverwerktdankomt
inplaatsvandevorigezindekreet'verder'.'.
7.2.5.Controleofdegekozendorpsbehorengrensjuistis
Indienerslechtsëéndorpsbehorenisvoorbinnenblokkavelsen
éénvoorbuitenblokkerskunnendeindezeparagraafbeschrevenwerkzaamhedenwordenovergeslagen.Indeanderegevallenwordteenproceduregevolgddiehierwordtbeschreven.Dezeprocedureheefttendoel
doorhetzogoedmogelijksituerenvandedorpsbehorengrenzenhet
gebruik ineenanderdorpsbehorendanwaarinzichdebedrijfsgebouwen
bevindentebeperken.
DOBKP HetprogrammadatnuvolgtheetDOBKP.Hetverrichtdevolgendehandelingen:
a.bepalenofeenbedrijfbuitenblokker isaandehandvanhet
alofnietvoorkomenvanhetnummervandehuiskavel
b.bepalenwathetdorpsbehorennummervandebedrijfsgebouwen
isbijeenbinnenblokker
c.bepalenwathetdorpsbehorennummervanelkekavelof
perceelis.
Hetprogrammavraagteerstoptegevenwathetdorpsbehorennummervandebuitenblokkers is.Komtkavel 1voordanwordt
aangenomendathetbedrijfeenbinnenblokkeris,zonietdan
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wordthetbedrijfautomatischeenbuitenblokker.Dezekeuze
wordtzogedaanomdathetpuntwaareenbuitenblokkerhetblok
viahetwegennetbinnenkomt,endatbijdeafstandsberekening
eenrolspeelt,binneneenbinnenblok-dorpsbehorenkanliggen.
Wordteenfoutgemaaktbijhandelingenmetdemagneetschijf
dankaneenfoutmeldingvoorkomenvaneenbekendevorm.
Isdeberekeningvoorallebedrijvenuitgevoerddanverschijnt
demelding: 'Naamfilemetalskringenvastgelegdedorpsbehorengrenzenintoetsen.OQ****'.Nahetintoetsenvandebetreffende
naamgaatdebewerkingverdermethetinlezenvandezefile
enhetuitvoerenvanberekeningengenoemdadbenc.
Eenfoutmeldingdiekanvoorkomenis:'Hetaantalpuntenin
eenkringisgroterdaninhetprogrammavoorzien'.Overleg
metdeontwerpervandeprogramma's isnodigomdanverderte
kunnengaan.Hetzelfdeisvantoepassingwanneerdemelding:
'Hetaantalpuntenindedorpsbehorengrenzen isgroterdanin
hetprogrammavoorzien',verschenenisophetbeeldscherm.
Normaliterwordtdebewerkingdoorhetprogrammabeëindigdmet
demelding 'verder!'.
HetresultaatvandebewerkingmetDOBKPwordtvisueelgemaakt
middelseenkartering.Dezekarteringbestaatuithetschrijven
vanhetdorpsbehorennummervandebedrijfsgebouwenvaneen
bedrijfbijhetcentralepunt vankavelofperceelindiegevallenwaarbijhetdorpsbehorennummervandebedrijfsgebouwenniet
identiekismethetdorpsbehorennummervankavelofperceel.
VREDN HetprogrammaVREDNverzorgtdetekeninstructiesvoordeze
kartering.Naarkeuzekanmen,decomputervraagthiernaar,
allegebruikineenanderdorpsbehorenzichtbaarlatenmaken
ofalleenlatenaanduidenwelkekavelsingebruikzijnbij
buitenblokkers.Bijdekeuzevandejuistegrenstussendorpsbehorenszalmendeeerstgenoemdewerkwijzevolgen.Eventueel
kanmeninstift2geenpenmonterendaarhetaangevenvan
kavelsingebruikbijbuitenblokkersopdatmomentvandeproceduremindervanbelang is.Laterkanmenhetprogrammaopnieuw
gebruikenteneindejuistdekavelsingebruikbijbuitenblokkers
telatenmerken.
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Gevraagdwordtdekaartschaal intetoetsenendecoördinaten
linksonderenrechtsbovenvanhettetekenenbladoptegeven.
Dezevragenhoudenindat,indieneengebiedmeerderekaartbladenomvat,,deprocedurevanafditprogrammavakermoetworden
herhaald.Foutmeldingendiekunnenvoorkomenzijnvandebekende
vorm.Daarnaastkanvoorkomen 'Hetaantaltekarterennummers
isgroterdaninhetprogrammavoorzien'.Indatgevaldient
overlegtewordengepleegdmetdeontwerpervandeprogramma's
alvorensverderkanwordengewerkt.Ookzoumenhettekarteren
bladkunnenverkleinen.Naheteerderreedsbeschrevenprogramma
CRETFvolgtmetPSICWdekarteringvannummers.Dezekartering
vindtintweekleurenplaats,waarbijbeidepennenschijnbaar
willekeuriggeactiveerdworden.Metpen1wordendenummers
vanbinnenblokkersgeplot,metpen2denummersvandebuitenblokkers.Omdathetwijzigenvandelaatstecategorieinhet
algemeennietmogelijk is,vooroverlegoverdezezaakis
eventueelmethetICWgewenst,kanmenookwelinstift2geen
penmonteren.
DeverkregenkarteringdientinoverlegmethetICWteworden
bestudeerd.Waarinkavelsofpercelen,diedichtbijderand
vaneendorpsbehorenliggen,metpen1nummerszijngeplaatst
kanmendedorpsbehorengrenswijzigen.
Hoeingrijpenddezewijzigingenzullenzijnmoetinoverleg
wordenvastgesteld.Zijngrenswijzigingenaangebrachtdandienen
denieuwegrenzentewordengedigitaliseerd opeenwijzebeschreveninpar.7.2.2 en7.2.3.Zijnveelgrenzengewijzigd
dankanmenhetbestdemetinggeheelopnieuwdoenendeoude
fileOP****latenvervallen.WarendewijzigingenminderingrijpenddankanmenmetSAMPEenKOPFI(ziepar.4.6)een
nieuwbestandmakenbestaandeuiteengedeeltevanhetoude
bestandOP****enhet nieuwgemaaktebestandOP****- In
iedergevaldeoudebestandenOQ****enDNKLCClatenvervallen.
OokdientiniedergevalhetprogrammaTAKKO,beschrevenin
par.7.2.4 tewordentoegepast.Ofdeindezeparagraafbeschrevenhandelingenzullenwordenherhaald dientinoverleg
tewordenvastgesteld.
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7.2.6.Vastleggingdorpsbehorennummerenbepalingligging
binnendorpskom
DOEVR MethetprogrammaDOEVRwordendevolgendehandelingenuitgevoerd.
a.bepalenofeenbedrijfbuitenblokker isaandehandvanhet
alofnietvoorkomenvanhetnummervandehuiskavel
b.bepalenwathetdorpsbehorennummervandebedrijfsgebouwen
isbijeenbinnenblokker
c.bepalenofdebedrijfsgebouwenbinneneendorpskom(zie
hoofdstuk3)zijngelegen
d.bepalenwathetdorpsbehorennummervanelkekavelofperceel
is
e.bepalenofeenkavelofperceelbinneneendorpskomofeen
daarmeegelijkgesteld goedgekeurd 'uitbreidingsplan'ligt.
Hetprogrammavraagteerstoptegevenwathetdorpsbehorennummerisvandebuitenblokkers.Directdaarnakomtdevraag
'Naamfilemetalskringenvastgelegde dorpsbehorengrenzen
intoetsen OQ****'.Leterwelopdatdelaatsteversievanfile
OQ****beschikbaar is.Hiernastartdeberekening.
Eenfoutmeldingkanvoorkomenvandevorm 'foutbijJR=.,..,
nummer ....'.Ookzouvoorkunnenkomendemelding 'Hetaantal
puntenineenkringisgroterdaninhetprogrammavoorzien'of
'HetaantalDuntenindedornsbehorensrenzenendegrensvande
dorpskom isgroterdaninhetprogrammavoorzien.'Inbeidegevallen
dienttewordenoverlegdmetdeontwerpervandeprogramma's
overeenvoortzettingvandeberekeningen.
Nahetinlezenvandedorpsbehorengrenzenwordtgevraagdin
tetoetsendenaamvandefilemetgrenzenvandorpskom(men).
(DP**«t*).Debeschrijvingvandevervaardigingvandezefile
isvastgelegd inhoofdstuk3.Opdereedsverkregenfile
RESULTwordenderesultatenvandeberekeningenvastgelegd.
Deberekeningstoptmetdemelding 'verder!'.
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7.3.C u l t u u r t o e s t a n d
Dehierbeschrevenhandelingenzijngebaseerdopeenwerkwijze
dieistoegepastinenkelegebieden.Voorzeergrotegebiedenlijkt
eenandere,elderstebeschrijven,werkwijzebeter.Eennadeelvande
hierbeschrevenwerkwijzeiseenzekeregevoeligheidvoorfouten.
Ofdeanderewerkwijzealleproblemenechteruitsluitzaldevraag
zijn.
7.3.1.Kaartvoorbereidingvoorhetdigitaliserenvandecultuurtoestand
Dewerkwijzegaatervanuitdatzoweinigmogelijkwordtgedigitaliseerd.Ditbetekentdatdecultuurtoestanddiehetmeestvoorkomt,
bijvoorbeeld grasnietwordtgedigitaliseerd,dochalseen'restpost'
wordtbeschouwd.Bijdekaartvoorbereidingwordtdeoverwegendecultuurtoestand 'vergeten'!Basismateriaalvoorhetaangevenvante
digitaliserengrenzenvancultuurtoestandenkanzijntopografische
kaarteninkleurofspeciaalvastgelegdeterreinppnamen.Eenzeer
goedewerkwijzeisheteerstdegrenzenaantegevenopeenafdruk
vaneencontrolekarteringvankavel-ofperceelgrenzenvervaardigd
metOPGRE (ziepag.41 ).Menkandandegrenzen,waarvanbelang,
overdeeerdergedigitaliseerdegrenzenlatenlopen.Ookkanmendoor
inkleuren perkavelofperceelnalopenofdecomputerdecultuurtoestandkanberekenen.Bijeenperceelsgewijzeinventarisatiebehoeft
inhethuisperceelgeencoderingvoorerftewordenaangebracht.
Menkanindatgevalerfrekenenbijdemeestvoorkomendecultuurtoestand.Decomputertesteerstophetvoorkomenvanhuisperceel
enslaat,waaraangetroffen,deberekeningvancultuurtoestandover.
Weldientmeneroptelettendatnietalleervenbijeenperceelsgewijzeinventarisatiehuispercelen zijn.Degrenzenvanderesterende
ervendienentewordenaangegeven.Bijeenkavelgewijzeinventarisatiedienendegrenzenvanalleerventewordenaangeduid.
Nadatalletedigitaliserengrenzeninkaartzijngebracht
kunnenzeeventueelwordenovergenomenopeenblancotopografische
ondergrond.Deknooppuntenvandelijnen,zijndedepuntenwaar
meerlijnenbijelkaarkomenenwanneereenvlakwordtbegrensddoor
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eengeslotenpolygoon,waargeenanderepolygonenopuitkomen,één
willekeurigpunt,dienenmeteenscherpemarkering tewordenaangeduid.Dezeknooppuntenwordenmeerderekerengemeten.Demetingen
dienenzodichtmogelijkbijelkaarteliggen.Eengoedemarkering
vandiepuntenisdaarvoorvanbelang.
Voordeaansluitingvanverschillendebladenziepar.3.2.
Naasthetmarkerenvandeknooppuntenbestaatdevoorbereidingalleen
uithetaanbrengenvanéénkruisjeinelkvlakbegrensddoorte
metenlijnen,dochverderopeenwillekeurigeplaats.Bijzo'nkruisje
hetnummerschrijvendatdecultuurtoestandaangeeft.Denummering
vandemeestvoorkomende isalsvolgt:

1.bouwland

8.aspergebedden

2.grasland

9.staandglas-cultuur 22.woestegrond

3.hoogstamboomgaard 10.platglas-cultuur
4.struikvormboomgaard
5.klein-fruit
6.tuingrond

11.bloembollen
,2> e r f

17.griend

23.braakland
31.grasmetpopulierenteelt

, 6<b o o m k w e k e r i j

32.grasmethoogstamboomgaard

Voordecoderingvananderecultuurtoestandendientoverleg teworden
gepleegd.Knikpuntenindegrenzenvancultuurtoestandenwordenniet
gemarkeerd.Zijwordentijdenshetdigitaliserengekozen.
7.3.2.Digitaliseringvandecultuurtoestand
a.Nummervanhetgebied intoetsen (3cijfers),daarnaCRLFintoetsen
b.Datumentijdvanbeginvandemeting intoetsen,bijvoorbeeld
81040513,daarnaCRLF
c.Nummervandeponsband intoetsen (3cijfers),daarnaCRLF*.
d.Codeintoetsenvoorhetophetbladtemetenonderdeel,namelijk
6(=meting cultuurtoestand),daarnaCRLF
e.Codevoordekaartschaalintoetsen,hierbijis1=kaart 1 : 1 0 000,
2=kaart 1:5000,3=kaart 1:25000,daarnaCRLF
f.I.DegoedecoördinateninhetstelselvandeRDvanhetmeest
zuidwestelijkeruitpunt ( 2 x 6 cijfers)intoetsen,daarna
CRLF
*üitnummerookschrijvenophetbeginvandeponsbandmetdecodeCR.
Tevensopdeband schrijvendeminimaleenmaximalexenyvanhet
gedigitaliseerdeblad
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II.Dedigitizer instellenop010000010000bijdatruitpunt
III.Deruitpuntendigitaliseren,bijeengrootaantalopregelmatigeafstandenéénoverslaan
g.Metingvandegrenzenvanknooppuntnaarknooppunt!
1.Bintoetsendirectgevolgddoordemetingvandecoördinaten
vaneenknooppunt
2.devolgendeknikpuntenkiezenenmetenzodanigdatdegrens
redelijkwordtbenaderd
3.hetlaatstepuntvaneengrensisweereenknooppunt.Deze
metenzondercode
h.Adgherhalenvoordevolgendelijn.Knooppuntenwordendus
meervoudiggemeten
i.Nadatallegrenzenzijngemetendebinnendevlakkengelegen
puntenmetenencoderenalsvolgt:
Codeintoetsendirectgevolgddoordemetingvandecoördinaten
vanhetpunt
j. Idemvoorallevlakken
k.ECRLFintoetsen
1.Datumentijdvanheteindevandemeting intoetsen+CRLF.
Opmerkingen:alsdeopmerkingenbencbijhetdigitaliserenbeschrevaninpar.3.3.
7.3.3.Computerverwerking digitaliseringcultuurtoestand
Decontroleopdedigitaliseringvandecultuurtoestandwordt
opeenzelfdewijzeuitgevoerd alsbeschreveninpar.4.4 t/m4.7.
InplaatsvandedaarvermeldeletterTwordthierdeletterCgebruikt.Deprogramma'sdie,indiengeenfoutenwordenaangetroffen
iniedergevalmoetenwordengebruiktzijn:BEGIN,D0BEA,CUB0B,
CUB0C,CUB0D,CUB0E,CRETF,PSICWenK0KN0.
Nadatisgeconstateerddatallegrenzengoedzijngesitueerd,
geencodeszijnvergeten,pervlakslechtsééncodevoorkomt,geen
foutecodesvoorkomen,opéénplaatsnietvakereencodeisvermeld
endepijltjesdiemetK0KN0zijngeplaatstineenjuistaantal
(nietteveelennietteweinig)voorkomenkandebewerkingverder
gaan.
Heteerstedeelvandebewerkingbestaathierindatmethet
programmaTAKK0 (ziepar.7.2.4)degedigitaliseerdegrenzenvan
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cultuurtoestandenwordenomgevormd totgrenzenvangeslotenvlakken.
Hettweededeelvandebewerkingbestaathierindatbijeenperceelsgewijzeinventarisatiewordtnagegaanmetbehulpvanhetcentrale
puntvanhetperceelwatdecultuurtoestandvanhetbetreffendeperCULTU ceelis.Deze

berekeningwordtgedaanmethetprogrammaCULTU.

Alseerdervermeldkrijgteenhuisperceeldecodeerf.Voorandere
percelenwordtnagegaanofhetcentralepuntvanhetperceelisgelegenbinneneengedigitaliseerdegrensvancultuurtoestanden.Is
dithetgevaldanwordtdecodeervanverwerktindeeerderreeds
vervaardigdefileRESULT.Vindtdecomputergeencultuurtoestand
danwordtdecodevandecultuurtoestand diehetmeestvoorkomt
aangehouden.
Deeerstevraagvanhetprogrammais'Watisdecodevande
meestvoorkomende,nietgedigitaliseerde,cultuurtoestand?'.Ook
alzoumendecultuurtoestandvolledighebbengedigitaliseerddan
dientopdezevraageenzinnigantwoord tewordengegeven(bijvoorbeeld2=grasland).Detweedeopdrachtis:'Naamfilemetals
kringenvastgelegdegrenzenvancultuurtoestandenintoetsenCQ****1.
Nahetintoetsenvanhetbetreffendenummergaatdeberekening
beginnen.
Foutmeldingendiekunnenoptredenzijn:
a. 'FoutbijJR=

nummer ....'

b. 'Hetaantalpolygonenmetgegevensbetreffendecultuurtoestand
isgroterdaninhetprogrammavoorzien'
c. 'Erkwameencodecultuurtoestand=0ofnegatiefvoor.Dezeis
veranderd in....'
d. 'Hetaantalpuntenineenbegrenzingvaneencultuurtoestandis
groterdaninhetprogrammavoorzien'
e.'Hetaantalpunteninbegrenzingenvandecultuurtoestandenis
groterdaninhetprogrammavoorzien'.
Voorhetzoekenvaneenoplossingomverdertekunnenrekenen
nahetaantreffenvandefoutmeldingengenoemdadb,denezaloverlegmetdeontwerpervandeprogramma'snodigzijn.Bijhetvoorkomenvandefoutmeldingadcblijktdatdecontrolevan dedigitaliseringnietvoldoendewas.Denuingevuldecodeisdievande
cultuurtoestanddiehetmeestvoorkomt.Wilmenditwijzigendan
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ishetverstandigdefoutindefileCP****optezoeken,metTAKKO
eennieuwefileCQ****temakenendeberekening teherhalen.
Tijdenshetverwerkenvandecultuurtoestand isookdecodering
voormeerjarigetuinbouwgewassenopdejuisteplaatsaangebracht.
Debewerkingwordtindemeestegevallenbeslotenmetdemelding
'verder'.'.
PastmenhetprogrammaCULTUtoebijeenkavelgewijzeinventarisatie*danisdeberekeningalleengoedvoorkavelsdiegeheel
zijnbedektmetëéncultuurtoestand.Inanderegevallendienengrenzen
metelkaartewordengesneden.Hetdaartoebenodigdeprogrammawordt
eldersbeschreven.
OPBAL Ismengeïnteresseerd indegedigitaliseerdeoppervlaktesvan
cultuurtoestandendankanmenhetprogrammaOPBALlatendraaien.
Ditvraagtalsinvoerdefilemetalskringenvastgelegde
grenzenvancultuurtoestanden (CQ****).Deoppervlaktesworden
berekend engesommeerdpercodeafgebeeldopdeprinter.
Deberekeningwordtafgeslotenmetdemelding'gereed'.'
Hetprogrammakanookwordengebruiktbijdorpsbehorens,
bodemtypenenvakgrenzen.

7.4.D o o r d i g i t a l i s e r e n
h o e v e e l

p e r c e l e n

a a n g e v e n

een kavel

uit

is

o p g e b o u w d
7.4.1.Inleiding
Bijeenperceelgewijzeinventarisatiewordtviahetkavelnummer,
datonderdeeluitmaaktvanhetperceelnummer,bekendwelkepercelen
sameneenkavelvormen.Hiermeeisdantevensbekenduithoeveelperceleneenkavelisopgebouwd.Daarelkperceelperdefinitieslechts
eencultuurtoestandbezitisookdeverdelingvanhetaantalpercelen
perkaveloverdediversecultuurtoestandeneenvoudig tegeven.De
hiervoorbenodigdeberekeningenzijntevindenbijdebeschrijving
vandeprogramma'sCULTUenPEKAV.
Bijeenkavelgewijzeinventarisatiewordenperceelgrenzenniet
gedigitaliseerd.Hetisdannietmogelijkviaautomatischewegte
*WanneermenopdefileHANDWEinformatiebetreffendedecultuurtoestand
heeftvastgelegdblijfttoepassingvanhetprogrammaCULTUachterwege
daardecultuurtoestanddanreedsisvermeld
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bepalenwathettotaleaantalpercelenperkavelisenwatdeverdelingervanoverdekavelpercultuurtoestand is.Opdeeenofandere
wijzedienendezeaantallendecomputerbekend tewordengemaakt.
Eenmogelijkheid isdezegegevensvastteleggenopeenponsconcept,ditteverponsenenintevoerenindecomputer.Hetismogelijk
daarbijefficientvandebedrijfskaartjesgebruiktemaken.Opdie
kaartjeszijnimmerszowelkavelgrenzenalstopografischeondergrond
tevinden.Hetnagaanhoedeverdelingvanhetaantalpercelenover
dediversecultuurtoestandeniswordtbemoeilijktdoordatdanander
kaartmateriaaldienttewordengeraadpleegd.
Eenbeterewerkwijzeisgebruiktemakenvandigitaliserenen
beschikbaredigitalebestanden.Belangrijkekostenbesparingenkunnen
daarbijwordenverkregenmetbehoud enwellichtverbeteringvande
kwaliteitvanhetcijfermateriaal.Wilmenuitsluitendnagaanuit
hoeveelperceleneenkavelisopgebouwddankanmenalsvolgtte
werkgaan.Basismateriaal iseenkaartwaaropkavelgrenzenencentrale
puntenvandekavelsdoordetekenmachinezijngetekendoptopografischeondergrond.Voorelkekavelgaatmennauithoeveelpercelende
kavelbestaat.Indienditaantalgelijkisaanééngeeftmeneen
streepjedoorhetcentralepunttentekendatmendekavelheeft
bekeken.Ishetaantalpercelenvaneenkavelgroterdanééndan
noteertmenditaantalbijhetcentralepuntvandekavel.Nadatalle
kavelszijnbekekenwordendiecentralepuntengedigitaliseerdwaarbijeengetalisvermeld.Tevenswordtbijelkevastgelegdecoördinaathetgetalingetoetst.Nadatdedigitalisering isverwerkttot
eencomputerbestand metgetransformeerdecoördinatengaatdecomputerberekenenvanwelkekavelsinformatiebeschikbaar isdoorvergelijkingvandejuistecoördinatenvandecentralepuntenmetdebij
denieuwedigitaliseringverkregencoördinatenervan.Debenodigde
aantallenwordenvervolgensvastgelegd opdejuisteplaatsinhet
voorverderebewerkingengebruiktebestand.
Wilmentevensvermeldenhetaantalpercelenvandekavelverdeeld
naarcultuurtoestanddankanmenvandebovenbeschrevenwerkwijze
gebruikmakenmitsmeneenuitgebreidercoderinghanteert.Eengroot
nadeeldaarvanisdanhetintypenvanveelgegevens,watdesnelheid
vanwerkenbenadeelt.
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Eennogbeterewerkwijze ismogelijkdietevensoptimaalgebruik
maaktvanbeschikbaredigitalebestanden.Gebruiktwordenbestanden
met incoördinatenvastgelegdekavelgrenzenengrenzenvancultuurtoestanden.Hetbestandmetgrenzenvancultuurtoestandenkaninhoge
mateincompleetzijn.Slechtsdiebegrenzingenvancultuurtoestanden
behoeventezijngedigitaliseerddieopoflangsgrondenvangedigitaliseerdekavelsvoorkomen.Ookkunnendebegrenzingenvandecultuurtoestanddiehetmeestvoorkomtwegzijngelaten.Komtoverwegend
graslandvoordanbehoevengrenzentussenwegenengraslandbijvoorbeeldniettewordengedigitaliseerd.Ookdorpskommenkunnendaarbij
alsgraslandwordenbeschouwd.Beschikbaardienttezijneenoptopografischeondergrondgetekendekaartvandekavelgrenzenvoorzienvan
informatieovercultuurtoestand,voorzoverdelaatsteisgedigitaliseerd.Percultuurtoestand enperkavelgaatmennahoeveelpercelen
daarinliggen*.Ishetaantalgroterdanééndanvermeldtmendit
aantalopeenwillekeurigeplaatsbinnendekavelenbinnendebetreffendecultuurtoestand.Indienopeenkavelopmeerdereplaatseneen
cultuurtoestandvoorkomt,gescheidendooreenandere,danwordthet
aantalpercelenvandiecultuurtoestandvermeld inéénvandesamenstellendedelen.Bestaatdekaveluitslechtséénperceelofpercultuurtoestanduitéénperceeldangeeftmenmeteenstreepjeaandat
mendebetreffendekavelheeftbekeken.Deverderebewerkingenzijn
indenavolgendeparagrafenbeschreven.

*WordtgebruikgemaaktvanhetprogrammaKDOCUenwordtdeverdeling
naarcultuurtoestand perkaveldaarmeeingevoerddanishetvoorde
hierbeschrevenwerkzaamhedentochnodigdebegrenzingenvancultuurtoestandentedigitaliseren.Komtnaasteenoverheersendcultuurtoestand,bouwlandofgrasland,slechts 'erf'voordankanmenvolstaanmethetdigitaliserenvanheterfvanslechtséénbedrijf.
Waaralscultuurtoestand 'erf'isingevuldvoegtdecomputerbijhet
programmaTELPEautomatischperkavel 1perceeltoeaanhetaantal
percelenvandeoverheersendecultuurtoestanddatisgedigitaliseerd.
Ditbetekentinditgevalalleenperkavelnoterenopdekaarthet
aantalpercelenmetdeoverheersendecultuurtoestand.Notatievan0
en1blijfthierbijachterwege
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7.4.2.Digitaliseringvangetallendieaangevenhetaantalpercelen
perkavelenpercultuurtoestand
Perblad,datredelijkgoednoord-georiënteerd opdedigitizer
dienttezijngemonteerddienendevolgendehandelingenteworden
uitgevoerd:
a.nummervanhetgebied intoetsen (3cijfers),daarnaCRLFintoetsen;
b.datumentijdvanbeginvandemeting intoetsen,bijvoorbeeld
82031510,daarnaCRLF;
c.nummervandeponsband intoetsen (3cijfers),daarnaCRLF*(let
hierbijopdeeerdergebruiktenummersbijhetdigitaliserenvan
vakken);
d.codeintoetsenvoorhetophetbladtemetenonderdeel,namelijk
9,daarnaCRLF;
e.codevoordekaartschaal intoetsen,hierbijis 1=kaart 1:10000,
2=kaart 1:5000,daarnaCRLF;
f.

I.degoedecoördinateninhetstelselvandeRDvanhetmeest
zuidwestelijkeruitpunt ( 2 x 6 cijfers)intoetsen,daarna
CRLF;
II.dedigitizer instellenop010000 010000bijdatruitpunt;
III.deruitpuntendigitaliseren,bijeengrootaantalopregelmatigeafstandenéénoverslaan;

g.peraangeduidecodeintoetsenhetvermeldegetal (minimaal 1cijfer)directgevolgddoordemetingvandecoördinatenvande
plaatsvanhetgetal;
h.nadatisgeconstateerd datgeencodeszijnovergeslagenintoetsen
E,gevolgddoorCRLF;
i.datumentijdvanheteindevandemeting intoetsen+CRLF.
Opmerkingentenaanzienvanhetdigitaliserenzijndezelfdealsbeschrevenbijhetdigitalisereninpar.3.3.

*DitnummerookschrijvenophetbeginvandeponsbandmetdecodeVR.

Tevensopdebandschrijvendeminimalexenyvanhetgedigitaliseerdeblad
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7.4.3. Computerverwerking van de aanduidingvan nrr.iaôiuft» pä..c*-l.«

perkavel
Bijde verwerkingvandedigitaliseringvanhetaantalpercelen
perkavelenindiengewenst,percultuurtoestandwordtgebruikgemaakt
vanprogramma'sbeschreveninpar.4.4.totenmet4.7.Inplaatsvan
dedaarvermeldeletterTindefilenamenwordtdeletterVgebruikt.
Deprogramma'sdie,indiengeenfoutenwordenaangetroffen,inieder
gevaldienentewordengebruiktzijn:BEGIN,DOBEA,CUBOB,CUBOC,
LISPP,CUBOE,CRETFenPSICW.Verkregenwordendangetransformeerde
coördinatenvandegedigitaliseerdepunteneneencontrolekartering
waaropdebijdigitalisering ingetoetstegetallenzichtbaarworden.
Dezekarteringdienttewordennagegaanopjuistheidencompleetheid.
Correctieskunnenwordenaangebracht indefileVPxxxxmetdeprogramma'sCOACF,COBCFofCOCCF.
Zijnmeerderebladenineengebiedgedigitaliseerddandienenna
controledeverkregenfilesVPxxxxtewordensamengevoegdmiddels
toepassingvandeprogramma'sSAMPEenKOPFI.
TELPE

Deuitgevoerdebewerkingenzijnbedoeldomuiteindelijk inde
fileRESULTdejuisteaantallenpercelenperkavelen,indiengewenst,
percultuurtoestandvastteleggen.Hethiervoortegebruikenprogramma isgenoemdTELPE.NadatisingetoetstRU,TELPEverschijntophet
beeldschermdevraag 'Watisdecodevandemeestvoorkomende,niet
gedigitaliseerde,cultuurtoestand? (00betekent:berekeningcultuurtoestandnietuitvoeren)'.Wordt00ingetoetstdanwordtnietvastgelegdwathetaantalpercelenperkavelenpercultuurtoestand is.In
datgevalwordenalleendetotalenperkavelberekend.Ookwordende
nietterzakedoendedelenvanhetprogrammaovergeslagen.Dientde
berekeningpercultuurtoestandweltewordenuitgevoerd enisde
cultuurtoestandvollediggedigitaliseerd (zievoorhetdigitaliseren
vandecultuurtoestand par.7.3)dandientmentocheenzinnigewaarde
intevoerenalsantwoordopdegesteldevraag.
Bijdenormalesituatieverschijnthiernadeopdracht 'Naamfile
metalskringenvastgelegdegrenzenvancultuurtoestandenintoetsen'.
Degevraagdefiledienteerdertezijnvervaardigd enisvanhettype
CQxxxx.Vervolgenswordtgevraagdoptegevenallenamenvandeinhet
gebiedvoorkomendefilesPPxxxx.Dezenamendieneninnumeriekevolgorde
tewordeningetoetst.Aandefileswordendeminimalegebiedscoördinaten
ontleend.Nadatdelaatsteisvermeld intoetsen000000.Hiernadientte
wordeningetoetstdenaamvandefilemetdedigitaliseringvande
aantallenpercelenperkavel.Deze
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isvanhettypeVPxxxx.Hiernagaatdeberekeningvanstart.Eerst
wordendepuntenencodesvandefileVPxxxxinhetgeheugenvande
computervastgelegd.Vervolgensgebeurthetzelfdemetdebegrenzingen
vandecultuurtoestanden.IsditgereeddanwordtdefileRESULT
regelvoorregelingelezen.OpdiefileisvastgelegdwaardegrenspuntenvaneenkavelzijntevindenenopwelkefilePPxxxx.Ookde
grenspuntenwordenvanéénkavelinhetcomputergeheugenvastgelegd.
VervolgenswordtberekendwelkepuntenvandefileVPxxxxzijngelegen
binnendekavelgrens*Metdebijbehorendeaantallenpercelenwordthet
aantalpercelenvermeerderd.Ishetaantaltotaalop0blijvenstaan
danwordtditveranderd in1,wanneergeencultuurtoestandwordtberekend.
Bijgehoudenwordtwelkepuntenbinnendekavelgrenszijngelegen.
Zijngrenzenvancultuurtoestandengedigitaliseerd danwordteerst
nagegaanof 'erf'voorkomtopdekavel.Zojadanwordthetaantal
percelenmetéénverhoogd.Vervolgenswordtnagegaanbinnenwelke
gedigitaliseerdebegrenzingenvancultuurtoestandendepuntenvoorkomenwaarvaneerderwerdgeconstateerddatzeindebetreffende
kavelzijngelegen.Debetreffendeaantallenwordenindejuiste
kolommenindefileRESULTvastgelegd.Waargeenrelatiewordtgelegd
wordtalscodevancultuurtoestand dievandemeestvoorkomendeaangehouden.
Ligteenpuntineencultuurtoestandmetcode 'erf'danwordtde
tellingvanhettotaalaantalpercelenvandekavelherzien.Tenslotte
wordtnagegaanofbijhetvoorkomenvaneenhoeveelheidgrondvan
eenbepaaldecultuurtoestand eenaantalpercelenbinnendekavelis
vermeld.Zonietdanwordtditaantalvoordiecombinatieop 1gesteldenwordtdetellingvanhettotaalaantalpercelenperkavel
metéénverhoogd.Deresultatenvandeberekeningwordenvastgelegd
opdefileRESULT.Iseenkavelopdebeschrevenwijzebewerktdan
wordtdeprocedureherhaaldvoordevolgendekavel.Zijnalleberekeningenuitgevoerddanwordtophetbeeldschermgemeld 'Verder!'.
Foutmeldingendiehetprogrammakangevenzijndevolgende:
a. 'Hetaantalgedigitaliseerde tellingenvanhetaantalpercelenis
groterdaninhetprogrammavoorzien'.
b. 'Hetaantalpolygonenmetgegevensbetreffendecultuurtoestanden
isgroterdaninhetprogrammavoorzien'.
*Alsfoutmeldingkanhierbijvoorkomen: 'Hetgebied isgroterdanvoorzien!'.Overlegmetdeontwerpervandeprogramma's isdannodigom
verdertekunnengaanmetdeprocedure
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c. 'Erkwameencodecultuurtoestand=0ofnegatiefvoor.Dezeis
veranderd in....'.
d. 'Hetaantalpuntenineenbegrenzingvaneencultuurtoestandis
groterdaninhetprogrammavoorzien'.
e. 'Hetaantalpunteninbegrenzingenvandecultuurtoestandenis
groterdaninhetprogrammavoorzien'.
f. 'Hetaantalpuntenindegrensvankavel ....vanbedrijf ....is
groterdanvoorzien'.
g.'Hetaantaltellingenbinnenkavel ....perbedrijf ....isgroter
danvoorzien'.
h. 'FoutbijJR= ....,nummer ....'.
Treedteenvandefoutmeldingena,b,d,e,fofgvoordandientin
hetprogrammatewordeningegrepen,zodegeheugenruimtevandecomputerdittoelaat.Nadefoutmeldingenfenggaatdeberekeninggewoondoormetdevolgendekavel.Hetresultaat isechternietjuist.
NadathetprogrammaCULTUistoegepast lijkthetonwaarschijnlijk
datdefoutmeldingadckanverschijnen.Foutmeldingadhwijstop
problemenmeteenvandegebruiktecomputerbestanden.Deplaatswaar
dezefoutisopgetredenisinhetprogrammaterugtevindenaande
handvandebijJRgenoemdewaarde.Hetgetalbijnummeristerugte
vindenindeinstructiesvandecomputerfabrikant.
7.5.Bodemtype
Hetdigitaliserenvangrenzenvaneenkaartmetbodemtypen,een
vereenvoudigdebodemkaart,isbeschreveninhoofdstuk4.Vindtde
digitaliseringplaatsophetpuntindeprocedurewaarinhoofdstuk4
isgeplaatst,namelijktijdensdeopschoningvandeinformatievan
hetgrondgebruik,dandoetmenerverstandigaangoednategaanof
dedigitaliseringvandebodemtypenzichzoveruitstrektdatalle
kavelsofpercelenzichbinnendegrenzenvanbodemtypenbevinden.
Zonodigdientdedigitalisering tewordenuitgebreid.
DeberekeningvanhetbodemtypevindtbijdeCINplaatsomeen
correctietekunnenberekenenvoorderijsnelheidoverlandof
onverhardeweg,afhankelijkvandeaangetroffengrondsoortenontwateringstoestand.Voorhetrijdenoverlandwordtinhethierte
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BODEM

besprekenprogrammaBODEMaangehoudendecoderingvanhetbodemtype
vanhetcentralepuntvankavelofperceel.Daarinhetalgemeen
eenonverhardeweg inderoutenaardebedrijfsgebouwendichtbij
kavelofperceelligt,wordteenidentiekecodeaangehoudenvoor
eventueelvervoeroveronverhardeweg.Zekerbijdethansinhet
algemeengehanteerdezeereenvoudigebodemtypekaart,waarbijveelal
ineengebiednietmeerdan3typenvoorkomen,lijktdezevereenvoudiginggerechtvaardigd.Hierbijspeeltookhetfeit,datdecorrectiefactor zoweinigindeberekeningenentabellenvandeCIN
doorwerkt.
HetprogrammaBODEMvraagtintetoetsendenaamvandefile
metalskringenvastgelegdegrenzenvanbodemtypen (TQ****).
Foutmeldingenzijnvaneenvormdieookzijnbeschreveninpar.
7.3.3.Zekunnenzijn:
a.'FoutbijJR=

nummer....'

b. 'Hetaantalpolygonenmetgegevensbetreffendebodemtypeisgroter
daninhetprogrammavoorzien'
c. 'Erkwameencodebodemtype=0ofnegatiefvoor'
d. 'Hetaantalpunten in eenbegrenzingvaneenbodemtypeis
groterdaninhetprogrammavoorzien'
e. 'Hetaantalpunteninbegrenzingenvan bodemtypenisgroterdan
inhetprogrammavoorzien'.
Wanneerdemelding 'verder!'verschijntisdecoderingvoorhet
bodemtypeopdedaarvoorgereserveerdeplaatsindefileRESULT
aangebracht.

7.6.B i j z o n d e r e

b e s t e m m i n g

Voorhetaanduidenvangrondendieeenbijzonderebestemming
hebben,bijvoorbeelddeliggingbinneneenrelatienota-gebied,kan
meninformatieopkaartaanduiden.Debuitenstebegrenzingenvan
dergelijkegebiedenwordenopeentedigitaliserenkaartaangeduid.
Deverderekaartvoorbereiding endigitalisering isbeschrevenin
hoofdstuk3.Nadatdedigitalisering isgecontroleerd endeelbestandeneventueelzijnsamengevoegd toteenbestandgaatdeberekening
verdermethetprogrammaBYZBE.
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BYZBE Metditprogrammawordtnagegaanofhetcentralepuntvaneen
kavelofperceelisgelegenbinneneengedigitaliseerdegrens
vaneenbijzonderebestemming.Isaandezevoorwaardevoldaan
danwordtopdedaarvoorbestemdeplaatsindefileRESULTin
dekolom 'bijzonderheid 10'deaangeduide •codeaangebracht.
Viahetbeeldschermwordtdevolgendemededelinggedaanna
hetstartenvanhetprogramma 'Naamfilemetgrenzenvan
bijzonderebestemmingenintoetsen.BP****'.Nahetintoetsen
vanhetbetreffendenummerwordtgevraagd: 'Welkecodevoor
bijzonderebestemmingvastleggen?'.Inprincipekanmenhierbijkiezenuitdegetallen 1totenmet9zodathetmogelijk
isnaarbelievenvooreengebiedeenalofnietgedetailleerd
gebruiktemakenvanmogelijkhedenvoorhetmerkenvankavels
ofpercelenmeteencode.
Hiernagaatdeberekeningvanstart.
Foutmeldingendiehierbijvoorkunnenkomenzijnvaneenvorm
beschreveninpar.7.3.3.Voorkankomen:
a. 'FoutbijJR=

nummer ....'

b. 'Hetaantalpolygonenisgroterdaninhetprogrammavoorzien'
c. 'Hetaantalknikpuntenindegrenzenisgroterdaninhet
programmavoorzien'
d. 'Hetaantalpuntenineenbegrenzing isgroterdaninhet
programmavoorzien'
Deberekeningwordtnormaliterafgeslotenmetdemelding
'verderI'.

