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Woord vooraf

BOPAK is een gezamenlijke inspanning van DLO-Staring Centrum ende
dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (LBL). DLO-Staring Centrum ontwikkelde om praktische redenen het informatie-technische deel van
dit programmapakket, dat in zijn geheel als een Geografisch Informatie Systeem iste bestempelen. De programma-ontwikkeling gaat uit van digitaal
opgeslagen bodemkundig-hydrologische gegevens van landinrichtingsprojecten en van de beschrijving van functies van BOPAK. H. Voet en later ookJ.
Bouwmans, en enkele andere medewerkers van de dienst Landinrichting en
Beheer Landbouwgronden, benaderden de functies vanuit de optiek van de
LBL-gebruiker. F. Brouwer en J. Stolp van DLO-Staring Centrum toetsten
deze, aangevuld met nieuwe vragen, aan het gegevensbestand, daarbij
geadviseerd door IJ. van Randen, Th.G.C. van der Heijden enJ. Denneboom.
De ontwikkeling verliep langs de weg van een eerste ontwerp met tussentijdse
toetsen (prototyping) door de materie-deskundigen (LBL en SC-DLO) van het
BOPAK-bouwteam. Het project is uitgevoerd intwee delen. Indeelproject 1
(1989-1991) zijn de kernfuncties geprogrammeerd. In deelproject 2 (19921994) is de berekening van opbrengstdepressie-percentages voor deelgebieden (BODEP) ingebouwd en is de procedure voor het maken van standaardkaarten vastgelegd.
De afdeling Kwantitatieve methoden,Geografische informatiesystemen en
Informatica (KGI) van SC-DLO leverde een grote bijdrage. Met name IJ. van
Randen bouwde het BOPAK-datamodel uit op de grondslagen van het Bodemkundig Informatie Systeem (BIS), programmeerde de vragen (SQLPLUS)
en ontwikkelde een efficiënt programma voor het gegevens-transport van
(geselecteerde) gegevens van de database (ORACLE) naar ARC/INFO.
Verder onderhield hij contact met medewerkers van de afdeling Automatisering van de LBLvoor inpassing van het programma inde LBL-werkomgeving.
M. Steenbrink (adviesbureau GEOPS) stelde het eerste deel van het gebruikersvriendelijke menu op met ARC/INFO-programma's. De verdere uitwerking
van de ARC/INFO-programma's is van de handvan Th.van der Heijden en
IJ. van Randen (SC-DLO).
Dit document is afgestemd op een gebruiker die niet dagelijks met verwerking
van ruimtelijke gegevens in een GIS-omgeving heeft te maken. Het gebruikersvriendelijke menu voert de gebruiker naar een oplossing voor zijn
vraag/probleem. De visuele presentatie (kaart/terminal) van deveelal ruimtelijke probleemstellingen werkt sturend en corrigerend. Naast dit document
voor de gebruiker zijn ook beschikbaar een technisch document voor de
(lokale) beheerder van BOPAK en een document met de technische specificaties van het programma.
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Deze handleiding voor de gebruiker behoort bij programma BOPAK versie
2.1.1.
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1 Mogelijkheden BOPAK en gebruik handleiding

1.1 Mogelijkheden van BOPAK
BOPAK (samenstelling uit BOdemkundig PAKket) is een computer-programma, een applicatie waarmee ugegevens van een bodemkundig-hydrologisch
onderzoek in een landinrichtingsgebied kunt inzien, selecteren en opvragen
en als kaart of overzicht (tabel) kunt presenteren. U kunt de gegevens niet
zelf veranderen.
BOPAK maakt gebruik van gedigitaliseerde bodemkaarten en bijbehorende
digitale bodemkundige bestanden. De bodemkaarten bevatten ook informatie
over de grondwatertrappen. Bodemkaarten en bestanden zijn per land-inrichtingsproject opgeleverd. Uwerkt met de gegevens van (een deel van) één
landinrichtingsgebied. Bij elk project iseen rapport met toelichting op de
bodemgesteldheid en gebruikte termen aanwezig. Aanvullende informatie kunt
u ontlenen aan de Handleiding bodemgeografisch onderzoek (Ten Cate etal.,
1995). Dit Technisch Document van DLO-Staring Centrum omvat onder andere de delen 19A; Bodem, 19B; Grondwater en 19D; Interpretatie van bodemkundige gegevens voor diverse vormen van bodemgebruik, mettoelichting op de procedures en gebruikte codes bij het onderzoek.
BOPAK is een interactief programma. Uhoeft geen verstand van computers
te hebben om dejuiste gegevens te kunnen selecteren. Voor het afzonderen
van een selectie dient uwel enig inzicht te hebben in de structuur waarin de
gegevens worden bewaard. Deze structuur wordt in de aanhangsels 1en2
nader uiteengezet. We vermelden hier kortheidshalve dat gegevens over
locatie enverbreiding zijn opgeslagen met het geografisch informatiesysteem
ARC/INFO. Defeitelijke bodemkundig-hydrologische informatie is met het
ORACLE database management systeem in een database ondergebracht.
Gegevens zijn in onderling gerelateerde tabellen te vinden. Elke tabel bevat
'elementen'. Een element omvat een eigenschap of kenmerk. Op en met deze
elementen kan een selectie worden uitgevoerd. De geselecteerde gegevens
worden vanuit de ORACLE-database overgebracht naar ARC/INFO en daardoor gekoppeld aan de gegevens over locatie/verbreiding. Deverdere afwerking tot tabellen of kaarten vindt plaats met ARC/INFO. Het geheel aan handelingen binnen ORACLE en ARC/INFO is in een menu-vorm georganiseerd.