7.7.O m w e r k i n g

van g e g e v e n s voor

v e r d e r e

b e r e k e n i n g
HetomwerkenvandeopdefileRESULT*vastgelegdegegevenshoudt
vooreenperceelsgewijzeinventarisatieinhetomwerkennaareenkavelgewijzeinventarisatiezodatdethans (begin1981)beschikbareprogramma'svoorhetmakenvaneenaantaltabellen,deeluitmakendvanhet
standaardpakketvandeCIN,kunnendraaien.Vooreenkavelgewijze
*Hetismogelijkvoorafhetoppag.201beschrevenprogrammaS0RB2toe
tepassen.DaarmeewordtbereiktdatopdefileRESULTheteerdermet
dehandtoegekendebedrijfskavelnummer (ziepag.138)wordtvervangen
dooreenbedrijfskavelnummerdatisafgeleiduitdegroottevande
bedrijfskavel
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inventarisatiehoudtdezeomwerking indatdenieuwtevervaardigen
filequainhoudgrotendeelsgelijkisaandevoordetabellenvan
deCINbenodigdefile.Naasteenkolomverschuiving,doorhetweglaten
vanoverbodigecodes,wijktdenieuwefilevandeoudevormafdoordat
zijntoegevoegddecoördinatenvandebedrijfsgebouwen,bijbuitenblokkersdeplaatswaarmenhetgebiedbinnenkomt,endecoördinaten
vanhetcentralepuntvandekavel.Degenoemdecoördinatenworden
inmetersgegeven.Dezetoevoegingenhebbenplaatsgevondenomdat
verwachtmagwordendatindetoekomstmetdezecoördinatendoorde
gebruikersvandeCINberekeningenzullenwordenuitgevoerd.Voorde
werkingvanhetvoordezewerkzaamhedengeschrevenprogrammaPEKAV
behoeftnietstewordeningetoetst.
PEKAV Bijeenperceelsgewijzeinventarisatiewordtuitdeberekende
perceelafstandenkavelafstandenberekend.Tevenswordtde
halvekaveldiepteberekenduitcoördinatenvanhetverstvan
hetontsluitingspuntverwijderdepuntopdekavelgrens.Bij
eenperceelsgewijze inventarisatiekanbijdezeomwerking
ookhetaantalpercelen,medegerangschiktnaarcultuurtoestand,
perkavelwordenvastgelegd.Ookdeverdelingvandecultuurtoestandbinneneenkavelwordtbijeenperceelsgewijzeinventarisatievastgelegd.Bijeenkavelgewijzeinventarisatie
wordendezegegevensovergenomenuitdefileRESULT.Ziehiertoepar.7.2en7.4.Deberekeningenworden
normaliterafgeslotenmetdemelding 'DefileRAETCIvande
losseschijfnaarRAET'.!'.Eenfoutmeldingdiebij handelingen
metdemagneetschijfkanoptredenheeftdevorm:'Foutbij
JR= ....,nummer ....'.DefileRAETCIvandevasteschijf
dienttewordenverwijderd.

7.8. V a k i n d e l i n g

voor

t o e d e l i n g s b e r e -

k e n i n g e n
7.8.1.Inleidingenkaartvoorbereiding
Bijvrijwelalletotnutoeontwikkeldeprogramma'swaarmee
eentoedelingkanwordenberekend ishetnodighetgebied ineen
aantalvakkenteverdelen,teneindedecomputerinformatietegeven

167

overdeliggingvanhetgebied.Voordebestaandetoestanddient
decomputerteberekenenbinnenwelkvakeenkavelofperceelis
gelegen.Uitdezeindelingwordtmeteenanderprogrammadaarna
devakgrootteberekend.Vervolgensberekentdecomputerdaneen
nieuweindelingvandevakkenbijvoorbeeldopbasisvanminimale
kavelafstand.Uitdezeberekeningvolgthoeveelgrondaanelke
grondgebruiker istoegedeeldbinnenelkvak.Eennaderepreciesering
vandeliggingvandenieuwekavelgrenzenkandaarnainteractief
doordemensmetcomputerengrafischbeeldschermplaatsvinden.
Devakgrenzenendenummersvandevakkenzijninoverlegmet
deopdrachtgeverreedsinkaartgebrachtvoordatdevoorbereiding
voorhetdigitaliserenvandevakgrenzengeschiedt.Dekaartvoorbereidingvoorhetdigitaliserenhoudtverderalleeninhetmarkeren
vanknooppuntenenhetnalopenofpervakéénmaaleenvaknummeris
vermeld.Bijelknummereenkruisjeplaatsen.
7.8.2.Digitaliseringvakken
a.Nummervanhetgebied intoetsen (3cijfers),daarnaCRLFintoetsen
b.Datumentijdvanbeginvandemeting intoetsen,bijvoorbeeld
81013010,daarnaCRLF
c.Nummervandeponsband intoetsen (3cijfers),daarnaCRLF*
d.Codeintoetsenvoorhetophetbladtemetenonderdeel,namelijk
9 (=metingvakken),daarnaCRLF
e.Codevoordekaartschaal intoetsen,hierbijis1=kaart 1:10000,
2 - kaart 1:5000,3=kaart 1:25000,daarnaCRLF
f.I. DegoedecoördinateninhetstelselvandeRDvanhetmeest
zuidwestelijkeruitpunt ( 2 x 6 cijfers)intoetsen,daarnaCRLF
II. Dedigitizer instellenop010000010000bijdatruitpunt
III.Deruitpuntendigitaliseren,bijeengrootaantalopregelmatigeafstandenéénoverslaan

*Ditnummerookschrijvenophetbeginvandeponsbandmetdecode
VR.Tevensopdeband schrijvendeminimaleenmaximalexenyvan
hetgedigitaliseerdeblad
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g.Metingvandegrenzenvanknooppuntnaarknooppunt!
1.Bintoetsendirectgevolgddoordemetingvandecoördinaten
vaneenknooppunt
2.devolgendeknikpuntenkiezenenmeten zodanigdatdegrens
redelijkwordtbenaderd (nietteveelknikpunten!)
3.hetlaatstepuntvaneengrensisweereenknooppunt.Deze
metenzondercode
h.Adgherhalenvoordevolgendelijn.Knooppuntenwordendusmeervoudiggemeten
i.Nadatallegrenzenzijngemetendebinnendevlakkengelegen
puntenmetenencoderenalsvolgt:
nummerintoetsendirectgevolgddoorde metingvandecoördinaten
vanhetpunt
j. Idemvoorallevlakken
k.ECRLFintoetsen
1.Datumentijdvanheteindevandemeting intoetsen+CRLF
Opmerkingen:alsdeopmerkingenbencbijhetdigitaliserenbeschreveninpar.3.3.
7.8.3.Computerverwerkingdigitaliseringvakken
Decontroleopdedigitaliseringvande vakkenwordt
opeenzelfdewijzeuitgevoerd alsbeschreveninpar.4,4 t/m4.7.
InplaatsvandedaarvermeldeletterTwordthierdeletterVgebruikt.Deprogramma'sdie,indiengeenfoutenwordenaangetroffen
iniedergevalmoetenwordengebruiktzijn:BEGIN,DOBEA,CUBOB,
CUBOC,CUBOD,CUBOE,CRETF,PSICWenKOKNO.
Nadatisgeconstateerd datallegrenzengoedzijngesitueerd,
geennummersvanvakkenzijnvergeten,pervakslechtseenmaalhet
nummerisvermeld,geenfoutievenummersvoorkomen,opéénplaats
slechtseenmaalhetnummerisvermeld endepijltjesdiemetKOKNO
zijngeplaatstineenjuistaantal (nietteveelennietteweinig)
voorkomenkandebewerkingverdergaan.
Heteerstedeelhiervanbestaatuithettoepassenvanhet
programmaTAKKO (ziepar.7.2.4).Degrenzenwordendanvoorelk
vakvastgelegdot>eenfileVQ****.Hettweededeelvandebewerking
ishetberekenenvanhetvaknummervankavelofperceelopbasisvan
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deliggingvanhetcentralepuntvankavelofperceelbinneneen
vakgrens.Eenkavelofperceelbuitendegedigitaliseerdevakken
houdthetvaknummer0.Deberekeningvindtplaatsmethetprogramma
VAKNR.
VAKNR Degegevensvoordezeberekeningenwordenontleendaande
filesRAETCIenVQ****.DeberekendevaknummerswordenweggeschrevenopdefileRAETCI.Hetprogrammavraagtwelkefile
VQ****voordeberekeningdienttewordengebruikt*.
Foutmeldingenkunnenzijn:
a. 'FoutbijJR= .,..,nummer,.,.'
b. 'Hetaantalpolygonenmetgegevensbetreffendevakgrenzen
isgroterdaninhetprogrammavoorzien'
c. 'Erkwameenvaknummer=0ofnegatiefvoor'
d. 'Hetaantalpuntenineenbegrenzingvaneenvakisgroter
daninhetprogrammavoorzien'
e. 'Hetaantalpunteninbegrenzingenvandevakkenisgroter
daninhetprogrammavoorzien'
Hoetehandelenbijhetvoorkomenvaneenfoutmeldingis
vermeld inpar.7.3.3.
Demelding 'verder'.'besluitnormaliterdeberekening.
Teneindehetverkregenresultaattekunnencontrolerenkan
TEKIT menhetprogrammaTEKITmetdaarnadeeldersvermeldeprogramma'sCRETFenPSICWtoepassen.Ditprogrammazorgtervoor
datopdeplaatsvanhetcentralepuntvanelkekavelofelk
perceelhetberekendevaknummerwordtafgebeeld.Menkandoor
natelopenofdenummersgoed zijncontrolerenofdeberekeningmetTAKKOenVAKNRnaarwensisuitgevoerd.Nahet
aanbrengenvankleinewijzigingen ishetprogrammaTEKIT
voormeerderedoeleindentegebruiken.HetprogrammaTEKIT gaat
uitvaneenkartering 1 : 1 0 000meteenvolledigevullingvan

*Anderevragenzijn:'Isreedsaangeduidwelkekavelsdienenteworden
gesplitstvoordetoedelingsberekening?'en'Opwelkeschijfstaatde
fileRAETCI? (-21 of -25)'.Hetantwoordopdeeerstevraagdientin
overlegmetdeopdrachtgever tewordenvastgesteld.Realiseringhiervan
ismogelijknatoepassingvanCISPLenbetekentdanhetinvullenvan
dedaartoegereserveerdekolommetdeEDITRindefileRECHTS.ZieverderhetprogrammaCISAM.Zou0wordeningetoetstdanstoptdeberekeningmetSTOP
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hettekenvlakvoorzoverdaarvoorinformatiebeschikbaaris.
Welwcrdtgevraagd: 'Watzijndeminimalexenyvanhette
tekenenblad?'.Hetprogrammageeftalslaatstedemelding
'verder!'.Eenfoutmeldingbijhandelingenmetdefilekan
voorkomen.NaTEKITvolgtCRETFendaarnahettekenenvan
denummersmetPSICW.
7.8.4.Ontsluitingvakkenopdeweg
Voortoedelingsberekeningenvolgenshetsysteemvaning.R.Kik
ishetnodiginformatietehebbenoverdeontsluitingvaneenvak.
Voorelkvakwordtëënpuntinhetwegennetgekozenvanwaarafmen
deontsluitingvanhetvakdenkttedoenplaatsvinden.Ditbetekent
datheteengoedezaakisdatvoordathetwegennetwordtgedigitaliseerd (ziepar.6.10)metextrapuntentenbehoevevandetoedeling
rekening tehouden,indienvolgensdemethodeKikwordtgerekend.
DepuntendieneninnumeriekevolgordeineenfileVP****terecht
tekomen.Dewerkzaamhedenhiervoor staanlosvandebovenbeschreven
werkzaamheden.Dedigitaliseringvindtplaatsconformdewerkwijze
beschreveninpar.7.8.2.Nuwordenechtergeengrenzengemeten
zodatadgenhvervallen.Depuntenienjwordenzodaniggeïnterpreteerddatalscoördinatenwordengeregistreerd deaangeduide
punteninhetwegennet.Depuntenwordenmetnummersvastgelegd
innumeriekevolgorde.Decomputerverwerking (ziepar.7.8.3)kan
stoppennaCUBOD.Zijndevakkenovermeerbladenverdeelddanwel
SAMPEenKOPFItoepassenwaarbijeropdienttewordengeletdat
uiteindelijkallecoördinateninnumeriekevolgordevandevakken
wordenvastgelegdopdenieuwstefileVP****.Zijnnieuwepuntenin
hetwegennettoegevoegddanzalookhetlaatstebestandWP****
dienentewordenaangepast.Decoördinatenvandebetreffendepunten
kanmenontlenenaandefileVP****.
7.9.C o r r e c t i e s

a a n b r e n g e n

in de f i l e

met

g e g e v e n s v o o r d e t a b e l l e n v a n d e CIN
WilmencorrectiesaanbrengenindefilemetgegevensvoorhetberekenenvandebijdeCINbehorendestandaardtabellen,danisditmet
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hetstandaardprograimnaEDITRnietmogelijk.Nabewerkingmetdat
programmazoueendeelvandefileRAETCIverlorenzijn.
CISPL Dienencorrectiestewordenaangebrachtdandientmethet
programmaCISPLelkrecordvandeoudefileintweehelften
tewordengesplitst.Dezedelenkrijgenautomatischdenamen
LINKSenRECHTS.Hetprogrammavraagtalleenopwelkeschijf
defileRAETCIstaat (-21 of-25).Bijfoutenontstaanbijlees-of
schrijfopdrachtenwordtgemeld: 'Fout ....'.Hetprogramma
stoptmetdemelding:'verder!'.
NukanmenwaarnodigdefilesLINKSen/ofRECHTSmuterenmet
hetstandaardprogrammaEDITR.
CISAM Wanneerdemutatieszijndoorgevoerddientmenhetprogramma
CISAMtoetepassendatdefilesLINKSenRECHTSweeropeen
juistemaniersamenvoegt.Voorditprogrammabehoeftniets
tewordeningetoetst.Eventueelkomtalsfoutmeldingvoor:
'Fout

'.

Delaatstemeldingvanhetprogrammais'Verder,dochleter
opdatdenieuwefileRAETCIop-21 staat'.DefilesLINKSen
RECHTSpurgenl'.Dezemededelinghoudttevensindatmende
oudefileRAETCIdienttelatenvervallen,zomenditnietreeds
heeftgedaan.
7.10.O r g a n i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n

files

bij h o o f d s t u k 7
Inhetonderstaandeschema,datbevatdefasen73t/m84envele
eerderbeschrevenprogramma's,wordendeprogramma'swaarmeecorrecties
wordenaangebrachtnietgenoemd.Demutatieprogramma's zijnCOREC,
COZON,MINRE,COACF,COBCF,COCCF,COZCFenEDITR.Zijkunnenop
verscheideneplaatsenindeprocedurenodigzijn.
Organisatievanprogramma'senfiles (fasen73t/m84)zievoor
codespag.24)
Naam
programma

Invoer

Tussentijds Uitvoer

KDOCU

ORGARE

-

CONHA

HANDWE

-

I72

ORGARE

HANDWE
^

Naafloop
-

Opmerking
(filewordtincompleetgeleverd)

SAMEN

ORGARE

-

RESULT,-25

-

OR*,-25

ROUTES
AFST
ONTAFS
HANDWE
BEGIN

TAPE

DOBEA

OR*

OS*,-2

OS*,-25

CUBOB

OS*

-

OT*,-25

CUBOC

OT*

-

OP*,-25

CUBOD

OP*

-

-

CTIBOE

OP*

OP*,-2

CALPAR

CRETF

CALPAR

-

PLOPAR

PSICW

PLOPAR

-

SAMPE

(ziepag .31) ~

-

Berekeningdorpsbehorennummer

CALPARwegdoen
PLOPARwegdoen

HULP,-25
HELP,-25

KOPFI

OP*

OPg,-2

OPg,-2+OPg,-25

HULP
HELP
CUBOD

OP*

-

CUBOE

OP*

OP*,-2

CALPAR

CRETF

CALPAR

-

PLOPAR

PSICW

PLOPAR

-

-

KOKNO

OP*

-

CALPAR

CRETF

CALPAR

-

PLOPAR

PSICW

PLOPAR

-

TAKKO

OP*

DOBKP*

ORGARE

OQ*,-2

-

-

CALPARwegdoen
PLOPARwegdoen

CALPARwegdoen
PLOPARwegdoen

OQ*,-25
DNKLCC,-25

Nietbij 1DN

OQ*
ROSCWG
VREDN

DNKLCC

-

CALPAR

CRETF

CALPAR

-

PLOPAR

PSICW

PLOPAR

-

—

idem
CALPARwegdoen idem
PLOPARwegdoen idem
Eventueelprocedure
herhalenvanafBEGIN
ofSAMPEofTAKKO

Voordorpskomziepag.73

*Letop:bijeen2etoepassingeerstdefileDNKLCCwegdoen
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DOEVR

OQ*
DP*

-

—

-

CR*,-25

DNKLCCwegdoen

RESULT
BEGIN

TAPE

DOBEA

CR*

CS*,-2

CS*,-25

CUBOB

CS*

-

CT*,-25

CUBOC

CT*

-

CP*,-25

CUBOD

CP*

-

-

CUBOE

CP*

CP*,-2

CALPAR

CRETF

CALPAR

-

PLOPAR

PSICW

PLOPAR

-

SAMPE

(ziepag .31) ~"

-

Berekeningcultuurtoestand

CALPARwegdoen
PLOPARwegdoen

HELP,-25
HELP,-25

KOPFI

CP*

CPg,-2

CPg,-2-*-CPg,-25

HULP
HELP
CUBOD

CP*

-

CUBOE

CP*

CP«,-2

CALPAR

CRETF

CALPAR

-

PLOPAR

PSICW

PLOPAR

-

-

KOKNO

CP*

-

CALPAR

CRETF

CALPAR

-

PLOPAR

CALPARwegdoen

PSICW

PLOPAR

-

-

PLOPARwegdoen

TAKKO

CP*

CULTU*

RESULT

CQ*,-2

-

CALPARwegdoen
PLOPARwegdoen

CQ*,-25

—

~

CQ*
OPBAL

CQ*

-

-

BEGIN

TAPE

-

VRx,-25

DOBEA

VRx

VSx,-2

VSx,-25

CUBOB

VSx

-

VTx,-25

CUBOC

VTx

-

VPx,-25

LISPP

VPx

-

-

CUBOE

VPx

VPx,-2

CALPAR

CRETF

CALPAR

-

PLOPAR

CALPARwegdoen

PSICW

PLOPAR

-

-

PLOPARwegdoen

SAMPE

(ziepag.31)

-

Naar keuzetoepassen
Vastleggingaantal
percelenperkavel

HULP,-25
HELP,-25

*Nietlatendraaienwanneerde
HANDWE
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cultuurtoestand isvermeldopdefile

KOPFI

VPx

-

VPg,-2

VPg,-2-•VPg,-25

HULP
HELP
TELPE

VPg
CQx
RESULT
i?Pg
Berekeningbodemtype

voorbodemtypeziepag.79
TAKKO

TP*

BODEM

RESULT

TQ*,-2

TQ*,-25

TQ*
voorbijzonderebestemming ziepag.73
BYZBE
PEKAV**

BP*
RESULT
RESULT RAETCI,-2

Berekeningbijzondere
bestemming (facultatief)
RAETCI?

-

VR*,-25

VR*

VS*,-2

VS*,-25

CUBOB

VS*

-

VT*,-25

CUBOC

VT*

-

VP*,-25

CUBOD

VP*

-

-

CUBOE

VP*

VP*,-2

CALPAR

CRETF

CALPAR

-

PLOPAR

PSICW

PLOPAR

-

SAMPE

(ziepag .31) -

BEGIN

TAPE

DOBEA

-

RAETCIvanvasteschijf
wegdoen
Berekeningvakken
(facultatief)

CALPARwegdoen
PLOPARwegdoen

HULP,-25
HELP,-25

KOPFI

VP*

VPg,-2

VPg,-2->•VPg,-25

HULP
HELP
CUBOD

VP*

-

-

*Deviceisafhankelijkvanhetantwoordwatgegevenwordtopdevraag
opwelkeschijfdefileRAETCIdienttewordenvastgelegd (-21 of
-25)
**IndiengewensthetprogrammaS0RB2toepassen (ziepag.166en201)
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CUBOE

VP*

CRETF

VP*,-2

CALPAR

-

CALPAR

PLOPAR

CALPARweg

doen

PSICW

PLOPAR

-

PLOPARweg

doen

KOKNO

VP*

CALPAR

-

CRETF

CALPAR

PLOPAR

CALPARweg

doen

PSICW

PLOPAR

PLOPARweg

doen

TAKKO

V?*

VAKNR*

RAETCI

-

VQ*,-2

VQ*,-25

VQ*
TEKIT

RAETCI

CALPAR

CRETF

CALPAR

PLOPAR

PSICW

PLOPAR

CISPL

RAETCI

LINKS,-21

EDITR

LINKSOF
RECHTS

LINKSof
RECHTS

CISAM

LINKS

RAETCI,-21LINKSwegdoen

RECHTS

facultatief
CALPARwegdoen id
PLOPARwegdoen id

RAETCIwegdoenbijmutaties
RAETCI
RECHTS,-21
aanbrengen
mutaties
RECHTSwegdoen

*LetopeerstCISPLtoepassenentesplitsenkavelscoderen.Daarna
hetprogrammaCISAMtoepassen
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8.DEGEBRUIKERSKAART

8.1.I n l e i d i n
Onderdegebruikerskaartwordthierverstaaneenkaartdiegrotendeelsdoordetekenmachinewordtvervaardigd enwaaropkavel-ofperceelgrenzenenkavel-ofperceelnummersmetdemachinezijnaangebracht.
Dezekaartwordtverder indeprocedurebijhetopzoekenvaninformatie
gebruikt.Deinhoudvandekaartwijktopeenaantalpuntenafvande
gebruikerskaartdiealsinputvanhetbeschrevensysteemwordtgeleverd.Teneerstegeeftvervaardigingmetdetekenmachineeenbeter
beelddandeeerste,doorniet-tekenaarshandmatigvervaardige,kaart.
Tentweedeisindenieuwstekaartde 'opschoning'vandeinventarisatievanhetgrondgebruikautomatischverwerkt.Hetderdeverschil
isdatdegebruikersnummersnuICW-nummerszijn.Bijeenperceelgewijzeinventarisatiezijnnuookopdekaartdeperceelgrenzen,die
geenkavelgrenzenzijn,getekend.Tenslotteisbehalvehetgebruikersnummerperkavelofperceelookhetkavel-en,eventueel,hetperceelnummervermeld.
Bijeerstetoepassingenvandehiernatebeschrijvenprogramma's
isgeblekendathetgewenst isdemogelijkheid opentehoudende
gebruikerskaartreedsdirectnadeverwerkingvande 'opschoning'te
kunnenmaken.Opdatmomentzijndewegennognietgedigitaliseerd.
Dezekunnennamelijkeerstzinvolwordengedigitaliseerdnahetopsporenenaanduidenvanbijzondereroutes (ziepar.6.4).Omdezeredenen
isniet inhetprogrammapakketopgenomendathetwegennetmetdetekenmachinewordtgetekendaandehandvanhetgedigitaliseerdebestand.
WilmenditbeslistweldoendankanmenhetprogrammaTEKWEgebruiken(ziepag.122).Hetonderscheid tussendediversewegverhardingen
zalmendanzichtbaarmoetenmakendoortekenpennenvanverschillende
diktentegebruiken.Hetiseventueeldevraagofhetaanbrengenvan
hetwegennetoptopografischeondergrondeenzinvollezaakis.De
tijdbenodigdvoorhetdoenvaneengoedeinpassingvandeondergrond
opdetekenmachine isrelatiefzeerhoogtenopzichtevandetijd
diedemachinenodigheeftomdelijnentetrekken.Ditbetekentdat
hetvervaardigenvandiekaartenmetdetekenmachinebetrekkelijk
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kostbaar is.Eengoedetekenaarkanwaarschijnlijkvoorditonderdeel
vandewerkzaamhedenuitstekend concurrerenmetdetekenmachine.Deze
conclusieisnietgoedhardtemakendaardezesterkafhankelijkis
vandebladindelingvanhetgebied.Vooralbijweinigvolgetekende
kaartbladenzaldetekenaarhetwinnen.
Hetnietdoordetekenmachinelatentekenenvanhetwegennetop
degebruikerskaartheeftookvoordelenvoordedigitaliseringvanhet
wegennet.Zoweldekostenvanhetdigitaliserenalsvandeverdere
verwerkingdaarvan,inclusiefdeafstandsberekening,zullenwatlager
kunnenzijn.Voordeafstandsberekeningishetgunstigzoweinig
mogelijkpunteninhetwegennetoptenemen.Ditbeïnvloedtdekosten
vandigitalisering,computerverwerking,controlekartering,controle
enafstandsberekeningingunstigezin.Doorinbochtenvanwegenen
opbochtigewegenweinigtedigitaliserenknikpuntenaantegevenis
eenminimaliseringvanhetaantalwegpuntenteverwerkelijken.Het
verbindenvandiepuntenmetrechtelijnendoordetekenmachinebetekentiniedergevaldatdegetekendelijneninbochtenbuitendewegas
komenteliggeneninveelgevallenzelfsbuitenhetwegtracee.Er
bestaatweleenmogelijkheid gebogenlijnentelatentekenendooreen
geringaantalbasispunten,middelseenzogenaamdespline-functie,
dochdanzullentochaanmerkelijkmeerpuntenmoetenwordengedigitaliseerd.
Eenzelfderedenering istegevenvoorhetopdegebruikerskaarten
afbeeldenvandedorpsbehorengrenzen.Hoewelreedsin1974eenprogrammaisontwikkeldvoorhetmetdemachineafbeeldenvandezegrenzen,indevormvaneenlijnbestaandeuitbolletjes,isditprogrammanietomgewerktzodanigdathet inhetnubeschrevensysteempast.
Hetinpassenvandelijnindekaartkostmeertijddanhetmetde
handaanbrengenvandesignatuur.
Voorhetvervaardigenvandelegendavandekaartmetdetekenmachineis ookgeenprogrammavervaardigd.Eerstwanneerdekaarten
standaardformatenhebbenishetwellichtzinvolditterealiseren.
Inhetalgemeenzaleentekenaarhetproducerenvaneenlegenda
goedkoperkunnendoendaneentekenmachine.Ditgeldttemeerwanneer
dezeker,nietonaanzienlijketijdsaansprakenvoorhetmakenvaneen
computerprogrammadaarvooringeldzoudenwordenuitgedrukt.
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Overblijftdanhetdoordetekenmachineopeengoedetopografischeondergrond tekenenvandekavel-ofperceelgrenzenendekavelofperceelnummers.

8.2.M e t e e n

t e k e n m a c h i n e

k a v e l s of p e r c e l e n
g r a f i s c h e

g r e n z e n

t e k e n e n op

van
topo-

o n d e r g r o n d

Indehiervastgelegdeinstructiesisgeenrekeninggehoudenmet
eenonderscheid tussenkavel-enperceelgrenzen.Bijeenkavelgewijze
inventarisatiekunnen geenperceelgrenzenmetdetekenmachineworden
getekenddaardezedannietincoördinatenzijnvastgelegd.Bijeen
perceelsgewijzeinventarisatiezouonderscheid gemaaktkunnenworden
tussenperceelgrenzendietevenskavelgrenszijnenperceelgrenzen
diezijngelegenbinnengrondenvanééngebruiker.Uiteerstetoepassingenisgeblekendattekenenmeteendikkeendunnepenniettot
aanvaardbareresultatenleidt.Hetisbovendiendevraag ofhetaanduidenvanhetverschileenzinvollezaakisenofdeweergegeven
onderscheidingwordtgebruikt.Vandaardathierisafgezienvanhet
afbeeldenvaneenverschilinsoortgrens.
PORGA

Wilmenookgrenzenvangrondenvanniet-geregistreerdegrondgebruikers (dezogenaamdeparticulieren)opdekaartlatentekenendan
dientmeneersthetprogrammaPORGAtoetepassen.Ditprogrammais
eenvariantvanhetprogrammaORGAB,beschrevenoppag.48.Deberekeningenwordenalleenuitgevoerdvoorgrondenvanniet-geregistreerde
grondgebruikers,indefilesPP****meteencodePaangeduid.Debij
hetprogrammaORGABonderbgenoemdecontrolewordtnunietuitgevoerd
daardezeookvoorgrondenvanparticuliereneerderisgedaan.Het
programmamaakteenfilePAROPP,diequa opzetidentiekisaande
fileORGAREdiehetprogrammaORGABvervaardigtvoorkavelsofpercelenvangeregistreerdegrondgebruikers.Normaliterwordtdeberekeningbeëindigdmetdemelding 'Verder!'.Alsfoutmeldingzoukunnen
voorkomen 'Hetaantalparticulierenisgroterdaninhetprogramma
voorzien'.Zodegeheugenruimtevandecomputerdittoelaatzalhet
programma,echterslechtsinextremegevallen,moetenwordenaangepast.
IngevoerddienentewordenallefilesPP****vanhetgebiedwanneer
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decomputerdaaromvraagt.
DEES

IniedergevaldienthetprogrammaDEEStewordentoegepast.Met
hetprogrammawordtopeenfileRECDESvastgelegd inwelkerecordsvan
defilesPP****decodeDistevinden.Ditisnodigombijdevolgende
programma'szoveelmogelijkvaneerderbeschrevenprogramma'sgebruik
tekunnenmaken.Bovendienhangtdezewerkwijzesamenmetdewensvoor
degebruikerskaarteenbladindelingtekunnenhanterendieovereenkomt
metdievandetopografischekaartenofmeteeneigenbladindeling.
DebladindelingdieovereenkomtmetdegrotefilesPP****,alsbeschrevenoppag.29,ishierbijniettegebruiken.
HetprogrammaDEESvraagtoptegevendenamenvandefilesPP****
ineennumerieke,oplopende,volgorde.Telkenswanneereenfileis
bewerktwordteennieuwefilegevraagd.Isdelaatstereedsvermeld
dandient000&00tewordeningetoetst.Decomputerreageertdaarop
metdemelding 'Verder!'.Alsfoutmeldingkanvoorkomen 'Foutbij
JR=...,nummer ...'.DewaardevanJRisindeprogrammatekstterug
tevinden,dewaardebijnummerindeinstructiesvandecomputerfabrikant.

Pertevervaardigenkaartbladdientmeniniedergevaldevolgende
programma'stoetepassen:SPLIT,COSPE,KOPEG,OPGRE,CRETF,PLICW,
OPGRE,CRETFenPLICW.Voorhetinpassenvandetopografischeondergrondkanmendaarnaastooknoggebruikmakenvandevolgendeprogramma's:KARGP,CRETFenPSICW.
Tertoelichtingeerstdelaatstgenoemdeserieprogramma's.
HetprogrammaKARGPisbeschrevenoppag.46.Dehierbeschreventoepassingvanhetprogrammaisuitsluitendbedoeldvoordekartering
vaneenaantalruitkruisjestenbehoevevandeinpassingvaneen
kaartblad.Alseerstedientmeneenwillekeurige,dochwelopde
schijfvoorkomende,naamvaneenfilePP****intetoetsen.Hiernade
gemetenafstandentussenruitkruisjesinx-eny-richting.Daarna'1'
alsantwoordopdevraagofanderewaardenwordenopgegeven.Dan
dienendelaagstexenyvanhettetekenenbladtewordeningetoetst,
welkewaardenookbijhetprogrammaSPLITmoetenwordenopgegeven.
Vervolgensherhaaltzichditvoordehoogstewaarden.Tenslotte '1'
intoetsenalsantwoordopdevraagofdeberekening isbedoeldvoor
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inpassingvanhetkaartblad.NahetprogrammaCRETFvolgtdekartering
methetprogrammaPSICW.Zijnderuitkruisjesgekarteerddandetopografischekaartdaarop inpassen.Isdepassingnietvoldoendedande
programma'sKARGP,CRETFenPSICWherhalenmeteenbetereopgave.
Indiengewenstkanmendeprocedure*ICWGPgebruiken.Menbehoeft
zichdangeenzorgentemakenovertegebruikenfiles.Wanneerdeinpassingvandetopografischeondergrondjuistiskanmenverdergaan
metdevoorbereidingenvoordekarteringvandegrenzen.
SPLIT

Heteersteprogrammaindezeserieisgenoemd SPLIT.Hetsplitst
eenbestand,genaamdPPHHHH,afvandefilesPP****metbehulpvan
informatievastgelegdopdefilesORGAREenPAROPPaandehandvanop
tegevencoördinatenvanbegrenzingenvanhetkaartblad.Alseerste
vraagthetprogrammaoptegevenwatdecoördinatenzijnvanhethoekpuntlinksondervanhettetekenenbladvandegebruikerskaart.Daarnawatdecoördinatenzijnvanhethoekpuntrechtsboven.Hetprogrammatestaandehandvandeopgegevenwaardenofeenkavelofperceel
geheelofgedeeltelijk isgelegenophettekarterenblad.Deinformatiewordtontleendaandeminimaleenmaximalexenyvanelke
grensdiezijnvastgelegdopdefilesORGAREenPAROPP.Hetprogramma
loopteerstdefileORGAREnaenkijktvervolgensofeenfilePAROPP
isvervaardigdmethetprogrammaPORGA.Isditniethetgevaldan
gaatdeberekeningdirectverder,ishetwelhetgevaldanwordt
automatischdiefileindeberekeningbetrokken.
Naeensorteringdoorhetprogrammaopfile-enrecordnummer
wordteenfilePPHHHHaangemaaktwaaropdecoördinatenvandegrenzen
komentestaanvoordiekavelsdiegeheelofgedeeltelijkophetblad
voorkomen.Deindelingvandiefileisgeheelovereenkomstigdeandere
filesPP****.DecodesDwordenontleendaandefileRECDESdieis
aangemaaktmethetprogrammaDEES.
Normaliterwordthetprogrammabeëindigdmetdemelding'Verder!'.
Foutmeldingenkunnenzijn 'BijhetvastleggenvandeD'sisvergeten
defile...'en 'FoutbijJR« ...,nummer ...'.Treedtdeeerste
foutmeldingopdandefileRECDESlatenvervallenenhetprogramma
DEESherhalenmetbetereinformatie.Detweedefoutmelding isbeschrevenbijhetprogrammaDEES.
Dehiernatoetepassenprogramma'sCOSPE,KOPEGenOPGREzijn

181

toegelichtoppag.39,40,22,41en42.Deoptegevenfilenaambij
COSPEisPPHHHH,bijKOPEGPEHHHH,deeerstekeerbijOPGREPDHHHH,
detweedekeerbijOPGREPEHHHH.BeidekerenvolgennaOPGREdeproPLICW

gramma'sCRETFenPLICW.HetprogrammaPLICWiseenvariantvanPSICW,
datervoorzorgtdatdetekenpenmeteenlagesnelheidwordtvoortbewogenoverhettekenmateriaalwaardooreenhogelijnkwaliteitwordt
bereikt.Dekarteringwordtdirectopdereedsingepastetopografische
ondergronduitgevoerdmetzwarteinkt,lijndikte0,5mm.Eerstworden
degrenzengetekenddiekavelsofpercelengemeenschappelijkhebben,
daarnawordendeanderegrenzengetekend.
File-organisatievandeindezeparagraafgenoemdeprogramma's:
Naamprogramma
PORGA

Invoer

KARGP

PP*
PP*
PP*

CRETF

CALPAR

PSICW

PLOPAR

DEES

Tussentijds
PAROPP,-2

Uitvoer

Naafloop

PAROPP,-25
RECDES,-25
CALPAR
PLOPAR

CALPARwegdoen
PLOPARwegdoen

evt.herhalen
SPLIT

ORGARE

PPHHHH,-2

PPHHHH,-25

PAROPP

PP*
RECDES
COSPE

PPHHHH

KOPEG

PEHHHH

OPGRE

PDHHHH

PEHHHH,-2

PEHHHH,-25

PPHHHHwegdoen

PDHHHH,-2

PDHHHH,-25

PTHHHH,-2

CALPAR

PDHHHHwegdoen

PLOPAR

CALPARwegdoen

(Iekeer)
CRETF

CALPAR

PLICW

PLOPAR

OPGRE

PEHHHH

CALPAR

PEHHHHwegdoen

CRETF

CALPAR

PLOPAR

CALPARwegdoen

PLICW

PLOPAR

PLOPARwegdoen

(2ekeer)
PLOPARwegdoen

VooreenvolgendebladopnieuwbeginnenvanafhetprogrammaKARGP.
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8.3.M e t e e n t e k e n m a c h i n e n u m m e r s
k a v e l s of p e r c e l e n

van

a f b e e l d e n op

k a a r t met g r e n z e n v a n de

een

g r o n d e n

8.3.1.Inleiding
Dehierbeschrevenwerkwijzemaaktgeenonderscheid tusseneen
kavel-enperceelsgewijze inventarisatie.Bijeenperceelsgewijze
inventarisatiewordtelkperceelvoorzienvanhetcompleteperceelnummerdatisopgebouwduithetkavelnummereneenvolgnummervanhet
perceelperkavel.Teoverwegenisperkavelhetcompleteperceelnummer inhetgrootsteperceelteplaatsenenindeanderepercelenvan
dekavelalleenhetvolgnummerbinnendekaveltevermelden.Ofhet
danverkregenbeeldduidelijker isdanbijdenubeschrevenwerkwijze
isdevraag.
Defraaistewerkwijzezouzijndatdecomputerdejuisteplaats
vanhetnummerautomatischkiestrekeninghoudendmetgedigitaliseerde
grenzenennietgedigitaliseerdetopografischeondergrond.Rekening
houdenmetgedigitaliseerdegrenzenisenigzinsmogelijkmeteencomputerprogramma.Geprogrammeerd isdathetnummerindebelangrijkste
richting,derichtingdiedeboerbijploegenaanzalhouden»wordt
geplaatst.Alsalternatiefwordtmeteenrechtstandigeplaatsingvan
hetnummerrekeninggehouden.Decomputerzounogkunnennagaanof
hetnummerdoorgedigitaliseerdegrenzenwordtgeschrevenenzouwellichteenbeterepositiekunnenberekenen.Eerderisweloverwogen
bijdekarteringvandegrenzendelijnteonderbrekenwaardezehet
nummersnijdt.Teverwachten isdatvooralbijgrilligevormenvande
grenzenenbijkleinekavelsofpercelenhetnietmogelijkisprogrammatischeengoedekeuzetemakenvoordeplaatsingvanhetnummer.
Rekeninghoudeninhetprogrammametdenietincoördinatenvastgelegde
ondergrond isvollediguitgesloten.Opbasisvandezeconclusiesen
uitgevoerdeproevenisbeslotenmeteennietalteingewikkeldprogrammadecomputereenvoorlopigekeuzetelatenmaken.Dezekeuze
kaninhoudendatnummersdoorgrenzenkomen,doorelkaarwordengeschrevenenopdonkeretopografischeondergrondwordengeplaatst.Ten
eindesneltekunnenwerkenwordtdezeplaatsbepalinggevisualiseerd
doorhettekenenvankadertjesomdeplaatswaardenummerskomente
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staan.Ineersteinstantiewordendenummersnietafgebeelddaarhet
tekenenmetdemachinevandecijfersaanmerkelijkmeerkostdanhet
tekenenvandekadertjesendeinformatiediedekadertjesgevenvoorlopigvoldoendeis.
Deoperatorbekijkthiernawelkemutatiesindepositievande
nummersmoetenwordenaangebracht teneindeaangesteldeeisenten
aanzienvandeleesbaarheid tekunnenvoldoen.Dezebeoordelingvindt
plaatsdoordekarteringvankadertjesteleggenoptopografische
ondergrond,dieisvoorzienvangrenzenvankavelsofpercelen.
Instructiesvoorhetaangevenvandemutatieswordengegevenin
par.8.3.3.Hoedemutatiesinhetbestandwordenaangebrachthangt
ervanafofalofnietvaneengrafischbeeldschermgebruikkanworden
gemaakt.Deinpar.8.3.4beschrevenwerkwijzegaatervanuitdatgeen
grafischbeeldschermbeschikbaar is.Nadatdemutatieszijnaangebracht
kanmenopnieuwkadertjeslatentekenen.Inveelgevallenzalditniet
nodigzijn.Indienweldankandemutatieprocedurewordenherhaald.
Ishetbeeldvoldoendebeoordeelddankunnendenummersdirect
optopografischeondergrondwordengetekend.Bijeenlangzameplotter
ishetechterraadzaammeteendunnestiftdecijferstegraverenop
graveerfilm. Doordateengeringelijndiktemoetwordengehanteerdom
decijfersbijeenkleinegroottegoed leesbaartedoenzijnzou de
pensnelverstoptkunnenrakenwanneerhettekenenervanvrijveel
tijdkost.Degrafeerfilmdientdanviafotografischewegteworden
gecombineerdmetdetopografischeondergrond.Daarditeenkostbare
zaakisverdienthetdevoorkeurdirect ininkttetekenen.Raakt
daarbijdepenverstoptdanishetnietgemakkelijkmogelijkniet
geschrevennummersalsnogzichtbaartemaken.
Hettekenenvandenummersvankavelsofpercelenvanniet-geregistreerdegrondgebruikerskanookdoordetekenmachinewordengedaan.
Kavelsofpercelenvandezegrondgebruikerszulleninhetalgemeen
eengeringeomvanghebben.Ditbetekentdateenvermeldingvanhet
betreffendenummerinhetalgemeennietbinnendegrenzenvande
grondenmogelijkzalzijn.Berekentdecomputereenplaatsvoorhet
nummerdanzalveelalbijdebestuderingvandekaartblijkendatverschuivingvanhetnummernodig is.Teoverwegenisdandecomputer
geenmoeilijkterealiserenkeuze telatenmakendochdebeschrijving
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vandiegrondengeheelmetdehand tedoenplaatsvinden.Hetisechter
welvanbelangtewetenvanwelke particuliereenstukgrondis.
Hiertoewordteeneenvoudigekarteringvandenummersuitgevoerdop
blankomateriaal,gebruikmakendvandecoördinatenvanhetcentrale
puntvanelkekavelofperceelvaneenparticulier.Deverdereprocedurevoorhetafbeeldenvannummersvangrondenvanniet-geregistreerde
grondgebruikers isbeschreveninpar.8.3.5.
8.3.2.Kadertjestekenendiededoordecomputergekozenplaatsvan
hetnummerbegrenzen
GEBRA

Hetprogrammadatautomatischdeplaatsvoordesitueringvanhet
nummervankavelofperceelberekentisgenoemdGEBRA.Hetprogramma
houdtrekeningmeteenkarteringopschaal 1:10000of 1:5000.De
operatordientdegemaaktekeuzeoptegeven.Welkekeuzeisgedaan
wordtvastgelegdopdefileNUMRXY,waaropookdekavel-ofperceelnummersencoördinatenvancentralepuntvankavelofperceelplus
plaats,grootteenrichtingvanhetnummerwordengenoteerd.Voorverderebewerkingenisdaarmeeautomatischdekaartschaalbekend.Alleen
bijdedefinitievekarteringvandenummersdientdekaartschaalopnieuwtewordenopgegevenomeenkleineaanpassingaandewellicht
ietsafwijkendeschaalvandetopografischeondergrondmogelijkte
maken.DebelangrijkstewerkzaamheidvanhetprogrammaGEBRAishet
vaststellenwateengunstigerichtingisvoorhetnummer.Voorkavels
ofpercelenmeteengroottekleinerdan30are (of15arebijkaartschaal 1:5000)wordtgekozenvooreenplaatsingvanhetnummermetde
cijfersnoordgeoriënteerd ingroepjesvaninprincipe4cijfers.
Hetgemeentenummerbestaatuit4cijfersof3cijferswanneerhet
eerstecijfereen0is.Hetbedrijfsnummerbestaatuit4cijfersof
3cijfersonderdezelfdevoorwaarde.Hetkavelnummerbestaatuit2
cijfersof 1cijferwanneerheteerstecijfereen0is.Vanhetperceelnummerwordenbijeenperceelsgewijzeinventarisatiealtijd2
cijfersvermeld.Bijdepresentatievanhetnummerindebovenbeschrevenvormwordtdeeerste0alleenweggelatenwanneerzowelgemeentealsbedrijfsnummer3cijferig isénhetkavelnummer 1cijferheeft.
Hetprogrammasteltvoorhetbepalenvandepositievandenummersvan
anderekavelsofpercelendevraag 'Voorkeurvoorplaatsingvandenummersindelengterichtingvankavelofperceelofineenblokvormnoordgericht'.Geeftdeoperatoralskeuzedetweedemogelijkheidaandan
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wordt inprincipeconformdebovenstaandewerkwijzedeliggingvastgesteld.Gaateendeelvandegrensechterdoorhetnummerdanwordtgewerktvolgensonderstaandewerkwijze.Daarbijwordtnagegaanwelkerichtingdeboermetploegenaanzalhouden.Dezerichtingwordtgedefinieerdalsdekleinstemaximalebreedte.Debreedtevankavelofperceelwordt
bepaalddoorhetaantalbewerkingsgangenbijploegen.Zonderinspringende
hoekenisdezedegrootstebreedtehaaksopdebewerkingsrichting.Metinspringendehoekendientdaarbijtewordengetelddebreedtevanhetapartte
bewerkendeel.Computertechnischwordtdezeberekeninguitgevoerddoor
dey-asvaneenassenstelsel teleggenevenwijdigmeteenvandezijdenvankavelofperceelendecoördinatenvandegrenspuntentetransformerennaarditassenstelsel.Vervolgenswordendecoördinaatverschillenindex-richtingvandatstelselopgeteldvoorzoverdeze
positief zijn.Dedanverkregenwaardeisdegrootstebreedtewanneer
debewerkingvandegrondevenwijdigaandegekozenzijdevande
grensplaatsvindt.Deberekeningwordtherhaaldvoorelkezijdevan
degrens.Vastgehoudenwordtbijwelkezijdedekleinstemaximale
breedtewordtgevonden.Evenwijdigaandezezijdewordtderichting
vanhetnummergekozen.
Dejuistelokatievanhetnummerwordtberekenddoorbehalvede
richtingookdecoördinatenvanhethoekpuntlinksbovenvanhetnummer
vastteleggen.Alsuitgangspuntwordtgebruikgemaaktvandebijhet
digitaliserenvandegrensvastgelegdecoördinatenvanhetcentrale
puntvankavelofperceel.Devoorhetnummertereservenruimteis
afhankelijkvanhetaantaltepresenterencijfers.Decijfersworden
nu,integenstelling totbovenvermeldewerkwijze,achterelkaargeplaatst.
Vanalleonderdelenvanhetcompletekavel-ofperceelnummerwordt
nagegaanuithoeveelcijfersditisopgebouwd.Aandehandhiervan
wordtdelengtevandetereserverenruimteberekend.Rekeninghoudend
metdezelengteenderichtingvanhetnummerberekentdecomputerde
coördinatenvanhethoekpuntlinksbovenvanhetnummer.
Tenslottezijhiernogvermelddathetgewenst isdatallenummers
vanafdeonderzijdevanhetblad leesbaarzijn.Dezeeishoudtindat
alleenrichtingenwordenvastgelegdbinnen+en-90 tenopzichte
vaneennulpuntgekozeninderichtingoost.
Nadat isingetoetstRU,GEBRAvraagtdecomputeroptegevende
laagstexenynaarbenedenafgerond inkmvanhetgehelegebied.
Dezewaardendientmengoedvasttestellenteneindegeenproblemen
tekrijgenmetdecomputerberekeningenendaarnaoptegeven.Vervol186

genswordenbovenvermeldevragengesteld.Bijeenzeergrootgebied
kanophetbeeldschermverschijnendemelding 'Hetgebied isgroter
danvoorzien'.Inhetprogrammadienendanaanpassingenplaatstevinden.Hetzelfdeisvantoepassingwanneergemeld is'Hetaantalpunten
ineengrensis...engroterdanvoorzien'.
Alsfoutmeldingbijproblemenmetfileskanvoorkomen 'Foutbij
JR= ...,nummer ...'.DewaardevermeldbijJRisindeprogrammatekst
terugtevinden.Dewaardebijnummervermeldindeinstructiesvan
decomputerfabrikant.Normaliterzalhetprogrammawordenbeëindigd
metdemelding'Verder!'.
GEBRB

Welkepositievoorhetnummerdecomputerheeftgekozenkanworden
gevisualiseerdmiddelshetprogrammaGEBRB.Ditprogrammageeftde
mogelijkheid doorhettekenenvankadertjesronddenummersnategaan
hoedezekeuzeisenofdezevoldoetaangesteldevoorwaarden.Hetis
hierbijnietnodigdenummerszelftevermeldenomdatviadigitaliserenhetgemakkelijkmogelijk isdecomputerbekend temakenwelke
mutatiesdienentewordenaangebracht.Bovendiengaathettekenenvan
kadertjesaanmerkelijksnellerdanhettekenenvannummersenishet
verkregenbeeldvoorhetaangevenvanmutatieszeeroverzichtelijk.
Inveelgevallenheefthetgebiedeenzodanigeomvangdatde
gebruikerskaartuitmeerderekaartbladenbestaat.Hetprogrammavoorziethierin.Bovendienisdekeuzevandebladindelinggeheelwillekeurigzodatdezekanwordenaangepastaandekarteringvandegrenzenopdegebruikerskaart.Deenigebeperkingdiehetprogrammaheeft
isdatdebladgrenzendienenteliggenopgehelekilometers.Waarmen
bladenheeftwaaropdeuiteindelijkekarteringzalplaatsvindendie
nietopgehelekilometerszijnafgegrensd enwaaropmenweldepassing
wilcontrolerendankanmenuittweemogelijkhedenkiezen.
Deeersteisopeenvanbeidebladenietsmeerenopdeandere
ietsminderafbeeldenmetditprogramma (bijdedefinitievekartering
vandenummersspeeltditverschijnselgeenrol).Deandereisbij
beidebladeneenoverlapaanhouden.Bijdelaatstemethodekaneen
beperking zijnhetmaximaletekenvlakvandetekenmachine.Hierbij
dientmenerrekeningmee tehoudendatronddegekozenbladgrens
eenstrookvan2cmdoordecomputerwordtvrijgehoudenomookalle
kadertjesdiebuitendebladgrensstekencompleettekunnentekenen.
Menkanookkiezenvooreenmethodewaarbijdebladindelingzo
wordtgekozen 'dateenminimaalaantalbladenbehoeft teworden
getekend.Dezewerkwijzebetekentbehalvegeringeretekenkostenook
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lagerekostenbijhetdigitaliserenvanmutatiesenverwerkenvandeze
mutaties.Welheeftmendanwatmeermoeitemethetonderdekartering
leggenvandeondergronden"voorcontroleopdeleesbaarheidvande
nummers.
Welkekadersopeenbladwordenafgebeeld isafhankelijkvande
coördinatenvanhetcentralepuntvankavelofperceel,welkeworden
ontleendaandefileNUMRXY.
Nadat isingetoetstRU,GEBRBvraagthetprogrammaoptegeven
watdelaagstexenynaarbenedenafgerond inkm zijnvanhette
tekenenblad.
Hiernawordtgevraagdhetzelfdetedoenvoordehoogstexeny
naarbovenafgerond inkm.
AlsfoutmeldingkandezelfdeoptredenalsvermeldbijhetprogrammaGEBRA.
Wordtechterbij 'nummer'vermelddewaarde5danbetekentdit
datdeopgegevenbladgrenzenhettekenvlaktebuitengaan.Herhaling
vanhetprogrammametbeterewaardenisdannodig.Hetprogrammawordt
beëindigdmetdemelding 'Verder!'.Hiernavolgtheteerdervermelde
programmaCRETF.DeeigenlijkekarteringvindtplaatsmethetprogrammaPSICW.Tenbehoevevaneeninpassingenlateredigitalisering
wordenruitkruisjesgetekend.Bijeenervanwordendecoördinaten
vermeld.Behalvehetkadertjewordtpernummereenverbindingslijn
getekendvanhoekpuntlinksbovenervannaarhetcentralepuntvan
kavelofperceel.Ditwordtgedaaninverbandmethetopgevenvan
mutaties.
Nadateenblad isgekarteerdwordteenvolgendbladvervaardigd
doordeprogramma'sGEBRB,CRETFenPSICWteherhalenmetandere
gegevens.
File-organisatievandeindezeparagraafgenoemdeprogramma's:
Naamprogramma

Invoer

Tussentijds

Uitvoer

GEBRA

ORGARE

-

NUMRXY,-25

-

GEBRB

NUMRXY

-

CALPAR

-

CRETF

CALPAR

-

PLOPAR

CALPARwegdoen

PSICW

PLOPAR

-

-

PLOPARwegdoen
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Naafloop

8.3.3.Mutatiesplaatsenvormvanhetnummer
Aandeplaatsingvannummerswordendevolgendeeisengesteld:
1.Nummersmogennietdoorelkaarwordengeschreven
2.Nummersdienenkavel-of,bijeenperceelsgewijzeinventarisatie,
perceelgrenzenzominmogelijkteraken
3.Nummersopplaatsenwaardetopografiedonker isdienenzomogelijk
tewordenverplaatst.
Bijdecontroleopdezeeisendientmenookopaansluitingenvan
bladentelettenzodatwanneerdatgewenst islaterbijhetmaken
vanmontagesvanbladenofdelenervandangeenproblemenontstaanzodattochnummersverminktofonleesbaarzijn.
Devolgendemutatieszijnmogelijk,waarbijvoorelkesoortis
vermeldwelkegegevensopdekaartdienentewordenvermeld.
a.Eenalsrechthoekaangeduidnummerdientteworden ~"""—"~=oud
gedraaid en/ofverschoven.

— — — -=nieuw

Code 1vermeldenbijhetcentralepuntvan

-»**'*<î

kavelofperceelendenieuweplaatsinschetsen,
f

waarbijalleenhetpuntlinksbovenenderichting

vandenieuwerechthoekvanbelangzijn.Bijeenplaatsingvanhet
nummerineenpositiedievrijwelnoord-zuid isdientmenzicher
goedrekenschapvantegevenhoehetnummergelezenwordtvanaf
deonderzijdevanhetblad.Daaruitvolgtdanwatlinksbovenis! tsbovenis!
b.Eenalsrechthoekaangeduidnummerkanbeterals

V-J]

eenvierkantwordenafgebeeld.Dezeconclusie
houdtstandaard indathetnummerdannoordgeoriënteerdwordtgeplaatst!Code2vermelden
bijhetcentralepuntvankavelofperceelen
denieuweplaatsinschetsen,waarbijalleen

_^

/*

j
"Z ^

hetpuntlinksbovenvanbelangis.
c.Vooreenalsrechthoekaangeduidnummeris
nergenseenzodanigepositietevindendat
volgenseenvanbeidevermeldewerkwijzenhet
nummerdoordecomputer isteschrijven.Het
schrijvenmetdehandverdientdandevoorkeur.Teneindesnelhet
nummertewetentekomenkanditdanopeenafzonderlijkbladwor-
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denafgebeeld indevormalsvierkant.Opdegebruikerskaartkomt
ditnummerdantestaandoorhetmetdehandovertenemenvande
hulpkaart.Code3vermeldenbijhetcentralepuntvankavelof
perceelenverderalsbijb.
d.Eenals 'vierkant'aangeduidnummerdient

i

3

tewordenverschoven.Code2vermeldenbij
hetcentralepuntvankavelofperceelenverderalsbijb

:

e.Eenals'vierkant'aangeduidnummerkanbeterals

.~Y~ \

eenrechthoekwordenafgebeeld ineentekiezen
richting.Code 1vermeldenbijhetcentralepunt
vankavelofperceelenverderalsbija.
f.Vooreenals'vierkant'aangeduidnummerishetbeter

—-.—..«
H^lv

ii

metdehandeenpositietevindenwaardecijfers
vanhetnummerkunnenwordengeschreven.Zieverderbijc.
Debeschrevenwerkwijzevanhetaandecomputerbekendmakenvan
demutatiesrichtzichopeensituatiewaarbijnietkanwordenbeschikt
overeengrafischbeeldscherm'.
Opwelknummereenmutatiebetrekkingheeftwordtdecomputer
bekendgemaaktdoorbijdebetreffendemutatiehetcentralepuntvan
kavelofperceeltedigitaliseren.HetprogrammaWPRNRzoektmet
behulpvandeze,benaderde,coördinatenopwelknummerdemutatie
betrekkingzalhebbenenmuteerteeneerderevastleggingvande
plaats.Tervoorkomingvanproblemenenhetextrauitvoerenvan
controlesisbijhetdigitaliserenvandemutatiesgekozenvooreen
uniformewerkwijze,hoewelbijdecodes2en3hetderdetedigitaliserenpuntvangeenbelang is.Voordeelvandezewerkwijzeistevens
dateenaantalvooranderedoeleindenvervaardigdeprogramma'snuook
bruikbaaris.
Alleendeaangeduidemutatieswordenperbladgedigitaliseerd.
Nadathettemetenbladnoordgerichtopdedigitizerisaangebracht
devolgendehandelingenverrichten.
Hetbeginvandemeting isalsvolgt:
a.nummervanhetgebied intoetsen (3cijfers).CRLF (carriagereturn
linefeed);
b.datumentijdvanbeginvandemetingintoetsen,bijvoorbeeld
82010609 (=6januari 1982ca.9uur)CRLF;
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c.nummervanponsband intoetsen (3cijfers)CRLF*;
d.codeintoetsenvoorhettemetenonderdeel,namelijk:2enCRLF;
e.codevoordekaartschaal intoetsen,hierbijis1=kaart 1:10000
en2= 1:5000,daarnaCRLF;
f.

I.degoedecoördinaten inhetstelselvandeRijksdriehoeksmetingvanhetmeestzuid-westelijktemetenruitpunt
( 2 x 6 cijfers)intoetsen.CRLF;
II.deHaromatbijdatpuntinstellenop010000 010000;
III.deruitpuntenmetentebeginnenbijhethoekpuntlinksonder
enverderinwillekeurigevolgorde (nietmeerdan25stuks,
regelmatigverspreidoverhetblad).

Peraangeduidemutatiedirecthiernadevolgendehandelingverrichten:
1.code 1,2of3intoetsenafhankelijkvandevermeldingbijde
mutatie;
2.coördinatenvancentralepuntvankavelofperceeldigitaliseren
3.coördinatenhoekpunt linksbovenvanrechthoekofvierkantdigitaliseren;
4.coördinatenhoekpuntrechtsbovenidem;
5.aangevendatdemutatieisgedigitaliseerdopdekaart.
Demetingwordtperponsbandafgeslotenmet:
a.ECRLF;
b.datumentijdvanheteindevandemeting (8cijfers).
Voorhetherstellenvantijdensdemetingontdektefoutenzijnde
volgendecodesbeschikbaar:
HCRLF intoetsen v o o r d a t CRLFwasingetoetstofeencoördinaatisgeregistreerd
FCRLFintoetsen n a d a t CRLFwasingetoetstofeencoördinaat
werdgeregistreerd
*CRLF intoetsenindienmendegeheleervoorstaandemutatieopnieuw
wilmeten

''DitnummerookschrijvenophetbeginvandeponsbandmetdecodeWR.
Tevensopdeband schrijvendeminimaleenmaximalexenyvanhet
gedigitaliseerdeblad
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Alvorensmendemetingafsluiteerstnagaanofallemutatieszijn
gedigitaliseerd.
Decomputerverwerkingvandegedigitaliseerdemutatiesgeschiedt
perkaartbladofwelperverkregenbestandWR****.Leterwelopdat
degebruiktefilenummersWR****nietovereenkomenmetnogbestaande
nummersWP****I
Gebruiktwordeneerstdeprogramma'sBEGIN,WOFHS,WOSINenWTRAN
vermeldoppag.119,120,en121vandezeinstructies.
SORVW

Vervolgensishetvooreenversnellingvandeverderebewerking
nodigdegedigitaliseerdemutatiestesorterennaarcoördinatenvan
hetcentralepuntvankavelofperceel.Hetisdaarbijvoldoendedat
bijelkaarkomendewaarnemingenbinneneenruitvan 1bij 1km
volgensdeindelingvandetopografischekaart.DezebewerkinggeschiedtmethetprogrammaSORVW.Nadat isingetoetstRU,SORVWwordt
gevraagdoptegeveneennaamWP****vaneenfilemetgegevensvan
mutaties.Deopdeplaatsvandesterretjestevermeldencijfers
dienenidentiektezijnaandievermeldbijhetprogrammaWTRAN.Bij
problemenmetdeinhetprogrammagebruiktefilePIJLENkomtalsfoutmelding 'FoutbijJR= ...,nummer ...'.Inhetalgemeenzalhet
programmaprobleemlooswordenafgewerkt enwordenbeslotenmetde
melding'Verder!'.

WPRNR

Deeigenlijkewijzigingen inhetbestandNUMRXYmet informatie
overgrootteenrichtingvanvoordenummersgereserveerderuimten
wordenaangebrachtmiddelshetprogrammaWPRNR.Nadatisingetoetst
RU,WPRNRgaatdebewerkingvolledigautomatischvanstart.Eerst
berekentdecomputerbinnenwelke ruitvan 1bij 1km,volgensde
indelingvandetopografischekaart,hetcentralepuntvankavelof
perceel isgelegenvandeeerstemutatie.Vervolgensgaatdecomputer
nainwelkegedeeltevandefiledecentralepuntenvandieruitzijn
tevinden.Daarnawordtgezochtmet eentoleransvan9mwelkeeerder
vastgelegdecoördinatenvaneencentraalpuntovereenkomenmetdie
vandemutatie.Iseenkoppelingtotstandgebrachtdanwordtgekeken
watdecodevandemutatieis.Bijeencode 1wordtderichtingvan
hetnummerberekenduitbijdemutatiegeregistreerdecoördinaten.
Ookdegroottevandevoorhetnummertereserverenruimtewordt
opnieuwbepaald enwelopsoortgelijkewijzealsmethetprogramma
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GEBRÂ.Grootte,plaatsenrichtingwordennuopnieuwvastgelegdop
defileNUMRXY.Eerderopdieplaatsvastgelegdewaardenverdwijnen
daarbij.
Wordtgeenkoppelingtotstandgebrachtdangaatdecomputerna
ofdegeregistreerdecoördinatenvanhetbijdemutatiebetrokken
centralepuntvankavelofperceelliggenbinnen 10mvanderand
vaneenruit.Indatgevalkanhetzijndateenkoppelingtotstand
kanwordengebracht ineenandereruit.Debetreffenderuitwordt
opgezochtengetrachtwordtdanbinnendieruiteenkoppelingtot
standtebrengen,ookweermeteentoleransvan9m.Eventueelwordt
ditherhaaldwanneereenpuntdichtbijeenhoekpuntvanderuitligt.
Wanneergeenkoppelingtotstandkanwordengebrachtwordtdit
nietgemeldmeteenfoutmelding.Dezewerkwijze is gekozenomdat
hetopgevenvaneennieuwemutatiedoordigitaliserenmindertijd
kostdanhetaanbrengenvaneencorrectieindedigitaliseringvan
demutaties.
Nadateenmutatiegeheelisbewerktwordtmetdevolgendebegonnen.Wanneerallemutatieszijnverwerkt,eventueelookdoorherhalingvandeindezeparagraafbeschrevenprogramma'svoordeandere
kaartbladen,kanmenkiezenuittweemogelijkheden.Deeersteismet
deprogramma'sGEBRB,CRETFenPSICWopnieuwkadertjestekenen,nagaanofalleaangeduidemutatiesgoedzijnverwerkteneventueelde
mutatieprocedureherhalen.Hetisdaarbijnietaltijdnodigalle
kaartbladenaftebeeldennochdekaartbladengeheeltetekenen.Een
keuzedientdaarbijtewordengemaaktafhankelijkvanaantalenplaats
vandemutaties.Detweedekeuzediemen,vooralbijeengeringaantalmutaties,zaldoenisdirectdoortegaanmethettekenenvande
nummers,daarbijeenenkelemogelijkefoutvoorliefnemend.
File-organisatievandeindezeparagraafgenoemdeprogramma's:
iprogramma

Invoer

BEGIN

TAPE

WOFHS

WR*

WOSIN

WS*

WTRAN

Tussentijds
-

Uitvoer

Na afloop

WR*,-25

-

WS*,-25

-

-

WT*,-2

-

WT*

-

WP*,-25

-

SORVW

WP*

PIJLEN,-2

WPRNR

PIJLEN

WR*,-2

—

PIJLEN,-25
-

WP*wegdoen
•-

NUMRXY
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8.3.A.Nummersafbeeldenopdekaart
Naarkeuzewordendenummersvankavelsofpercelendirectopde
juisteplaats,volgensbovenvermeldewerkwijzevastgesteld,optopografischeondergrond getekendofmeteengraveernaaldopgraveerfilm
getekend.Kiestmenvoordeeerstewerkwijzedanishetwelgewenst
dekarteringuittevoerenopdieondergrondwaaropdekavel-ofperceelgrenzenzijngetekend.Voorafdientmendanweleenkopievande
betreffendekaarttehebbengemaaktzodatmenookmateriaalheeftwaaropdegrenzenzijningetekendzondernummers.Datmateriaalkannodig
zijnvoordevervaardigingvananderekaartenzoalsafstandenkaarten
bedrijfskavelkaart.
Wordtvoordewerkwijzemetgraverengekozendanzaldekartering
ietssnellerkunnenstartenomdatgeeninpassingvandeondergrond
behoefttewordenuitgevoerd.Weldientmendegekozenkaartschaalte
controleren.Kleinewijziginghiervaniswellichtnoodzakelijk.Graverenheeftboventekenenininkthetvoordeeldatdetekenpenniet
kanverstoppen.Bijhettekenenvandecijfersbehoeftdetekenmachine
danookniettewordenbewaakt.Ditkaneenkostenbeparing totgevolg
hebben.Kostenverhogend isechterdatvandekaartbladenmetoptopografischeondergrondgetekendegrenzenvankavelsofpercelenfotografischnegatievendienentewordenvervaardigd endatfotografisch
dienegatievenmetdegraveerfilmsmoetenwordengecombineerd.Bovendienbetekenteenenanderinzetvandefotograaf,wateenvertraging
indeafleveringvanhetproduktkanbetekenen.
NRGEB

Perkaartblad,waarvandeliggingwillekeurigkanwordengekozen,
wordendenummersvankavelsofpercelengetekendmetdeprogramma's
NRGEB,CRETFenPSICW.HetprogrammaNRGEBkentookdemogelijkheid
alleeninstructiestevervaardigenvoorhettekenenvanruitkruisjes.
Ditinverbandmetinpassingvandeondergrond envaststellingvande
juistekaartschaal.NadatisingetoetstRU,NRGEBverschijntophet
beeldschermdeopdracht 'Hoekpuntlinksondervantetekenenblad
intoetsen'ennadataandeopdrachtgehoorisgegeven 'Coördinaten
rechtsboven?'.Vervolgenswordtgevraagdwatdegemetenafstand inmm
istussentweeruitkruisjes inx-respectievelijky-richting.Ditin
verbandmeteenkleinecorrectievandekaartschaal.Zoumennuop
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schaal 1:10000gaankarterenterwijlmenbijhetprogrammaGEBRA
heeftvermeld tewillenkarterenop1:5000danontstaanprogrammatisch
geenproblemen.Hetverkregenresultaat isdanechternietgoed.De
volgendevraagdiehetprogrammasteltluidtalsvolgt:
'1intoetsenindiendeberekening isbedoeldvoorinpassingvanhet
tebetekenenblad,2intoetsenindiendedefinitievekaartschaalen
eventuelejuisteinpassingvaststaatV.Toetstmenalsantwoord 1in
danwordenalleeninstructiesvoordekarteringvanruitkruisjesop
defileCALPARvastgelegd.Degekozenruitkruisjesliggenopdebladrandof,indiendebladrandnietopruitkruisjesvolgensdeindeling
vandetopografischekaartisafgegrensdopdichtbijdebladrand
gelegenruitkruisjes.NatoepassingvanhetprogrammaCRETFvolgtde
karteringvanderuitkruisjesdanopblankomateriaalmethetprogrammaPSICW.Ophetvervaardigdebladkanmendandetebetekenen
ondergrond inpassen.Isdepassingnietgoeddandeprocedureherhalenmetanderewaarden.Letdaarbijophetlatenvervallenvande
filesCALPARenPLOPAR.StaatdekaartschaaleneventueeldeinpassingvastdanopnieuwhetprogrammaNRGEBtoepassendochnualsantwoordopbovenvermeldevraag2intoetsen.Letooknuophetvooraf
latenvervallenvandefilesCALPARenPLOPAR.Alslaatstevraag
verschijntdemelding 'Ruitkruisjestekenen?ja=1,nee=0'.Bij
karteringopondergrond 0intoetsen,bijgraveren1.
Aandehandvandeopgegevencoördinatengaatdecomputernawelke
centralepuntenvankavelsofpercelenzijngelegenbinnendebladbegrenzing.Voldoeteenpunthieraandanwordthetbetreffendekavelofperceelnummergetekendookalligtdatbuitendebladgrens.Hiertoewordtdoordecomputereenrandvan2cmbreed rondhetkaartbladgereserveerd opdetekenmachine.Slechtsinextremesituaties
zalhetnummernietgeheelkunnenwordengetekend.
WanneerdefileCALPARallebenodigdegegevensbevatstoptde
bewerkingmetdemelding 'Verder!'.Alsfoutmeldingbijproblemenmet
defileskanoptreden 'FoutbijJR= ..^nummer ...'.Dewaardevermeld
bijJRisindeprogrammatekstterugtevinden,de waardebijnummerin
deinstructiesvandecomputerfabrikant.Ookwanneerdeopgegevenbladgrenzenhetbetekenbarevlakvandetekenmachinetebovengaan,wat

195

kanzijnveroorzaaktdooreenfoutieveopgave,verschijntdezefoutmelding.Hetgetalvermeld bij 'nummer'isdan5.Natoepassingvan
hetprogrammaCRETFvolgtdekarteringvanruitkruisjesennummers
methetprogrammaPSICW.NaafloopdefilesCALPARenPLOPARwegdoen.
Deafwerkingvanelkkaartblad bestaatuittweeonderdelen.De
eerstehoudt inèencontroleofdenummersgoed leesbaarzijn.Bij
detweedebewerkingdientmentebeschikkenoverdekaartenmetkadertjeswaaropdemutatieszijnaangebracht.Waarnummerszijnverschovenzal
hetnietaltijdmeerduidelijkzijntotwelkekavelofperceel eennummer
behoort.Hetisdannodigmeteenpijltjeofeenstreepjeaante
gevenwelkecombinatiewordtbedoeld. Inprincipezouditpijltje
ookmetdetekenmachinekunnenwordengezet.Daardangoederop
zoumoetenwordengeletdatditpijltjenietdoorcijfersvanhet
nummerofanderenummerswordtgetekend enhetnietaltijdnodigzal
zijneenpijltjetetekenen,watdecomputernietkanbeoordelen,is
hetbeterdebenodigdepijltjes inhandkrachtopdekarteringaante
brengen.Waaropdezesituatiezalmoetenwordengeletissnelte
zienopdekarteringvandekadertjes.Depijltjesofstreepjeswordenaangebrachtopdekarteringvandenummers.
NGEB2

Wanneermenheeftbeslotenbijhetopgevenvanmutatiesgebruik
temakenvandemogelijkheidmetdehandnummers inkaarttebrengen
dandientditnutegebeuren.Decode3isdanbijmutatiesgebruikt
alsaangeduid inpar.8.3.3 bijdepuntencenf.Welkenummersdit
betreftkanmenzichtbaarmakendoorvoorhetbetreffendebladde
programma'sNGEB2,CRETFenPSICWtoetepassen.HetprogrammaNGEB2
iseenvariantvanhetprogrammaNRGEB.Hetzorgtvoordekartering
vanalleendienummersdiedecode3hebbengekregenbijhetopgeven
vanmutaties.
Hetprogrammaheeftnietdemogelijkheid eeninpassingvande
ondergrondapartterealiseren.Ditisnietnodigdaarhetgewenst
isopblankopapiertetekenen (eventueelmetballpoint).Teroriëntatieworden instructiesvoorhetkarterenvanruitkruisjesopof
dichtbijderandopdefileCALPARvastgelegd.Devragendiehet
programmasteltzijnidentiekaandievanhetprogrammaNRGEBmet
uitzonderingvanhetweglatenvandelaatste2.Foutmeldingenals
eerdervermeld.Nadatophetbeeldscherm isverschenen'Verder!'
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dienendeprogramma'sCRETFenPSICWtewordentoegepast.DaarnadienendefilesCALPARenPLOPARtevervallen.
Denugekarteerdenummersdienenmetdehandopeengeschikte
plaatstewordenovergenomenopdeeerdervervaardigdekarteringvan
denummers.Menkandankiezenwateengunstigegroepering isvande
getallenwaaruithetnummer isopgeleverd.Eenbetereaanpassingaan
debeschikbare,danmeestalzeergeringe,ruimteisdaarbijmogelijk.
8.3.5.Nummersvankavelsofpercelenvanniet-geregistreerdegrondgebruikersopkaartafbeelden
Inpar.8.3.1 isaangeduidwaaromvoorhetweergevenopkaartvan
nummersvankavelsofpercelenbehorendebijniet-geregistreerde
grondgebruikers eenafwijkendewerkwijze isgekozen.Deweertegeven
nummerszijnalleeneengemeentenummerenhetnummervandegebruiker
binnende.gemeente.Tervoorkomingvanverwarringwordthetnummer
vandeparticuliervoorafgegaandoordeletterP.Eenkavel-en
eventueelperceelnummerwordtnietvermeld.Hiervoorzijnverschillendemotievenaantegeven.Teneersteisveelalnietbekendofeen
kaveleenhuiskavel is.Hetkavelnummer 1,watnormaliterdehuiskavelaanduidt,kandannietwordenvastgesteld.Tentweedekunnen
voorgrondvanparticulierenbetrekkelijkweinigberekeningenworden
uitgevoerd.Slechtssignaleringvandeplaats,bepalinggrootteen
aanduidingvanhettypegrondgebruiker zalinhetalgemeenvoldoende
zijn.Hetaangevenvankavel-ofperceelnummer isdanvanminder
grootbelang.Derelatietusseninlijstenvastgelegdegegevensvan
diegrondenendevoorstelling opdekaartiseenvoudigteleggen
doorvermeldingvandecoördinatenvanhetcentralepuntvankavel
ofperceeltotinmetersnauwkeurig.Alsderdemotief isnogaante
gevendathetaantalgrondstukkenvanëénparticulier inhetalgemeen
geringis.
Metdevolgendewerkwijzehoudtdeontwikkeldeprogrammatuur
rekening.Opblankomateriaalwordendenummersvandeparticulieren
vermeldmetalscentrumvanelknummerdegedigitaliseerdecoördinatenvanhetcentralepuntvankavelofperceel.Tenbehoevevaninpassingvanhetkaartmateriaalwordendaaropookderuitkruisjes
getekend.Alsbladindeling enkaartschaalhanteremendeeerder
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vermeldewaardenbijdekarteringvandenummersvankavelsofpercelenvanwelgeregistreerdegrondgebruikers.Doorovernamemetdehand
wordendenummersvandegrondenvandeparticulierenovergebracht
opdeanderekaarten.Hierbijkanmenzelfeengunstigeplaatskiezen
voordevermeldingvanelknummer.Bovendienkanmen,indiengewenst,
hetgemeentenummervereenvoudigdweergeven.Eenalternatievewerkwijzekandevolgendezijn.Dekarteringvandenummersvindteerstop
blankomateriaalplaats.Dekaartblijftopdetekentafelliggen.
Menpasthieropdegoedegebruikerskaart inengaatnawaarnummers
vanparticulierenmindergunstigwordengeschrevenwanneerdetekenmachinedekarteringopdezelfdewijzezouuitvoerenalsdeeerste
keer.Terplekkeplaktmeneenstrookjeplakband.Danwordtdegebruikerskaartpreciesingepastenopdetekenmachinevastgemaakt.
Hiernaherhaaltmendekartering,waarbijeventueelhetkarterenvan
deruitkruisjeswordtonderdrukt.Nuhaaltmendekarteringenvande
machine.Ookverwijdertmendeplakbandjes.Directneemtmendan
echteroverhetnummerdatdetekenmachineopelkplakbandjeheeft
getekendopeenzelftekiezenplaats.
NRPAR

Voorhetkarterenvannummersvangrondenvanniet-geregistreerde
grondgebruikers ishetprogrammaNRPARgeschreven.Bijelktevervaardigenkaartbladdienendeprogramma'sCRETFenPSICWhetprogramma
NRPARtevolgen.Hethierbeschrevenprogrammahoudtrekeningmetde
mogelijkheid datmennietallegedigitaliseerdegrondenvanparticulierenwilvoorzienvaneennummer.Indatgevaldienendedesbetreffendegrondenwelvaneenafwijkendgemeentenummer tezijnvoorzien.
Bijdekarteringvanheteerstekaartbladverschijntdanooknadat
isingetoetstRU,NRPARophetbeeldschermdemededeling 'Opgeven
watdegemeentenummersvanweertegevennummersvanparticulieren
zijn.Nadelaatste0000intoetsen'.Dezemelding spreektverdervoor
zich.Devermeldewaardenwordenvoorverdergebruikvastgelegdop
eenfileNRSGEM.Ditbetekentdatdevermeldevraagbijdekartering
vananderebladenautomatischachterwegeblijft.Merktmenlaterdat
indeopgaveeenfoutisgemaaktdankanmendiefilelatenvervallen.Hetprogramma startdanweermetbovenvermeldeopdracht.Ook
zoumen,bijeenlangelijst,defileNRSGEMkunnencorrigerenmet
eenstandaard 'edit'-programma.Devolgendevragen,waaropeenant-
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woorddienttewordengegevenzijn 'Hoekpuntlinksondervantetekenenblad intoetsen','Coördinatenhoekpuntrechtsboven?','Gemeten
afstand inx-richting tussentweeruitkruisjesintoetseninmm'en
delaatstevraagherhaaldvoordey-richting.Welkenummersophet
betreffendebladdienentewordenafgebeeld zoekthetprogrammauit
aandehandvaninformatievandefilesPAROPPenNRSGEMendeopgegevenbladbegrenzing.Dientophetbetreffendebladgeenenkelnummertewordengetekenddanwordthiervanmededelinggedaanophet
beeldscherm.Detekeninstructieswordenzodaniggeoptimaliseerddat
detekenpenzoweinigmogelijkwordtverplaatst zondertetekenen.
Foutmeldingenkunnendevolgendezijn.
a. 'Hetaantalnummersopditblad isgroterdanvoorzien'.Treedt
dezemeldingopdanzalhiervoor inoverlegmetdeontwerpervan
deprogramma'seenoplossingmoetenwordengezocht.
b. 'FoutbijJR= ...,nummer ...'.DezefoutmeldingwijstopproblemenmetdegebruiktefilesCALPAR,PAROPPofNRSGEM.
c. 'FoutbijJR=4,nummer5'.Deopgegevenbladbegrenzingheeft
eenzodanigformaat,hier inhetalgemeendooreenfoutinde
opgavevancoördinaten,datdezegroterisdandetekenmachine
kanverwerken.Controleopgaveisnodigofaanpassingvandeopgegevenwaardenenherhalingvanhetprogramma.
Meestalzalechterverschijnendemelding 'VerderI'.Natoepassing
vanhetprogrammaCRETFvolgtdeeigenlijkekarteringvandenummers
methetprogrammaPSICWopblankotekenmateriaal.Deverdereafwerkingisbovenreedsbeschreven.
File-organisatievandeindezeparagraafgenoemdeprogramma's:
Naamprogramma

Invoer Tussentijds Uitvoer

NRPAR (Iekeer)

PAROPP

Naafloop

CALPAR
NRSGEM

NRPAR (volgendekeer) PAROPP

CALPAR

NRSGEM
CRETF

CALPAR

PSICW

PLOPAR

PLOPAR

CALPARwegdoen
PLOPARwegdoen
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9.BEDRIJFSKAVELKAART,AFSTANDENKAARTENONTSLUITINGSKAART

9.1. I n l e i d i n g
Voorhetsnelverkrijgenvaneeninzicht inderuilverkavelingsbehoefteenmogelijkhedenvanuitruilvangrondenzijntweeoverzichtskaartenvangrootbelang.Deeersteisdebedrijfskavelkaartwaarop
dehuisbedrijfskavelszijngemerkt.Develdbedrijfskavelszijntevens
gemerktenwelin3klasseninvolgordevangrootte.Onderscheiden
zijndegroepgrootsteveldbedrijfskavels,degroepnaargrootte2e
totenmet4eveldbedrijfskavelseneengroepvanderesterendeveldbedrijfskavels.Detweedekaart isdeafstandenkaartwaaropdekavels
zijngemerktenwelgerangschikt in8klassen.Deafstandenzijnafstandenvandegrondnaardebedrijfsgebouwen.Dezezijnthansnog
inclusiefdehalvekaveldiepte(ofbijeenperceelsgewijzeinventarisatiedehalvedieptevanhetperceel).Wordtdittezijnertijdnaar
keuzeinclusiefofexclusiefdehalvedieptedanzaldegebruikervan
hetprogrammaditmerkenaaneenextravraagdiehetgebruikteprogrammastelt endieverdervoorzichspreekt.Deklassegrenzenzijn
inhmalsvolgt:<2,2-4,4-7,7-10, 10-15,15-20,20-30,»30.
Opsoortgelijkewijzealseenafstandenkaartkaneenontsluitingskaartwordenvervaardigd.Dezekaartgeeftweerdeafstandvande
grondtotdedichtstbijzijndeverhardeweg.Gebruikt isdezekaart
welomnategaanwelkedelenvaneengebiedeenbetereontsluiting
behoeven.Hetbelangvandekaart isechternietgrootdaardeinformatieookopanderewijzekanwordenverkregen.
Voorallehiergenoemdekaartengeldtdatalleenkavelsofpercelenvangeregistreerdegrondgebruikerswordenvoorzienvaneenklasseaanduiding.Bijkavelsofpercelenvanparticulieregrondgebruikers
isveelalnietbekendwaarmenvandaankomt.Eenafstandsberekening
isdannietuittevoeren.Bovendienishetbijdiegrondgebruikers
ookvanminderbelangvoordebedrijfsvoeringoverinformatiete
beschikken.Bijnietgedigitaliseerdegrondenontbreektvanzelfsprekendalleinformatie.Dezeopmerkingenhoudenindatdekaarten
slechtsgedeeltelijkvancoderingenwordenvoorzien.
Devormwaarindekaartwordtgepresenteerd kanafhankelijkzijn
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vandewensenvandeopdrachtgever.Ineenaantalversieskande
kaartwordengeleverd.DehiernabeschrevenversiesleverenProdukten
waarvandeprijsverbondenaandevervaardiging ervansteedshoger
wordt.
Welkekaartenwordengeleverd eninwelkevormdientpergebied
tewordenafgesproken.