1.2 Verschillen tussen BOPAK 1.1 en 2.1.1
BOPAK 2.1.1 is een uitbreiding van BOPAK 1.1.Aanvullingen in BOPAK 2.1.1
betreffen:
— alle soorten afgeleide gegevens met een waarde op basis van de begindiepte (XDKL, XDBE enz.) kunnen worden verwerkt;
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— de koppeling met BODEP is nuvolledig; scenario's kunnen volledig worden gebruikt (par. 11.2);
— het selectieproces (hoofdstuk 13) kan tussentijds worden beëindigd:
* met de opdracht 'Selectie niet uitvoeren'; het einde van het selectieproces;
* met de opdracht 'Selectie definitie opnieuw ingeven'; zonder de selectiemodule te verlaten;
— gebruik van standaardclassificaties voor een aantal gegevens (hoofdstuk
14 en aanhangsels 4 en 5 voor meer informatie);
— betere kleurentoekenning bij vrije classificatie;
— de definitie van een kaart kan worden bewaard (par. 17.2);
— kaarten mogen groter zijn dan de plotters (par. 17.2);
— bij tekenen van een piotfile op het scherm is een 'zoom'-functie beschikbaar (par. 8.1.1 en par. 8.1.4).
Niet meer aanwezig in BOPAK 2.1.1 is de suboptie 'Tabellen' onder BEHEER
(hoofdstuk 8) omdat de functies hiervan in BOPAK zijn geregeld (par. 17.4).
LET OP: Selecties uit BOPAK 1.*kunnen NIET meer worden gebruikt in
BOPAK 2.1.1.

1.3 Gebruikersdocumentatie met handleiding
De gebruikersdocumentatie geeft inzicht in de opslag van de gegevens en in
de manieren waarop umet BOPAK informatie inziet, ophaalt en presenteert.
We spreken daarom verder over de handleiding.
De handleiding is geschreven voor gebruik bij DLO-Staring Centrum en bij de
dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden. Op verschillende plekken
inde handleiding zult u instructies voor 'BOPAK bij de LBL' en 'BOPAK bij
SC-DLO' tegenkomen. De oorzaak ligt in de werkomgeving, die bij de LBL
anders is georganiseerd dan bij SC-DLO. Dit heeft geen invloed op defeitelijke uitvoering van het programma; alleen het aansturen verloopt niet geheel
identiek.

1.4 Hoe de handleiding te gebruiken?
De handleiding bestaat uit een groot aantal hoofdstukken. Hoofdstuk 2 maakt
u vertrouwd met de werkomgeving van BOPAK. Hoofdstuk 3 geeft in grote
lijnen de menustructuur van BOPAK. Als introductie behandelen we de eerste
stappen zeer uitvoerig. Elk volgend hoofdstuk geeft informatie en richtlijnen
voor een optie van het menu. De titel van een hoofdstuk correspondeert met
de naam voor de optie in BOPAK. De menu-opties zijn benoemd naar de
bijbehorende activiteit.
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Op een aantal plaatsen in de tekst wordt extra uw aandacht gevraagd met:
LETOP.
Conventies
Inde handleiding worden 3conventies aangehouden:

—Invoeren
Inde handleiding wordt het begrip 'invoeren gebruikt'. Invoeren betekent:
typen en daarna op de Return-toets drukken.
—In te typentekens
Indien ubepaalde tekens moet invoeren, dan zijn deze tekens vetgedrukt
weergegeven. Om BOPAK te kunnen starten moet u 'bopak' invoeren. Dat is
als volgt in de handleiding genoteerd: Voer bopak in.
—Afbeeldingbeeldscherm
Een tekst die op het beeldscherm wordt getoond (bijvoorbeeld een door BOPAK gestelde vraag) wordt in het volgende lettertype afgebeeld:
Wilt u devlakselectiebewaren? (j/n)
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2 Werkomgeving van BOPAK

Indit hoofdstuk wordt uvoor de grafische (windows-)terminal in de volgende
handelingen geïnstrueerd:
— werken met toetsenbord en muis;
— werken met windows;
— werken met menu's;
— BOPAK starten;
— hulp vragen;
— informatie vragen;
— omgaan met programma-opmerkingen en foutmeldingen.

2.1 Werken met toetsenbord en muis
U moet sommige delen van het BOPAK-programma met het toetsenbord en
sommige delen met de muis bedienen.Als beide mogelijk zijn, vermeldt de
handleiding dat.
Hettype terminal bepaalt de beschikbare mogelijkheden van het programma.
BOPAK stelt vast op welk type u werkt:
— op een DECwindows terminal zijn alle mogelijkheden beschikbaar *;
— op een niet-grafische terminal kunt u met de gegevens in het ORACLEbestand werken.
* Bij de LBL zijn de grafische functies van BOPAK alleen mogelijk op een
console (terminal) van een workstation (ARC/INFO-licentie per workstation).
U maakt bij het workstation intensief gebruik van een 'muis'. Bovendien werkt
u met windows. De niet-grafische terminal geeft ualleen toegang tot de
ORACLE-database. Opstarten van BOPAK is voor beide type terminals overigens gelijk.
Elke terminal heeft een eigen toetsenbord-indeling. Dat betekent dat u,afhankelijk van de terminal-instelling, andere toetsen moet gebruiken om te kunnen
bladeren (par. 11.1). Elke terminal-instelling kent voor een gelijke set van
opdrachten (functies) een specifieke set van toetsen. Om die reden worden in
de handleiding niet de toetsen, maar defuncties genoteerd. Een overzicht van
de functies en de corresponderende toetsen vindt uin paragraaf 11.1.
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2.2 Werken met windows
Verondersteld wordt dat u op de hoogte bent van het werken met DECterm
windows; niettemin wordt er hier kort op ingegaan. Raadpleeg voor meer
informatie uw BOPAK-beheerder.
Het operating system van de computer werkt met windows die allemaaltegelijk op het beeldscherm kunnen worden afgebeeld. Zo zijn er na de start van
BOPAK al drie windows aanwezig:
— het VAX session window;
— het DECterm window;
— een ARC/INFO menu.
Bij vele BOPAK-functies verschijnt er nog een vierde window.
U moet een window eerst activeren voordat uer binnen kunt werken. Hoe dat
activeren in uw situatie plaats vindt, hangt af van de terminal-instelling. Er zijn
twee mogelijkheden:
— het window wordt actief zodra de pointer van de muis zich binnen het
window bevindt;
— u moet de pointer binnen het kader rond het window brengen en de linker
muisknop indrukken.
Dat een window geactiveerd is, ziet uaan de afwijkende kleur waarin het
kader rond het window wordt afgebeeld. U kunt windows naar een andere
plaats op het scherm 'slepen'. Plaats daartoe de pointer op de kaderbalk aan
de bovenzijde van het window en druk de linker muisknop in.Houdt deze
knop ingedrukt terwijl ueen window 'versleept'. Laat de knop los als het window op de gewenste positie staat. Een window kan verborgen raken achter een
ander window. Door te 'slepen' zoals hier beschreven, kunt uverborgen windows weer zichtbaar maken en op de bovenbeschreven wijze activeren.

Grootte van de tekst instellen
U kunt de grootte van de tekst in het DECterm window instellen. Om de aanwijzingen tijdens het aanmaken (selecteren) van een deelgebied goed te kunnen lezen, dient uaan het begin van de BOPAK-sessie het kleine lettertype
te handhaven of inte stellen. Dit laatste doet uals volgt:
— selecteer 'Options' van het DECterm window;
— selecteer sub-optie 'Window'. Erverschijnt een nieuw window in het DECterm window;
— selecteer daarin de optie 'Little font';
— selecteer optie 'OK'.
Na de selectie van een deelgebied kunt u de grootte van de tekst eventueel
veranderen met de keuze voor 'Big font' onder 'Options-Window'.
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LET OP: Kies een klein lettertype voor het DECterm window bij lijnen digitaliseren.

2.3 Werken met menu's
Er zijn twee verschillende soorten menu's, waaruit u opties kunt kiezen:
— Are/Info menu's;
— ORACLE menu's.

2.3.1 Are/Info menu's
Binnen BOPAK wordt gebruik gemaakt van pulldown-, popup- en form-menu's. Hun verschijningsvorm is verschillend. In popup- en pulldown-menu's
kunt u uitsluitend (sub)opties aanklikken; in 'form-menu's' kunt u ook 'iets'
intikken.
In de Arc/lnfo-menu's zitten alle BOPAK functies en eventueel hun subopties.
U wijst met de pointer een optie in het menu aan. De betreffende optie wordt
in een afwijkende kleur afgebeeld. Het pulldown-menu heeft als eigenschap,
dat wanneer u bij een bepaalde optie bent, de subopties ook worden afgebeeld. Verlaat u de optie, dan verdwijnen de subopties weer. Als voorbeeld
voor een pulldown-menu volgt hieronder het menu van het eerste niveau:

PROJECT

DEELGEBIED

STATUS

Bestaand
Nieuw:LD-vakken selectie
Nieuw:digitaliseren grenzen
Nieuw:bestaandeclipcoverage
Verwijderen
Geen
U kunt de pointer op en neer verplaatsen. Op die manier wandelt u door de
sub-opties. Druk op de linker knop om een optie of suboptie te kiezen. Wanneer u een menu-optie kiest, activeert u een functie (inclusief een eventuele
sub-optie). Er kunnen dan drie dingen gebeuren:
— de functie wordt meteen uitgevoerd; daarna keert u terug naar het pulldown menu;
— er verschijnt een menu of een vraag in het DECterm window; u moet nog
handelingen verrichten, voordat de functie wordt uitgevoerd;
— er verschijnt een nieuw window; u moet nog handelingen verrichten voordat de functie wordt uitgevoerd.
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De laatste optie van de eerste menubalk is 'VERDER'. Kies 'VERDER' om de
tweede menubalk met hoofdfuncties af te beelden. Om het vorige menu af te
beelden moet u'TERUG' kiezen, aan het begin van de menubalk. Op de
eerste menubalk is de laatste TERUG-optie vervangen door STOP. Ubeëindigt met deze optie uw BOPAK-sessie.
LET OP: Een popup menu kan een lijst met bijvoorbeeld op uw gebied aanwezige selecties tonen.Als de lijst te lang is voor het popup menu,
dan kunt ude lijst 'scrollen'. Dit doet udoor de pointer van de muis
op het verticale balkje rechts naast het popup menu te plaatsen.
Houd de linker muisknop ingedrukt en beweeg de pointer in verticale richting; het balkje schuift mee en er verschijnen nieuwe namen. Laat de muisknop los als uw optie zichtbaar is. Kiesvervolgens door uw optie aan te klikken.

2.3.2 ORACLE menu's
Deze menu's verschijnen binnen het DECterm-window envergen een andere
manier van opties kiezen. Uwijst een optie aan door met de pijltjes van het
toetsenbord de keuzebalk te bewegen. Vervolgens drukt uop Return om de
keuze vast te leggen. U kunt ook, indien aanwezig, het nummer van de optie
invoeren (en met Return bevestigen). Let er wel op dat u het DECterm window zonodig eerst activeert.

2.4 BOPAK starten
Bij DLO-Staring Centrum:
log in op de computer en start het programma:
voer bopak, spatie, uw 'username/passwordvoor ORACLE' in
(bijv. 'bopak janus/pasw).
Bij de dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden:
log in als bopakuseM (of overleg met uw BOPAK-beheerder).
LET OP: Indien reeds een gebruiker met dezelfde naam gebruik maakt van
BOPAK verschijnt de mededeling:
'ORACLEuser name'maakt algebruik van BOPAK

Neem contact op met de beheerder om u (weer) toegang tot het
programma te geven.
Na succesvol inloggen start BOPAK. Hoe verder te handelen staat vermeld in
hoofdstuk 3.
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2.5 Hulp vragen
Bij de meeste menu's en bij nagenoeg alle windows die op het beeldscherm
verschijnen, is er een optie 'HELP'. Als u deze optie kiest krijgt u informatie
over de te verrichten handelingen.