9.2.H e t p r o g r a m m a
S0RB2

S0RB2

Alvorenseenbedrijfskavelkaartkanwordenvervaardigddienthet
programmaS0RB2tewordentoegepast.B2isdezogenaamdebijzonderheid 2diehetbedrijfskavelnummeraanduidtperkavelofperceel.
BijhetprogrammaSAMENisditinhetbestandRESULTvastgelegdaan
dehandvaneenopgavedieopponsconceptwasvastgelegd.Debeoordelingwelkekavelsofperceleneenbedrijfskavelvormenisvisueel
uitgevoerd daarbijaandehandvandeophetbedrijfskaartjegepresenteerdebedrijfssituatie.Dehuisbedrijfskavelheeftperdefinitie
nummer 1gekregen.Deanderebedrijfskavelszijnwillekeuriggenummerd.Alsvermeld indeinleidingwordtbijhetvaststellenvande
klassenvandeveldbedrijfskavelsrekeninggehoudenmetdegrootte
vandeveldbedrijfskavels.Ditbetekentdathetgewenst isdemetde
handuitgevoerdenummeringvandebedrijfskavelsalseenvoorlopige
tebeschouwenendecomputereenhernummeringtelatenuitvoerenop
basisvandegroottevandeveldbedrijfskavels.Dehuisbedrijfskavel
behoudthierbijnummer 1,deanderewordengenummerdvanaf 2inaflopendegrootte.HetprogrammaS0RB2verzorgtdezewerkzaamheden.
VoordewerkingvanhetprogrammabehoeftbehalveRU,S0RB2niets
tewordeningetoetst.Denieuwegegevenswordenweeropdefile
RESULTvastgelegd.Alsfoutmeldingkanvoorkomenbijproblemenmet
diefile 'FoutbijJR= ...,nummer ...'.DewaardevermeldbijJR
isindeprogrammatekst terugtevinden,dewaardebijnummervermeld
indeinstructiesvandecomputerfabrikant.Normaliterwordtdeberekeningafgeslotenmetdemelding 'Verder!'.
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9.3.W e e r g a v e v a n d e k l a s s e n m e t
NRSKL

n u m m e r s

Demeesteenvoudigevormvaneenbedrijfskavelkaartofafstandenkaart isereenwaarbijopdeplaatsvanhetcentralepuntvankavel
ofperceeldeklassewordtvermeldmeteencijferdatovereenkomt
methetnummervandeklassewanneerdeklassenwordengenummerdvanaf 1indebovenvermeldevolgorde.HetprogrammaNRSKL,gevolgddoor
CRETFenPSICW,verzorgteendergelijkekaartvervaardiging.
Hetprogrammahoudtrekeningmeteenkaartschaal 1:25000eneen
zodanigekarteringdatdezehetgeheletekenvlakbestrijktvande
machine.Meteenkarteringopondergrond isinhetprogrammageen
rekeninggehouden.NadatisingetoetstRU,NRSKLverschijntophet
beeldschermdevraag 'Watzijndeminimalecoördinatenvanhette
karterenblad?'.Wanneerdezezijnvermeldberekentdecomputerde
maximalediemogelijkzijn.Vervolgensverschijntophetscherm
'Welkekaartmaken?Afstandenkaart (=1)ofontsluitingskaart (=2)
ofbedrijfskavelkaart (= 3)'. Deoperatordientdekeuzeaandecomputerbekendtemaken.Wordt3ingetoetstdanverschijntnogdevolgendeopmerking 'HetprogrammaS0RB2heefttochalgedraaid?'.Wordt
alsantwoord0ingetoetstdanstoptdebewerking.Bijdeopgavevan
1gaatdebewerkingverder.Aandehandvandeminimaleenmaximale
coördinatenendecoördinatenvandecentralepuntengaatdecomputer
nawelkepuntenzichophetbladbevinden.Alsfoutmeldingkanoptreden 'Hetaantalvlakkenbinnendebladgrensisgroterdanhetprogrammaaankan'.Ondervlakkenwordthierverstaankavelsofpercelen.
Overlegmetdeontwerpervandeprogramma's isnodigomeenoplossing
voorditprobleemtevindenwanneerdezemeldingoptreedt.Eenandere
mogelijkefoutmeldingisdieisvermeldbijhetprogrammaS0RB2.Het
programmawordt,wanneergeenproblemenzijnopgetredenbeëindigdmet
de melding 'Instift 1eenrodepeneninstift2eenzwartepen
doen'.Dezemeldingwordtgedaaninverbandmetdemogelijkheidde
ongunstiger klassenteonderscheidenvandegunstige.Deklassen
metnummers5totenmet8wordenmetpen 1getekend.Wilmen,bijvoorbeeldbijreproduktie inéénkleur,alleenzwartgebruikendan
iseeneenvoudigeoplossing inbeidestifteneenzwartepentemonteren.Delijndiktebijvoorkeurnietgroternemendan0,2mm.Alsver-
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meldvolgtdeeigenlijkekarteringopblankomateriaalmiddelshet
programmaPSICWnadathetprogrammaCRETFistoegepastopdeverkregen
fileCALPAR.

9.4.Weergave v a n de k l a s s e n m e t
SYMKL

s y m b o l e n

Eenwatgemakkelijker interpreteerbaarbeeld leverteenkaart
vervaardigdmethetprogrammaSYMKL.Demethodebeschreveninpar.
9.3heeftalsnadeeldatminder snelistezienwaarconcentraties
vaneenbepaaldeklassevoorkomen.Voorbijvoorbeeldhetnagaanvan
uitruilmogelijkheden isditvanbelang.Deindezeparagraafbeschrevenwerkwijzebehoudt,hoewelietsminderduidelijk,hetvoordeelvan
deduidelijkheidvanhetaangeveninwelkeklassekavelofperceel
valt.Ditwordtbereiktdoorgebruiktemakenvansymbolendiesoortgelijkvanvormzijneningroottewisselen.Getekendwordenstaafjes
meteenaantaldwarsstreepjes,waarbijhetaantalgevormdevlakjes
binnende staafjesovereenkomtmetdeweergegeven
klasse.Doorbijdehogereklassenummershetvisuele
beeld,namelijkwaarkomendehogereklassenvoor,
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goed isdochhetbepalenvandejuisteklassedoormiddelvanhet
tellenvanhetaantalvlakjesineenstaafjeopmoeilijkhedenstuit
zijnbijdeklassen5totenmet8dedwarsstreepjesvervangendoor
eencijfer.Danisaantweevoorwaardenvoldaan,namelijksnelzien
waarconcentratiesvaneenbepaaldeklassevoorkomenenperkavelof
perceeldejuistewaardekunnenaangeven.
BijhetprogrammaSYMKLisdekaartschaalookweergefixeerdop
1:25000.Voordeplaatsingvandesymbolenwordtgebruikgemaaktvan
decoördinatenvanhetcentralepuntvankavelofperceelzonderer
optelettenofsymbolendoorelkaarwordengetekend.Ditprobleem
iszeldeneenechtprobleem.NadatisingetoetstRU,SYMKLvolgen
dezelfdevragenalsbijhetprogrammaNRSKI?.Wanneerdecomputer
heeftberekend inwelkeklassedegemetenkavelofperceelvaltvindt
eensorteringplaatsopklasse.Hiernawordentekeninstructiesper
klasseopdefileCALPARvastgelegd.Teneindenatekunnengaan
wanneerdeberekeningklaarzalzijnwordt ophetbeeldschermvermeldmetwelkeklassedecomputerbezig is.Tijdenshetwegschrijven
''AlsextrafoutmeldingkanvoorkomenSTOP!111bijproblemenmetde
fileCALPAR
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vindteenbewerkingplaatsdieervoorzorgtdatdetekenmachinede
symbolenineenzodanigevolgordeoppapierzetdatdepenzomin
mogelijkzondertekenenwordtverplaatst.Dezerekenarijkostwel
tijddochdezewordtruimschootsgecompenseerddoortijdwinstbij
hettekenen,welkeconclusiewelafhankelijkisvandesnelheidvan
detekenmachine,

9.5.W e e r g a v e v a n d e k l a s s e n
i n k l e u r e n v a n de

m i d d e l s

v l a k k e n

Hetzoueenfraaiemethodezijnwanneereentekenmachinezou
kunnenwordenvoorzienvaneenpenseelwaarmeevlakkenmetecoline
zoudenkunnenwordengekleurd.Daarwijalleenkunnenbeschikkenover
eentekenpeniseenmethodegezochtomtochvlakkenvaneenkleurte
voorzien.Eeneerstepogingdaartoeisvermeld innota730.Bijdie
methodewordtgebruikgemaaktvanpeel-coat,tegenwoordigookwel
genoemdpelfilm.Wanneereenbegrenzingvaneenvlakindiefilmis
uitgesnedenishetmogelijkdedunneniet-doorzichtigelaagteverwijderenbinnendiegrensdoordezelostetrekkenvandedikkere
wei-doorzichtigeonderlaag.Hetuitsnijdenvandegrenzenkangebeurenmeteenmesjedatisgemonteerd opdetekenmachineenwelopde
plaatswaarmeestalde'tekenpenis

gemonteerd.Eenanderemethode

bestaatuittweeonderdelen.Eerstworden,opmaatvastmateriaal,
alleendebegrenzingenvanvlakkenvanëénklassegetekend ininkt.
Vervolgenswordenviafotografischewegdegetekendelijnengeëtst
indepeel-coat.Menverkrijgtdaneennegatiefvandelijnenenna
hetuittrekkenvandevlakkenookeennegatiefvandevlakken(Hoewel
nietdaarvooruitgewerktkanmenhetprogrammaICWKLhierbijgebruiken).
Nadatvoorelkeklasseeenpeel-coat isgemaaktendebetreffende
vlakkenzijnverwijderd,tervoorkomingvanproblemenishetgewenst
datdetekenmachinedeteverwijderenvlakkenmarkeert,kanmenop
verschillendemanierenkomentoteenkaartinkleur.Welkewerkwijze
wordtgekozenisafhankelijkvandegewensteoplage.
Vooreenkleineoplagegebruikemeneenvandesystemenvoor
kleurenproefdiebedoeld zijnvoorhetcontrolerenvandebasisvoor
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kleurendruk.DezesystemenhetenGevaproef enChromalin.Metrasters
endepeel-coatskanmentelkenséénafdrukineengewenstekleurencombinatiemiddelseenvrijkostbaarfotografischprocédéverkrijgen.
Vooreenwatgrotereoplagezalmenvooréénexemplaarbovenbeschrevenwerkwijzehanterenenverderekopieënmakenviakleurenfotografie.
Bijgroteoplagenkanmengemakkelijkvanuithetbeschikbaremateriaalkomentotdrukplatenvoorverderevermenigvuldiging indrukmet
gebruikmakingvanhetoffset-procedé.Allebeschrevenwerkwijzenbetekenenhetuitvoerenvaneengrootaantalhandelingenenhetinschakelenvaneenfotografischeafdeling.
Bijdehiernabeschrevenwerkwijzewordtalleendereproductie
verzorgddoorderdenenwordtdevervaardigingvanéénexemplaarvan
degewenstekaart inkleurgeheeldoordetekenmachinegedaan.De
techniekdiehierbijwordtgebruikthoudtinhetopvullenvande
vlakkendoormiddelvanhetaanbrengenvaneenarcering inkleur.
Reproductievandeverkregenkaartkanplaatsvindendoorkleurfotografieof,enwelaanmerkelijkgoedkoper,doorkopiëringmetxerografie.
GoederesultatenzijnverkregenmetapparatuurvandefirmaCanon,bruikbare
resultatenmetdievanRankXerox.Bijbeidefirma'sstaatdeontwikkelingvandebenodigde apparatuurnogindekinderschotenen.
Dedichtheidvanarcerenisafhankelijkvandegewenstekwaliteit
endebeschikbaregelden.Bijeenmachinedielangzaamtekentzal
meneenniettedichtearceringkiezenteneindedetekenkostenniet
tehoogtelatenoplopen.HetprogrammaKLEURisvervaardigdomde
Graphomat-tekenmachinevoorditdoeltegebruiken.
KLEUR*

Dekaartschaalvoorhetmakenvankleurenkaartenmetditprogramma isdoordeoperatoroptegeven.NadatisingetoetstRU,KLEUR
vraagtdecomputer 'Watzijndeminimalecoördinatenvandecentrale
puntenwaarmeerekeningdienttewordengehouden?'.Dezeopgave
dientinmetersplaatstevinden.Daarnawordtgevraagd 'Watzijnde
maximalecoördinatenvandecentralepuntenwaarmeerekeningdientte
wordengehouden?'.Liggendecoördinatenvanhetcentralepuntvan
eenkavelofperceelbuitendeopgegevengrenzendanwordtdebetreffendekavelofperceelnietingekleurdookalligteengedeelteervan
ophettebewerkenkaartblad.Liggendecoördinatenvanhetcentrale
puntvaneenkavelofperceelbinnendeopgegevengrenzendanworden
*Voorgebiedenmetmeerdan4000kavelsofpercelendienteenvariant
vanhetprogramma,genoemdKAART,tewordengebruikt
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tekeninstructiesvervaardigdvooreenaftebeeldenlijnvande
arceringtenzijdezegeheelbuitenhettebewerkenkaartbladligt.
Hoewel lijnenbuitenhetkaartbladnietwordengetekend,betekenthet
opgevenvaneenteruimekeuzevandegrensdatdecomputeronnodigveel
berekent.Metbehulpvandeeerderbijdigitaliserenvandekavels
ofpercelengebruiktekaarten,waaropookdecentralepuntenzijn
afgebeeld,zalhetmogelijkmoetenzijneenzodanigegrensopte
gevendatgeenfragmentenvankavelsofpercelenopdegekleurde
kaartzullenontbrekenendegrensnietteruimbehoeftteworden
gekozen,waarmeedecomputerbewerkingenbeperktblijven.Nadatde
grenzenzijnopgegevenvraagtdecomputernaardeminimaleenmaximalecoördinatenvanhettekarterenblad.Ookdezekunneninmeters
wordenopgegeven.Tervastleggingvandejuistekaartschaalwordt
gevraagd tevermeldenwatdegemetenafstandinmmisinx-richting
tussentweeruitkruisjes.Nadatdezeisopgegevenwordthetzelfde
gevraagdvoordey-richting,waarmeehetmogelijk iskleineverschilleninbeiderichtingenteverwerken.
Omdathetaanbrengenvandearceringveeltijdkostisdemogelijkheidgeopenddebewerking intweedelenuittevoeren.Menkan
bijvoorbeeld eerstdearceringen aanbrengenindeklassen 1toten
met3enlater,bijvoorbeelddevolgendedag,indeklassen4toten
met8.Hiertoevraagtdecomputer 'Welkeklassenwiltulatenafbeelden?Involgordedevolgnummers intoetsen (max.1,2,...,8).Indien
minderdan8dannadelaatste0'.Telkensnahetopgevenvaneen
klassenummerdereturntoetsindrukken!Nadelaatsteopgaveverschijnt
ophetbeeldschermdevraag 'Welkekaartmaken?Afstandenkaart (=1)
ofontsluitingskaart (=2)ofbedrijfskavelkaart (=3)'.Deoperator
dientdekeuzeaandecomputerbekend temaken.Wordt3ingetoetst
danverschijntnogdevolgendeopmerking 'HetprogrammaS0RB2heeft
tochal-.gedraaid?'.Wordtalsantwoord 0ingetoetstdanstoptde
bewerking.Bijdeopgavevan 1gaatdebewerkingverder.Aandehand
vandeopgegevenminimaleenmaximalecoördinatenbekijktdecomputer
metwelkekavelsofpercelenrekeningmoetwordengehoudenenberekentvoordievlakkendeklasse.Alsfoutmeldingkandanoptreden
'Hetaantalvlakkenbinnendeopgegevengrensisgroterdanhetpro-
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grammaaankan'.Doordebewerking indelentesplitsenkanmendan
ditprobleemomzeilen.Nadathetprogrammaopnieuwisgestart ende
eerstevragenzijnbeantwoord antwoordtmenopdevraagwelkeklassen
moetenwordenbewerktdoorenkeleminderoptegevendandeeerste
keer.Nadatdebewerkingenzijnuitgevoerdvoordieklassenherhaalt
mendandeprocedurevoordeandereklassen.
Treedtdegenoemdefoutmeldingnietopdanvoertdecomputereen
sorteringuitopklasse.Hiernaverschijntophetschermdemelding
'Onderlingeafstandvanderasterlijnenintoetsenintiendemm'.
Veelalwordthier 10ingetoetstalsantwoord.Dearcering isdanvan
eenredelijkekwaliteitendetekenkostenzijndanookacceptabel.
Naarwenskaneenanderewaardewordenopgegeven.Devolgendeopdracht
vanhetprogramma is'Lijndikteopgegevenintiendemm'.Alspengebruiktmenbijvoorbeeld ereenmetlijndikte0,6mm.Opgegevenwordt
dandewaarde6.Dezewaardegebruikthetprogrammaomalsbeginen
eindpuntvaneenrasterlijneencoördinaatteberekenendieiets
binnenderandligt.Doorpendikteenhetuitvloeienvandeinkt
komtderasterlijndannietbuitendelijndieopdekavel-ofperceelgrensisgetekend.
Ophetschermkomtnudemelding 'Inbewerkingklasse ...Goede
pengemonteerd? (JA)'.Deoperatordientopdegenoemdeklassete
letten.Komteenweldoorhemvermeldeklassenietvoorinhetbestanddanwordtdezeovergeslagendoordecomputerenwordtautomatischdevolgendewelaftebeeldenklassevermeld.Nadateentekenpenvandegoedeklasseendikteisgemonteerd toetstdeoperator
delettersJAin.Dekarteringgaatdandirectvanstartzonder
filesCALPARenPLOPARaantemaken,alsbijveleanderekarteringen
welgebeurt.Delijnkwaliteitdientgoed inhetoogtewordengehoudendaarhetaanbrengenvanverbeteringeneenkostbarezaakis.
Erkunnennogenkelefoutmeldingenoptreden.Teneerstedebekendefoutmelding 'FoutbijJR= ...,nummer ...'bijproblemenmetde
fileRESULT.Tentweededemelding 'Inrecord ...komteenvlakvoor
metmeerpuntendanhetprogrammaaankan'.Bedoeldwordthierbij
eenrecordvandefileRESULTmetgegevensvaneenbetreffendekavel
ofperceeldienunietwordtgearceerd.Debewerkinggaatechter
door.MenkandoordebetreffenderecordvandefileRESULTtelaten
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listennagaanwelkekavelofperceeldemeldingbetreftendearceringalsnogmetdehandaanbrengennadatmenzelfdeklasseheeft
berekend.Dederdefoutmeldingkanoptredenbijeenzeergrilliggevormdekavelofperceel.Dezeluidt 'Hetaantalsnijpuntenbijeen
vlakvermeldoprecord ...isgroterdaninhetprogrammavoorzien*.
Indatgevalkanhetbetreffendevlakreedsgedeeltelijkzijngearceerd.Debewerkingvandekavelofperceelwordtechternietvoortgezet.Hetarcerenvandeanderekavelsofpercelenechterwel.Oplossingvanditprobleemalsboven.
Nadatallevlakken,waarvoor informatiebeschikbaar is,zijngearceerdverschijntophetbeeldschermdemelding 'Verder!'.Dienen
meerbladentewordengearceerd dangaatmenhetprogrammaherhalen
metandereinvoergegevens.Hoeeenbladdienttewordeningepast,
gebruikmakendvandeprogramma'sKARGP,CRETFenPSICW,isbeschrevenoppag. 180.Dedaarbijoptegevencoördinatenzijndezelfde
alsbovenvermeldbijdevraagnaardecoördinatenvandebladgrens.
Dekarteringvanderuitkruisjesvoordeinpassingvindtopblanko
materiaalplaats,hettebetekenenmateriaalwordtdaaropingepast.
ICWKL

HetICWbeschiktovereen kleinetekenmachinevanTektronix,
dieaanmerkelijksnellertekentdandeGraphomat.Hetismetdie
machinemogelijkdearceringzodichttedoenzijndatdevlakken
geheelwordenopgevuld.Hettekenenkaninkleurplaatsvinden.Aantrekkelijker isechterperklassedevlakkenopeenveltekenmateriaalaantebrengen.Vervolgensviafotografische wegnegatievente
maken,waarbijookhetnietegaalaanbrengenvaninktkanwordenweggewerkt.En tenslottemetrastersennegatieventekomentotdrukplaten.Bijdeontwikkelingvanindithoofdstukvermeldeprogramma'siseen
programmageschrevendatmetdeHP-coraputerinformatiegereedmaakt
diekanwordengestuurdnaardeTektronixminicomputer.Ditapparaat
bestuurt,off-line,vervolgensviaeenander,nietbeschreven,programmadetekenmachine.Hetprogrammahoudtrekeningmeteenkaartschaal 1:25000eneenzodanigekarteringdatdezehetgeheletekenvlakbestrijktvandemachine.NadatisingetoetstRU,ICWKLvolgen
dezelfdevragenalsvermeldbijhetprogrammaNRSKL.Ookdefoutmeldingenzijnidentiek.Wanneerdecomputerheeftberekend inwelke
klassedegemetenkavelofperceelvaltvindteensorteringplaats
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opklasse.Hiernaverschijntophetbeeldschermdemelding 'Inbewerkingklasse**'. DecomputerzetdanopeenfileAFST**allecoördinatenvangrenspuntenvandiekavelsofpercelendievalleninde
aangeduideklasse.NormaliterzullenwordengevulddefilesAFST01
totenmetAFST08.Bijhetwegschrijvenvandecoördinatenwordende
kavelsofpercelenzodaniggerangschiktdatdekarteringoptimaalzal
kunnenverlopen.Nadatisgemeld 'VerderI'dienendeverkregenfiles
aanhetICWtewordengeleverd.
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10.EENBOERDERIJENKAART

10.1.I n l e i d i n
Tentijdevanhetschrijvenvandezenotaisindiscussieofde
boerderijenkaartgeleverddienttewordenineenvormdieindejaren
1968totenmet 1981gebruikelijkwasofdateenanderevormdient
tewordengekozen.Vandezijdevandegebruikerszijnsignalengekomentewerkenaaneennieuwevormvanpresentatie.Welkevormdient
tewordengekozenisnogonduidelijk.Daarhetdanooknietaande
ordeisvoordiewijzevanpresentatieeencomputerprogrammate
schrijvenisditooknietgedaan.
Indithoofdstukwordteenvormvanpresentatiebeschrevendie
eenbasiskanzijnvoorverdereontwikkelingen.Metdeprogrammering
isiniedergevalhiermeerekeninggehoudendoorwatruimtetereserverenvoorhetpresenterenvanextrainformatie.Denugekozenpresentatiekomtovereenmetdeboerderijplaatsenkaart,dieisvermeldin
nota 1189.Bijelkbedrijfsgebouwvaneengeregistreerdegrondgebruikerwordthetnummervandegebruikermetdetekenmachinevermeld.
Koppelingvannummerenplaatsvanbedrijfsgebouwwordtgevisualiseerd
doordateenstreepjebeideverbindt.Ditmaakthett-evensmogelijk
waarveelbedrijfsgebouwendichtbijelkaarzijngelegendenummers
eenzodanigepositietegevendatzijelkaarnietoverlappen.Daar
vanbuitenblokkersdebedrijfsgebouwenveelalbuitenhetkaartbeeld
zijngelegenwordtvoordezegrondgebruikersalslokatievanhet
bedrijfsgebouwaangehoudendeplaatsvanhetpuntwaardezehetgebiedbinnenkomen.
Evenalsbijhetplaatsenvandenummersopdegebruikerskaart
zouhetmooizijnwanneerdecomputervooralleteschrijvennummers
directdemeestgunstigepositiezouberekenen.Ookhierisafgezien
vaneenvolledigautomatischeplaatsingdaardemens inveelgevallen
veelbetertoteengoedeoplossingkankomenenbovendienkanletten
opdehelderheidvandetopografischeondergrond.Ditbetekentdatde
computereenstandaardoplossing berekent,namelijkeenpositieiets
tenoostenvandelokatievandebedrijfsgebouwen.Allenummerswordenineenrichtingvanwestnaaroostgeschreven.Draaiingvanhet
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nummeris,ookbijhetopgevenvanmutaties,nietmogelijk.Destandaardoplossingwordt,evenalsbijdenummersvandegebruikerskaart,
zichtbaargemaaktdoorhetlatentekenenvankadersronddenummers.
Mutatieskunnenwordenaangegevendoormiddelvandigitaliserenvan
plaatsbedrijfsgebouwenennieuwepositie.Nadatdeoperatorhetverkregenbeeldvoldoendegoedheeftbeoordeeldkandedefinitievekarteringvandenummersplaatsvinden (zieookpar.8.3.1).

10.2.K a d e r t j e s
c o m p u t e r

t e k e n e n d i e de d o o r
g e k o z e n p l a a t s van

i n f o r m a t i e
BOERA

de
de

b e g r e n z e n

Hetprogrammadatautomatischdeplaatsvoordesitueringvan
hetnummervanelkegeregistreerdegrondgebruiker,eventueelaangevuldmetbedrijfsinformatie,berekent isgenoemdBOERA.Hetprogrammahoudtrekeningmeteenkaartschaal 1:10000enreserveertvoor
elkegebruikereenruimtevan6bij20mm.NadatisingetoetstRU,
BOERAvraagtdecomputeroptegevendelaagstexenynaarbeneden
afgerond inkmvanhetgehelegebied.Dezewaardendientmengoed
vasttestellenteneindegeenproblementekrijgenmetdecomputerberekeningenendaarnaoptegeven.Deberekeningengaandanbeginnen.OpeenfileBOERXYlegtdecomputervastdecoördinatenvande
gedigitaliseerdeplaatsvandebedrijfsgebouwen,ontleendaande
fileROSCWG,deplaatsvanderuimtetereserverenvoornummeren
aanvullendeinformatie,metdecoördinatenvanhethoekpuntlinksboven,dehoogteenbreedtevandieruimteenhetbedrijfsnummer.Per
record isruimteopengehoudenvooraanvullendebedrijfsinformatie.
Derecordswordenzodaniggerangschiktdatalleinformatievanbedrijfsgebouwenliggend ineenruitvan1bij 1km,volgensdeindelingvandetopografischekaart,bijelkaarisgekomen.Deberekening
wordtafgeslotenmetdemelding 'Verder!'.Ontstaanproblemenmetde
filesdankomtdemelding 'FoutbijJR= ...,nummer ...'ophet
beeldscherm.DewaardevermeldbijJRisindeprogrammatekstterug
tevinden.Dewaardebijnummervermeld indeinstructiesvande
computerfabrikant.Bijeenextreemgrootgebiedkanvoorkomendemelding 'Hetgebiedisgroterdanvoorzien'.Indatgevaldienenenkele
aanpassingeninhetprogrammaplaatstevinden.
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RUIMT

Watdepositievoorhetnummereneventueleaanvullendeinformatie
isdiedecomputerheeftvastgesteldkanwordenzichtbaargemaaktdoor
toepassingvandeprogramma'sRUIMT,CRETFenPSICW.Dedanverkregen
karteringvankadertjesronddegereserveerderuimtenmaakthetmogelijknategaanofdezevoldoetaangesteldevoorwaarden.Hetis
hierbijnietnodigdebedrijfsnummerszelftevermeldenomdatvia
digitaliserenhetgemakkelijkmogelijk isdecomputerbekendtemakenwelkemutatiesdienentewordenaangebracht.Bovendiengaathet
tekenenvankadertjesaanmerkelijksnellerdanhettekenenvannum-,
mersenishetverkregenbeeldvoorhetaangevenvanmutatieszeer
overzichtelijk.
Inveelgevallenheefthetgebied eenzodanigeomvangdatde
kaartuitmeerderekaartbladenbestaat.Hetprogrammavoorziethierin.
Bovendienisdekeuzevandebladindelinggeheelwillekeurigzodat
dezekanwordenaangepastaandebeschikbareondergronden.Deenige
beperkingdiehetprogrammaheeftisdatdebladgrenzendienente
liggenopgehelekilometers.Waarmenbladenheeftwaaropdeuiteindelijkekartering zalplaatsvindendienietopgehelekilometerszijn
afgegrensd enwaaropmenweldepassingwilcontrolerendankanmen
uittweemogelijkhedenkiezen.Deeersteisopeenvanbeidebladen
ietsmeerenopdeandereietsminderafbeeldenmetditprogramma.
Deandereisbijbeidebladeneenoverlapaanhouden.Bijdelaatste
methodekaneenbeperkingzijnhetmaximaletekenvlakvandetekenmachine.Hierbijdientmenerrekeningmeetehoudendatrondde
gekozenbladgrenseenstrookvan2cmdoordecomputerwordtvrijgehoudenomookallekadertjesdiebuitendebladgrensstekencompleet
tekunnentekenen.
Menkanookkiezenvooreenmethodewaarbijeenbladindeling
wordtgekozenzodateenminimaalaantalbladenbehoefttewordengetekend.Dezewerkwijzebetekentbehalvegeringeretekenkostenook
lagerekostenbijhetdigitaliserenvanmutatiesenverwerkenvan
dezemutaties.Welheeftmendanwatmeermoeitemethetonderde
karteringleggenvandeondergrondenvoorcontroleopdegekozen
plaatsingvandenummers.
Welkekadersopeenbladwordenafgebeeld isafhankelijkvande
coördinatenvanhetmiddenvandebedrijfsgebouwenwelkewordenont-
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leendaandefileBOERXY.
NadatisingetoetstRU,RUIMTvraagthetprogrammawelkefilede
invoervormtvoordezetoepassing.InditkaderisditdenaamBOERXY.
Voorandere,indezeinstructiesnietbeschreven,toepassingenkan
diteenanderenaamzijn.Indatgevalkunnen deafmetingenvande
kadertjesookanderszijngekozen.Hiernawordtgevraagdwatde
laagstexenynaarbenedenafgerond inkmzijnvanhettetekenen
blad.Vervolgenswordendewaardengevraagdvandehoogstexeny
naarbovenafgerond inkm.Tekeninstructieswordenvervaardigdvoor
hettekenenvanruitkruisjes,inverbandmet inpassingendigitaliseringvanmutaties,envoorhettekenenvankadertjes.Bijeenvan
deruitkruisjeswordendecoördinatenvermeld.Behalvehetkadertje
wordtpernummereenverbindingslijngetekendvanhoekpuntlinksboven
ervannaarhetcentralepuntvankavelofperceel.Ditwordtgedaan
inverbandmethetopgevenvanmutaties.Wanneerhetprogrammawordt
gebruiktnadatmutatieszijnaangebrachtkandepijlookrechtsboven
zijnverbondenmethetkadertje.Ditisafhankelijkvandenieuwe
plaatservan.
AlsfoutmeldingkandezelfdeoptredenalsvermeldbijhetprogrammaBOERA.
Wordtechterbij 'nummer'vermelddewaarde5danbetekentdit
datdeopgegevenbladgrenzenhettekenvlaktebuitengaan.Herhaling
vanhetprogrammametbeterewaardenisdannodig.
Hetprogrammawordtbeëindigdmetdemelding 'Verder!'.Hierna
volgtheteerdervermeldeprogrammaCRETF.Deeigenlijkekartering
vindtplaatsmethetprogrammaPSICW.
Nadateenbladisgekarteerdwordteenvolgendbladvervaardigd
doordeprogramma'sGEBRB,CRETFenPSICWteherhalenmetandere
gegevens.
File-organisatievandeindezeparagraafgenoemdeprogramma's
programma

Invoer

Tussentijds

Uitvoer

BOERA

ROSCWG

-

BOERXY,-25

-

RUIMT

BOERXY

-

CALPAR

-

CRETF

CALPAR

-

PLOPAR

CALPARwegdoen

PSICW

PLOPAR

-

-

PLOPARwegdoen

Naafloop
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10.3.M u t a t i e s p l a a t s v a n

k a d e r t j e s

Aandepositievandekadertjesdienendevolgendetweeeisente
wordengesteld.Teneerstezullenzeelkaarnietmogenoverlappenen
tentweededientplaatsingoverdonkeretopografischeondergrondte
wordenvermedenteneindedeleesbaarheid teverhogen.Bijdecontroleopdezeeisendientmenookopaansluitingenvanbladente
lettenzodatwanneerdatgewenst islaterbijhetmakenvanmontages
vanbladenofdelenervandangeenproblemenontstaan.Heteerder
getekendekadertjekanverdernaareenwillekeurigepositieworden
verschoven.Draaiingervan,alsbijdenummersopdegebruikerskaart,
isnietmogelijk.
Debeschrevenwerkwijzevanhetaandecomputerbekendmakenvan
demutatiesrichtzichopeensituatiewaarbijnietkanwordenbeschiktovereengrafischbeeldscherm!
Opwelknummereenmutatiebetrekkingheeftwordtdecomputer
bekendgemaaktdoorbijdebetreffendemutatiedeplaatsvanhet
centrumvandebedrijfsgebouwentedigitaliseren.HetprogrammaWPTEX
zoektmetbehulpvandeze,benaderde, coördinatenopwelknummer
demutatiebetrekkingzalhebbenenmuteerteeneerderevastlegging
vandeplaats.
Alleendeaangeduidemutatieswordenperblad gedigitaliseerd.
Nadathettemetenbladnoordgerichtopdedigitizer isaangebracht
devolgendehandelingenverrichten.
Hetbeginvandemeting isalsvolgt:

;

a.nummervanhetgebied intoetsen (3cijfers).CRLF (carriagereturn
linefeed);
b.datumentijdvanbeginvandemeting intoetsen,bijvoorbeeld
82010614 (=6januari 1982ca.14uur)CRLF);
c.nummervanponsband intoetsen (3cijfers)CRLF*;
d.codeintoetsenvoorhettemetenonderdeel,namelijk:2enCRLF;
e.codevoordekaartschaal intoetsen,namelijk: 1enCRLF;

"DitnummerookschrijvenophetbeginvandeponsbandmetdecodeWR«
Tevensopdeband schrijvendeminimaleenmaximalexenyvanhet
gedigitaliseerdeblad
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ü-"'

f.

I.degoedecoördinatenin hetstelselvandeRijksdriehoeksmetingvanhetmeestzuid-westelijktemetenruitpunt ( 2 x 6
cijfers)intoetsen.CRLF;
II.deHaromatbijdatpunt instellenop010000 010000;
III.deruitpuntenmetentebeginnenbijhethoekpuntlinksonder
enverder inwillekeurigevolgorde (nietmeerdan25stuks,
regelmatigverspreidoverhetblad)opdekaart

Peraangeduidemutatiedirecthiernadevolgendehandelingenverrichten:
1.code1intoetsen;
2.coördinatenvandeaangeduideplaatsvandebedrijfsgebouwendigitaliseren;
3.coördinatenhoekpuntlinksbovenvanhetnieuwekadertjedigitaliseren;
4.aangevendatdemutatieisgedigitaliseerd opdekaart.
Demetingwordtperponsbandafgeslotenmet:
a.ECRLF;
b.datumentijdvanheteindevandemeting (8cijfers).
Voorhetherstellenvantijdensdemetingontdektefoutenzijnde
volgendecodesbeschikbaar:
HCRLFintoetsen v o o r d a t CRLFwasingetoetstofeencoördinaat
isgeregistreerd;
FCRLFintoetsen n a d a t CRLFwasingetoetstofeencoördinaat
werdgeregistreerd
*CRLFintoetsenindienmendegeheleervoorstaandemutatieopnieuw
wilmeten.
Alvorensmendemetingafsluiteerstnagaanofallemutatieszijn
gedigitaliseerd.
Decomputerverwerkingvandegedigitaliseerdemutatiesgeschiedt
perkaartbladofwelperverkregenbestandWR****.Leterwelopdat
degebruiktefile-nummersWR****nietovereenkomenmetnogbestaande
nummersWP****I
Gebruiktwordeneerstdeprogramma's BEGIN,W0FHS,WOSINen
WTRANvermeldoppag.119,120en121vandezeinstructies.
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SORPY

Vervolgens ishetvooreenversnellingvandeverderebewerking
nodigdegedigitaliseerdemutatiestesorterennaarcoördinatenvan
degedigitaliseerdeplaatsvandebedrijfsgebouwen.Hetisdaarbij
voldoendedatbijelkaarkomendewaarnemingenbinneneenruitvan
1bij1kmvolgensdeindelingvandetopografischekaart.DezebewerkinggeschiedtmethetprogrammaSORPY.NadatisingetoetstRU,
SORPYwordtgevraagdoptegeveneennaamWP****vaneenfilemet
gegevensvanmutaties.Deopdeplaatsvandesterretjestevermelden
cijfersdienenidentiektezijnaandievermeldbijhetprogramma
WTRAN.BijproblemenmetdeinhetprogrammagebruiktefilePIJLEN
komtalsfoutmelding 'FoutbijJR= ...,nummer ...'.Inhetalgemeen
zalhetprogrammaprobleemlooswordenafgewerktenwordenbesloten
metdemelding'Verder!'.