2.6 Informatie vragen met 'STATUS'
Door optie 'STATUS' van het pulldown menu te kiezen krijgt u informatie over
de fase waarin uzich bevindt. De informatie hangt af van het pulldown-menu
dat op het moment actief is. Zo geeft optie 'STATUS' op de menubalk waarop
de opties 'ORACLE', 'SELECTEREN' en 'CLASSIFICEREN' voorkomen een
overzicht welke selecties en classificaties u heeft gemaakt.
STATUS op de eerste menubalk geeft informatie over de gebieden waarmee
u naar de tweede menubalk gaat.

2.7 Omgaan met programma-opmerkingen en foutmeldingen
De meeste programmameldingen sturen de afhandeling volgens het menu.
Tijdens de uitvoering van functies kunnen daarnaast meldingen op het scherm
verschijnen die soms de indruk wekken van een fout in de procedure. Dit is
niet het geval, u kunt gewoon doorgaan met devolgende handeling tenzij het
programma is afgebroken. Hoewel technische meldingen van het systeem
zoveel mogelijk zijn onderdrukt of afgevangen, lukt dat niet helemaal.Sommige meldingen zijn onvoorspelbaar terwijl andere een grote aanpassing van
het programma eisen zonder efficiëntie-winst opte leveren. Dit laatste is
bijvoorbeeld het geval bij de functie 'CLASSIFICEREN'.
LET OP: De garantie dat er nooit fouten optreden, is niet te geven. Mocht u
op een fout stuiten, gebruik dan s.v.p. een kopie van het formulier
in aanhangsel 8. Probeer de omstandigheden waaronder de fout
zich voordeed zo goed mogelijk vast te leggen. Daarbij helpt ude
BOPAK-ontwikkelaars bij het zo snel mogelijk verhelpen van de
door ugeconstateerde fout. Ook voor uw ideeën/suggesties over
verdere verbeteringen van BOPAK kunt u dat formulier gebruiken.
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3 Structuur BOPAK

3.1 BOPAK starten
U kunt BOPAK starten (par. 2.4) op een niet-grafische terminal en een workstation. Met een niet-grafische terminal kunt ueen beperkt aantal functies in
BOPAK activeren. Dit wordt verder uiteengezet in hoofdstuk 11.
Nadat u BOPAK hebt opgestart op een workstation verschijnt bovenaan het
scherm een ARC/INFO forms menu. Geef hierin aan met welk project uwilt
werken:
— activeer het window;
— voer het centraal registratie-nummer van het project in (BOPAK haalt zelf
de naam van het project op);
— selecteer optie 'OK' met de muis.
In plaats van OK aante klikken, kunt uook eerst met de muis optie 'HELP' of
optie 'QUIT' kiezen . Met 'HELP' krijgt uinformatie over de te verrichten handelingen. Met 'QUIT' verlaat u het window en kiest udus geen project. U
keert (bij DLO-Staring Centrum) terug naar de VAX/VMS-prompt in het DECterm window. Bij de LBL moet uopnieuw inloggen.
Nadat ueen project heeft gekozen, verschijnen in het DECterm window enkele tekstregels die u informeren omtrent de vorderingen van BOPAK (in de
voorbeelden in deze handleiding wordt 9999 als centraal registratienummer
gebruikt):
Projectnummer 9999bekend maken aanORACLE...
Instellen werkgebied...
Controle opaanwezigheid workspace 9999.

Dan verschijnt in het DECterm window de mededeling:

KIES EEN MENUOPTIE

Tegelijkertijd verschijnt linksboven op het scherm het volgende hoofdmenu:
STOP

PROJECT

DEELGEBIED

STATUS

BEHEER

VERDER

3.2 Menustructuur van BOPAK
De hierboven getoonde balk is de eerste hoofdbalk in de menustructuur van
BOPAK. Naast deze iser nog een hoofdbalk waarop de belangrijkste functies
(opties) van BOPAK staan vermeld.
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De handleiding houdt de volgorde van de functies op de balken ook in de
hoofdstukken aan;achtereenvolgens komen dus aan de orde:
— op de eerste hoofdmenubalk:
* STOP (hstk. 4);
* PROJECT (hstk. 5);
* DEELGEBIED (hstk. 6);
* STATUS (hstk. 7);
* BEHEER (hstk. 8);
* VERDER (hstk. 9);
— op de tweede menubalk:
* TERUG (hstk. 10);
* ORACLE (hstk. 11);
* STANDAARDKAARTEN (hstk. 12);
* SELECTEREN (hstk. 13);
* CLASSIFICEREN (hstk. 14);
* WIJZIGENJ.EGENDA (hstk. 15);
* STATUS (hstk.16);
* UITVOER (hstk. 17).
Na het aanroepen van een functie of optie komt vervolgens een pulldownmenu waarin de subopties staan vermeld. In een enkel geval volgt nog een balk
in plaats van een pulldownmenu. Na het kiezen van een suboptie verschijnt
meestal een popupmenu met mogelijkheden om de keuze nader te definieren,
een scherm voor een opgave of een scherm met een melding of waarschuwing.
Elk hoofdstuk bevat een nadere uitleg hierover.
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4 STOP

STOP PROJECT
U stopt met BOPAK op een windows-terminal als volgt:
— kies optie 'TERUG' van het pulldown menu;
— herhaal dit tot u bij het eerste menu bent;
— kies optie 'STOP'.
In het DECterm window leest u:
Verbinding met ORACLEverbreken...