WPTEX

DeeigenlijkewijzigingeninhetbestandBOERXYmetinformatie
overnummersenplaatsvandegereserveerderuimtenvoorhetvermeldenvanbedrijfsnummereneventueelaanvullende informatieworden
aangebrachtmiddelshetprogrammaWPTEX.NadatisingetoetstRU,
WPTEXwordtviahetbeeldschermgevraagdwatdenaamvandetecorrigerenfileis.InditkaderdientdenaamBOERXYtewordeningetoetst.Bij,hiernietbeschreven,anderetoepassingenkaneenandere
filenaamwordengekozen.Nadatdenaamisopgegevengaatdeberekening
verdervolledigautomatisch.Eerstberekentdecomputerbinnenwelke
ruitvan1bij1km,volgensdeindelingvandetopografischekaart,
debijdemutatiegedigitaliseerdecoördinatenvandebedrijfsgebouwen
zijngelegenvandeeerstemutatie.Vervolgensgaatdecomputerna
inwelkgedeeltevandefiledecentralepuntenvandieruitzijnte
vinden.Daarnawordtgezochtmeteentoleransvan9meterwelkeeerdervastgelegdecoördinatenvaneenbedrijfsgebouwovereenkomenmet
dievandemutatie.Iseenkoppelingtotstandgebrachtdanwordende
nieuwecoördinatenvanhethoekpunt linksbovenvanhetgemuteerde
kadertjeinhetbestandBOERXYvastgelegd.
Wordtgeenkoppelingtotstandgebrachtdangaatdecomputerna
ofdegeregistreerdecoördinatenvanhetbijdemutatiebetrokken
bedrijfsgebouwliggenbinnen10mvanderandvaneenruit.Indat
gevalkanhetzijndateenkoppelingtotstandkanwordengebracht
ineenandereruit.Debetreffenderuitwordtdanopgezochten
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getrachtwordtdanbinnendieruiteenkoppelingtotstandtebrengen»
ookweermeteentoleransvan9m.Eventueelwordtditherhaaldwanneereenpuntdichtbijeenhoekpuntvanderuitligt.
Wanneergeenkoppeling totstandkanwordengebrachtwordt
ditnietgemeldmeteenfoutmelding.Dezewerkwijzeisgekozenomdat
hetopgevenvaneennieuwemutatiedoordigitaliserenmindertijd
kostdanhetaanbrengenvaneencorrectieindedigitaliseringvan
demutaties.
Nadateenmutatiegeheelisbewerktwordtmetdevolgendebegonnen.Wanneerallemutatieszijnverwerkt* eventueelookdoorherhalingvandeindezeparagraafbeschrevenprogramma'svoordeandere
kaartbladen,kanmenkiezenuittweemogelijkheden.Deeersteismet
deprogramma'sRUIMT,CRETFenPSICWopnieuwkadertjestekenen,nagaanofalleaangeduidemutatiesgoedzijnverwerkteneventueelde
mutatieprocedureherhalen.Hetisdaarbijnietaltijdnodigalle
kaartbladenaftebeeldennochdekaartbladengeheeltetekenen.
Eenkeuzedientdaarbijtewordengezochtafhankelijkvanaantalen
plaatsvandemutaties.Detweedekeuzediemen,vooralbijeengeringaantalmutaties,zaldoenisdirectdoortegaanmethettekenen
vandenummers,daarbijeenenkelemogelijkefoutvoorliefnemend.
File-organisatievandeindezeparagraafgenoemdeprogramma's:
iprogramma

Invoer

BEGIN

TAPE

WOFHS

WR*

WOSIN

Tussentijds
-

Uitvoer

Na afloop

WR*,-25

-

WR*,-2

WS*,-25

-

WS*

-

WT*,-2

-

WTRAN

WT*

-

WP*,-25

-

SORPY

WP*

WPTEX

PIJLEN

PIJLEN,-2
—

PIJLEN,-25

WP* weg

—

••*

BOERXY
10.4.O p k a a r t a f b e e l d e n
met e v e n t u e e l

b e d r i j f s n u m m e r s

a a n v u l l e n d e

i n f o r m a t i e

Welkeaanvullendeinformatieditkanzijnwordt indezeinstructiesnietbeschreven.Gedachtkanwordenaanvermeldingvanbedrijfsgrootteenbedrijfstype.Indiendezeinformatiewordttoegevoegd
•Foutmeldingenkunnenzijn 'FoutbijJR»... nummer...'enST0P11
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dienenenkeleindithoofdstukbeschrevenprogramma'sdaaroptewordenaangepast.Thanswordtalleenvermeldhetbedrijfsnummer.Dit
nummerwordtmeteenstreepjeautomatischverbondenmetdelokatie
vanhetbedrijfsgebouwvandegebruikerwaarophetnummerbetrekking
heeft.
Evenalsbijhetaanbrengenvandenummersopdegebruikerskaart
kanmenkiezenvooreenkarteringdirectoptopografischeondergrond,
alofnietvoorzienvankavel-ofperceelgrenzen,ofeenkartering
middelsgravereningraveerfilm.Wordtvoordewerkwijzemetgraveren
gekozendanzaldekartering ietssnellerkunnenstartenomdatgeen
inpassingvandeondergrondbehoefttewordenuitgevoerd.Weldient
mendegekozenkaartschaal tecontroleren.Kleinewijziginghiervan
iswellichtnoodzakelijk.Graverenheeftboventekenenininkthet
voordeeldatdetekenpennietkanverstoppen.Bijhettekenenvande
cijfersbehoeftdetekenmachinedanookniettewordenbewaakt.Dit
kaneenkostenbesparing totgevolghebben.Kostenverhogend isechter
datvandekaartbladenmetoptopografischeondergrondgetekende
grenzenvankavelsofpercelenfotografischnegatievendienente
wordenvervaardigd endatfotografischdienegatievenmetdegraveerfilmsmoetenwordengecombineerd.Bovendienbetekenteenenander
inzetvandefotograaf,wateenvertraging indeafleveringvanhet
produktkanbetekenen.
BOERK

Deliggingvandekaartbladenisinprincipewillekeurig.Wel
wordtervanuitgegaandatderandenopgehelekilometersvolgensde
indelingvandetopografischekaartzijngelegen.Voldoethetbeschikbaremateriaalhiernietaandankanmenhetbestmetenigeoverlap
tekenen.Eenkleinebeperkinghierbijkanzijndathetbeschikbare
tekenvlakeindig is.Perbladdienentewordengebruiktprogramma's
BOERK,CRETFenPSICW.NadatisingetoetstRU,BOERKverschijntop
hetbeeldschermdeopdracht'Laagstexenynaarbenedenafgerondvan
hettetekenenbladintoetseninkm'.Wanneerditisgedaankomteen
soortgelijkeopdrachtvoorhetvermeldenvandehoogstexenyinkm.
Vervolgenswordtgevraagdoptegevenwatdegemetenafstandistussenruitkruisjesinrespectievelijkx-eny-richting.
Deoperatordienterdaarbijoptelettendatdeindithoofdstukbeschrevenprogramma'srekeninghoudenmeteenkaartschaal 1:10000.
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Deopgegevenwaardendienenmetdieschaalongeveerovereente
komen.Hiernakomteenvraagdieinverband staatmethetrealiseren
vaneenjuisteinpassingzodatdirectoptopografischeondergrond
kanwordengetekend.Deopmerkingluidt:'1intoetsenindiendeberekeningisbedoeldvoorinpassingvanhettebetekenenblad,2intoetsenindiendedefinitievekaartschaaleneventuelejuisteinpassing
vaststaat'.Toetstmenalsantwoord 1indanwordenalleeninstructies
voordekarteringvanruitkruisjesliggendopderandvanhetkaartbladvastgelegdopdefileCALPAR.Natoepassingvanhetprogramma
CRETFvolgtdandekarteringvanderuitkruisjesopblankomateriaal
methetprogrammaPSICW.Ophetvervaardigdebladkanmendetebetekenenondergrond inpassen.Isdepassingnietgoeddandeprocedure
herhalenmetanderewaarden.Letdaarbijophetlatenvervallenvan
defilesCALPARenPLOPAR.Staatdekaartschaal eneventueeldeinpassingvastdanopnieuwhetprogrammaBOERKtoepassendochnuals
antwoordopbovenvermeldevraag2intoetsen.Letooknuophetvooraf
latenvervallenvandefilesCALPARenPLOPAR.Alslaatstevraag
verschijntdemelding 'Ruitkruisjestekenen?ja=1,nee= 0 ' .Bij
karteringopondergrond 0intoetsen,bijgraveren1.
Aandehandvandeopgegevencoördinatengaatdecomputerna
welkebedrijfsgebouwenzijngelegenbinnendebladbegrenzing.Voldoet
éénhieraandanwordthetbetreffendebedrijfsnummergetekendookal
isdatbuitendebladgrensgesitueerd.Hiertoewordtdoordecomputer
eenrandvan2cmbreedrondhetkaartbladgereserveerdopdetekenmachine.Slechtsinextremesituatieszalhetnummernietgeheel
kunnenwordengetekend.
WanneerdefileCALPARallebenodigdegegevensbevatstoptde
bewerkingmetdemelding 'Verder!'.Alsfoutmeldingbijproblemenmet
defileskanoptreden 'FoutbijJR= ...,nummer ...'.Dewaarde
vermeldbijJRisindeprogrammatekst terugtevinden,dewaarde
bijnummerindeinstructiesvandecomputerfabrikant.Ookwanneerde
opgegevenbladbegrenzingenhetbladformaatvandetekenmachinete
bovengaan,watkanzijnveroorzaaktdooreenfoutieveopgave,verschijntdezefoutmelding.Hetgetalvermeldbij 'nummer'isdan5.
NatoepassingvanhetprogrammaCRETFvolgtdekarteringvande
ruitkruisjes,indienaangegeven,endebedrijfsnummersmethetpro-
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grammaPSICW.NaafloopdientmendefilesCALPARenPLOPARteverwijderenvandemagneetschijf.
Voordeafwerkingvanelkkaartblad ishetnodignategaanof
denummersgoedzijngeschrevenenofzeleesbaarzijn.Zonodigdient
mennogeenlegendatoetevoegen.Evenalsvoordekaartenbeschreven
indehoofdstukken8en9ishetvervaardigenvanlegenda'sniet
geprogrammeerd.Tentijdevanhetschrijvenvandezeinstructies
warennogteveelonzekerhedenaanwezigomtekunnenbesluitenovereen
deeerstkomendejarentegebruikenlegenda.Bovendienzalvervaardigingmetdehandniettijdrovend zijn.Eenaanpassingaanbijzondere
situatiesistevenseenvoudigermogelijk.
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11.VASTLEGGINGVANINFORMATIEBETREFFENDEDEAARDVANDEGRENZEN

11.1. I n l e i d i n g
Bijdeontwikkelingvanhetsysteemvoordigitaliserenvande
cultuurtechnische inventarisatiestondentweehoofddoeleindenvoor
ogen.Deeersteishetverschaffenvanmeer toepassingsmogelijkheden
diehetincoördinatenvastleggenvanbestandengeven.Detweedeis
tekomentoteenproduktmeteenhogeregraadvanbetrouwbaarheid.
Ditlaatsteisvooralvanbelangwanneerdegegevensbijtoedelingsberekeningenwordengebruikt.Hetdigitaliserenvoorkomtfoutenals
vergetendeoppervlaktevaneendriehoekdoortweetedelennadat
basisenhoogtezijnvermenigvuldigd,cijfersverwisselen,cijfers
verschuiveneninformatievandeenekavelbijdeanderetezetten.
Reedsbijdeeersteopzetvanhetsysteem,waarbijdigitaliseren
eenbelangrijkerolspeelt,isgedachtaaneenverdereuitbouwervan
doorookdeaardvandegrenzenvankavelsofpercelenenanderelijnelementeninhetsysteemoptenemen.Ziehiertoeonderanderenota
730.Hetdoelhiervanisookweermeervoudig.Teneerstekandeze
informatienuttigwordengebruiktbijhetinschetsenvaneentoedelingsplan.Beschiktmenover indigitalevormvastgelegdeterreininformatiedanishet,nadatdaarvoorprogrammatuurbeschikbaaris
gekomen,nietalteingewikkeld nategaanwelketerreinelementen
invloedhebbenopgewenstetoedelingen.Eentweedegebruikvande
gegevenskanmenmaken bijhetopzettenvanbegrotingenvoorde
uitvoeringvanwerken.Voorhetverkrijgenvangedetailleerdeinformatieoverdebedrijfsvoering,metbedrijfseconomischeberekeningen,
kunnengegevensbetreffendesloten,houtwallen,bomenrijenetc.een
nuttigerolvervullen.Ookbijhettoekennenvanbeheersvergoedingen
voorhetonderhoudvanhetlandschapkunnendegegevens,daarzeook
perbedrijfzijnoptevragen,wordengebruikt.Hoewel intussenook
deStichtingvoorBodemkarteringeensysteemterbeschrijvingvanhet
landschapmetvastlegging indigitalebestandenvanterreininformatieheeftontwikkeld iseenkoppelingmetdeCleengoedezaak.Wie
degegevens inhetterreinverzamelt isnietvanbelang.Hetontwikkeldesysteemdienttevenszoflexibeltezijndathetooknietuit-
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maakthoezewordenverzameld.Wiededigitalebestandenvervaardigt
isdaarenbovenooknietzobelangrijk.Eeneisisweldatdegegevens
zowordengedigitaliseerd datkoppelingaandebedrijfsinformatie
mogelijk is.DaarvoordeClveelgrenzenwordengedigitaliseerd is
hetnietonlogischdatvastleggingvaneeninventarisatievanterreinelementendirectinhetkadervaneenClgeschiedt.Eventueelkanmen
zichhierbeperkentotdelijnvormigeelementen.Puntelementen,zoals
solitaire bomen,spelenbijdezekoppelingeenminderbelangrijkerol.
Dehierbeschrevenwerkwijzegaatuitvandebovenomschrevenprocedure.Bijeenkavelgewijzeinventarisatievanhetgrondgebruik
zullennogveellijnelementenniet incoördinatenzijnvastgelegd.
Bijeenperceelsgewijzeopnamevanhetgrondgebruikzalhetaantal
ontbrekendelijnelementengeringerzijn.Daarechternietelklijnelementeenperceelgrens is,conformdedefinitievanperceelgrenzen,
zullenbijdeeerderbesprokenvastleggingvangrenzennietalle
lijnelementenincoördinatenbestanden zijnopgenomen.Belangrijkis
weldatbijdedigitaliseringvankavel-ofperceelgrenzenrekening
wordtgehoudenmetdeverdereuitbreidingmetanderelijnelementen.
Dithoudtindatopsnijdingenvantedigitaliserenkavel-ofperceelgrenzenmet latertedigitaliserenlijnelementenbijdekaartvoorbereiding,beschreveninpar.2.2,puntendienentewordengemarkeerd.
Dezepuntendienenookbijhetdigitaliserenvandekavel-ofperceelgrenzentewordenopgenomen.
Doordat inhetalgemeenhetkaartbeeldvandekaartwaaropde
digitaliseringvankavelsofpercelenisvoorbereidvrijdrukwordt,
ishetgewensteengoedoverzichttekrijgenbijhetdigitaliseren
vandelijnelementenvandenogtemetenlijnen.Bovendienbehoeftde
aangeduidekaartnietuptodatetezijnwanneereenopschoningvan
deinformatiebetreffendehetgrondgebruikheeftplaatsgevonden.
Goedeinformatieoverdeliggingvanreedsgedigitaliseerdepunten
verkrijgtmendoortoepassingvanhetprogrammaKARGP,gevolgddoor
deprogramma'sCRETFenPSICW(ziepar.2.10).Alskaartschaalkieze
mendezelfdealsvandekaartwaaropdedigitaliseringvandegrenzenisvoorbereid*.Dedaarbijverkregenkarteringvanknikpuntendie
ingedigitaliseerdegrenzenzijngelegenwordtverdergebruikt.
Opdeverkregenkarteringdienennauwgezetallenogtedigitali*Letookwelopdekaartschaalvanhetmateriaalwaaropinformatie
overdeaardvandegrenzenisvastgelegd
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serenlijn-enpuntelemententewordenovergenomen.Bijdeze
werkzaamhedenkandelaatstecontrolekarteringvandegrenzen,met
rodeenblauweinkt,of,indienreedsbeschikbaar,degebruikerskaart
vannutzijn.Knikpuntenindelijnelementenwordenmetrodeinkt
gemarkeerd.Blijkteenlijnteeindigenopeeneerdergedigitaliseerde
grenszonderdatterplekkemetdebovenaangeduideprogramma'seen
puntisgekarteerddanditpuntmarkerenmetblauweinktenomcirkelen.Omnatekunnengaanofeenpuntopeeneerdergedigitaliseerde
grensbehoortteliggenkanmenookgebruikmakenvandelaatste
controlekarteringvandegrenzenof,indienreedsbeschikbaar,van
degebruikerskaart.Deconstateringdateenpuntopeeneerdergedigitaliseerdegrensbehoortteliggenhoudtindatbijdeeerdere
kaartvoorbereiding eenfoutisgemaakt.Puntelementendienentewordengemarkeerdmeteenkruisje.Erbijkaneencodeofnummerworden
geplaatst.Wordendebeschrevenprogramma'sgebruiktdanmagcodeof
nummeruitnietmeerdan3cijfersbestaan.Hetisdaarbijnietnodig
altijd 3cijferstevermelden.
Nadatalleinformatieisverwerktdienenknooppunten innogte
digitaliseren lijnelemententewordenopgespoord.Knooppuntenzijn
inditkaderalleenpuntenwaarmeerderelijnenbijelkaarkomen.
Dezepuntendienentewordenvoorzienvaneencirkelinrodeinkt.

11.2.D i g i t a l i s e r i n g

van

t e r r e i n e l e m e n t e n

Bijdedigitaliseringvanterreinelementenzijnalleendielijnenpuntvormigeelementenbetrokkendiezijnaangeduidopdekaarten
beschrevenindeinleiding.Ditbetekentdatalleendieelementen
nuwordengedigitaliseerd.Alleanderegegevensopdekaartworden
daarbijals 'aardige'informatiebeschouwd.
Degebruiktewijzevandigitaliserenkomtovereenmetdiewelke
isgehanteerdbijhetdigitaliserenvandecultuurtoestanden.Ookde
gebruikteprogramma'svoorhetverwerkenvandedigitaliseringzijn
dezelfdedieinhetkadervanhetdigitaliserenvancultuurtoestanden
zijnvervaardigd.Debijdigitaliseringuittevoerenhandelingenzijn
alsvolgtperkaartblad:
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a.nummervanhetgebied intoetsen (3cijfers),daarnaCRLFintoetsen;
b.datumentijdvanhetbeginvandemeting intoetsen,bijvoorbeeld
82021210,(duidtop 12februari 1982 10uur)daarnaCRLF;
c.nummervandeponsbahd intoetsen (3cijfers),daarnaCRLF*;
d.codeintoetsenvoorhettemetenonderdeel,namelijk:6enCRLF;
e.codevoordekaartschaal intoetsen,hierbijis1=kaart 1:10000,
2=kaart 1:5000,daarnaCRLF;
f.

I.degoedecoördinateninhetstelselvandeRDvanhetmeest
zuidwestelijketemetenruitpunt ( 2 x 6 cijfers)intoetsen,
daarnaCRLF;
II.deHaromatbijdatpunt instellenop010000 010000;
III.deruitpuntenmetentebeginnenbijhethoekpuntlinksonder,
dochverderineenwillekeurigevolgorde (ishetaantalruitpuntengroterdan25danopregelmatigeafstandenpunten
overslaan);

g.Bintoetsendirectgevolgddoordemetingvandecoördinatenvan
heteerstepuntvaneenlijn;
h.devolgendeknikpuntenvandelijn (ofheteindpuntvaneenlijn)
digitaliseren;
i.genhherhalenvoordevolgendelijnen.
Opmerking:Eenlijnbeginteneindigt ineenpuntdatdoordetekenmachineopdekaart isaangebrachtofineenknooppunt,datdientte
zijnaangeduidmeteenroodcirkeltje,ofineenpuntdatnogmoet
wordenovergebrachtnaarhetdigitalebestandvangrenzenvankavels
ofpercelenendatisgemerktmeteenblauwcirkeltje.Loopteenlijn
doornahetpasserenvaneendoordetekenmachineaangebrachtpunt
danwordtdelijngeachtuittweedelentebestaan.Demetingvande
enelijnstoptdanindatpuntennahet intoetsenvandecodeB
begintdemetingvandevolgendelijnindatpunt.
Nadatallelijnenzijngedigitaliseerd depuntelementen,indien
aangeduid,alsvolgtdigitaliseren:
j.nummer intoetsengevolgddoorregistratievancoördinaten;

''DitnummerookschrijvenophetbeginvandeponsbandmetdecodeCR.
Tevensopdeband schrijvendeminimaleenmaximalexenyvanhet
gedigitaliseerdeblad
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k.adjherhalenvoorallepuntelementen;
Demetingafsluitendoor:
1.ECRLFintetoetsen;
m.datumentijdvanheteindevandemeting intetoetsen+CRLF.
Opmerkingen:
a.Foutendietijdensdemetingwordengeconstateerdkunnenalsvolgt
wordenaangeduid:HCRLFtegebruiken v o o r d a t deCRLFis
vermeldenintoetsenvandebetreffendecodeherhalen (zalgezien
hetgeringeaantalintoetsingenzeldenvoorkomen),FCRLFtegebruiken n a d a t deCRLFisvermeld endevoorgaandenuvervallenregelherhalen,*CRLFtegebruikenvoorhetverwijderenvan
hetvoorafgaandegedeeltevandemetingtebeginnenmetdelaatst
ingetoetstecodeB.VCRLFtegebruikenomaantegevendateen
andergedeeltedienttewordenvervangendoordenaVgegeven
informatie.DecodeVmagalleenéénofmeerderekerennäde
laatstenormalemetingwordengebruikt.Automatischverwijderen
vandefoutievegegevens isnietmogelijkdoorhetontbrekenvan
eennummeringvandelijnen.Vervangingvanoudegegevensdoorna
Vvermeldegegevensdientmenmethetprogramma*ZZZZZ (ziepag.
13)zelftedoen.DenaVvermeldegegevensvervallenlaterwel
automatisch.
b.Hetmaximalekaartvlakis100x 100cm.
Decomputerverwerkingvandedigitaliseringgeschiedtgeheelovereenkomstigdebeschrijvingvermeldoppag.76totenmet79.Gebruikt
wordeniniedergevaldeprogramma'sBEGIN,DOBEA,CUBOB,CUBOC,
CUBOD,CUBOE,CRETFenPSICW.Metdedaarbijverkregencontrolekarteringdienttewordengecontroleerd ofdelijnengoedzijngedigitaliseerdenofdepuntelementenopdejuisteplaatsstaanenzijn
voorzienvanhetjuistenummer.Tevensdienttewordengecontroleerd
ofdemetingcompleet isuitgevoerd.Mutatieswordenaangebrachtin
hetbestandCP****.
Hoewelnognietisteoverzienofhetbelangrijkisofvanelk
knooppunt slechtseenstelcoördinatenbeschikbaar islijkthetvooralsnoggewensttecontrolerenofdeknooppuntenconformdeinstruc-

225

tieszijngedigitaliseerd.Dezecontroleisuittevoerendoorpijltjestelatentekenenbijelkknooppunt inderichtingvandeaansluitendelijnen.Dezebewerkingkanwordenuitgevoerdmetdeprogramma'sKOKNO,CRETFenPSICW(ziepag.125).Zijnallepijlengetekendwaardezebehorenvoortekomendanwerdeniniedergevalde
coördinatenvanknooppuntenvanlijnengemiddeld.Daarbijopnieuw
digitaliserenvanpuntendecoördinateninhetalgemeennietexact
gelijkzullenzijnaandieeerdervanhetzelfdepuntwerdenvastgelegd,zullendenuvastgelegdecoördinatenvanpuntendieookinde
eerdergedigitaliseerdegrenzenvankavelsofpercelenvoorkomen
nietaltijdgelijkzijnaandeeerderbepaaldewaarden.Andersgezegd
coördinatenvanovereenkomstigepuntenindefilesCP****enPP****
behoevennietaltijdaanelkaargelijktezijn.Voordehierbeschrevenwerkwijzegeeftditgeenproblemen.Wellichtvooranderetoepassingenwel.Inhetkadervandelandschapsbeeldkarteringvanhet
gebieddeHilver,uitgevoerd insamenwerkingmetdeStiboka,isdoor
H.G.C.HoubenvanhetTechnischRekencentrumRoermond eenserieprogramma'sontwikkeld diehetmogelijkmakendezecoördinatenaan
elkaargelijktemaken.DecoördinatenvandefilePP****blijven
daarbijongewijzigd.IndefileCP****vindtdaarbijeenhergroepering
vandegedigitaliseerde lijnenplaats.Aangehoudenwordteensorteringvanhetgedigitaliseerdebestandnaarvolgordevandeelgebieden
zoalsdiezijnterugtevindenindefilePP****.Watdeelgebieden
zijnisomschreveninpar.2.2.Misschienkanhetvoortoepassingen
gewenst zijndeherrangschikkingnogverdervoorttezettenenwel
zodatdandegedigitaliseerde lijnelementen,nietzijndekavel-of
percelgrens,zijnvermeld indezelfdevolgordewaarindekavelsof
percelenindefilePP****wordenaangetroffen.Hetzaldanmogelijk
zijntevensperkavelofperceelopeensnellewijzeaantegeven
welkelijnelementenzichophetbetreffende stukgrondbevinden.In
datgevalzalhieromtrent informatiekunnenwordenvastgelegdper
kavelofperceelinderecordgemerktmetdecodeZ.(Ditisniet
uitgewerkt).InstructiesvoorhetgebruikvandedoorHoubenvervaardigdeprogramma'swordeneldersgegeven.
Zijnpuntenopdegedigitaliseerdekaart inblauwgemarkeerddan
betekendeditdatdezenogaanhetbestandmetgrenzenvankavelsof
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percelenmoetenwordentoegevoegd.Voorenkeletoepassingenzalhet
nietbezwaarlijkzijndatdegrensterplaatsenietisonderbroken
teneindeereendwarsgrensoptelatenuitkomen.Indiegevallen
kanhetdirecthiernabeschrevenewordenovergeslagen.Meestalzal
meneendergelijkesituatienietgoedkeuren.
Bijdenubeschrevenwerkwijzewordtervanuitgegaandatvoorhet
aanbrengenvancorrecties indefilePP****geengrafischbeeldscherm
beschikbaar is.Opdekaart,waaropdemetingvangrenzenvankavels
ofpercelenisvoorbereid,dienttewordengezochtwelkegrensdient
tewordenonderbroken.Vervolgensnagaanwatde (het)bijdigitaliseringvande (het)aanliggendekavel(s)ofperce(e)l(en)gebruikte
volgnummer(s)zijn(is).Metbehulpvandelaatstemethetprogramma
RECVNvervaardigdelijstnagaanbijwelkerecordsdecoördinatenvan
dezekavel(s)ofperce(e)l(en)zijntevinden.Daarnauitmetenwat
bijbenaderingdecoördinatenzijnvanhettussentevoegenpunt.
VervolgensdejuistecoördinatenervanopzoekenindefileCP****.
Mogelijkerwijsluktditmetdelaatstelistingvandiefile.Zoniet
dankanmendaarvoorgebruik makenvanhetprogrammaZOEKP.Vervolgensopzoekenbijwelkerecord(s)vandefilePP****debetreffende
coördinatenmoetenwordentussengevoegd.Dezevermeldenindelisting
vandefilePP****.Nadatallecorrectiesopeendergelijkewijze
zijnverwerktdienteeninvoertewordenklaargemaakt tenbehoeve
vandeeigenlijkecorrectievandefile(s)PP****.Dezeinvoerdient
per fileinnumeriekevolgordetewordenklaargemaakt.HetcorrigerenkanhetbestmethetprogrammaCOCCFplaatsvindendaarlisting
vandefile(s)pp****natoepassingvanhetprogramma LYVAKmeer
gewenst isdannuenbovendienbijhetopgevenvancorrectiesfouten
kunnenzijngemaaktdieblijkenuitdehiernabeschrevencontrolekartering.Eenextramutatieronde isdanopzijnplaats.Zijnmutaties
ineenofmeerfilesPP****aangebrachtdanzijnenkeleproblemen
ontstaan.Teneersteisdeverwijzingnaarrecordnummersindefiles
ORGAREen,indienvervaardigd PAROPP,nietmeercorrect.DezeverwijzingvindtplaatsdoorvermeldingvanhetrecordnummervanhetcentralepuntvankavelofperceelindefilePP****.Ookdevermelding
perkavelofperceelvanhetaantalknikpuntenindegrensinde
filesORGAREenPAROPPisdannietinallegevallenjuist.Ditpro-
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bleemkanwordenopgelostdoordeoudefilesORGAREenPAROPPte
latenvervallenennieuwetemakenmetrespectievelijkdeprogramma'sORGABenPORGA.TevensdientdanhetprogrammaSOORVteworden
toegepastteneindedefileORGAREdejuistevolgordetegeven.Ten
tweedezijndeverwijzingenindefile(s)R.P****naarrecordsvande
file(s)PP****nietmeerjuist.Dezeverwijzingenbetreffendedigitaliseringvanbijzondereroutes.Zekunnenwordenverbeterddoorhet
programmaROTEEteherhalenvoorallebeschikbarefiles,waarbijdan
dienttewordenvermelddathetprogrammaalvaker istoegepast.Voor
hetderdeprobleem isnoggeenoplossinggezocht.Ditprobleemhoudt
indatopdefileRESULTookdezelfdeverwijzingenstaanalsopde
fileORGARE.Hetaantalpunteningrenzenvankavelsofpercelenis
eveneensopdiefilevermeld.Hetgelijkmakenvandeinformatievan
defilesORGAREenRESULTvraagteennieuwprogrammadaarbeidefiles
nietdezelfderangschikkinghebben.
GROEN

Eencontroleofallelijnelementenzijngedigitaliseerd enofbij
hetopgevenvanmutatiesgeenfoutenzijngemaaktverschafthetprogrammaGROEN,incombinatiemetdeprogramma'sCOSPE,KOPEG,OPGRE,
CRETFenPSICW.Eerstvindteennieuwecontrolekarteringplaatsvan
degrenzenvankavelsofpercelenindekleurenblauwenrood.De
aantehoudenkaartschaal isprecies 1:10000.Instructiesvoorhet
toepassenvandeprogramma'sCOSPE,KOPEG,OPGRE,CRETFenPSICW
zijngegeveninpar.2.9.Nadatdekartering isvervaardigdblijft
dezeliggen.WerdengeencoördinatenindefilesPP****gemuteerddan
iseenanderemogelijkheid ófhetoudekaartblad opdegoedeplaats
opdetekenmachinetemonteren5fdekarteringvandeanderelijnelementenopeenanderblad tedoenplaatsvindenenbeidebladen
voorcontroleopelkaarteleggen.
HetprogrammaGROENvervaardigt instructiesvooreenkartering
vandelijnelementen,diegeenkavel-ofperceelgrensvormenenwel
zodanigdateenjuistepassing isgewaarborgd.Nadatisingetoetst
RU,GROENverschijntophetbeeldschermdevraag 'WatisdePP-file
waaraandeminimalexenydienentewordenontleend?'.Wanneerhet
nummerisingetoetstvandefilewaarmeedekarteringvanderode
enblauwelijnenisverrichtwordtgevraagdhetnummerintetypen
vaneenfilemetlijnelementen (CP****).Hiernawordentekeninstruc-
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tiesvastgelegd opdefileCALPAR.Alsbijmeertoepassingenisgedaan
vindtookhierbijeenoptimaliseringplaatszodatdetekenpenniet
onnodigwordtverschovenzondertetekenen.Vragennaardekaartschaalendergelijkeontbreken.Ditbetekentdathetprogrammastandaardrekeninghoudtmeteenkaartschaalvanprecies 1:10000.De
bewerkingenzijngereedwanneerophetbeeldscherm isgemeld 'Verder!'.
NadatookhetprogrammaCRETFistoegepastvindtdekartering
plaatsmethetprogrammaPSICW.Teronderscheidingvandeandere
lijnenkanmenhetbesteengroenekleurinktindetekenpendoen.
Nadatdekartering isuitgevoerddienttewordengecontroleerdofde
informatiecompleet isenof,wanneermutatiesindefilePP****
zijnaangebracht,mutatiesjuistzijnverwerkt.Zonodigvindteen
nieuwemutatierondeplaats.

11.3.E e n k o p p e l i n g

tot stand

b r e n g e n

t u s s e n een i n v e n t a r i s a t i e van
e l e m e n t e n

en c o ö r d i n a t e n

lijn-

d a a r v a n

Bijdeopzetvanhetindezenotabeschrevensysteemisvanhet
beginafaanrekeninggehoudenmethettotstandbrengenvaneen
relatietusseneeninventarisatievanlijnelementenencoördinaten
ervan.Voorhetnoterenvandezerelatie isruimtegereserveerdop
defilePP****enwelbijdetotnutoenietgebruiktecode-1.Opde
fileCP****isruimtevooreendergelijkenotatiebijdenietgebruiktecode6.Isdecoderingvandeaardvandegrenszeersimpeldan
kandezeruimtewordengebruiktvooreenvastlegging terplekkevan
dezecode.Zonderprogramma-aanpassingenkandezecodedanmaximaal
hetgetal32767zijn.Eventueelkanmenooknegatievewaardentot
-32768gebruiken.HetdoorHoubenontwikkeldeprogrammapakketgeeft
demogelijkheidmeteen6-cijferignummertewerken.Daareenlijnelementvaakeencomplexestructuurzalbezittenofineengebied
eengrotevariatieinlijnelementenkanoptredenzullendemogelijkhedenvoorhetaangevenvandecoderingbinnendegesteldemarges
tegeringzijn.Alsonderdelenvaneenbeschrijvingvaneenlijnelementdientmentedenkenaaneeninventarisatievanslootbreedte,
slootinhoud,soortbegroeiing,hoogtebegroeiing,transparantheid
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vanbegroeiing,plaatsvanbegroeiing tenopzichtevanhetmidden
vandevastgelegdegrens,zwaartevanvoorkomendhakhoutenbomen,
voorkomenvanstobbenmetafstandenvoorkomenvansteilranden.Daar
ditlijstjevermoedelijknogwelmetandereinhetkadervandecultuurtechniekvanbelangzijndezakenzalkunnenwordenaangevulden
vermoedelijknooituitputtend zalwordenvastgesteld ishetgewenst
ruimtetelatenvooreenuitgebreidecodering.Ditbetekentdatper
lijnstuk,begrensddoortweeknikpunten,eenopgavevandeaarder
vanopeenafzonderlijkvandecoördinatenaanwezigbestanddient
tezijnvastgelegd endateenverwijzingoverenweervanbelangis.
Opdezewijzeishetsysteemhetmeestflexibel.
Hetgeïntroduceerdebegriplijnstukgeeftweereenrechtelijn
tussentweeknikpunten.Eenvanbeidepuntenofbeidepuntenkunnen
ookheteindevandelijnzijn.Lijnstukkenkunnenzoineikaarsverlengdeliggendatnietvaneenknikpuntkanwordengesproken.Een
dergelijkpuntisdanonderscheidenomdathetófeenknooppuntvan
lijnenisofeenpunt iswaardeaardvandegrensverandert.Inhet
laatstegevalisbijvoorbeeld tenoostenvandatpunteenhegenten
westenervanslechtseengreppel.Eenlijnstukisperdefinitieuniformvanstructuurenisrecht.
Welkecoderingwordtgewenstwordtaandegebruikervandeprogrammatuurovergelaten.Doordathetuitvoerenvaneenterreininventarisatieeenkostbarezaakiswerddezeflexibiliteitingebracht.
Bovendienishetmogelijkhetgehelegebiednietgeheelteinventariseren.Ookkanmenindeleneenvereenvoudigdecodetoepassen.In
diegevallenwaarbijnietinhetgehelegebieddezelfdegegevens
wordenvastgelegdkanmenoverwegendecoderingwegtelatenofeen
deelbestandvandefilesPP****temakenmetbehulpvandeprogramma'sSAMPEenSPEFI.
Alsaangeduid,gaathetsysteemervanuitdathetcoördinatenbestand losblijftstaanvanhetbestandmetdeinventarisatiesvan
delijnelementen.Hetiswelgewensteenkoppelingoverenweertot
standtebrengen.Ditbetekentdathetbestandmetdegegevensover
delijnelementenzodanigmoetzijnopgebouwddatdezerelatieautomatischbekend isendatopdefilePP#*#*enCP****opdedaarvoor
beschikbareruimteeenverwijzing wordtvastgelegdnaardefilemet
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gegevensbetreffendedelijnelementen.HetvoordeelvanhetvastleggenvandeinformatieopdefilePP****houdtindatdandirectper
kavelofperceelbekend iswatdeaard isvandegrenzenervan.Dit
isdantevensbekendperbedrijfdaardefileRESULT,metinformatie
perbedrijf,isgekoppeldmetdefilesPP****.Voorbedrijfseconomischeberekeningenenhetberekenenvanbeheersvergoedingen iseenen
andervanbelang.Erwordtvanuitgegaandatelklijnstukeenrecord
beslaatopdefilemet informatiebetreffendedeaardervan.Wanneer
eengebiedminderdan32768lijnstukkenbeslaat isdebeschikbare
ruimtevoldoendevoorhetvermeldenvandezerelatie.Ishetaantal
groter,enbijgebiedenmeteenomvangvanmeerdan3000hazaldit
welhetgevalzijn,danishetnietmogelijkalleinformatieoverde
aardvandelijnstukkeninéénfileoptebergendaarhetaantal
recordsvaneenfilenooitmeerkanzijndan32767.Bovendienis
dandebeschikbareruimtebijdehuidigeopzetvandefilesniettoereikend.DebesteoplossingisdanmeerderefilestemakenmetinformatieoverdelijnstukkenenopdefilesPP****debeschikbareruimte
nadecodeGtegebruikenvoordevolgnummers 1totenmet9.Het
lijktonwaarschijnlijkdatdegebiedenzogrootwordendatdezeoplossingnietmeerzalvoldoen.Inenkeleprogramma'swaaropdecode
Gwordtgetestzaleenaanpassingdienenplaatstevinden.Daarhet
toepassenvandeindithoofdstukbeschrevenwerkwijzedoordeaan
deordezijndeverkrappingvandefinanciëlemiddelenvandeoverheid
nognietzosnelgaatzijndezeaanpassingennognietuitgevoerd.De
hierbeschrevenprogramma'szijnalleenopkleineregebiedentoepasbaarofalleenvoordelenvaneengrotergebied.IndedoorHouben
ontwikkeldeeneldersbeschrevenprogrammatuur iswelmetgrotere
gebiedenrekeninggehouden.
LYVAK

Hetaangevenwelkelijnstukkenindebestandenzijnterugte
vindenteneindeaandielijnstukkeneenbeschrijvingervantekunnenkoppelengeschiedtmethetprogrammaLYVAK.Hetlegttevensde
bovenbeschrevenrelatievasttussendediversebestanden.HetprogrammasteltaandenummeringvandefilesPP****enCP****,diede
invoervoorhetprogrammavormen,devolgendestringenteeis:De
eerste3cijfersnadelettersdienenvanallefilesidentiekte
zijn.Ditbetekentdatvanbeidesoortenmaximaal 10stuksalsinvoer

231

wordengebruikt.Indepraktijk ishieraltijdaantevoldoen.Nadat
isingetoetstRU,LYVAKverschijntophetbeeldschermdeopdracht
'Laagstexenynaarbenedenafgerondvanhetgehelegebied intoetsen
inkm'.Hetantwoorddientzorgvuldigtewordengegeventeneinde
geenproblemenmetdeberekeningentekrijgen.Hiernaverschijntde
melding 'Defilenamenvandefilesmetgrenzeninnumeriekevolgorde
intoetsen.Indiendelaatstereedsisvermeld000000intypen'.Onder
grenzenwordenhierverstaanallegrenzenvastgelegdopdefiles
PP****endelijnelemententerugtevindenopdefilesCP****.Hetis
verstandigtebeginnenmethetaanduidenvandebeschikbarefiles
PP****.Telkenswanneereennaamisingetoetstwordteenberekening
uitgevoerd.Dezebestaatuithettellenhoeveelmiddensvanlijnstukkenliggenbinneneenruit van 1bij1km,volgensdeindelingvande
topografischekaart.Ditinverbandmethetmakenvaneenopzetvoor
eentevervaardigenfileGRPEVK.Nadatdeaangeduidefileopdeze
manier isbewerktkandeoperatoreenvolgendnummeropgeven.Decomputergeeftaanwanneer.ZijnallefilesPP****vermelddanverder
metdefilesCP****.
Eenfoutmeldingdiezoukunnenoptredenis'Deminimalexeny
zijnnietjuistofhetgebied isgroterdan25km'.Bijdeeerste
situatieopnieuwstartenmetbeterewaarden.Detweedesituatiekan
inhoudendateenprogramma-aanpassingnodig isofdatdeminimalex
enytelaagzijn opgegeven.Ookkanvoorkomendemelding 'Uheeft
zichnietaandeafsprakengehoudentenaanzienvandenummeringvan
files!'.Dezemelding treedtopwanneernietvanallefilesdeeerste
tweecijfersnadelettersidentiekzijn.
Nadat000000isingetoetst tentekendatdecomputerverderkan
gaanmeteenanderdeelvandeberekeningenkanalsfoutmeldingverschijnen 'Voorsorteringmeerlijnsegmenten ineenruitdanwaarop
hetprogrammarekent'.Treedtdezefoutmeldingopdanisoverlegmet
deontwerpervandeprogramma'snodigomdezefoutoptelossen
waarbijtevenseenaanpassingvanhetprogrammaLYNNRnoodzakelijk
zalzijn.Defoutmeldingkanalleenoptredenbijeenruitmeteen
extreemaantallijnstukken.
Gaatallesnaarwensdanverschijntdemelding 'Opnieuwdefilenamenvandefilesmetgrenzeninnumeriekevolgordeintoetsen.Indiendelaatsteweerisvermeld 000000intypen'.Dezeboodschap
spreektvoorzich.Bovenvermeldeberekeningwordtopnieuwuitgevoerd
dochnuwordteenfileGRPEVKgevuldmetcoördinatenvanbegin-en
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eindpuntvanelklijnstuk,recordnummervandefilewaaropdecoördinatenvanhetbeginpuntvanhetlijnstukistevindenen,inverkortevorm,denaamvandiefile.Deplaatswaardezegegevensworden
vastgelegdwordtbepaalddoordecoördinatenvanhetmiddenvanhet
lijnstuk.Perruitwordenzeopdefilevastgelegd.Nadat000000is
ingetoetsttentekendatdecomputereenvolgend stukvandebewerkingenkanuitvoerenvindteensorteringplaatsvandevastgelegde
lijnstukkenperruit.Dezevindteerstplaatsopx-coördinaaten
daarnabijgelijkexopy-coördinaat.Ditbetekenttevensdatalle
grenzendiedubbelvoorkomenindefilesPP****nubijelkaarliggen.
Diegrenzenkunnendubbelvoorkomenwanneerzetussenkavelsofpercelenzijngelegen.Hetafzonderlijkopslaanvanbeidemetingenis
weinigzinvol.Daaromwordtnadesorteringeendefinitievefile
GRPEVKaangemaaktwaarinelklijnstukslechtséénmaalvoorkomt.Wel
wordenzonodigtweeverwijzingenvastgelegdnaareenfilePP****.Na
dezeberekening isbekendperruitvan1bij 1kmhoeveellijnstukken
daarinvoorkomen.HethiernavolgendeprogrammaLYNNRgaatervanuit
datnietmeerdan1000lijnstukkenineenruitvoorkomen.Zouditwel
hetgevalzijndanisdeintensiteitvanopnamewelbijzonderhoog.
Dezesituatiewordtdangemeldmet 'Letopinderuitmetxeny=
...komen ...tenummerenlijnsegmentenvoor!Ditkanproblemenopleverenbijhettekenen'.InditgevaldienthetprogrammaLYNNRte
wordenaangepastaandezesituatie.
TegelijkmethetvullenvandefileGRPEVKwordenderecordnummersvandiefileovergebrachtnaardefilesPP****enCP****opde
eerderaangeduideplaatsen.Debeschrevenkoppeling isdantotstand
gebracht.
Zijnalleberekeningenuitgevoerddanverschijntophetscherm
demededeling 'Verder,docheerstdefileGRPEVKmetTR,FCOPYXnaar
delosseschijfoverbrengen'.NadatisingetoetstTR,FCOPYX,GRPEVK
wordtdelaatsteversievandefileGRPEVKovergebrachtvanvaste
schijfnaarlosseschijfenvandevasteschijfverwijderd.
Bijproblemenmetdefiles,menletteopdebeschikbareruimte
opdeschijven,verschijntdemelding 'FoutbijJR - ...,nummer ...'.
DebijJRgenoemdewaardeisterugtevindenindeprogrammatekst.
Dewaardebijnummergegevenindeinstructiesvandecomputerfabrikant.
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Zijnmutatiesaangebracht ineenofmeerfilesPP**** (ziepag.227)
danishetnunuttigvandiefileseenlistingteverkrijgendoor
toepassingvanhetprogrammaLISPP.Menzietdandeverwijzingen
naardefileGRPEVKverschijnen.
LYNNR