Aanvulling voor DLO-Staring Centrum
Het pulldown-menu verdwijnt en de VAX/VMS prompt verschijnt in het
DECterm window. Wilt u stoppen met werken, dan logt uop de normale
manier uit: lo.
LET OP: BOPAK op onjuiste wijze verlaten
Indien u, omwelke reden dan ook, BOPAK op onjuiste wijze verlaat, krijgt ugeen toegang tot het programma bij hernieuwd opstarten en verschijnt de mededeling:
'ORACLEusername'maakt algebruikvan BOPAK

Alleen de beheerder kan uweer toegang tot het programma geven.
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5 PROJECT

STOP

PROJECT DEELGEBIED

Na het opstarten van BOPAK hebt u in het eerste menu een centraal registratienummer ingevoerd van het project waarmee uwilt werken.
De optie 'PROJECT' biedt ude mogelijkheid een ander project te kiezen zonder BOPAK teverlaten:
— klik 'PROJECT' aan in het hoofdmenu; er verschijnt een invul-scherm;
— activeer dit invul-scherm;
— voer het centraal registratie-nummer van het andere project in;
— kies optie 'OK' met de muis*:
* indien uoptie 'QUIT' kiest, blijft u met het oude project werken.
Het hoofdmenu wordt weer zichtbaar.
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6 DEELGEBIED

PROJECT DEELGEBIED STATUS
De bodemkundige informatie wordt per project geleverd. Een project is een
gebied dat o.m. voor het bodemkundig-hydrologischveldonderzoek, door de
dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden is gedefinieerd. Wanneer u
BOPAK start, kiest uin eerste instantie een project. U kunt ook met een deel
van het project werken. U kiest dan 'DEELGEBIED' in het hoofdmenu. Erverschijnen dan zes subopties:
— 'Bestaand': een bestaand deelgebied gebruiken;
— 'Nieuw: LD-vakken selectie': LD-vakken en/of vlakken van de bodemkaart
samenvoegen;
— 'Nieuw: digitaliseren grenzen': zelf een gebied digitaliseren;
— 'Nieuw: bestaande clip coverage': een clip coverage inlezen;
— 'Verwijderen': een deelgebied verwijderen;
— 'Geen': niet met een deelgebied werken.
De eerste sub-optie roept een reeds aanwezig deelgebied op. De volgende
drie opties betreffen het aanmaken van een deelgebied. Een deelgebied krijgt
een door uop te geven uniek volgnummer en u kunt een naam aan het deelgebied geven. Dit volgnummer moet uniek zijn binnen de maximaal 99 deelgebieden die per project aanwezig kunnen zijn. Het is daarom verstandig om
eerst met de functie 'BLADEREN' (par. 11.1) in de tabel 'Deelgebieden' van
de project-afhankelijke gegevens nate gaan welke nummers door uen/of uw
medegebruikers voor dit project reeds zijn gereserveerd.
Door de vijfde optie ('Verwijderen') uit het pulldown menute kiezen, verwijdert
u een eigen deelgebied. Door de zesde optie ('Geen') te kiezen,werkt uweer
met het totale projectgebied.

6.1 Bestaand
Een bestaand deelgebied is een binnen BOPAK bewaard deelgebied dat u
eerder op uw eigen gebied heeft aangemaakt. Zodra udeze optie kiest, verschijnt een invulscherm midden boven op het beeldscherm.
— voer het nummer van een eigen deelgebied in,of kies optie 'LIJST' met
behulp van de muis.
Wanneer ude lijst opvraagt, verschijnt er een popup-window met daarin de aanwezige deelgebieden. Ukiest dan een deelgebied door de
betreffende bestandsnaam aan te klikken. Ukunt alleen werken met de
deelgebieden waarvan u met uw username de eigenaar bent. Kiest u
geen deelgebied, dan moet u 'none' aanklikken. Is er in het geheel
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geen deelgebied ('nothing to select') van u, dan dient udit window te
verlaten door 'OK' aan te klikken;
— verlaat het scherm door optie 'OK' met de muis aante klikken;
— verlaat het scherm met 'QUIT' als uin het huidige (deel)gebied wilt blijven
werken, dus niet met een ander wiltwerken.

6.2 Nieuw: LD-vakken selectie
De meeste projectgebieden zijn voor het begin van het veldwerk door de
dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden onderverdeeld in kleinere
eenheden. Zo'n onderdeel van het projectgebied heet een LD-vak. Door één
vak te kiezen of enkele vakken samen te voegen, definieert u een BOPAKdeelgebied zonder zelf grenzen te moeten digitaliseren.
De grootte van de LD-vakken varieert van ongeveer tien tot enkele honderden
hectares. Het aantal LD-vakken per project loopt daarom nogal uiteen. Omdat
de ligging van uw eigen deelgebied niet per sé overeen hoeft te komen met
de LD-vakindeling, maar bijvoorbeeld wel grotendeels daarop aansluit, is er
ook een selectie met behulp van LD-vakken en kaartvlakken. Met de kaartvlakken is het mogelijk omaan de LD-vakken een kleine uitbreiding te geven.
Voordat uhet deelgebied definieert, moet ueerst het volgnummer kiezen. Dit
moet een uniek nummer zijn. Dit betekent dat ueen nummer moet geven dat
u, of een andere gebruiker, nog niet eerder voor een deelgebied voor dat
project heeft opgegeven. Met de functie 'BLADEREN' (par. 11.1) kunt u met
optie 11 'Deelgebieden' binnen de project-afhankelijke tabellen een overzicht
krijgen van de tot dusver gebruikte nummers in het projectgebied.
Na aanklikken van 'NIEUW: LD-VAKKEN SELECTIE' verschijnt een menu:
1 Voer het nummer en een (korte, enkelvoudige) naam voor het (nieuwe)
deelgebied in.
Heeft u een reeds bestaand deelgebiednummer ingevoerd, dan verschijnt een popup-menu met detekst:
'Deelgebiednummer b e s t a a t a l ' .
Door 'OK' aan te klikken verlaat udit popup-menu waarna ueen
nieuwe keuze moet maken.
Hebt ueen nog niet bestaand nummer ingevoerd dan verschijnen de
volgende meldingen:
Controleren deelgebiednummer...
Voorbereiden selecteren deelgebied...
Initiëren arcplot-module: ogenblikje alstublieft...