Erdientnueenrelatietewordengelegd tussendecoördinaten
vandeuiteindenvandelijnstukkeneneeninventarisatievande
aardvanelklijnstuk.Hiervoor iseenmethodeontwikkelddieniet
gebruikmaaktvaneengrafischbeeldscherm,dochwelvaneentekenmachine.Lagerekostenzullenvandezewerkwijzehetgevolgzijn,
wellichtookgemakkelijkerwerkendanmeteenbeeldschermgekoppeld
aandecomputer.Dewerkwijzehoudt indatperruitvan 1bij 1km,
volgensdeindelingvandetopografischekaart,eenkarteringwordt
gemaaktwaaropdelijnstukkenzijnafgebeeld,deuiteindenvande
lijnstukkengoedzijntezienendelijnstukkenzijnvoorzienvan
eenvolgnummerperruit,datwordtontleendaandevolgordevande
lijnstukkenbinnendefileGRPEVK.Teneindedekostenvoorhetvervaardigenvandezekaartenteminimaliserendientdekarteringvolledigautomatischtekunnengeschieden.Ditbetekentdatdecomputer
zelfeengunstigeplaatsvoorhetlijnstuknummerdienttebepalen.
Gekozenisvooreenplaatsinghaaksophetlijnstuk,daarbijevenwijdigeplaatsingbijkortelijnstukkenzekernummersdoorelkaar
zullenwordengeschreven.Doorsystematischalsrichtingvanhet
lijnstukaantehoudendievanheteerstegeregistreerdecoördinatenpaarnaarhettweedeendanhetnummerrechts ervanteplaatsen
wordtvoorkomendatnummers inwegenwordengeplaatst.Devolgorde
vandepuntenbijhetdigitaliserenvankavelsofpercelenspeelt
hiereenrol.Waaranderenummerswordengeplaatst isafhankelijk
vandevolgordebijdigitaliserenaangehoudenenbijdubbelgemeten
lijnstukkenvandevolgordeervannahetsorteren.Deplaatsingvan
dienummersisdanminofmeerwillekeurig.Hetrealiserenvaneen
karteringvangoedleesbarenummersvraagteengrotekaartschaal.
Eengoedekeuzeis1:2000ofeventueel 1:2500.
Ondankseenredelijkgrootlettertypekandanwordenvoorkomen
datveelnummersdoorelkaarwordengeschreven.Overwogenisnietde
computernummerstelatenverschuiventotgeenoverlapaanwezigis
Welisgedachtaandemogelijkheid,waarnummersdoorelkaarworden
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geschreven,automatischeenkarteringopnoggroterschaalbuitenhet
kaartbeeldtedoenplaatsvinden.Ookkanwordennagegaanofmogelijkhedenbestaanindiegevalleneenvergrootbeeldopeenschermweer
tegeveneneerdernietgoed leesbarecijfersdaarvanovertenemen
ophetkaartblad.Eenenanderisnietgerealiseerd.Verwezenkan
wordennaarhetonderzoekinhetkadervaneenlandschapsbeeldkarteringinhetgebied 'DeHilver'.
HetprogrammaLYNNRvervaardigt tekeninstructiesvoorhetmaken
vaneenzogenaamdelijnstukkenkaart.NahetprogrammaLYNNRdienende
programma'sCRETFenPSICWtewordentoegepast.Deuiteindelijkekarteringkangoedmetballpointoppapiervangeringekwaliteitworden
uitgevoerd.Perruitdientmendezeprogramma'stegebruiken.Nadat
isingetoetstRU,LYNNRverschijntophetbeeldschermdeopdracht
'Coördinatenvanhethoekpunt linksondervanderuitintoetsen'.Nadatdaaropisgereageerdwordtgevraagd 'Watisdekaartschaal?2000
intoetsenvoor1:2000etc'.Eerstwordenvoordebetreffenderuit
instructiesvastgelegdvoorhettekenenvandelijnstukkenenhet
markerenvandeuiteindenervan.Dekarteringwordtzodaniggeoptimaliseerddatdetekenpennietonnodigzondertetekenenzalworden
bewogen.Dezeberekening isnodigdaarhetbestandmetlijnstukken
zodanigisopgebouwddatweleenlogischevolgordenaaroplopende
x-coördinaat aanwezig isdochdatdey-cobrdinaatbinnenderuit
sterkverspringt.Bijeenkarteringopdegroteschaalzijndeze
sprongengoedmerkbaar indetekentijd.Instudieisgeweesthetbestandopeendergelijkewijzeteorganiserenalsdevolgordewaarin
nuwordtgetekendenhierbijdenummersvandelijnstukkenaante
passen.Voordeelhiervanisdatvaak,hoewellangnietaltijd,nummers
vanaanelkaarliggendelijnstukkenookaansluitendzijn.Nadeelis
datdecomputertochnietaltijdeenlogischeroutedoorderuitzal
zoekenendathetopsporenvannummersopdekaartwordtbemoeilijkt.
Bijeennaarx-waardeoplopendevolgordewordthetgebiedwaarineen
nummerzoumoetenwordengezochtsterkbeperkt.
Nadatdeinstructiesvoordekarteringvandelijnstukkengereed
zijngemaaktwordtplaatsenrichtingvanelknummerberekend.De
instructiesvoorhetaanbrengenvandenummerswordenzovastgelegd
datdenummersvandeonderzijdevanhetkaartblad leesbaarzullen
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zijn.Bijnummerskleinerdan 100wordeninstructiesgemaaktdiede
karteringvanslechts2cijfersbewerkstelligen.Devolgordewaarin
denummerszullenwordengetekendwordtookweergeoptimaliseerd.De
berekeningenwordennormaliterafgeslotenmetdemelding'Verder!'.
Eenmogelijkevoorkomendefoutmelding is 'FoutbijJR= ...,nummer
...'.Alsvermeldwordtdeeigenlijkekarteringuitgevoerdmethet
programmaPSICWnadatookhetprogrammaCRETFheeftgedraaid.

1 1 . 4 . V a s t l e g g i n g v a n de a a r d v a n

elk

1 ijnstuk
Metbehulpvanbeschikbareterreininventarisaties endelijnstukkenkaartenishetnumogelijkaantegevenwatdeaardvanelklijnstukis.Hetwerktplezierigwanneermenbeschiktoverponsconcepten
waaropdelijnstuknummersreedsgedeeltelijkzijnvoorbedrukten
waarineenkolomindeling isweergegeven.Welkeindelingditiskan
geheelafhankelijkwordengesteldvandewensenvandegebruiker
vanhetsysteem.Opelkformulierdientookruimtetezijngereserveerdvoorhetaangevenvaneenaanduidingvanhetruitnummermiddels
xenyinkm.Hetinvullenvandedocumentenbehoeftnietinnumeriekevolgordetegebeuren.Menkaneenlogischeroutedoorhetgebied
zelfkiezen.Denotatieinnumeriekevolgordeheeftditvoordeeldat
mindercijfersvanhetlijnstuknummerbehoeven tewordengenoteerd,
erzijnimmerscijfersvoorbedrukt,datgeensorteringopnummer
behoeftplaatstevindenendatgemakkelijkkanwordengecontroleerd
ofallelijnstukkenzijngecodeerd.Ookdubbelcoderenwordtermee
voorkomen.
Hetgehelevervaardigdebestanddientindezelfdevolgordevan
ruitenennummersperruitindecomputertewordenopgeborgenals
devolgordebinnendefileGRPEVK.Eenkoppelingvancoördinatenvan
lijnstukkenendebeschrijvingvandeaardervanisdanautomatisch
totstandgebracht.
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11.5.I n f o r m a t i e

o n t l e n e n

a a n d e vast-

g e l e g d e g e g e v e n s
Informatieoverdeaardvangrenzenwordtnietvastgelegdmet
hetdoeldegegevensindecomputeropteslaan.Hetisjuistdebedoelingmetdezegegevenstegaanrekenen.Kaartenkunnenwordenvervaardigdwaaropzichtbaarwordtwaarelementenvaneenbepaalde
soortvoorkomen.Hoeveelhedenkandecomputergemakkelijkuitrekenen
voorhetgehelegebieddochookvoordeelgebiedenwaarvandebegrenzingenwordengedigitaliseerd.Degegevenskunnenbijtoedelings-en
bijbedrijfseconomischeberekeningenwordengebruikt.Ookbijhet
opzettenvanbegrotingenenbijhetvervaardigenvanlandschapsplannenkunnenzeeenrolspelen.Inhetkadervandeindezenotabeschreveninstructieswordendegenoemdetoepassingenendeervoor
benodigdeprogramma'snietverderuitgewerkt.

11.6.F i l e-o r g a n i s a t i e v a n d e i n
h o o f d s t u k
Naamprogramma

Invoer

g e n o e m d e
Tussentijds

dit

p r o g r a m m a ' s
Uitvoer

KARGP

PP*

-

CALPAR

CRETF

CALPAR

-

PLOPAR

PSICW

PLOPAR

-

BEGIN

TAPE

-

DOBEA

CR*

CUBOB

CS*

CUBOC

-

Naafloop
•

-

CALPARwegdoen
PLOPARwegdoen

CR*,-25

-

CS*,-25

-

-

CT*,-25

-

CT*

-

CP*,-25

-

CUBOD

CP*

-

CUBOE

CP*

CP*,-2

CRETF

CALPAR

-

PSICW

PLOPAR

-

KOKNO

CP*

-

CALPAR

CRETF

CALPAR

-

PLOPAR

PSICW

PLOPAR

-

CS*,-2

-

CALPAR
PLOPAR
-

-

-

CALPARwegdoen
PLOPARwegdoen
-

CALPARwegdoen
PLOPARwegdoen
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Naamprogramma

Invoer

Tussentijds

Uitvoer

Naafloop

eventueel:

ORGAB

PP*
pp*

SOORV

ORGARE

PORGA

PP*

ROTEE

RP*

COCCF

—

ORGARE,-2

PP*,-2 TR,FCOPYX,PP*
ORGARE,-25

-

PAROPP,-2
-

PP*

PAROPP,-25
SC*,-2 SC*enWB*
WB*,-2 wegdoen

BEDRNA
ORGARE
ook:
COSPE
KOPEG
OPGRE

PP*

PE*,-2

PE*,-25

PD*,-2

PD*,-25

-

PE*
PD*

PT*,-2

CALPAR

PD*wegdoen

PLOPAR

CALPARwegdoen

(Iekeer)
CRETF

CALPAR

-

PSICW

PLOPAR

-

OPGRE

PE*

-

CALPAR

PE*wegdoen

CRETF

CALPAR

-

PLOPAR

CALPARwegdoen

PSICW

PLOPAR

-

PLOPARwegdoen

(2ekeer)

iniedergeval

PLOPARwegdoen

verdermet :

GROEN

CP*

-

CALPAR

CRETF

CALPAR

-

PLOPAR

PSICW

PLOPAR

-

LYVAK

PP*
CP*

GRPEVK,-2

CALPARwegdoen
PLOPARwegdoen

GRPEVK,-2 TR,FCOPYX,GRPEVK

GRPEVK,-25

eventueel:
LISPP

PP*

-

LYNNR

GRPEVK

-

CALPAR

CRETF

CALPAR

-

PLOPAR

PSICW

PLOPAR

-

verdermet:
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CALPARwegdoen
PLOPARwegdoen

12.BEDRIJFSECONOMISCHEBEREKENINGEN

12.1.I n l e i d i n
Opbasisvanhetdigitalebestandvangrenzenvankavelsofpercelen,deincoördinatenbekendeliggingvandebedrijfsgebouwen,het
gedigitaliseerdewegennetenvastgelegdeinformatiebetreffendede
cultuurtoestand enhetbodemtypeishetmogelijkenkelebedrijfseconomischeberekeningengeheelautomatischdoordecomputer telaten
verrichten.Wanneerookdeaardvangrenzenvankavelsofpercelen
inhetcomputerbestand isvastgelegdkunnendieberekeningennogwordenverfijnd.Vooralsnog ismetdiemogelijkheid geenrekeninggehouden.Financiëleproblemenstaaneenuitgebreidetoepassingvaneen
dergelijkemethodevoorlopignogindeweg.
Deindithoofdstukbeschrevenprogramma'smakenhetmogelijk
teberekenenhoeveelgrondvandehuisbedrijfskavelisgelegenbinnen
eenoptegevenafstand,bijvoorbeeld 1200mvandebedrijfsgebouwen,en
o.a.watdebenodigdehoeveelheidarbeidperbedrijf is.Gedetailleerde
informatieoverdeeersteberekeningenwordtgegeveninnota1327.
Uitgebreideinformatieoverdealstweedegenoemdeberekeningenis
opveelplaatsenterugtevinden.Deontwikkelaarsvandatsysteem,
ing.G.H.Reindsenir.J.W.Righolt,hebbenonderandereindein
deliteratuurlijstvermeldepublikatiedieinformatievastgelegd.
Deberekeningswijzehoudtrekeningmetdemogelijkheidaande
bepalingwelkekavelstotdehuisbedrijfskavelbehorennadereeisen
testellen.Alleenbijveehouderijbedrijvenzalditvanbelangzijn.
Zomogelijk ishiermeereedsbijhetdigitaliserenvanhetwegennet
rekeninggehoudendoorbijdeoppag.118vermeldecoderingvande
aardvandewegvandecode9gebruiktemaken.Isditgebeurddan
isvandebeschrevenprogrammatuurgebruik temaken.Ookgeldtdit
wanneeralleverhardewegenniet-overschrijdbaarwordengeacht.In
anderegevallenzalhetprogrammaSNYWEdienentewordenaangepast.
Eenenanderbetekentdatgeengebruik wordtgemaaktvaninhet
bestandvastgelegdeinformatieoverdebedrijfskavels.
Deprogramma's SNYWEenHUISKwordenbijbeidegenoemdeberekeningengebruikt.HetprogrammaVERAFwordtgebruiktbijdeberekening
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hoeveelgrondvandehuisbedrijfskavelisgelegenopminderdan,
bijvoorbeeld,1200mafstandvandebedrijfsgebouwen.Deprogramma's
VERKAenAGRELzorgenvoordeberekeningvandearbeidsbehoeftevan
elkbedrijfenvoordeberekeninginhoeverredebedrijfssituatie
afwijktvandeoptimale.HetprogrammaAGRELisnietsandersdaneen
bewerkingvanhetprogrammaAGREVALvanRigholt-Reinds.
InhetoverlegbinnendeDIGCIN-groepisnaarvorengekomende
bijeenhandmatigeCINvastgelegdeaanduidingvanhetalofniet
regelmatigzijnvandekavel-ofperceelvorm tevervangendooreen
codeteontlenenaanberekeningenconformhetAGREVAL-systeem.De
ontwikkelingdaarvanwasnognietafgerondbijhetschrijvenvan
dezenotazodatnuisafgezienvaneenaanduidingvandedaarvoorte
hanterenwerkwijze.

12.2. H e t p r o g r a m m a S N Y W E
Nadatdecomputer,methetprogrammaHUISK,heeftvastgestelddat
kavelsofpercelenzodichttegenelkaaraanzijngelegendatzebehorentotdehuisbedrijfskaveldienttewordenberekendofomvandeene
kavelofperceelnaardeanderetegaaneenwegmoetwordenoverschredendienietoversehrijdbaarwordtgeacht.Hiertoedientdecomputer
nategaanwelkenietoverschrijdbareweg isgelegentussendie
kavelsofpercelen.Teneindeditzoekenteversnellenwordthet
voordeberekeningenvanbelangzijndewegennet,onverhardewegen
spelenbijvoorbeeldgeenrol,opgesplitst indelendiewordenbegrensddooropdetopografischekaartzichtbareruitlijnendieruiten
van1bij 1kmaangeven.Erwordtdoordecomputereenbestand,
WEGHOK,vervaardigdwaarop,gesorteerdnaarruit,aldiestukken
vanhetwegennetvoorkomendievoordeberekeningenvanbelangzijn.
SNYWE

Nadat isingetoetstRU,SNYWEstelthetprogrammatweevragen.
Deeersteis'Naamfilemetwegennet intoetsen.WPxxxx'endaarna
'Welkecodehebbenniet-overschrijdbaargeachtewegen (1of 9)'.
Nadatbeidevragenzijnbeantwoord gaatdeberekeningvanstart.
Eenbeschrijvingvandieberekening istevindeninnota1327.
Normaliterwordtdeberekeningbeëindigdmetdemelding'Verder!'.
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Foutmeldingenkunnenzijn
a.Hetgebied isgroterdan30bij30km'.Verschijntdezemeldingdan
zalhetprogrammaaanpassingbehoeven.
b. 'FoutbijJR= ...nummer ...'.Dezefoutmeldingtreedtopbij
problemenmetdegebruikte files.DebijJRvermeldewaardeisin
hetprogrammaterugtevinden.Debijnummervermeldewaardein
deinstructiesvandecomputerfabrikant.
12.3.H e t p r o g r a m m a

HUISK

HetdoelvanhetprogrammaHUISKistebepalenwelkekavelsof
percelen,delaatstemogelijkheid alleenbijeenperceelsgewijzeinventarisatie,zodanigzijngelegendatzetotdehuisbedrijfskavel
behorenenvanuitdebedrijfsgebouwenzijntebereikenzonderoverschrijdingvaneenniet-overschrijdbaargeachte weg.Hetprogramma
isgebaseerdopincoördinatenbekende grenzenvankavelsofpercelenendeinpar.12.2beschrevenfileWEGHOK.Verderwordtgebruik
gemaaktvanhetfeitdatbijeenkavelgewijzeinventarisatiede
huiskavelisgenummerdmet01enbijeenperceelsgewijzeinventarisatiehethuisperceelmet0101 (deeerste 1slaathierbijophetkavelnummer,de2eophetperceelnummerperkavel).Uitgebreideinformatie
overhetprogramma isgegeveninnota1327.
HUISK

NadatisingetoetstRU,HUISKverlooptdeberekeningvolledig
automatisch.Wordenalleberekeningennaarwensuitgevoerddanstopt
hetprogrammametdemelding 'Verder!'.
Foutmeldingenkunnenechterdevolgendezijn:
a.'Hetgebied isgroterdan30bij30km'zieSNYWE
b. 'FoutbijJR= ...nummer ...'zieSNYWE
c. 'Hetaantalknikpuntenineengrensisgroterdanvoorzien'.In
overlegmetdeontwerpervandeprogrammatuurdienteenoplossing
voorditprobleemtewordengezocht.Dekansophetoptredenvan
dezesituatieisechteruiterstgering.
d. 'Hetaantalkavelsofpercelenvaneenbedrijf isgroterdanvoorzien'.Hetjuistemaximaleaantalistebepalenmethetprogramma
TELPK.Voorverdereberekeningendienthetprogrammateworden
gewijzigdalvorensdetoepassingvanhetprogrammateherhalen.
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12.4.H e t p r o g r a m m a

VERAF

Nadatdoortoepassingvandeprogramma's SNYWEenHUISKeenfile
BEDKAV isvervaardigd ishetmethetprogrammaVERAFmogelijkteberekenenhoeveelgrondisgelegenbinneneenoptegevenafstandvande
bedrijfsgebouwenendeeluitmakendvandehuisbedrijfskavel.Indien
gewenstkanhetprogrammavakerwordentoegepastmetverschillende
afstanden.Ditgeeftdemogelijkheid nategaanwatheteffectisvan
degekozenafstand.Hoewelditwellichtwattepreciesiswordtbijde
berekeningengebruikgemaaktvaneencirkelmetdeopgegevenstraal
ronddebedrijfsgebouwen,Nagegaanwordtofdecirkelgrenzenvankavels
ofpercelensnijdt.Waardithetgevaliswordencoördinatenvansnijpunten
vancirkelengrenzenberekend.Eenuitgebreidebeschrijdingvandit
programmaisookweergepubliceerd innota 1327.Eenbeschrijvingvan
deuittevoerenhandelingenteneindeeenlistingvanhetresultaat
vandeberekening teverkrijgenvolgthier.
VERAF

NadatisingetoetstRU,VERAFgeeftdecomputerviahetbeeldschermdeopdracht 'Straalvandecirkelronddeboerderijintoetsen
inmeters'.Isditgedaandangaatdeberekeningstarten.Perbedrijf
wordenderesultatendirectgeprint.Vermeldwordenbedrijfsnummer,
oppervlaktegrondbinnendeopgegevenafstandvandebedrijfsgebouwen
inaren,totaleoppervlaktevandehuisbedrijfskavelinarenenhet
percentagedatdeberekendeoppervlakteuitmaaktvandeoppervlakte
vandehuisbedrijfskavel.
Bijproblemenkunnendevolgendemeldingenverschijnen:
a. 'Bijbedrijf ...metoppervlakte ...vandefileBEDKAVisgeen
snijpunttevinden'.Overlegmetdeontwerpervandeprogrammatuur
isnodigteneindeditprobleemoptelossen.Deberekeningwordt
echterwelvoortgezet.
b. 'FoutbijJR= ...nummer ...'.ZieSNYWE.
c. 'Hetaantalknikpunten ineengrensis...engroterdanvoorzien'
ZieHUISK.
Normaliterzalechterdeberekeningwordenbeëindigdmetdemelding
'Gereed!'.
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12.5.H e t p r o g r a m m a

VERRA

Nadatdeprogramma'sSNYWEenHUISRzijntoegepast,vooreengebiedslechtséénkeer,ishetmogelijkdoorachtereenvolgensdeprogramma'sVERRAenAGRELtelatendraaieneenberekeninguittevoeren
conformhetrekensysteemAGREVAL,datookmethandmatigbepaaldegegevensbedrijfseconomischeberekeningenkanuitvoeren.Hetprogramma
VERRAzorgterhierbijvoordateenfilewordtverkregendiegeheel
conformdeindepublikatievanReindsenRigholtvastgelegdeponsconceptenisopgebouwd.
VERRA

NadatisingetoetstRU,VERRAwordtviahetbeeldschermdevolgendevraaggesteld:
'Welkeinventarisatievormistoegepast?
1=kavelgewijze

inventarisatiezonderopnameaardvandegrenzen

2=kavelgewijze

inventarisatiemet

opnameaardvandegrenzen

3=perceelgewijzeinventarisatiezonderopnameaardvandegrenzen
4=perceelgewijzeinventarisatiemet

opnameaardvandegrenzen

Vooralsnog stoptdeberekeningwanneerdekeuzemogelijkheden2of4
wordenaangeduid.Eennadereuitwerkingvanwatisbeschrevenin
hoofdstuk 11zaleerstplaatsdienentevindenvoordatmetdeaard
vangrenzeninhetprogrammaAGRELrekeningkanwordengehouden.
Waardeaardvandegrenzen niet isvastgelegddoethetprogramma
alsofallegrenzen

slotenzijn.

Devolgendevraagdiehetprogrammastelt is:'Aanpassingengewenstvanhetbouwplanbijdeakkerbouw? 1=ja,0=nee'.Wordt0
ingetoetstdanwordteenstandaardbouwplanvoordeberekeningengehanteerd,namelijk25%aardappelen,25%suikerbietenen50%granen
ofdaaraangelijktestellengewassen.Ookwordendanstandaard-saldi
gebruikt.Isechteralsantwoordopdevraag 1ingetoetstdanwordt
gevraagdoptegevendepercentagesaardappelen,suikerbietenengranen.
Hierbijdienteroptewordengeletdathettotaal 100%is.Elkeopgave
wordtvoorafgegaandooreenvraagnaareenwaarde.Ookdienendante
wordenopgegevendesaldiperhaintientallenguldensvanaardappelen,
suikerbietenengranen.Indiengewenstkanmenhiervoorstandaardwaardengebruiken,diekunnenwordenontleendaangegevensvanReinds
enRigholt.Wilmenhetstandaardbouwplangebruikenengewijzigde
saldiinvoerendandienenbovenvermeldepercentagestewordeningetoetst,
Degrondsoortenontwatering,conformrichtlijnenvanRigholt-Reinds
kannietwordenontleendaandefileRESULT.Gekozenisdaaromvoor
devolgendesimpeleoplossing.Erwordtaangenomendatbinneneen
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dorpsbehorendegrondsoort,conformdedoorReinds-Righoltaangegevenindeling,
nietvarieert.Hetprogrammageeftdanookdevolgendeopdracht:
'Perdorpsbehorenopgevenwatdecodeisvoorgrondsoortenontwatering (nadelaatsteopgave0intoetsen)'.Deaangeduidewerkwijze
spreektverdervoorzich.
Delaatstevraagdiedecomputer steltis'Watisdenaamvanhet
gebied?'.Deintetoetsennaamkanmaximaal80lettertekens langzijn.
Directnahettypenvandelaatstede 'Returntoets'indrukken.
Deberekeningverlooptvervolgensvolledigautomatisch.Informatie
perkavelofperceelwordtontleendaandefileRESULT,tewetenhet
dorpsbehorennummer,defilenaamendeplaatsopdiefilemetcoördinatenvandegrensvankavelofperceel,hetaantalpercelenmetcultuurtoestand bouwland engrasland,oppervlaktetotaalenpercultuurtoestandendeafstandtotdebedrijfsgebouwen.
Alsfoutkandandirectwordengemeld 'Hetaantalgrenspunten
vaneenpolygoonis ...engroterdaninhetprogrammavoorzien'.'.
Indatgevalstoptdeberekening endientinoverlegmetdeontwerper
vanhetprogrammaeenaanpassingvanhetprogrammaplaatstevinden.
Normaalgesprokengaatdebewerkingechterdoor.Ishetbedrijfeen
buitenblokker,watwordtgeconstateerd aanhetontbrekenvankavel1>
danwordt indefileRESULTverdergezochttoteenbinnenblokker
gevondenis.
Perkavelofperceelvaneenbinnenblokkerwordendevolgende
berekeningenuitgevoerd.Deoppervlaktevankavelofperceelwordt
vastgehoudenvooreenberekeningvandebedrijfsgrootte,watbetekent
datverbuitenhetgebiedgelegenendaardoornietgedigitaliseerde
kavelsdeberekendebedrijfsgroottekunnenbeïnvloeden.Ookwordende
oppervlaktenbouwland engraslandvastgehoudenterbepaling vanhet
typebedrijf,namelijkakkerbouwofrundveehouderij (gekozenwordt
diemetdegrootsteoppervlakte).Derandlengtevankavelofperceel
wordtuitcoördinatenberekend.Ookwordtberekendwatdebewerkingsrichtingendedaarbijbehorendebreedte is.Ditwordtgedaandoor
evenwijdigaanelkezijdeeenassenstelsel teleggenmetdey-as
evenwijdigaan dezijde.Debreedtevankavelofperceelisdan,
indiendebewerkingevenwijdigmetderichtingvandenieuwey-as
geschiedt,desomvandepositievex-verschillenvandecoördinaten
inhetverschovenassenstelsel (ziedefiguuropdevolgendebladzijde).
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Indefig.isB=(x'(3)-x'(2))+(x'(4)-x'(3))+ *
+(x'(6)-x'(5))

4»& f>

Deanderex-verschillenzijnnegatief entellennietmeebijdeberekening.Dooreendergelijkeberekeninguittevoerendoorhetassenstelselookevenwijdigaandeanderezijdenteleggenenbijtehouden
watdekleinsteBiswordtdejuistewaardeverkregenafgezienvan
situatieswaarbijmeteengebogengrenswordtmeegeploegd (b.v.bij
banaan-vortnigepercelen).Eeneventueelverkregenfoutwordtverwaarloosd.
Bijeenkavelgewijzeinventarisatie isgeeninformatiebekendover
coördinatenvanperceelgrenzen.HetrekensysteemAGREVALgaatuitvan
informatieoverpercelenennietvan informatie betreffendekavels.
Hetisdaarbijzelfszodatinhetsysteem isopgenomendatwanneer
hetaantaltopografischepercelentegering isvooreennormalebedrijfsvoeringdecomputerdepercelenrekentechnischopdeelt toteen
voldoendeaantal isverkregen.Eenenanderbetekentdatbijeen
kavelgewijze inventarisatiedeberekenderandlengteenbreedtevan
dekaveldienttewordenomgerekend naarrandlengteenbreedtevan
desamenstellendepercelen.Hetaantalpercelenperkavelisontleend
aandefileRESULT.VoordeomwerkingheeftReindseenformulesysteem
ontwikkeld.
Zijnallekavelsofpercelenvaneenbedrijfverwerktdangaatde
computernaofhetbedrijfmeergrasland heeftdanbouwland.Isdit
hetgevaldanwordtaangenomendatheteenveehouderijbedrijfis.
Indatgevaldienttewordenberekendhoeveelgrondvandehuisbedrijfskavelisgelegenopminderdan 1200mvandebedrijfsgebouwenrekening
houdendmetniet-overschrijdbaar geachtewegengelegenbinnende
huisbedrijfskavel.Ditbetekentdat inhetprogrammaVERKAhetprogrammaVERAF isopgenomen,echtermeteenvasteafstand totdebedrijfsgebouwen.Hierbijkandefoutmelding genoemdadabijhetprogramma
VERAFookvoorkomen,waarnadeberekening ookwordtvoortgezet.Uit
dezeberekeningenkomttevoorschijnwelkpercentagedebinnende.
gesteldeafstandvandebedrijfsgebouwenopdehuiskavelgelegengrond
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uitmaaktvandetotalebedrijfsoppervlakte.Ookdeopdiegrondaf
teleggenafstandwordtberekend.Isdaarbijeenbedrijfswegbetrokken
danwordtdieverwaarloosd daardezeinhetalgemeenniet indedigitalebestandenisterugtevinden.
Deberekenderesultatenwordenopeenfilegenaamd ECONOM,vastgelegdverdeeldnaareengedeeltevoorakkerbouwbedrijveneneengedeeltevoorveehouderijbedrijven.Wanneerdebedrijfsgroottekleineris
dan5hawordenderesultatenvandeberekeningnietvastgelegd.De
bewerkingenwordenbeëindigdmetdemelding 'Verder!'.
Bijproblemenmetdegebruiktefilesverschijntophetbeeldscherm
deboodschap 'FoutbijJR ...nummer ...'.Zievoornadereinformatie
daaroverpar.12.2.

12.6.H e t p r o g r a m m a

AGREL

Opbasisvaninformatievastgelegd opdedoorhetprogrammaVERKA
vervaardigdefile,ofeventueelmetdehandopeendergelijkefile
vastgelegdegegevens,geefthetprogrammaAGRELeenlistingvaneen
aantalkarakteristiekenvandebedrijfsvoeringvaneenbedrijf.Door
hetprogrammazowelvoordebestaandesituatiealsvooreenberekende
toedelingalsvoordegerealiseerdetoestandnaruilverkavelingtoe
tepassenkanmenheteffectvanderuilverkavelingveroorzaaktdoor
eenbeteregrondverdelingnagaan.Bijdelaatstgenoemdetoepassing
speeltweleenroldatindeperiodetussenvoorbereidingvande
ruilverkavelingenrealiseringvandenieuwekavelseengeruimetijd
isverstrekenendatdanveelmutatiesinhetgrondgebruikzijnopgetreden.Eenenanderpleitvoorhetbijhoudenindetijdvandeinformatieoverhetgrondgebruik.
DaarhetprogrammaAGRELinfeiteeenalleenvoordegebruikte
computeromgewerktprogrammaAGREVALiswordtvoor informatieover
dewerkwijzevanhetprogrammaverwezennaarpublikatiesvanReinds
enRigholt.Alleendeuittevoerenhandelingenteneindedegewenste
listingvanderesultatenteverkrijgenwordenhierbesproken.
AGREL

NadatisingetoetstRU,AGRELlegtdecomputereenaantalgegevens
inhetgeheugenvast.Hiernawordtgevraagd 'Watisdeinvoerfile'?
InditverbanddienttewordenopgegevendenaamECONOM.Wanneerde
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berekeningnaarwensverlooptwordenderesultatenopdeprinter
zichtbaar.Isdeberekeninggereeddanwordthiervanophetbeeldschermmeldinggedaan.Bijproblemenmetdegebruiktefileverschijnt
deookbijhetprogrammaSNYWEaangeduidemelding 'FoutbijJR=...
nummer ....
1 2 . 7 . F i l e- o r g a n i s â t i e v a n d e i n d i t
h o o f d s t u k

g e n o e m d e

Naamprogramma

nvoer

SNYWE

WP*

HUISK

WEGHOK

p r o g r a m m a ' s

Tussentijds
WP,-2
-

Uitvoer

Naafloop

WEGHOK,-25
BEDKAV,-25 WEGHOKwegdoen

ORGARE
ROUTES

PP*
VERAF

BEDKAV

-

PP*
VERKA

RESULT

-

ECONOM,-25

PP*
BEDKAV
AGREL

ECONOM

-

ECONOMwegdoen

**DefileBEDKAVwegdoenophetmomentdatdezenietmeernodigis;
letdaarbijophetvakertoepassenvanhetprogrammaVERAFenopeen
mogelijketoepassingvanhetprogrammaVERKA.Deprogramma'sVERKA
enAGRELkunnenookvakerwordengebruiktwanneerhetgewenstiseerst
meteenstandaardbouwplandeberekeningenuittevoerenenditvervolgenstedoenmeteenofmeeraangepastebouwplannenvoordeakkerbouw.
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13.PROGRAMMATUURTENBEHOEVEVANDEVASTLEGGINGVANAGRARISCH
GRONDGEBRUIKDOORNIETBIJHETCBSGEREGISTREERDEN

Inhetlandelijkgebiedkomenkleinebedrijfjesvoor,veelal
metalsnevenberoep landbouwer,diewordengekenmerktmeteenaantal
standaardbedrijfseenheden(SBE's)vanminderdan10.Dedesbetreffendebedrijfshoofdenofniet-agrariërswordenbijdelandbouwmeitellingdoorhetCBSnietgeregistreerd.Welhebbendezemensenin
gebiedendiewordengeïnventariseerd,somsveel,cultuurgrondin
gebruik.Hoewelvandiebedrijvenofparticulierengeenbedrijfsgegevensbekendzijnishetvaakgewenstdeliggingvangrond ingebruik
bijniet-geregistreerden,ofwelparticulieren,teregistreren.Het
ontwikkeldesysteemvoorziet indezemogelijkheid.Hoeintensief
daarvangebruikwordengemaakt isafhankelijkvandewensenvan
degenediemetdegegevensgaatwerken.
Bijdeinventarisatievanhetgrondgebruikwordtgesignaleerd
welkegrondeningebruikzijnbijparticulieren.Hetisdangewenst
dezegrondenaanteduidenmetvermeldingvaneenzelftebepalen
nummervaneenparticulier.Welkewaardealsgemeentenummerwordt
gekozenisnietvanbelang,ooknietofditovereenkomtmethetCBSofICW-geraeentenummervandewei-geregistreerdegrondgebruikers.Het
nummermag ingeengeval0zijn.Inwelkevolgordemendeparticulieren
nummert isookvanondergeschiktebetekenis.Welkanmenslechts
beschikkenoverdenummers 1totenmet999.HetnummerwordtvoorafgegaandoordeletterPteronderscheidingvandeanderenummers.
Hetnummerenvankavelsofpercelenvaneenparticulier isnietzinvol.Inpar.8.3.5 iseenmotivatiehiervoorgegeven.Hetisnuttig
directbijdeopnameeenlijstjetemakenvangebruiktenummersvan
particulierenennaamenadresvandezegrondgebruikers.
Terwillevaneeneenvoudigewerkwijze,endaarmeezolaagmogelijkekosten,ishetgewenstdeverwerkingvandeopnamevanhet
grondgebruikvanparticulierenzoveelmogelijkuniformtelatenzijn
aandievandeanderegrondgebruikers.Ditbetekentdatkaartvoorbereidingvoordigitaliserenvangrenzenvangrondenvanparticulieren,
digitaliserenzelf,uitvoerenvancontrolekarteringenentoevoegen
vangebruikersnummersidentiekisaandiewerkzaamhedenvoorwel-gere-
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gistreerdegrondgebruikers.Dewerkzaamheden voor beidenwordengelijktijdig uitgevoerd. Hoewel de afstandsberekeningvoor particulieren
eenniet zinvolle bezigheid iswordenvoor kavel«of percelen vanparticulieren ontsluitingsroutes aangeduid. Het enigeonderscheid inhet
beginvan dewerkzaamheden isdat inde lijstmet relatie tussen bij
het digitaliseren gebruiktevolgnummer vande grond enhet nummer van
degrondgebruiker ter plekkede letter Pwordt vermeld (ziepag.33).
Dewerkzaamheden genoemd inpar. 2.11 tot enmet 7.10ende hoofdstukken 9, 10en 12worden niet voor particulieren uitgevoerd. Bij de
opschoning, ziehoofdstuk 5,worden ze slechts betrokken voor zover
de informatie over het grondgebruikvan particulieren wordt beïnvloed
door dievan geregistreerden. Bedrijfskaartjeswordenvoor particulierenniet getekend daar het eenweinig zinnige bezigheid is.Veelal is
het grondgebruik beperktende informatieoverhet bedrijf is incompleet.
Hoe grenzenvan grondenvan particulieren ennummers ervan op de
gebruikerskaart komen isbeschreven inpar.8.1,het programma PORGA,
en inpar. 8.3.5,het programma NRPAR.
CIPAR

Doordat gegevens over het grondgebruikvan particulieren niet in
denormale tabellenvan deCIN komen ishet gewenst wel enige goede
informatie betreffende het grondgebruik van dezenintabelvorm te
presenteren, Degegevensworden gepresenteerd per aangegeven gemeente.
Vermeld wordt per kavel of perceel het nummer van departiculier, de
ligging van het centrale punt ervan inmeters,deoppervlakte in
aren,het dorpsbehorennummer waarin deze ligt enmet een codeof
deze in eengebied met eenbijzondere bestemming isgelegen.Dedaarbij gehanteerde codekomt overeenmet die isgebruikt voor grondgebruikdoor wel-geregistreerden.Per particulier wordt het aantal
gedigitaliseerde grondstukkenvermeld met de totale gedigitaliseerde
oppervlakte.De totalenworden behalve per gemeente ookvan het gehele
gebied gegeven.De listingwordt verkregen door toepassing vanhet
programma CIPARf Nadat is ingetoetst RU, CIPAR zoudirect als foutmelding kunnen verschijnen 'Hetaantal kavels of percelen vanparticulieren isgroter danvoorzien.". Indit geval isoverleg met de
ontwerper van de programma's nodig omverder tekunnen gaan.
Normaal gesproken komt echter op het beeldscherm 'Welkecode
voor bijzondere bestemming vastleggen? Het intoetsenvan 0betekent
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geencodes (meer)berekenen'.Zijngeengrenzenvangrondenmeteen
bijzonderebestemminggedigitaliseerd dandirect0intoetsen,anders
eenwaardediebijhetprogrammaBYZBEookisgebruikt.Iseenandere
waardedan0ingetoetstdanverschijntdeopdracht 'Naamfilemet
grenzenvanbijzonderebestemmingenintoetsenBP****'.Defiledient
gegevenstebevattendieovereenkomenmetdeopgegevencode.Netals
bijhetprogrammaBYZBEberekentdecomputerofeencentraalpuntvan
kavelofperceelbinneneengedigitaliseerd gebied ligt.Deconclusie
wordtechternietopeenfilevastgelegddochbewaardvoordelatere
uitlisting.Foutmeldingendiekunnenverschijnen,en dieingrijpen
indeprogrammatuurbehoeven,zijn:'Hetaantalbegrenzingenisgroterdaninhetprogrammavoorzien' (bedoeldwordenbegrenzingenvan
gebiedenmeteenbijzonderebestemming). 'Hetaantalpunteninbegrenzingenisgroterdaninhetprogrammavoorzien'en 'Hetaantal
puntenineenbegrenzingisgroterdaninhetprogrammavoorzien'.
Verlooptdebewerkingnaarwensdanverschijntopnieuwdevraagnaar
decodevaneenbijzonderebestemming.
Zijnallecodesverwerktdankomtophetbeeldschermdeopdracht
'Naamfilemetalskringenvastgelegdedorpsbehorengrenzen intoetsen
OQ****'.Deberekeningdiebovenisaangeduidwordtdanherhaaldter
bepaling in welkdorpsbehorendegrond isgelegen.Wordtgeenrelatiegelegddanwordthetnummervanhetbuitenblok~dorpsbehorenvermeld.Foutmeldingendieookbijdezeberekeningenkunnenvoorkomen
zijndezelfdealsboven.
Nuzijnallegegevensbeschikbaar enwordteenlistinggemaakt
alsbovenisaangeduid.Tevenswordenallenummersvanparticulieren
opeenfile,genaamdNAMPAR,gezet.Diefilekanmengebruikenomeen
compleetbestandmetnamenenadressenvanparticulierenoptezetten.
Deberekeningenwordentenslotteafgeslotenmetdemelding'Verder!'
Bijproblemenmetfilesverschijntdemelding 'FoutbijJR=...,
nummer ...'.DewaardevermeldbijJRisindeprogrammatekstterug
tevinden,diebijnummerindeinstructiesvandecomputerfabrikant.
SOPAR

Hoedekolomindelingisvanhetbestandmetnamenenadressen
vanparticulierenismindervanbelang.Wilmeneensorteringlaten
uitvoerenopnaam,enbijgelijkenaamopadres,dandientmettwee
zakenrekeningtewordengehouden.Teneerstedientdevormvan
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adresseringgelijktezijnaandiewelkeisbeschrevenoppag.49en
50.Deeerstekolomvanhetadresdientminimaal 24hogertezijn
dandievandenaam,watdetweedeeisisvoorhetgebruikvanhet
programma SOPAR.Hetprogramma SOPARgaatbijdesorteringdirect
uitvandefileNAMPARwaaropnummers enadressenzijnvermeld.Het
houdtrekeningmet eenmaximalerecordlengtevan80karakters,Ten
eindehetprogramma ookbijanderetoepassingentekunnengebruiken
dientdeoperatordenaamvandeinvoerfileoptegevennadat isingetoetstRU,SOPAR.Vervolgenswordtgevraagd:'Inwelkekolombegint
denaam'ennabeantwoordingvandievraag: 'Inwelkekolombegint
hetadres'.Verschillendeingetoetstegetallenminderdan24dan
wordtgemeld 'Dekolomindelingvoldoetnietaandevoorschriften'.
Deberekening stoptdan.Normalitergaatdebewerking echtervan
startenwordt,nadat eenlisting isverkregen,beëindigdmetdemelding 'Verder!'.Voorverdereinformatiezijverwezennaardeprogramma's
SONAAenSOSTR.
File-organisatievanenkeleprogramma'sdiespeciaalzijngeschrevenvoordeverwerkingvaninformatieovergrondgebruikdoorparticulieren:
Naamprogramma

Invoer

Tussentijds

Uitvoer

Naafloop

PORGA

PP*

PAROPP,-2

PAROPP,-25

-

SPLIT

ORGARE

PPHHHH,-2

PPHHHH,-25

-

CALPAR

-

PAROPP

PP*
NRPAR

PAROPP

-

NRSGEM
CIPAR

SOPAR

BP*

-

NAMPAR

adresserin

0Q*

toevoegen

PAROPP

fileNAMPA

NAMPAR

DOBL**,*

-

-
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14.TERUGKIJKENENVOORUITZIEN

Tussenhetschrijvenvanheteersteenhetlaatstegedeeltevan
dezenotaligteenperiodevanruim4jaar.Indietijdisveel
gebeurd.Eenomschakelingvanhandmatigverwerkenvandegegevens
vaneengrondgebruiksinventarisatienaareengrotendeelscomputermatigebewerkingheeftplaatsgevonden,metalleproblementenaanzien
vanhetinwerkenvannieuwemensen.Ookzijnindietijddeeconomischeomstandighedensterkgewijzigd,wathetnoodzakelijkmaaktnog
critischer,danvanafhetbeginvandeontwikkelingvanhetsysteem
algebeurde,telettenopdefinanciëlekantvantoepassingsmogelijkheden.Vaakisgeduidopdegroteomvangvanhetindezenotavastgelegdepakketinstructiesenophetgroteaantalbenodigdeprogramma's.Hetwaredeschrijverooklievergeweestmeteenveelgeringer
aantalprogramma's tevolstaan.VergetenwordtdanechterdatdeCIN
inwezenbestaatuiteengrootaantalaanelkaargekoppeldeinventarisatiesmetelkhunspecifiekeverwerking.Hetverwerkenvande
digitaliseringvankavelgrenzen,vangrenzenvancultuurtoestandenen
vanhetwegennetwijkenwelsterkvanelkaaraf.Ookallerleiadministratievehandelingen,alsinvoeradressenbestand enomwerkingCBS-nummernaarICW-nummerhebbendaarweernietsmeetemaken.Inenkelegevallenzijnprogramma's losvanelkaargehoudenteneindemet
eenbetrekkelijkkleinecomputertochgrotebestandentekunnenverwerken.Waarditzinvolwasishetindiegevallendeoperatorgemakkelijkgemaaktdoorinschakelingvanprocedure-fileshetoproepenvan
opeenvolgendeprogramma'sautomatischtedoenplaatsvinden.
Hoewelinhetvoorwoord reedsaaneenaantalmedewerkendendank
isgebracht ishetgoednogenkelenbijnaamtevermelden.Deheer
M.J.M.StrousvanTRRheeftveelenergiemoetenstekeninhetorganiserenvaneenzodanigebewerkingsopzetdatdeverwerking soepelging
lopen.DeherenH.HendricksenR.J.A. Simonsvanhetzelfdebureau
zijnmedewerkersvanheteersteuurenhebbenmededoorhunpositief
critischehoudingeenbijdragegeleverdaandeontwikkelingvanhet
systeem.DeheerH.J.H.B.Henssenheeftopzijneigenrustige,doch
zeerdoortastende,werkwijzeeenbelangrijkebijdragegeleverdom
tekomentoteenproduktvanzohoogmogelijkekwaliteit.Demede-
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werkersW.D.A.Bor,N.J.B.Huppertz,J.L.Janssen,J.J.M.Schmeitz,
S.J. Stappers,J.Timmerman enM.v.d.Velden-StevensvanTRRdie
laterbijtoepassingenvanhetdigitaliserenzijnbetrokkenhebben
elkophuneigenwijzeeenbelangrijkebijdragegeleverd omtekomen
toteenzooptimaalmogelijkprodukt.Bijditdankwoordwilikook
graagbetrekkenmevr.L.F.vanEijck,diehetmoeilijketypewerkvan
dezenotazogoedheeftuitgevoerd.
Ennudetoekomst.Bijdeopzetvanhetbeschrevensysteemisde
verwachtinguitgesprokendatdekostenbijverwerkingvandegrondgebruikersinventarisatieopdigitalebasisvrijwelevenhoogzoudenzijn
alsbijdeouderehandmatigewerkwijze.Dezevoorspelling is,nadat
bijeerstekleineretoepassingenhettegendeeljuist leektezijn,
bewaarheid.Weldienthierbijtewordenopgemerktdatdevoorbereidendewerkzaamhedenbijhetdigitaliserenaanmerkelijkduurderzijndan
bijdehandmatigewerkwijze.Dezehogerekostenmoetenwordengecompenseerddoorveellagerekostenbijhetvervaardigenvandeinde
procedureopgenomenkleurenkaarten,alsafstandenkaart,ontsluitingskaartenbedrijfskavelkaart.Wanneernudezekaartennietwordenvervaardigdvervalteendeelvandekostenbesparingen.EenCINopdigitalebasiswordtdanduurderdaneenwaarbijveelwerkzaamhedenmet
dehandgebeuren.Vergetenmoetdanechternietwordenwathetdoel
vandebeschrevenautomatisering is.Eennevendoel ishetverkrijgen
vaneennauwkeurigerproduktmetmindertoevalligefouten,watvooral
vanbelangisbijhettoedelingsonderzoek.Hoofddoel isechterhet
verkrijgenvaneenzodanigbestandmetgegevensdathetgemakkelijk
mogelijk isberekeningenenbestandsselectiesuittevoerendietot
nogtoeinverbandmetdeeraanverbondenhogekostenachterwege
bleven.Belangrijkisnunategaanwelkewensenlevenbijgebruikers
vandegegevensvoorhetverkrijgenvannieuweinformatie.Ditbetekentdatdegebruikersvandegegevensdienennatedenkenoverwelke
vragennugemakkelijkerbeantwoord kunnenwordenviacomputerberekeningenendatdeontwikkelaarsvansystemendienenaantegevenwat
demogelijkhedenkunnenzijn.Eenvandeontwikkelingen,waarzeker
aanzalwordengewerkt,ishetuptodatehoudenvandeinformatie
overhetgrondgebruikwaarbijhetgebruikvandetenbehoevevanhet
systeemontwikkeldevervaardigingvanbedrijfskaartjeseenvoorname
rolzalspelen.
253

Tenslotteeenopmerkingoverdeopzetvandenota.Naruim4jaar
nahetschrijvenvanheteerstedeelvandenotazoujeweldehele
notawillenherschrijvenopbasisvandeindietijdopgedaneervaringen.Geziendeverspreidingdiedenotazalkrijgenisditgeen
goedeinvesteringvantijd.Wellichtwaserbijhetgebruikvantekstverwerkendeapparatuuraantedenkengeweest.Nuisgekozenvooreen
werkwijzedoorkleineaanpassingenindeteksttussentevoegenofin
voetnotenteverwerkenendoorgroteaanvullingenalsbijlagenopte
nementekomentoteenefficiëntewerkwijze.
Verwezenwordtnognaardereedsgenoemdebijlage 1meteen
schematischoverzichtvandebeschrevenprogramma's,naarbijlage20
meteenoverzichtvandekaartschalenwaarmeeindeprogrammatuur
rekening isgehoudenennaarbijlage21waarinvanelkprogrammais
vermeldopwelkepaginahetisbeschrevenenopwelkepaginahet
tevensisgenoemd.
DeschrijverwensthetsysteemvandigitaliserenvoordeCIN
waarinhijenzijngezinzoveelenergieheeftgestopt,eengoedevaart!
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»8V,2,,IH
iPA,,«» FILE HAAN INTYPEN! <TR,,<NAAH>>
18E..16
»RU,COREC
>PA»,»» VEROER / OPNIEUW ?? <TR.,0 / TR.,1)
HF,IC,£ö,0,3
»IF,IC,HE,1,-3
»PU,2G»!-2
H F ,IC,€8,1,-4
:PU,2G>:-29
>TR,FC0PYX,2C
!8V,0
iTR
Bijlage2.DEPROCEDURE-FILE*ZZZZZ

Toelichting:Denaamvandetecorrigerenfilewordt ingetoetsten
vastgelegd indevariabele IG.HetprogrammaCORECwordtautomatisch
gestart.Nabeëindigingdaarvanwordtgevraagd 'Verder/opnieuw?1.Bij
'Verder'wordtdeoudefilevernietigd endenieuwefilegekopieerd
vandevaste schijfnaardeverwisselbare schijf.Inbeidegevallen
wordtdefilevandevasteschijfverwijderd.

>8V,2,,IH
tPU.lGi1-23
!CA,OP,0
»8T,Ï C I G I»-23
U F , 6 P , H E , 0 ,1
»PU,IC»i-2
»SV,0,,IH
ITR
Bijlage3.DEPROCEDURE-FILEFCOPYX

Toelichting:Defile,waarvandenaam isvastgelegd indevariabele
IG,wordtverwijderdvandeverwisselbare schijf (device -25).De
nieuweversievandefilewordt gekopieerdvandevasteschijf (-2)
naardeverwisselbare schijf (-25).Daarnawordtdeversieopde
vasteschijfvernietigd.

2.'

3.1

!8V,2,,IH
»IF,-3SP,£0,0901228,3
»SV,0,,IH
HET PR. START OPNIEUW I!
»PA,,**FILE-NAAM BEGINT NIET
»TR
»SV,0,,IH
»PU,IC
»SV.2,,IM
Bijlage4.DEPROCEDURE-FILE*ICWPP
»CA,i,16.-,2
»CA,2,16,*,3
»CA,3,16,-,9
»CA,4,16,-,4
Toelichting:Deintetoetsenfilenaam
»CA,3,IC,-,12
isvanhettypePRxxxx.Deanderete
»CA,t,16,-,11
»CA,7,16,+,4
hanterenfilenamenwordenautomatisch
»OP.«FILES,16,26,36,46,36,€6. 76 berekend.Deprogramma'sTRANS,DUIZ,
»SV.O,,IH
»RU,TRANS
MIGWS,RECVN,SPLGR,SPLDE,KOPEG,
»PA,,••VERDER?? (TR/OF)
OPTEK,TEKIN,CRETFenPSICWworden
>TR,FCOPVH,lC
>RU,0UI2
gestartnadatdeoperatorheeftaangeduid
>RU,ftI6U$
datdeprocedurekanwordenvervolgd.
»PA,,** VEROER?? (TR/OF)
Fileswordenautomatischvandeschijf
»PU.26
»RU.RECVN
verwijderdengekopieerdvandevaste
»RU,SPLCR
schijfnaardeverwisselbareschijf
»PA.,»* VEROER?? (TR/OF)
>TR,FC0PYX,36
»TR,FCOPYX,46
»RU,8PL0E
»PA,,**VEROER?? (TR/OF)
»PU,36
>TR,FC0PYX,56
»TR,FC0PYX,«6
>RU,K0PE6
»PA.,**VEROER?? (TR/OF)
»RU,OPTEK
»PA*,»*VÉROER?? (TR/OF)
»TR,FC0PYX,76
»PU,36
»PU,46
»PU,CALPAR
»PU,P10PAR
»RU.TEKIN
iRU,CR£TF
»RU.PSICW
»PA,,** VEROER?? (TR/OF)
»PU,«6
»PU,76
»PU.PLOPAR
»PU,CALPAR
»PK,-2
»PK,-25
>SV,0,,IH
»TR

*./

Bijlage 5

FOUTMELDINGEN DIE ZICHVOOR KUNNEN DOEN BIJ HETVERVAARDIGEN VAN DE
FILECALPAR EN BIJ DEPROGRAMMA'S CRETF, PSICW ENPLICW

Inprogramma's die instructiesvoor de tekenmachine gereedmaken
wordt veelal eenfileCALPAR vervaardigd. Alleenbij de programma's
KLEUR enKAART wordt de tekenmachine rechtstreeks gestuurd door die
programma's. Bijdie programma's zou eenhier ookbij het programma
PSICW beschreven foutmelding voor kunnen komen. Bijproblemenmet de
fileCALPAR, diewordt vastgelegd opdevaste schijf,device-2,verschijnt op het beeldscherm demelding 'ERR0R1 ...STOPllll'..Hetver-melde getal is terug tevinden inde instructies vande computerfabrikant.
Bij de programma's ROTED enTEKWE kan onder dezelfde omstandighedenverschijnen demelding 'Fout bij CREPW ...STOPllll'.
Het programma CRETF geeft bij problemenmet de file CALPAR of
PLOPAR demelding 'ERROR20 ...STOPllll'.Het vermeldegetal isterug
tevinden inde instructies vande computerfabrikant. Ishet getal
positief danbetekent dit dat het typevande fileniet juist is.
Problemenmet de filePLOPAR, die opdevice-23 komt te staan,worden
gemeldmet 'ERR0R2J ...STOPllll'.
De programma's PSICW enPLICW gevenbij problemenmet de file
PLOPAR demelding 'I/O-FOUT ...ST0P1111'.

5.1

bijlage £ '

AANVULLENDE INFORMATIEBETREFFENDEDEPROGRAMMA'S COACF,COBCFEN
COCCF;HETPROGRAMMA COZCF

Omdathetplezierig isdatdeminimalexenyvaneenfileautomatischwordengewijzigdwanneerhiertoeaanleidingbestaatenwel
indederderecordvandiefile,ishiervoorindeprogramma'sCOACF,
COBCFenCOCCFeenmogelijkheid geopend.Doordatookeenfoutieve
intoetsingvancoördinatenaanleidingkanzijntotwijzigingvande
minimalecoördinatenisindieprogramma'svoorziendatdeoperator
ditautomatismekandoorbreken« Krijgtdecomputernieuwecoördinaten
aangebodenwaarvanxen/ofylagerzijndandeeerderinrecord3
vastgelegdedanvraagthetprogrammaofdenieuweinderdaad goedzijn
vermeld.Deoudewaardewordtbijdezevraagookvermeld ophetbeeldscherm.Wanneerdemutatienietontleendwordtaaneenfile (ziehierna)dankandeoperatoreenfoutievemutatienogherstellen.
Hetprogramma COCCFheefteenuitbreidingondergaan.Doordatbij
het invoerenvanmutatiesnogaleensfoutenwordengemaaktkanhet
gewenst zijndeingevoerdemutatiestecontrolerenvoorzeechtinhet
bestandwordenaangebracht.Hetprogramma COCCFbiedtnudriemogelijkheden:
a.Intoetsenvandemutatiesendezealleenvastleggenopeenfilemet
alsvastenaamQQQQQQ.Deingevoerdemutatieswordenslechtsvastgelegdennietprogrammatisch gecontroleerd.Zekunnenwordengelistmetderegeldrukkernahetinvoerenvanallemutaties.Daarna
kandeoperatordeintoetsingencontroleren.Mutatiesopdezeintoetsingenmoetenwordenaangebrachtmethet standaardprogramma
EDITR.
b.DeopdefileQQQQQQvastgelegdemutaties inhetbestandmetcoördinatenverwerkenzonderhetverkrijgenvaneenlistingvande
nieuwefile.Nuwordendeingevoerdemutatiesgecontroleerdvoor
zoverditmogelijkis.Wordenfoutenaangetroffendandeprocedurestoppen,mutatiesaanbrengen indefileQQQQQQenopnieuwbeginnen.

6./

c.Directhetbestandmetcoördinatenwijzigendoormutaties inte
toetsenzonderlistingconformdeorigineleopzetvanhetprogramma.
Wilmeneennieuwelistinghebbenvanhetbestandmetcoördinaten
danhetprogramma LISPPtoepassen.
(Letop:Bijtoepassingada:RU,COCCFennietTR,*TTTTTÎ)
COZCF

Daarhetaanbrengenvancorrecties indeeerste3recordsvaneen
filevanhettype *?**** metdeprogramma'sCOACF,COBCFenCOCCFproblemenoplevert iseenprogramma COZCFgemaaktdatbedoeld isalleen
tegebruikenbijcorrectiesvandeeerste3records.
Hetprogramma controleert deingevoerdewaardenniet.Menzijdus
zeervoorzichtigbijhetgebruikvanditprogramma enlettegoedop
deoudeennieuwewaardendieindebetreffenderecordszijnvermeld.
Deoudewaardevandegecorrigeerderecordwordt tenovervloedenog
afgebeeldophetbeeldscherm.Vooreventuelefoutmeldingeneninte
toetsengegevenszieCOACF»

u

J8V
PA
SE
RU
OP
PA
PA
IF
IF
PU
IF
PU
TR
SV
TR

2,,IH
, • * F I L E NAAM I N T Y P E N ! < T R , , < H A A H > >
«IG

COBCF
26
, IDEH TICK ?? ZO JA) TR

ZO NEEl INGRIJPEN!
, • * V ERDER f OPNIEUW ?? ( T R . . « / T R , , l >
1CEQ
IG,HE , 1 , - 3
2C»>- 2
ICEQ , 1 , - 8
2 d i - 23
FCOPY X,2C
O..IH

Bijlage7.DEPROCEDURE-FILE *WWWWW
Toelichting:Deprocedure~fileiseenvariantvandieisweergegeven
inbijlage2.Nuisechterhetprogramma COBCFingebouwd.Verderis
ereenverschildathierinbestaatdatmetdekreetDP,2Gervoor
wordt gezorgddatnabeëindigingvanhetprpgrammaCOßCFdebij
het startenvandeprocedure ingetoetstefilenaamwordtafgebeeld.
HetprogrammaCOBCFdoetditookmetdedaarbij ingetoetstefilenaam.
Beidedienenidentiektezijn.Isditnietzodankunnenvervelende
problemenontstaan.Deoperatorkandandeprocedureafbreken.

7.'

Bijlage 8.DEOMWERKING VAN CBS-NUMMERS NAAR ICW-NUMMERS VAN BEDRIJVEN

De hier beschrevenwerkwijze gaat uitvandevolgende veronderstellingen:
a.De naam enadreslijst,beschrevenop pag.49 en 50,bevat CBS-nummers.
b. Bovengenoemde lijst isvastgelegd op schijf en isgesorteerd op
bedrijfsnummer (voor eventuele sortering ziebijlagen)»
c.De lijstmet relatie tussenvoorlopig kavel-of perceelnummer,
gebruikt bij digitaliseren, enjuist kavel-of perceelnummer bevat
CBS-nummers. Deze lijst isvastgelegd onder de naam NAAM op schijf,
d. De relatie tussen CBS-gemeentenummer en ICW-gemeentenummer is
terug tevinden op een losse lijst.
e.De relatie tussen CBS-gebruikersnumraer per gemeente enhet overeenkomstige ICW-nummer iszodat het ICW-nummer 111 hoger isdan
het CBS-nummer.
Allereerst dientmen het programma ZOEKB, zie pag. 34en 35,toe te
passen op derelatielijst vastgelegd opde fileNAAM. Met de lijst
vergelijkt menofvan alle genoemde bedrijven namen enadressenop
schijf zijnvastgelegd. Waar dezeontbreken dienen ze teworden toegevoegd opde juiste plaats inhetbestand met namen en adressen
zodanig dat de numerieke volgorde gehandhaafd blijft.Ontbreekt de
tijd dejuiste namen enadressen teachterhalen danvultmenvoor de
naam in:NN.Eenbezwaar van diewerkwijze iswel dat danniet tijdig
wordt geconstateerd wanneer een foutief nummer isvermeld inde relatielijst.Wordt dewerkwijze beschreven indeze bijlage toegepast
vóór decontrolekartering dan heeft men nogwel enige tijd degelegenheid de fout alsnog teherstellenmet het programma COACF inde
betreffende PP****.
Vindt toepassing echter plaats direct vóór het vervaardigenvanbedrijfskaartjesdankanmenbeter de fout pasherstellen tijdens de
opschoning en eennormalemutatie opgeven als genoemd onder punt a
oppag.85.
Nadat debovenbeschreven werkzaamheden zijnuitgevoerd wordt het proCBICW

gramma CBICW toegepast.Dit programma maaktopbasisvanhet namen»
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bijlage8 (vervolg)
enadressenbestand eenbestanddatdevormheeftvandeponskaarten
beschrevenbijhetprogrammaVERNU (pag.34)endatbijdatprogrammawordtgebruikt.Devastenaamdiedecomputeraandatbestand
geeftmethetprogrammaCBICWisCBSICW.Hetprogrammavraagtopte
gevendenaamvandefilemetnamenenadressen.Opdiefilezullen
normaliterCBS-nummersstaan.HetprogrammaheeftechterookdemogelijkheidmetICW-nummerseenfileCBSICWvoorVERNUtemaken.Omdeze
redenishethiernatebeschrijvenprogrammaICWNRlosgehoudenvan
hetprogrammaCBICW.
NadateenfilenaamisingetoetstvraagthetprogrammaCBICW:'Staan
opdezefileICW-nummers(1)ofCBS-nummers(2)ofweetuditniet
(3)?'.,Toetstmen3indanstoptdeberekening enkanmenalsnognagaan
welkesituatiezichvoordoet.Is2ingetoetst,denormalesituatie,
danvraagtdecomputerelkekeerwanneer inhetnamen-enadressenbestandeenandergemeentenummerwordtaangetroffendanhetvoorgaande
'WatishetICW-nummervandegemeentewaarvanhetCBS-nummeris
'.Voorhetbeantwoordenvandezevraagdientmeneenlijstbij
dehandtehebbenmetderelatietussenbeidenummers.
Isopdeeerderbeschrevenvraagmet 1geantwoorddanzijninbovenstaandevraagbeidenamenverwisseld.Normaliterwordthetprogramma
beëindigdmetdemelding 'verder'!Eenfoutmeldingkanvoorkomen
wanneermetdefilesietsmisis.Devormvandefoutmeldingis
'FoutbijJR=»...nummer ...'.
DewaardeJRisterugtevindenindeprogrammatekst.Dewaardevermeldbijnummerindeinstructiesvandecomputerfabrikant.
ICWNR

HetomwerkenvanhetbestandmetnamenenadressenwaarbijalsgebruikersnummerszijnvermeldCBS-nummersnaarhetverdertegebruikenbestandmetICW-nummerskanhiernaplaatsvindenmethetprogrammaICWNR.
Hetprogrammavraagt 'InvoerfilenamenenadressenmetCBS-nummers?'
ennahetintoetsenvandebetreffendenaam: 'Uitvoerfilenamenen
adressenmet ICW-nummers?'.Nahetintoetsenvaneennaamgaathet
programmaaandegang,daarbijgebruikmakendvandemethetprogrammaCBICWverkregenfileCBSICW.Isdenumeriekevolgordevandegemeen*
tenummersvandeICW-nummers identiekaandievandeCBS-nummersdap
kanmenvoordenaamvandeuitvoerfileNAADWOgebruiken,mitsdeze
nietbestaat.Menheeftdandirectdegoedefilenaamvoordeverdere

#.2

bijlage8 (vervolg)
bewerkingen.Dienthetbestand eerstnogopnieuwtewordengesorteerd
metbetprogramma SORNA,beschreven inbijlage 11,dankiestmennu
eenwillekeurigeanderenaam,voertdiealsinvoernaambijdatprogramma inenkiestdaardevoordeuitvoerdefilenaamNAADWO.
Denormaleafwerkingvanhetprogramma ICWNRheeftplaatsgevondenmet
demelding *verderI'.Foutmelding alsbijCBICW.
HetomwerkenvandeonderdenaamNAAMvastgelegdelijstmetderelatie
tussenvoorlopigkavel-ofperceelnummer enjuistkavel-ofperceelnummerwaarbijhetgebruikteCBS-nummervervangendient teworden
doorhetICW-nummervindtplaats methetprogrammaVERNU,beschrevenoppag.34.Denieuwedaarbijverkregenrelatielijst isgenoemd
NBDICW.Controleopdebeschrevenwerkzaamhedenkanmenverkrijgen
doorhetprogramma ZOEKBtelatenlopenendedaarbijverkregenlijst
tevergelijkenmethetnieuwstebestandNAADWO.Methetprogramma
NUMER,pag.36,wordthetbestandNBDICWaandefilésPP****toegevoegd.BijBEKAA,pag.50,wordthetnieuwstebestandNAADWO,waarin
eventueelondertussenNNisvervangendoorjuistenaamenadres,gebruikt.HetcorrigerenvandefileNAADWOvindtplaatsmethetstandaardprogrammaEDITR.

*3

Bijlage9.HETPROGRAMMA DUNRS

HetprogrammaNUMERvoegtaandefilesPP«««*dejuistekavel-of
perceelnummers toeaandehandvandehiertoeopgestelderelatie.
Zijntijdenshetdigitaliserenbijhetintoetsenvannummersfouten
gemaakt,dieniet tegendevoorschrifteningaan,danzalditinde
proceduretotdantoeniet zijnontdekt.Eenfoutdieveelnarigheid
kanveroorzakenishetintoetsenvaneenverkeerd cijferbijde
codeDenweleenzodanigcijfer,datwanneerditbetreffendeduizendtalwordt toegevoegd aanhetvoorlopigenummer eencombinatieontstaatdieookeldersvoorkomt.BijhetprogrammaNUMERkoppeltde
computerdeeerstekeerdateenrelatietussenvolgnummer enjuist'
nummerwordtaangetroffenhetjuistenummeraandefilePP*««*.Dit
kanopdejuisteplaatszijn,dochookzijnopdieplaatswaarde
foutisgemaakt.Detweedekeerheeftdecomputergeenrelatiemeer
invoorraad enmeldtdat.Hetprogrammahoudtookoverderelatie
tussenhetjuistenummer enhetdaarbijbehorendekavel-ofperceelnummer.Hetopzoekenenherstellenvandezefoutenkostveeltijd.
HetprogrammaDUNRSsignaleertwelkevoorlopigenummersdubbelin
defilesPP**«*voorkomen.Doorditprogramma tegebruikendirect
voorNUMER eneventueelmetCOACFcorrectiesaantebrengeninde
filesPP****kanmenveelproblemenvoorkomen.Hetismogelijkhet
programma directnaCOMNRtegebruiken,hetaantal intevoerenfiles
isdanechtervrijgroot.Depraktijkzalmoetenuitwijzenwatde
bestesituatieis.
HetprogrammamaaktgebruikvaneenfileNRFIREdieafhankelijkvan
hetaantal ingevoerdefilesPP****opdevasteoflosseschijfblijft
staan.
Hetprogrammavraagt telkenseennieuwefilenaamPP****intetoetsen.
Heeftmenallenummersvaneengebied ingetoetstdan000000intoetsen.
Hetprogramma looptdandevastgelegde lijstnametvoorlopigekavelofperceelnummers ennummersvanrecord enfilewaarhetvoorlopige
nummer istevinden.Waaridentiekevoorlopigenummersvoorkomenwordt
hiervanmeldinggedaanmetdeprinter.Nademelding 'verder!' isde
berekeningvoltooid.Mendientdandeoutputteraadplegenenmet

9.1

bijlage9(vervolg)

COACFrecordstewijzigen (fileenrecordnummeralsopdelijst,
onderNR***hetjuistevoorlopigenummer,onderdelaatsteAen8
een0enonderCOtweemaaleenblank).
Foutmeldingendiehetprogrammakangevenzijn:
'Hetaantalpolygonengroterdanvoorzien!'.Hetoptredenvandeze
foutiszeeronwaarschijnlijkdaardezesamenhangtmethetmaximale
aantalrecordsvaneenfile.Invoorkomendegevalleninhetprogramma
ingrijpen.'FoutbijJR=... nummer...'.DewaardeJRisinhet
programma terug tevinden,dewaardebijnummer indeinstructies
vandecomputerfabrikant.Dezefout slaatopproblemenbijhandelingenmetdefiles.

3.1

Bijlage 10.HETPROGRAMMALISPP

HetlatenlistenvaneengedeeltevaneenfilePP****,ofeen
soortgelijkefilealsWP****,ismogelijkdoornahetintoetsen
vanLL,6 (voordeprinter)ofLL,1 (voordeterminal)tetypen
LI,PP****,S,0000,++++.
Voor****hierbijintetoetsenhetjuistenummer,voor0000het
nummervanheteerstetelistenrecordenvoor++++hetnummer
vanhetlaatstetelistenrecord.
Wanneerdefilegrootisendeopgegevennummershoogzijnduurt
hetenigetijdvoordecomputerdebetreffenderecordsheeftgevonden.
Zijndeopgegevenrecordnummersgroterdan10000 dantrektde
computerautomatischeenaantalkeren10000 vandeopgegeven
recordnummersaf.Ditbetekentdatmendandebetreffenderecords
nietzoukunnenlatenlisten.Omhieraantegemoettekomenishet
programmaLISPPgeschreven.Deintetoetseninformatieissoortgelijkaandehierbovenbeschreveninformatie.Hetlistenstart
echtervrijweldirectnahetintoetsenvanhetlaatstegegeven.
Nadathetprogrammaisgestartvraagtdecomputer'Listenopscherm
(=1)ofmetprinter (=6)?'Nadateenantwoord isgegevenvolgtde
opdracht'Naamfileintypen;*P****'.Vervolgenskomtdevraag
'Vanafwelkrecordlisten?'ennadatdezeookisbeantwoordde
vraag'Totenmetwelkrecordlisten?'.Wordtalsantwoordopde
laatstevraag30000ingetoetstdanwordtdefiletotheteinde
gelist. Debewerkingstoptwanneereenlistingoppapierwordtverkregenmetdeboodschap 'gereed'.Bijhetlistenoppapierworden,
integenstellingmetdewerkwijzebovenbeschreven,perregel4records
afgebeeld.Ditbetekentdatdebewerkingdaarmeesterkwordtversneld
endatoppapierkostenwordtbezuinigd.Wilmeneengehelefilelistenop
papierdanzijndeantwoordenopdelaatstevragen:1en30000.Het
programmakanopelketerminalwordengestart.Eenmogelijkefoutmeldingisvanhettypebeschrevenoppag.12.

lo.i

Bijlage 11.HETPROGRAMMASORNA

Wanneerhetbestandmetnamenenadressenvandebedrijvennietgeheel
ofgeheelnietisgesorteerd opbedrijfsnummerkanmendoorhet
latendraaienvanhetprogrammaSORNAzorgenvooreenbestanddatwel
isgesorteerd.Veiligheidshalvehebbenhetintevoerenenuitte
voerenbestandeenverschillende,doordeoperateurvrijtekiezen,
naam.Treedtdaneenstoringopdanishetoudebestandnietverloren
geraakt.Naafloopvandeberekeningennalistingvanhetnieuwe
bestanddoetmenergoedaandirecthetoudebestandtelatenvervallen,indienhetnieuwejuistis.
Hetprogrammavraagt:'Naaminvoerfilemetnamenenadressen?'en
'Naamuitvoerfile?'.Nahetintoetsenvanbeidenamengaatdeberekeningvanstart.
Foutmeldingendiekunnenvoorkomenzijn:'Hetaantalbedrijvenis
groterdanvoorzien'.Indatgevaldient,zodegrootteinhet
computergeheugendittoelaateenprogramma-aanpassing plaatste
vinden.
'FoutbijJR=...nummer...'.Dezefoutmeldingwijstopproblemen
bijhetgebruikvandeschijven.DewaardeJRisindeprogrammatekstterugtevinden,dewaardevermeldbijnummerindeinstructies
vandecomputerfabrikant.
Gaatdeberekeningnaarwensdanwordtdezeafgeslotenmetde
melding 'verder!'.Deberekeningverlooptondankshetgrotetransport
vangegevensvrijsnel.

*DitisvanbelangvoorhetprogrammaBEKAA.Desortering isnietin
het:programmaBEKAAopgenomenomdatdesorteringaleerdervan
belang is,namelijkomdeuitvoervanhetprogrammaZOEKBtevergelijkenmetgesorteerdebestandenomeeninvoerteverkrijgen
voorhetprogrammaVERNUmethetprogrammaCBICW

//7

:SV,2,,IH
:PU,PLOPAR
»PU,CALPAR
>RU,BEKAD
tRU.BEKAE
iRU,BEKAF
|RU,BEKAG
iRU,BEKAM
>RU»CRETF
iRU/PSICy
»PA,,»* V E R & E R ? ? <TR/QF>
>IF,A,EQ,A,-ti
iPU.PLOPAR
>PU,CALPAR

B i j l a g e 12. DE PROCEDURE-FILE *BEDRY

Toelichting:Deprocedure-filezorgtervoordatallevoorhetmaken
vaneenbedrijfskaartjebenodigdeprogramma'sautomatischworden
gestartendatnietmeerbenodigdefileswordenvernietigd.Wordt
ingetoetstTRalsantwoordopdevraag 'Verder??'danstartde
procedureopnieuwvooreenvolgendkaartje.
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bijlage 14.1

ENKELEHULPPROGRAMMA'STEGEBRUIKENBIJHETVERWERKENVANZEERGROTE
AANTALLENMUTATIESVERKREGENNADEOPSCHONING

CONNR

MethetprogrammaCONNRkanmentweezakenrealiseren.Teneerste
kanhetprogrammaeeneenvoudigelistingmakenvandemutatiesmetvermeldingvanhetrecordnuramervanelkemutatie.Dezelistingkanmen
dangebruikenbijhetopsporenvanfouten.TentweedekanhetprogrammacontrolerenofbijdemutatiesvermelderecordnuramersvanPP****
goedkunnenzijn.Wathetlaatstebetreftcontroleerthetprogramma
alleenofinhetbetreffenderecordvandefilePP****eencodeAof
P staat.Isditnietzodanwordthetrecordnummervandemutatiemet
deprintervermeld:'fouterecord

'.Hetzelfdegebeurtookwan-

neergeenofeennietvoorkomendefilenummerPP****isvermeldbij
demutatie.
HetprogrammavraagtintetoetsendetweecijfersvandePP-files
diehetgebiedsnummervormen (dezestaandirectachterPP).Daarna
wordtgevraagd intetypendenaamvandefilemetmutaties.Zoudeze
invoerponsband zijndandientdeponsbandeerstnogopschijftewordengezet.Vervolgensvraagthetprogrammaofalleenfoutenmoeten
wordengelistofdatalleregelsmoetenwordenafgebeeld (zonderfoutcontrole).Deprocedurewordtafgeslotenmetdemededeling'verder'.
Eventueelkandemelding'foutbijJR=

nummer ....'voorkomen.

Deoplossingvangemeldefoutendientmenvoordatmenverdergaatop
tesporen.Herstellingenzomogelijk methet standaardprogramma
EDITRinhetingevoerdebestandaanbrengen.
Pashiernaverdergaanmetdeprocedure.
VERMT

HetprogrammaVERMTisbedoeldvoorhetopsplitsenvanhetbestand
metmutatiesdatnormaliteralleenmetdeprogramma'sTELCOenCOMBC
zouwordenverwerkt.Hetbetreffendebestandwordtopgesplitstnaar
elkegenoemdefilePP****.Vanbelangisdatgecontroleerd is(bijvoorbeeldmetCONNR)ofalsfilenummerbijdemutatiesnummerszijn
genoemddievoorkunnenkomen.Hetprogrammavraagtintetoetsen
watdenaamvandefilemetinvoergegevens is.Zouditponsbandzijn
dandientmeneerstdeponsbandopschijfvastteleggenondereen
willekeurigenaamendezenaambijdebetreffendevraagweer inte
toetsen.