Daarna verschijnt een menu midden bovenaan het scherm met de
volgende opties:
LD-VAK

VLAKNUMMER

VERWIJDEREN
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HELP

EINDE INVOER

In het DECterm window leest ude tekst:
'UKUNTBEGINNENMET SELECTEREN'

2 Kies een optie met de muis.
Erverschijnt een nieuw window op dezelfde plaats.
3 Bij keuze LD-VAK of VLAKNUMMER, doe één van beide:
— voer achtereenvolgend de nummers van de LD-vakken in;
— voer de nummers van de vlakken op de bodemkaartin.
Sluit elk ingevoerd nummer met OK af.
4 Na de keuze '0'voor 'klaar' verschijnt een klein window midden bovenaan
het scherm. Het window bevat twee opties: 'JA' en 'NEE'.
Doe een van beide:
— kies 'JA' om met de zojuist ingevoerde vakken of vlaknummers het
deelgebied op te bouwen of uit te breiden;
— kies 'NEE' als uverkeerde vakken of vlaknummers heeft ingevoerd en
opnieuw wilt invoeren.
5 Herhaal stap 3 en 4 om een vak of vlak toe te voegen.
6 Kies optie 'EINDE INVOER' als alle -door uopgegeven- vlakken en LDvakken zijn ingevoerd.
Het aanmaken van de gegevens voor het deelgebied duurt een aantal minuten. U krijgt hiervan de melding:
'Afzonderen geselecteerde

gegevens'

U keert daarna terug naar het pulldown-menu, kies de optie 'Geen' envervolgens via 'Bestaand' het aangemaakte deelgebied als udaarmee wilt werken.
Met de optie 'VERWIJDEREN' wordt een geselecteerde set ongedaan gemaakt waarna udus opnieuw moet beginnen met stap 2.

6.3 Nieuw: Digitaliseren grenzen
U hebt de keuze uit de digitale topografische kaart (DIGTOP) en de digitale
bodemkaart als ondergrond voor het zelf digitaliseren van een deelgebied.
Voor de projecten waarvan gemeld is dat er 'geen topkaart aanwezig' is,is
alleen de bodemkaart beschikbaar.
U kunt zelf het deelgebied digitaliseren door bestaande lijnen van de digitale
kaart te kopiëren, daadwerkelijk nieuwe lijnen te digitaliseren, dan wel beide
acties te combineren.
Eerst moet u het volgnummer en de eventuele naam voor het (nieuwe) deelgebied kiezen:
* voer nummer en naam van het deelgebied in;
* verplaats het DECterm-window naar de onderzijde van het beeldscherm.
Deze verplaatsing is nodig om straks een overzicht van de digitaliseer-functies te kunnen blijven zien (verklein zonodig de tekstgrootte, zie 2.2.1).
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Voordat u uw eigen gebied kunt digitaliseren, moet eerst de kaart op het
beeldscherm worden getekend. Dit kan enkele minuten duren. Daarna verschijnt het volgende pulldown-menu:
LIJNEN

SCHERMINSTELLING

ZOEKAFSTAND INSTELLEN

EINDE DEELGEBIEDSELECTIE

— met optie 'Lijnen' digitaliseert u het deelgebied;
— met optie 'Scherminstelling' kunt u inzoomen op gedeelten van de
ondergrondkaart met de plaats van de pointer als centrum;
— met optie 'Zoekafstand instellen' stelt ude zoekafstand in.
De zoekafstand is van belang bij het kopiëren van bestaande lijnstukken envoor het 'sluitend maken' van de grens van het deelgebied;
— met optie 'Einde deelgebiedselectie' bewaart u het zojuist gedigitaliseerde deelgebied.
Opmerking over de volgorde bij het werken.
Voor het vaststellen van de omvang en ligging van een deelgebied is het
raadzaam eerst de optie 'Scherminstelling' aan te roepen. Hiermee brengt u
het gewenste deelgebied zo groot mogelijk in beeld.Vervolgens is de tweede
stap 'zoekafstand instellen' (par. 6.3.3) indien u lijnen wilt kopiëren.
Na enige oefening kunt udeze werkvolgorde verlaten en direct de optie 'lijnen' kiezen. De optie 'Scherminstelling' is namelijk binnen deze optie opgenomen. De handleiding houdt de volgorde van het menu aan.

6.3.1 Lijnen
Met de optie 'lijnen' stelt ude omtrek voor het deelgebied vast. Dat kan op
drie manieren:
— bestaande lijnstukken kopiëren;
— zelf lijnen digitaliseren;
— lijnstukken verwijderen.
* Selecteer één van de drie opties.
Lijnstukkenkopiëren
Detopografische kaart is een ARC/INFO coverage. Hij bestaat uit knooppunten en lijnstukken. Die lijnstukken kunt ukopiëren. Daarvoor kunt ude volgende functies gebruiken:
1 =selecteren
2 =volgende selecteren
3 =kopiëren
4 = (wordt niet gebruikt)
5 = (wordtniet gebruikt)
6 =help
7 =display-update (=opnieuw tekenen)
8 =scherminstelling
9 =einde
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Defuncties verschijnen in het DECterm-window, aan de onderkant van het
scherm.
LET OP: Het is mogelijk dat de functies niet zichtbaar zijn omdat deze zich
achter het ARC-window bevinden. Verplaats indat geval het window iets naar boven of verklein het.
U kiest de opties 1,2 en 3 met de muis en de overige met de muis incombinatie met hettoetsenbord:
— de linker knop correspondeert met optie ' 1 ' , de middelste knop met optie
'2' en de rechter knop met optie '3';
— optie '6' kiest udoor tegelijk met de rechterknop op de Shift-toets te drukken;
— opties '7'tot en met '9' kiest udoor tegelijk met knop 1, 2 of 3op de Ctrltoets te drukken.
Zodra de pointer (een 'plus-tekentje') in de kaart verschijnt, kunt uals volgt
lijnstukken selecteren:
* activeer zonodig het ARC/INFO window door de bovenste balk aan te
klikken;
* beweeg de pointer naar het gewenste lijnstuk;
* druk op de linker knop; uselecteert een lijnstuk.
Het geselecteerde lijnstuk wordt inwit getoond. Indien dit niet het juiste
lijnstuk is, drukt uop de middelste knop; BOPAK zoekt een ander
lijnstuk dat in de buurt van het geselecteerde lijnstuk ligt;
* herhaal voorgaande stap tot het juiste lijnstuk is geselecteerd;
* druk dan op de rechter knop: de selectie wordt vastgelegd.
Het geselecteerde lijnstuk wordt in rood getoond;
* herhaal de selectie van lijnstukken tot uwilt stoppen met kopiëren;
* druk tegelijkertijd op de Ctrl-toets en op de rechter knop; de gekopieerde
lijnstukken worden bewaard.
Wanneer uoptie 'Display update' kiest, wordt de kaart opnieuw getekend.
Wanneer uoptie 'Scherminstelling' kiest, kunt u inzoomen op een gedeelte
van de kaart.
LET OP: Wanneer uoptie 'einde' kiest, wordt het pulldown-menu weer actief.
Het pulldown-menu is echter niet zichtbaar. Verplaats of verklein
het ARC/INFO window.