14.1

Hiernavraagthetprogrammaintetoetsendelaatstecijfers
vaneentemuterenfilePP****.Zijnallenummerreedsingetoetst
dan00intoetsen.Deberekening stoptdanmetdemelding'verder."
Nadateenfilenummerisingetoetstgaatdecomputernawelkemutatieszijnaangegevenvoordebetreffendefile.Dezemutatiesworden
overgenomenopeenfileTAPE**.DerestvandemutatieswordtvastgelegdopeenfileREST**.IsdefileTAPE**gevulddanwordtopnieuw
gevraagdeennummerintetoetsenvaneentemuterenfile.Wordtniet
00ingetoetstdanwordteennieuwefileTAPE**gemaakt.Deinformatie
wordtontleendaaneeneerdergemaaktefileREST**.Deovergebleven
informatiewordtopeennieuwefileREST**vastgelegdetc.IsdeprocedurebeëindigddankanmenhetbestevandegevormdefilesTAPE**
eenstukjelistenomnategaanofinformatieopdefilesisvastgelegd.OokdelaatstefileREST**bekijken.Dezezouleegmoetenzijn.
NaafloopdeoudeinvoerfileendefilesREST**latenverdwijnen*.Is
delaatstefileREST**nietleegdannagaanwelkefoutisgemaakt.
MendoeterdanverstandigaanmethetstandaardprogrammaEDITRde
invoerfiletewijzigen.AllefilesTAPE**enREST**teverwijderen
enhetprogrammaopnieuwmetdebasisgegevenstedraaien.Eenfoutmeldingdiehetprogrammakangevenis'foutbijJR=.... nummer...;
letbijherhalingoptepurgenfiles'.ST0P2.Dehierbedoeldefileszijn
deopdatmomentreedsvervaardigdefilesTAPE**enREST**.Ishet
programmaVERMTgebruiktdandeprogramma's TELCO,COMBC,GOEDEenMIGSP
(ziepag.91totenmet94)zovaaklatendraaienalsertemuteren
PP****-fileszijn.IndatgevaltelkensslechtséënnummervaneenPP
intoetsenopeenvraagalsvermeldoppag.92(bovenaan)en93(midden).Naelketoepassingvandezeserieprogramma'sdefilesVERVAP
enHULPenHELPlatenvervallen.
C0T0T

WordtVERMTniettoegepastdaniseencontroleopdebewerkingen
mogelijkmethetprogrammaC0T0T.Metditprogrammakanmencontrolerenofallenieuwgedigitaliseerdekavelsofpercelenzijntoegevoegd
aandenieuwebestanden.Hetprogrammaontleentdegegevensaande
fileVERVAP.Eventueelverschijntopdeprinternademelding:'polygoonfilerecord isnogovergebleven' eenmeldingvaneenofmeerpolygonendienietzijnverwerktindebestanden.Dezefoutkanzijn
veroorzaaktdoorvergetenvandemutatieofdoorhetineenmutatie
*Tenzijmenookeventuelecorrectiesaanbrengtindeinvoerfile(zie
nootoppag.96)
14.2

opnemenvaneenverkeerdnummervanhetnieuwekavelofperceel.Het
programmawordtbeëindigdmetdemelding'zieoutput'.Hiernakanmen
defileVERVAPlatenvervallen.
Doordatditprogrammanietkanwordentoegepastnagebruikvan
VERMTkanhetvoorkomendatverkeerdemutatiesindatgevalnietwordenonderkend.HierdoorkunnendanaannieuwePP'spercelenofkavels
wordentoegevoegddieookaananderePP'swerdentoegevoegd.Dezesituatiezalmensomspasherkennenbijhetmakenvandegebruikerskaart.

14.3

bijlage 15

HETPROGRAMMAGOEDE
GOEDE

f

Opverschillendemomenten indeprocedurekanmenhethulpprogrammaGOEDE toepassen.Ditprogramma controleertofdevolgordevancodes
op eenPP-filenog logisch is.Het controleertookofnietnaelkaar
tweepuntenmet identiekecoördinatenvoorkomen.Deze laatstgenoemde
fout zalvaker zijnontstaandoorhet tenonrechtemiddelenvancoördinatenvanverschillendepuntendandatdezefoutisontstaandoor
vakerachter elkaarhet zelfdepunt tedigitaliseren.
Nade startvanhetprogramma intetoetseneenfile-naamPP****.
Opdeprinterwordthierna geschrevendebetreffendefile-naamende
melding:'bijdecontroleopdegoedevolgordevandeperceelgegevens
foutenontdektbijrecord'.Wordenonlogischezakenontdektdanwordt
hiervanmelding gedaan.Nadeconstateringvan eenfout ineenperceel-ofkavelgrensgaatdecomputernietnaofermeer fouten indie
grens zijntevindendochzoektverdernaardeeerstedodevandevolgendegrens.Zijnfoutengevondenencorrectiesaangebracht danverdienthetaanbevelinghetprogrammaGOEDEnogmaalsophet zelfdebestand los telaten.Vindtdecomputer ineengrensna elkaar identieke
coördinatendanwordt gemeld:'bijrecord .... zijndecoördinatengelijkaandievanhetvoorgaande record'of 'bijrecord .... zijnde
coördinatengelijkaandievanhetontsluitingspunt'.
Deberekeningwordtbeëindigdmet demelding STOP 1,welkeeventueel,wanneervan toepassing,wordtvoorafgegaandoordemeldingop
hetbeeldscherm'foutenaangeduid indeoutput'.
Eenmelding STOP 2duidtopeenleesfout.Eenfoutmeldingwordt
niet gegevenbijhetopenenvandefileenbijhet inlezenvanhet
aantal recordsvandefile.

15.1

bijlage 16.1

HULPPROGRAMMA'SVOORHETWIJZIGENVANDEPLAATSVANHETONTSLUITINGSPUNTVANKAVELOFPERCEELENDEONTSLUITINGSROUTETUSSENGRENSENWEG

Deindezebijlagebeschrevenwerkwijzegaatervanuitdatniet
kanwordenbeschiktovereengrafischbeeldscherm!
Weldienttewordenbeschiktoverdelaatstecontrolekarteringen
vandegrenzenwaaropdezeinrodeenblauwelijnenzijnafgebeeld.
Opdekarteringendienenruitkrüisjes (bijgrotebladenomde20cm)
tezijnaangebracht.
Blijktbijdebestuderingvandebedrijfskaartjesdatheteerder
gekozenontsluitingspunt,datisgerichtopdeberekeningvandekortsteafstandvankavelofperceelnaardedichtstbijzijndeverhardeweg,
nietgunstigligtvoordeautomatischeberekeningvandeafstandtot
debedrijfsgebouwenenerwelëénontsluitingspunt isaantewijzen
datvoorbeidedoeleindenistegebruikendannoteertmenopdeboven
beschrevenkaartdevolgendegegevens:
a.Meteenstreepjemarkeertmenhetnieuweontsluitingspunt.
b.BijditpuntschrijftmenhetrecordnummervandefilePP****dat
vermeld isopdeoutputvanBEKAGdiebijhetbedrijfskaartjebehoort.Hetishierbijnietnodigvoorloopnullentevermelden.Ook
denotatievanhetfilenummerdientachterwegeteblijven.
c.Bijhetontsluitingspuntkiestmeneenroutenaardedichtstbijgelegenweg (alsbijdeprocedurevermeldoppag.7).Bijdekeuze
vanhetpuntopdewegrekeninghoudenmeteerderopdewegaangeduidepuntenteneindehetaantalpuntenopdewegniettegroot
temaken (minimaleafstandvanpuntenopdeweg,behalveinbijzonderesituaties,25ra).
d.Bijdenieuweontsluitingsroutenoteertmendeaardvandeverhardingindieroute (ziepag.9).
Nadatallebedrijfskaartjeszijnbeoordeeldopwijzigingvanontsluitingsroutesenhetaangevenvanbijzondereroutesvindtdehierna
volgendeverwerkingplaats.
Erwordtaangenomendatdedigitaliseringvandenieuweontsluitingspuntenperbladopëénponsbandwordtvastgelegd.

16.1

Perbladgeschiedt,nahetzogoedmogelijkrechtmonterenvanhet
bladennahetophetbladaangevenvandelaatste3cijfersvanhet
nummervandefilewaaruitdegrenzenzijngetekendennahetvermeldenvandecoördinatenvanhetruitkruisjeindelinkeronderhoek,de
digitaliseringalsvolgt:
a.Nummervanhetgebiedintoetsen (3cijfers),daarnaCRLFintoetsen.
b.Datumentijdvanhetbeginvandemeting intoetsen,bijvoorbeeld
80092514,daarnaCRLF.
c.Nummervandeponsband intoetsendatidentiek isaanhetbovenvermeldebladnummerendatbestaatuitdelaatste3cijfersvanhet
nummervandefilemetgrenzen.DaarnaCRLFintoetsen.Hetzelfde
nummeropdeponsband schrijvenmetdelettersXR*.
d.Lettercodevoordesoortmeting intoetsen:deletter0,daarna
CRLF.
e.Decodevandekaartschaalintoetsen:1(»kaartschaal 1:10000)
ófeenandere (ziepag.8 ) ,daarnaCRLF.
f.I.

DegoedecoördinateninhetstelselvandeRDvanhetmeest
zuid-westelijketemetenruitpunt ( 2 x 6 cijfers)intoetsen,
daarnaCRLF.

II. DeHaromatbijdatpuntinstellenop010000010000.
III.Deruitkruisjesdigitaliserentebeginnenbijhethoekpunt
linksonderdochverderineenwillekeurigevolgorde.
Peraangeduidemutatiehiernadevolgendehandelingen:
a.Devermeldecijfersvanhetrecordnummer (kanvariërenvan 1tot5
cijfers)intoetsenenditdirectlatenvolgendoordedigitaliseringvanhetaangeduidenieuweontsluitingspunt.
b.Devermeldecodevandeaardvanderoutenaardewegintoetsen
enditdirectlatenvolgendoordedigitaliseringvaneenpuntop
dieroute.
c.Indienhetgemetenpuntinhethartvandewegisgelegendanhet
opdekaartvermeldeenzojuistingetoetsterecordnummeropde
kaartdoorstrepen.Heefteenrouteoverlandofonverhardeinsteekweg (een)(zodanige)knik(ken)dat (een)extrapunt(en)indierou*Tevensopdebandschrijvendeminimaleenmaximalexenyvanhet
gedigitaliseerdeblad
16.2

temoet(en)wordengedigitaliseerddanhetonderbvermeldeherhalenvoorhetvolgendegedeeltevanderoute.
Naafloopvandedigitaliseringzeersecuurnagaanofgeennieuwe
routeszijnvergetenbijdedigitalisering.Eventueelvergetenroutes
directernadigitaliseren.Terzijdezijhierbijopgemerktdatdevolgordevandigitaliserenvàngeenbelangis.
Programmatischzijngeenmogelijkhedenvoorhetherstellenvan
foutenvoorzien.MaaktmeneenfoutdanzalmendezedienentenoterenennahetinlezenVandegedigitaliseerdegegevensinhetbestand
opschijfcorrectiesdienenaantebrengenmethetprogrammaCORECof
MINRE.
Voordatdecomputerverwerkingplaatsvindtdientmenzichervan
teovertuigenofgoedekopieënvandePP****beschikbaar zijnzodat
meneventueelbijproblemendaaropkanterugvallen.
Hetverwerkenvandedigitaliseringgeschiedtperband:
BEGIN

DebandmetmeetgegevenswordtdoorhetprogrammaBEGINopschijf
gezet.Hetisverstandiginverbandmethetopsporenvanfoutenhet
programma tevenseenlistingvandeinhoudvandefiletelatenmaken.
Defilenaamdiewordtgebruikt isXS****,waarbijheteerste*identiekisaanheteerstecijfervanhetgehanteerde2-cijferigegebiedsnummerendelaatste3*wordengevuldmethetnummervermeldopde
ponsband.

WYZOA

DebewerkingwordtvoortgezetmethetprogrammaWYZOA.Ditprogrammacontroleertofderecordlengtenietgroterisdan19karaktersen
vervaardigtuitdefileXS****eennieuwefileXT****dievanXS****
verschiltwaarbijdedigitalisering ingetoetstecodesuitminderdan
5cijfersbestonden.Elkecodeisdanaangevuld tot5cijfers.Het
programmavraagtintetoetsendefile-naamXS****.Tredengeenfouten
opdanwordthetprogrammabeëindigddoordemelding:'bijhetvolgendeprogrammahetvolgendegetalinvoeren:....'.Zijnfouteninhetbestandgevondendanwordtditberichtmetdemededeling:'indeoutput
zijnfoutengemeld'.Deregeldrukkerheeftdaneenofmeerderekeren
gemeld 'record ....isfout'.Ookanderefoutenkunnenzijngesignaleerd
alsvermeldbijhetprogrammaCNTRP.FoutenherstellenmetCOZONinfile

I
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I

XS****.NahetlatenverdwijnenvandefileXT****hetprogrammaherhalen.
WYZOB

DebewerkingwordtvoortgezetmethetprogrammaWYZOB.Ditprogrammaberekentdetransformatieformulesentransformeertdecoördinatenvandegedigitaliseerdepunten.Tevenswordteencoderingin
hetbestandopschijfaangebracht.Hetnieuweontsluitingspuntkrijgt
decodeG,eenpuntinderoutedecode0enhetpuntopdewegaan
heteindevandeontsluitingsrouteW.HetprogrammavraagtintetoetsendenaamvandeinvoerfileXT****.Ookdienttewordeningetoetst
hetgetalvermeld indeoutputvanhetprogrammaWYZOA.Hetresultaat
vanhetprogramma,defileXP****,wordttevensdoordeprintergelist.Debewerking stoptmetdemelding'verder!'.EventuelefoutmeldingenzijnidentiekeaandiebijhetprogrammaTRANS.

WYZOC

NuvolgthetprogrammaWYZOC.Ditprogrammasorteert tenbehoeve
vandeverderebewerkingdegemetennieuweontsluitingsroutesophet
ingetoetsterecordnummer.Dittervereenvoudigingvandesamenvoeging
vanhetbestandmetnieuweontsluitingsroutes.Hetprogrammavraagt
intetoetsendefilenaamXP****.Deberekeningwordtnormaliterbeëindigdmetdemelding'verder!'.Foutenwordengemeldalsbeschreven
oppag. 12.Alsfoutmeldingkanechterookinextremesituatiesvoorkomen 'Hetaantalwijzigingen isgroterdanvoorzien'.Verwerkingvan
hetbestand isdaneerstmogelijknaaanpassingvanhetprogramma.

WYZOD

TenslottevolgtindezereekshetprogrammaWYZOD.Ditvoegtde
nieuweontsluitingsroutestoeaanhetoudebestandmetgrenzen.Eerst
wordtnagegaanofhetingetoetsterecordnummerjuistkanzijn.Indien
ditniethetgevaliswordthiervanmeldinggedaanviadeprinter:
'hetinrecord ....vanfile....genoemdenummer ....bevatniethet
eersterecordvankavelofperceel'.Decomputerverwerktdeaangegevenmutatieniet.DefoutzalmoetenwordenopgespoordwaarnadeverwerkingvandewijzigingviahetprogrammaCOACFofCOBCFdientte
wordenuitgevoerdophetbestandPP****.Hierbijerweloplettendat
derecordnummersindefilePP****kunnenzijngewijzigd.DezewijzigingisteconstaterenviadenieuwelistingdiehetprogrammaWYZOD
geeft.Eenanderemogelijkheid iscorrectiesaantebrengeninXS****
ofXP****endeprocedureteherhalenmeteennieuwekopievande
oudefilePP****.Hetprogrammagaatooknaofhetnieuweontsluitingspuntidentiekisaaneeneerdervastgelegdknikpunt.Demetingvande
grenswordtdanzodaniggewijzigddathetnieuweontsluitingspunt
vooropkomttestaan.Ishetnieuweontsluitingspunt gelegentussen
16.4

eerdervastgelegdeknikpuntenindegrensvankavelofperceeldan
komthetnieuweontsluitingspuntvooroptestaanenwordendeoude
knikpuntenindejuistevolgordetoegevoegd.
Indiennietisteconstaterendatdecoördinatenvanhetnieuwe
ontsluitingspuntvrijwelgelijkzijnaandievaneenknikpuntofzodanigzijndatzevrijwelopdeverbindingslijntussenknikpuntenliggen
danwordthiervanviadeprintermeldinggedaan:'geengoedeaansluitinggevondenbijkavelofperceelmetvolgensdenieuwenummering
record ....'.Metnieuwenummeringwordtbedoelddenummeringinde
nieuwstePP****dieontstaataanheteindevanhetprogrammaenwaarvanhetprogrammaeenlistinggeeft.Decomputerverwerktineendergelijkgevaldeaangegevenmutatieniet.Oorzakenvandefoutkunnen
zijnhetopkaartfoutvermeldenvanhetrecordnummerbehorendebij
demutatieofhetonjuistaanduidenvanhetnieuweontsluitingspunt.
Verbeteringalsboven.
Aanheteindevandebewerkingvervaardigthetprogrammaeen
lijstvandenieuwefilePP****.Dewerkzaamhedenwordenbeëindigd
metdemeldingvan'verder!'.Nahetstartenvanhetprogrammaverschijntdemelding'naamfileintypenXP****1.Eventuelefoutmeldingen
alsbijWYZOC.Nadatdemutatiesvaneenbladzijnverwerktvolgen
demutatiesvaneenvolgendbladdoorherhalingvandeheleprocedure.
Inhetalgemeenisdekansgrootdatbijmeerderemutatiesdeze
eenzodanigevormhebbendatnieuweontsluitingspuntenzijnontstaan
dienietidentiekwarenaaneerderbepaaldeknikpuntenofdathet
aantaltussenpuntenindeontsluitingsroutes nietgeheelgelijkzijn
aandieindeoudeontsluitingsroutes.Ditbetekentdandatdefiles
ORGAREenBEDRNAnietmeerdejuisteinformatiegevenoverrecordnummers.Dezefilesdienendaaromtevervallenentewordenvernieuwd
doorhetlatenlopenvandeprogramma'sORGAB,SOORVenBEKAA.
Hetprogrammapakketsluit zoveelmogelijkfoutenuit.Ofalle
mutatiesgoedwordenverwerktisnietzeker.Controlehieropisniet
ingebouwd.
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F i l e o r g a n i s a t i e
Naam
programma

Invoer Tussentijds

BEGIN

tape

WYZOA

XS****

WYZOB

( z i e voor codes pag. 24)
Uitvoer

Naafloop

XS****

-25

XT****

-25

XT**** XP****,-2

XP****

-25

WYZOC

XP**** XP****,-2

XP****

-25

WYZOD

XP**** PP****,-2

PP****

-25 FilesXS****,XT****,

-

PP****

XP****,ORGARE,BEDRNA
latenvervallen

ORGAB

PP**** ORGARE,-2

SOORV

ORGARE

BEKAA

NAADWO BEDRNA,-2
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ORGARE,-25
BEDRNA,-25

biilâge 17

HETPROGRAMMAWEGPT

Wanneermennietkanbeschikkenovereengrafischbeeldschermis
hetlastiginhetbestandmetpuntenvanhetwegennettezoekenwaar
coördinatenvanpuntendiemenwilvindenstaan.Teneindeditzoeken
tevergemakkelijkeniseenhulpprogrammaWEGPTgeschrevendatdegedigitaliseerdepuntensorteertopcoördinaat,namelijkineersteinstantieopdex-coördinaatenbijgelijkexopdey-coördinaat.Met
decodes0,1en2wordtindeoutputaangeduidofeenpuntrespectievelijktussenpunt,beginpuntofeindpuntisvaneenlijn.Nahet
intoetsenvandefilenaamopdemededeling'naamfilemethetcompletewegennetintoetsen' gaatdeberekeningvanstart*1.Isdesortering
voltooiddanwordteenprintgeleverdmetalsinhoud:xenyvanhet
punt,codealsbovenvermeldenrecordnummervandefilemetcoördinatenvanhetwegennet.Wilmeneenpuntzoekendandientmenbenaderdecoördinatentebepalenenindelijstdejuistewaardenoptezoeken
entekijkennaarhetvermelderecordnummer.Aandehandvandezeinformatiekanmencorrectiesindefilemetwegpuntenaanduiden.Zoekt
meneenpuntdanbijvoorkeurnieteenknooppuntopzoekendaardit
puntmeerderekereninhetbestandisopgenomen.
DeoutputvanWEGPTisookbruikbaaromnategaanofdemiddelingvancoördinatenvanknooppuntengoedisuitgevoerd.Ermogen
geencoördinatenvanknooppuntenmetwaardendichtbijelkaarzijn.
Ditbetekentkijkennaarknooppuntendie 1xvoorkomenennagaanof
dichtindebuurteenanderewaardevoorkomt.Daarnaopdekaartcontrolerenofdesituatieonjuistis.

*Alsfoutmeldingkanvoorkomen 'Hetaantalpuntenistegrootvoorhet
programma!'.Overlegmetdeontwerpervandeprogrammatuur isdan
nodigvoorhetvindenvaneenoplossingvoorditprobleem
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Bijlage18
DEPROGRAMMA'SNÜKAVENHERST

Bijeenkavelgewijzeinventarisatieishetmogelijkdekavelnummeringvolledigofgedeeltelijkautomatischdooreencomputertelaten
uitvoeren.Eenvolledigeautomatischenummering ismogelijknadat de
plaatsvandebedrijfsgebouwenisgedigitaliseerd engecontroleerd.
Ditbetekentindeproceduredateenprogrammadatdezewerkzaamheden
uitvoertzoukunnenwordengebruiktna hetprogrammaSCHWG.
Voorveeltoepassingenisditwatlaatindeverwerkingscyclus.
Door,alsvermeldoppag.33,dehuiskavelaanteduidenmetkavelnummer 1ishetmogelijkeerderindeproceduredeanderekavels
automatischtenummeren.DitkangebeurendirectnadatmethetprogrammaORGABeenfileORGAREisvervaardigd.Demeestpraktischewerkwijze
isechterhiermeetewachtentothetbestand isopgeschoond.Nadat
NUKAV

hetprogrammaSOORVistoegepastkanmendanhetprogrammaNUKAV
latendraaien,datdezenummeringuitvoert.Nahetintoetsenvan
RU,NUKAVwordtgevraagd 'Isdeinventarisatievanhetgebiedkavelsofperceelsgewijzegedaan?RespectievelijkKAofPEintoetsen'.Wordt
PEingetoetstdanstoptdeberekeningmetdemeldingST0P3.Anders
wordtdefileORGAREgeopend enwordtdezeregelvoorregelingelezen.
Decomputerkijktofhetkavelnummer1is.Zojadanbehoeftgeen
kavelnummertewordengewijzigd.Zonietdankijktdecomputerof
hetbedrijfsnummergelijkisaanhetnummervoorkomend indeervoor
staanderegel.Zijndenummersongelijkdanisdeeerstetenummeren
kavelvanhetbedrijfgevonden.Dezekrijgtnummer2.Dezewerkwijze
houdtindatdeautomatischenummeringgoedgaatonafhankelijkvan
hetfeitofhetbedrijfeenbinnen-ofbuitenblokker is.Zijnbovenvermeldebedrijfsnummersidentiekdaniseenvolgendekavelvanhet
bedrijfgevondenenwordteenhogerkavelnummer toegekend.Denieuwe
kavelnummerswordenzowelindefileORGAREalsindedesbetreffende
filePPxxxxvastgelegd.Denormalebeëindigingvanhetprogrammawordt
duidelijkgemaaktmetdemelding 'Verder'.
Eenextrawerkzaamheidvanhetprogrammaishetnagaanofniet
tweekavelsvaneenbedrijfhuiskavelzijn.Wanneerdithetgevalis
wordtgemeldviahetbeeldscherm 'Bijbedrijf ...komenmeerdere
huiskavelsvoorl'.Isdezemeldingéénofmeerderekerengegeven
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danverschijntalslaatstemelding 'Eerst ...foutenherstellenmet
hetprogrammaHERST,danditprogrammaopnieuwlatenlopen'.Methetprogramma
HERSTcorrigeertmenzoweldefilePPxxxxalsdefileORGARE.Dit
betekentdatmensnelnahetopsporenvandefoutenhetprogrammaNUKAV
opnieuwkantoepassen.
Alsfoutmeldingbijproblemenmetdefilekanvoorkomen 'Foutbij
JR= ... nummer ...'. DewaardevermeldbijJRisterugtevinden
indeprogrammatekst,dewaardebijnummerindeinstructiesvande
computerfabrikant.
HERST

HetprogrammaHERSTdientvoorhetcorrigerenvankavel-ofperceelnummers.DecorrectiewordtzowelindefileORGAREalsineen
filePPxxxxverwerkt.Ditbetekentdatdannietprogramma'sCOACF,
ORGABenSOORVbehoeventewordentoegepast.Corrigeringvaneen
bedrijfsnummerismetditprogrammanietmogelijk.Daarinvoorziet
hetprogrammaVERBE.HetiswelnodigvoorhetprogrammaHERSTopte
sporenwathetrecordnummerindefileORGAREiswaarinhettecorrigerenkavel-ofperceelnummerstaat.Debestewerkwijzeisdefile
ORGAREhiertoetelisten.Bijhetopsporenvanhetrecordnummermet
deEDITR,watookmogelijkensneller is,kunnenproblemenontstaan!
NadatisingetoetstRU,HERSTverschijntdemelding'Intoetsen
recordnummervandefileORGAREennieuwekavel-enperceelnummer
(bijeenkavelgewijzeinventarisatieishetperceelnummer 00).Nade
laatstecorrectie00000000vermelden'.Vervolgensverschijnttelkens
voordateencorrectiewordtingetoest '++++NKNP'.Onder++++dient
hetrecordnummervandefileORGAREtewordeningetoetstvanhet
tecorrigerennummer.OnderNKhetnieuwekavelnummer (ditkan00
zijnwanneereentweedehuiskaveleenveldkavelwordtenhetprogrammaNUKAVwordtherhaald)enonderNPhetnieuweperceelnummer.
Nadat00000000isgetypt stoptdebewerking.
Alsfoutmeldingkandezelfdevoorkomenalsgenoemdbijhetprogramma
NUKAV.
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Bijlage19
HETPROGRAMMANUPER
Bijeenperceelgewijzeinventarisatieishetmogelijkondereen
aantalvoorwaardendenummeringvandekavelstelatenuitvoerendoor
hetprogrammaNUPER.Eenvolledigautomatischenummeringismogelijk
nadatdeplaatsvandebedrijfsgebouwenisgedigitaliseerd engecontroleerd ennadatwegen,spoorwegenenwaterlopenzijngedigitaliseerd.
Hetvervaardigenvaneenprogrammavoorhetvolledigautomatischtoekennenvanhetperceelnummer,waarindanookhetkavelnummerisverwerkt,iseerstzinvolwanneerhetprogrammaopgroteschaalwordt
gebruikt,denummeringvandebedrijfskavelsookwordtgeautomatiseerd
enwordtgeaccepteerddatdiewerkwijzewellichtremmendwerktopde
verwerkingsprocedure.
HetautomatischtoevoegenvanhetkavelnummeraanhetperceelnummermiddelshetprogrammaNUPERgaatvandevolgendeveronderstellingenuit.Indelijstdiederelatieaangeefttussenhetbijdigitaliserengebruiktevoorlopigeperceelnummer enhetjuisteperceelnummer,ziepag.33,dienenallepercelenbehorendetotdehuiskavel
volledig tewordengenummerd.Hethuisperceelkrijgthetnummer0101,
deanderepercelenineenwillekeurigevolgordedenummeis0102,0103
etc.
Percelenbehorendetoteenveldkavelwordenopdielijstgenummerd
met01,02etc.Hetkavelnummerwordtdaarbijnietingevuld.Devolgordevantoekennenvandeperceelnummersperkaveldientovereente
komenmetdevolgordevandigitaliserenendaarmeevandevoorlopige
perceelnummers.Hierbijdienteroptewordengeletdateerstalle
percelenvaneenkavelwordengedigitaliseerd alvorenspercelenvan
eenanderekavelkunnenwordenverwerktII Liggenpercelenvaneen
veldkavelopmeerderebijhetdigitaliserengebruiktekaartbladendan
kanmenaandebeschreveneisennietvoldoen.Indatgevaldientmen
erbijhetsamenvoegenvanbestandenviahetprogrammaSAMPEopte
lettendatindenieuwverkregenfilePPXJOÖCwelaandegestelde
eisenwordtvoldaan.Indiengewenstbehoeft inkolom11en14,zie
pag.33,geen0tewordeningevuld.
Wordendekavelnummerstoegekendvoordatbedrijfskaartjesworden
getekenddankanmenhetprogrammaNUPERzondermeertoepassen.Ditis
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ookhetgevalwanneernadeopschoningeennieuwefileORGAREisvervaardigd enmendirectdaarnahetprogrammaNUPERtoepast.Inandere
gevallendientdefileORGAREtevervallenenmoetmenhetprogramma
ORGABeennieuwefileORGAREtewordenvervaardigd..Defileheeft
danweerdeoorspronkelijkevolgordevandepercelenzoalsdezein
defilesPPxxxxzijnvastgelegd.Hetprogrammarekentopdievolgorde!
HetprogrammaSOORVnuniettoepassen.NadathetprogrammaNUPERis
toegepastenmengeenbedrijfskaartjeslaattekenenhetprogramma
SOORVtoepassenteneindegeenproblementekrijgenmetdeaanduiding
vanbijzondereroutes.Hetzelfdeookdoennadatmenenkelebedrijfskaartjesheeftgetekend.Wordenallebedrijfskaartjesgetekenddan
isdefileORGAREautomatischinordetenbehoevevandeaanduiding
vanbijzondereroutes.
NUPER

NadatisingetoetstRU,NUPERwordtgevraagd 'Isdeinventarisatie
vanhetgebiedkavel-ofperceelgewijzegedaan?RespectievelijkKA
ofPEintoetsen'.WordtKAingetoetstdanstoptdeberekeningmetde
melding STOP.NormaliterwordtdefileORGAREgeopend enwordtdeze
regelvoorregelingelezen.Decomputerkijktofhetkavelnummer1
is.Zojadanbehoeftgeenkavelnummertewordengewijzigd.Zoniet
dankijktdecomputerofhetbedrijfsnummergelijkisaanhetnummer
voorkomend indeervoorstaanderegel.Zijndenummersongelijkdanis
heteerstetenimmerenperceelvanhetbedrijfgevonden.Dezekrijgt
alskavel-nummer2.Dezewerkwijzehoudtindatdeautomatischenummeringgoedgaatonafhankelijkvanhetfeitofhetbedrijfeenbinnenofbuitenblokker is.Zijnbovenvermeldebedrijfsnummersidentiekdan
gaatdecomputernaofhetvastgelegdeperceelnummer 1is.Indiendit
hetgevalisdanwordthetvastteleggenkavelnummervanhetperceel
met 1verhoogd.Zonietdankrijgthetperceelhetzelfdekavelnummer
alsvanhetervoorstaandeperceel.Denieuwecompleteperceelnummers
wordenzowelindefileORGAREalsindedesbetreffendefilePPxxxx
vastgelegd.Denormalebeëindigingvanhetprogrammawordtduidelijk
gemaaktmetdemelding 'Verder'.
Eenextrawerkzaamheidvanhetprogrammaishetnagaanofde
nummersvandepercelenvandehuiskaveljuistkunnenzijn.Ditwil
zeggendatgeennummerszijnovergeslagenengeennummersdubbel
voorkomen.Ditlaatstezalzichvooraldaarvoordoenwaarmeerkavels
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vaneenbedrijfalshuiskavelzijnaangemerkt.Wanneerfoutenworden
aangetroffenwordtéénofmeerderekerenperbedrijfgemeld 'Denummeringvandepercelenvanbedrijf ...voldoetnietaandevoorschriften'.Isdezemeldingéénofmeerderekerengegevendanverschijnt
alslaatstemelding 'EerstfoutenherstellenmethetprogrammaHERST,
danditprogrammaopnieuwlatenlopen'.MethetprogrammaHERSTcorrigeertmenzoweldefilePPxxxxalsdefileORGARE.Ditbetekentdat
mensnelnahetopsporenvandefoutenhetprogrammaNUPERopnieuw
kantoepassen.
Alsfoutmeldingbijproblemenmetdefilekanvoorkomen 'Foutbij
JR= ... nummer ...'.DewaardevermeldbijJRisterugtevindenin
deprogrammatekst,dewaardebijnummer indeinstructiesvande
computerfabrikant.

19.3

BIJLAGE20.OVERZICHTVANKAARTSCHALENWAARMEEDEPROGRAMMA'S
REKENINGHOUDEN

1.Digitaliseringvankavel-ofperceelgrenzen ....1:10000
of1:5000.
2.Controlekarteringgedigitaliseerdegrenzenvankavelsofpercelenenroutesvanontsluitingspuntnaareenpuntopdeweg ....
dezelfdeschaalalsbijdigitaliserengebruikt.
3.Controlekarteringgedigitaliseerdegrenzenvankavelsofpercelennasamenvoegingvandeelbestanden ....willekeurigtekiezen,
dochbijvoorkeur 1:10000.
4.Bedrijfskaartjes ....willekeurig tekiezen (1:10000isde
meestgebruikte).
5.Digitaliseringgrenzenvandorpskommen,grondenmetbijzondere
bestemming,bodemtypen,dorpsbehorens,cultuurtoestanden,vakken
enlijnelementen,terbeschrijvingvandeaardvanterreinkenmerken ....1:10000,1:5000of 1:25000.
6.Controlekarteringvandead7genoemdeonderdelenopdezelfde
schaalalsbijdigitaliserengebruikt.Isopschaal1:5000gedigitaliseerd enkomtdefiguratiebijeenkarteringopdieschaal
buitenhetbetekenbarevlakvandemachinedanvolgtautomatisch
eenkarteringop 1:10000.Zoubijeenkarteringopschaal1:10000
defiguratieteomvangrijkzijndanwordtautomatischeenkleinere
schaalgekozenenwelzodanigdathettekenvlakoptimaalwordt
benut.Indiengewenstkandeoperatorookeenandere,willekeurige
schaalopgeven.
7.Karteringvanpuntenopdeweggemetenbij'ontsluitingsroutes'.
Dekaartschaal iswillekeurig.Gezienhetverdergebruikende
relatiemetdebedrijfskaartjesgeniet schaal 1:10000verrede
voorkeur.
8.Digitaliseringvanbijzondereroutesengewijzigdeontsluitingspunten ...1:10000.
9.Controlekarteringvangedigitaliseerdebijzondereroutesengewijzigdeontsluitingspunten....1:10000.
10.Digitaliseringvanhetwegennet ...1:10000,1:5000of 1:25000.
Daarinhetwegennetalleeindpuntenvanontsluitingsroutesen
bijzondereroutesdienentezijnopgenomenisschaal 1:10000te
prefereren.
20.1

11.Controlekarteringvandedigitaliseringvanhetwegennetals
ad6.
12.Karteringmetnummertjesvanvreemdgebruik ...willekeurigte
kiezen.
13.Karteringgrenzenvankavelsofpercelenopdegebruikerskaart
1:10000of1:5000.
14.Controlekarteringgekozenplaatsnummersvankavelsofpercelen,
digitaliseringmutatiesdaarvanenkarteringvandienummers....
dezelfdeschaalalsvanhetlijnenbeeldvandegebruikerskaart.
15.Bedrijfskavelkaartofafstandenkaartmetvermeldingvanklassenummers....1:25000.
16.Bedrijfskavelkaartofafstandenkaartmetaanduidingvanklassen
doormiddelvansymbolen ....1:25000.
17.Bedrijfskavelkaartofafstandenkaartinkleur ....willekeurig
tekiezen (uitkostenoverwegingenechterniettegroot).
18.Controlekarteringgekozenplaatsvoornummersvandeboerderijplaatsenkaart,digitaliseringmutatiesdaarvanenvervaardiging
boerderijplaatsenkaart ....1:10000.
19.Lijnstukkenkaarten ...willekeurig tekiezen,bijvoorkeur 1:2000.
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BIJLAGE 21. ALFABETISCHE OPGAVE VAN DENAMEN VAN DE PROGRAMMA'S MET VERMELDING
OPWELKE PAGINA EEN PROGRAMMA ISBESCHREVEN ENWAAR DEZEOOK ISGENOEMD.
BESCHREVEN OP PAGINA* OOK VERMELD OP PAGINA (6.1» BIJLAGE6,PAGINA 1)
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122,133,134
24»25»70»73»76,79,109»lll»119»123»135»146»l56»162»169»173»174»
175»193»215»217»22S»237,16.3»16.6
35»52»53»54»56,89,95»8.3,11.1»16.5»16.6
53»55»56»57»61»62»96»97,103,130
61
61,12.1
61,12.1
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61,62,12.1
49

AGREL
APLUO
BEGIN

246
132
12

BEKAA
BEKAB
BEKAC
BEKAD
BEKAE
BEKAF
BEKAG
BEKAH
BEKAI
BEKAK
BEKAO
BODEM
BOERA
BOERK
BYZBE
CBICU
CIPAR
CISAM
CISPL
CNTRP
COACF

50
54
56
57
58
58
58
60
97
62
53
165
211
218
166
8.1
249
172
172
15
26

COBCF
COCCF
CODCF
COFHS
COMBC
COMNR
CONHA
CONNR
COREC
COSPE
COTOT
COZCF
COZON
CRETF

27
27
90
14
93
29
141
14.1
13
39
14.2
6.2
13
23

CUBOB
CUBOC
CUBOD

77
77
78

CUBOE
CULTU
DEES
DOBEA
DOBEB
DOBEC

79
157
180
70
71
71
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181»182
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DOBKP
DOEVR
DUIZ
DUNRS
EGAW1
EGAW2
GEBRA
GEBRB
GOEDE
GROEN
HERMA
HERHB
HERST
HESPA
HESPB
HESPC
HUISK
HUUEG
ICUKL
ICWNR
KAART
KARGP
KDOCU
KLEUR
KOKNO
KOPEG
KOPFI
LEESB
LISPP
LYNNR
LYSBE
LYVAK
MIGSP
MIGW8
MINRE
NGEB2
NRGEB
NRPAR
NRSKL
NUKAV
NUMER
NUPER
OPBAL
OPGRE
OPTEK
ORGAB
PEKAV
PLICU
PORGA
PSICW

ISO
153
19
9.1
128
128
185
187
15.1
228
38
39
18.2
40
40
41
241
100
208
8.2
205
46
140
205
125
22
80
49
10.1
234

RECVN
ROTEB
ROTEC
ROTED
ROTEE

20
109
110
111
113

21.2

231
37
17
14
196
194
198
202
18.1
36
19.2
158
41
22
48
167
182
179
23

151rl73
174
16f20i4.1
36
129,130.134
129,130,134
186,188,193,195
188,193,213
95,14.2
238
19,39,41,44,95
19,38,44,95
142,19.3
21,43,45,95
21,43,45,95
21,40,43,45,95
239,240,242,243,247
42,101
204
8.3
5.1
45,47,83,88,180,181,182,208,222,237
136,141,172
5.1
82,126,129,134,156,169,173,174,176,226,237
24,25,40,41,45,95,180,181,182,228,238,4.1
74,81,124,146,152,162,171,173,174,175
50,52,56,90,95
19,27,37,74,78,162,174,234,238,6.2
233,235,238
50
227,232,238
18,38,39,40,43,44,95,14.2
16,18,22,24,25,37,38,100,4.1
172,16.3
195,196
199,249,251
203,208
3,33,86,88,141,18.2
37,44,8.3,9.1
3,33,88,141,19.1,19.3
174
42,43,45,95,.154,180,181,182,228,238
24,25,41,4.1
49,50,51,52,55,86,95,179,228,238,16.5,16.6,18.1,18.2,19.2
133,158,175
180,5.1
181,182,228,238,249,251
24,41,42,43,45,47,48,55,60,61,72,73,74,79,80,82,95,101,112,123,
129,146,152,156,162,169,170,171,173,174,175,176,180,181,182,188,
193,194,195,196,197,198,199,202,203,208,212,213,217,218,220,222,
225,226,228,229,235,236,237,238,4.1,5.1
,
24»25,32»37»43»44»52»86»89»95,96,227,4.1
15,110,111
111
112,5.1
97,114,115,116,128,129,131,228,238

ROTEP
RUIMT
SAMEN
SAMPE
SCHUG
SIGNA
SNYWE
SONAA
SOORV
SOPAR
S0RB2
SORNA
SORPY
SORVW
SORWP
SOSTR
SOWEG
SPEFI
SPLDE
8PLDR
SPLIT
SYMKL
TAKKO
TEKIN
TEKIT
TEKWE
TELAL
TELCO
TELND
TELPE
TELPK
TEONV
TESIV
TESRE
TRANS
VAKNR
VERAF
VERBE
VERKA
VERMT
VERNU
VOORA
VREDN
UEGPT
UOFHS
WOSIN
WPRNR
WPTEX
WSORT
WTRAN
UYZOA
UYZOB
UYZOC
UYZOD
XYBLA
ZOEKB
ZOEKP

119
212
142
31

116
213,217
173*201
4,18,20,30,32,37,43,44,80,81,124»146»15?,162»171,173,174,175,
230,19.1
130 131»135.18.1
96 88.97
240 239»241»242»243»247
53 56.96.251
97 49.86.96.113,141.228.238.16.5.16.6»18.1»18.2»19.2
250 251
201 166,175.202,206
11.1 50,8.3
216 217
192 193
127 101,128,129,130,131
53 56,96,251
99 101,102,128,129
32 31,43,44,81,230
21 22,24,39,4.1
20 24.4.1
181 180,182,251
203
147 152,156,158,169,170,173,174,175,176
23 24,41,102,4.1
170 171,176
122 123,129,177,5.1
39
91 83,84,94,96,14.1,14.2
112
162 160,175
132 133,135,241
112,123
112,123
37 110,121
16 17,24,4.1,16.4
170 176
242 239,245,247
52 87»94»95»97,18.2
243 245,246,247
14.1 14.2,14.3
34 35.36.44.8.2.8.3.11.1
131 135
151 173
17.1 126,129
119 120,123,192,193,215,217
120 15,121,123,192,193,215,217
192 190,193
216 214,217
127 129,130
121 122,123,192,193,215,216,217
16.3 16.4,16.6
16.4 16.6
16.4 16.5,16.6
16.4 16.6
48 55.56
34 35,36,44,49,89,8.1,8.3,11.1
125 82,129,227

2/3