Lijnendigitaliseren
LET OP: zelf lijnen digitaliseren entoevoegen levert op dit moment (dec '94)
nog een foutmelding op; de volgende melding verschijnt:
'Sorry, optiewerkt nietvanwege eenbug inAre/Info'.
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U moet deze optie niet gebruiken om een deelgebiedomtrek aan te
maken. Beperk utot LD-vakken en kaartvlakken en kopiëren van
lijnen. Een gebiedsomtrek kunt uook importeren enverder behandelen als een bestaande clipcoverage (par. 6.4). Neem hiervoor
contact op met de beheerder.

Lijnenverwijderen
Lijnen verwijderen gaat op dezelfde wijze als lijnen kopiëren tot de laatste
stap. In dit geval kiest uvoor verwijderen. U kunt alleen de door u gekopieerde of gedigitaliseerde lijnstukken verwijderen. Zodra ueen lijnstuk uit deondergrond kaart wilt verwijderen, verschijnt eenfoutmelding.

6.3.2 Scherminstelling
Met deze optie uit het pulldown-menu kunt uop allerlei wijzen inzoomen op
een gedeelte van de afgebeelde kaart. Er zijn twee belangrijke redenen om in
te zoomen: u kunt makkelijker lijnstukken kopiëren en ukunt controleren of de
gekopieerde en gedigitaliseerde lijnstukken op elkaar aansluiten.Om in te
zoomen kunt u de volgende functies gebruiken:
1 =inzoomen (metvaste factor)
2 =uitzoomen (metvaste factor)
3 =centreren
4 =rechthoek aanwijzen; window definiërenmet de pointer
5 =totaal overzicht;de gehele kaart afbeelden
6 =uitgangssituatie
7 =coördinaten opgeven
8 =help
9 =einde

De handelingen die u bij elke optie moet verrichten, staan in het DECtermwindow.
Na optie 'einde' moet u het pulldown menu achter het ARC/INFO window
vandaan halen door het window te verplaatsen of te verkleinen. Wanneer u
heeft ingezoomd met de optie scherm-instelling onder lijnen moet u optie
'einde' kiezen om weer verder te digitaliseren.

6.3.3 Zoekafstand instellen
Met deze optie uit het pulldown-menu definieert ude zoekafstand (de zogenaamde 'snap distance') voor het selecteren van een lijnstuk. De zoekafstand
is de straal waarbinnen BOPAK naar een lijnstuk zoekt,vanaf de door ugedefinieerde positie.
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U heeft twee mogelijkheden om de zoekafstand te bepalen:
— zoekafstand instellen;
— zoekafstand default.
Dedefault zoekafstand is 1/1000van de lengte van het window, zoals die op
het betreffende moment is gedefinieerd. Inde meeste gevallen is het aan te
raden zelf een zoekafstand inte stellen bij de door ugekozen scherminstelling (lijnenbeeld). Hiervoor moet ueen lijnstuk tekenen. De lengte van dit
lijnstuk is de zoekafstand die wordt gebruikt. Hiervoor moet u het volgende
doen:
— wijs het beginpunt aan en druk op de linker knop enwijs vervolgens het
eindpunt aan en druk weer op de linkerknop.

6.3.4 Einde deelgebied selectie
Wanneer u klaar bent met digitaliseren, kunt u het zojuist aangemaakte deelgebied bewaren.
— kies optie 'EINDE DEELGEBIED SELECTIE'.
BOPAK maakt de omtrek van het zojuist door ugedefinieerde gebied;dit
wordt de clip-coverage genoemd. Het maken van deze omtrek duurt een aantal minuten.
Wanneer BOPAK daarmee klaar is,verschijnt in een window midden bovenaan het scherm de volgende vraag:
Wilt u de clipnu direct uitvoeren?
JA

NEE

Door de clip uit te voeren, maakt ude bestanden voor het deelgebied aan en
kunt uer meteen mee werken. Het uitvoeren van een clip kan,afhankelijk van
de grootte van het project, enkele tot tientallen minuten duren.
Indien u de clip niet uitvoert, maakt BOPAK alleen een clip-coverage. Die
coverage kunt u later gebruiken om alsnog een clip uit te voeren (par. 6.4).
— selecteer een optie met de muis.
Voor beide gevallen vraagt BOPAK of ude zojuist gecreëerde clip-coverage
wilt bewaren.
Wiltu de clip-coverage bewaren?
JANEE

Indien u de coverage wilt bewaren:
— selecteer 'JA' met de muis. Erverschijnt een invul-scherm;
— activeer het invul-scherm;
— voer de naam van de coverage in; ubent vrij in de naamkeuze;
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— druk op Return of selecteer optie 'OK' met de muis.
Bewaren is niet noodzakelijk voor goedfunctioneren van BOPAK.

6.4 Nieuw: Bestaande clipcoverage
Met deze optie kunt een bestaande omtrek van een deelgebied ('clip-coverage') inlezen. Onder bestaande clip-coverage wordt verstaan: een binnen
BOPAK gemaakte clip-coverage die nog niet is uitgevoerd (par. 6.3.4), of een
met ARC/INFO gemaakte clip-coverage. De coverage dient op uw werkgebied
aanwezig te zijn. De naam van deze coverage dient te beginnen met C_.U
kunt hem ook vanaf een ander werkgebied inlezen (DLO-Staring Centrum) of
(LBL) via de beheerder naar uw gebied laten schrijven. Om een bestaande
clip-coverage te gebruiken doet u het volgende:
— voer het nummer en de naam van het te creëren deelgebied in (par. 6.1);
— voer de naam van de externe clip-coverage in,of selecteer optie 'LIJST'
met de muis. BOPAK geeft dan een overzicht van de clip-coverages. Kies
daarna een coverage (die met C_ moet beginnen).
U kunt nu de clip uitvoeren en bewaren.

6.5 Verwijderen
Zodra ude optie 'VERWIJDEREN' kiest,verschijnt een invulscherm midden
bovenaan het beeldscherm.
— voer het nummer van het te verwijderen deelgebied in;of
— klik 'LIJST' aan voor een overzicht van bestaande deelgebieden.
Erverschijnt een window met de namen van de deelgebieden en de
optie 'none'.
— Klik hier het gewenste deelgebied aan; het window verdwijnt.
Zijn er geen deelgebieden of wilt ugeen deelgebied verwijderen klik
dan 'none' aan; het window verdwijnt eveneens;
— bevestig uw keuze in het invulscherm door 'OK' aan te klikken.
Zowel de coverages als de informatie (bestanden) die in ORACLE-tabellen bij
dit deelgebied waren opgeborgen, worden verwijderd.
LET OP: Als ueen deelgebied verwijdert, worden de bestaande selecties
van dit deelgebied (punt- envlakgegevens) automatisch verwijderd.
U kunt geen deelgebied verwijderen waarvan het programma geen
ARC/INFO bestanden kanvinden.
Alleen de beheerder kan deelgebiedinformatie uit de ORACLE-tabellen van deelgebieden verwijderen als bij het aanmaken iets fout
gegaan is en geen ARC/INFO bestanden worden aangemaakt.
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6.6 Geen
Door deze optie te kiezen,werkt uweer met het gehele project-gebied.
U keert terug in onderstaand hoofdmenu:
STOP

PROJECT

DEELGEBIED

STATUS

BEHEER

VERDER
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7 STATUS

DEELGEBIED STATUS BEHEER
Klikt u'STATUS' aan, dan krijgt u informatie over:
— Centraal registratienummer;
— Projectnaam;
— Deelgebiednummer;
— Deelgebiednaam.

Hebt ugeen deelgebied gekozen of aangemaakt danwordt dat gemeld met
'Geen' voor de deelgebiednaam en 0voor het deelgebiednummer.
Klik 'OK' aan om terug te keren naar het hoofdmenu.
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8 BEHEER

Deoptie BEHEER geeft ude mogelijkheid omo.a:
— de resultaten vanvoorgaande bewerkingen te bekijken (piot-bestanden,
omtrek deelgebieden);
— overtollige bestanden teverwijderen;
— opde hoogte te komen vandebeschikbare diskruimte.
Met andere woorden, ukrijgt inzage inde bestanden opuwwerkgebied.
LET OP: Voor eengoede werking vandeoptie BEHEER is het nodig datu
op hetgehele projectgebied bent ingesteld enniet opeendeelgebied.
STATUS BEHEER VERDER
Na aanklikken van'BEHEER' hebt u keuze uitdevolgende mogelijkheden:
— Terug;
— PLOT-bestanden;
— LOG-files;
— Mailen;
— Overzicht deelgebieden;
— Quota;
— Converteren deelgebied.

8.1 Piot-bestanden
TERUG PLOT-BESTANDEN LOG-FILES
Deze optie heeft devolgende sub-opties voor plots opde rasterplotter enop
de penplotter:
— Plots bekijken;
— Piotfiles plotten;
— Piotfiles verwijderen.
U kiest door éénvandeopties aante klikken. Zijn ergeen plotbestanden
aanwezig, danverschijnt eenpopup menu metdetekst -NOTHING TO S E L E C T ' ; uklikt 'OK'aanenkeert terug naar hetBEHEERmenu.
Zie par.2.3.1voor het'scrollen' ineenpopup menu. Namen van piotfiles
aangemaakt voor een rasterplotter beginnen metR_; dievoor een penplotter
met P .
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8.1.1 Rasterplots bekijken
Met 'Rasterplots bekijken' kunt u plots, die ugedurende de huidige of een
eerdere sessie hebt aangemaakt, op het scherm bekijken. Klikt udeze optie
aan dan verschijnt een nieuw window (getiteld: DRAW). Hierin wordt een
popup-menu zichtbaar met plotfilenamen (mits aanwezig), alsmede de optie
'none'.
— klik een naam aan voor een plot op het scherm. Er verschijnen alleen
maar plotfile-namen die met R- beginnen (of met P_ bij de optie penplotter);
— klik 'none' aan en u keert terug naar het BEHEERmenu.
LET OP: Het is mogelijk dat het popup-menu achter het ARC/INFO canvas
verdwijnt en daardoor onzichtbaar wordt. Plaats in dat geval het
canvas naar beneden.

8.1.2 Rasterplotfiles plotten
Kiest udeze optie dan verschijnt een popup-menu met namenvan rasterplotfiles die op uw werkgebied aanwezig zijn.
— klik een naam aan;de piotfile gaat naar de plotter;
— klik 'none' aan; u keert terug naar het BEHEERmenu.

8.1.3 Rasterplotfiles verwijderen
Kiest udeze optie dan verschijnt een popup-menu met namen van rasterplotfiles die op uw werkgebied aanwezig zijn.
— klik een naam aan om een piotfile te verwijderen;
— 'None' brengt uweer naar het BEHEERmenu.
Plotfiles nemen veel werkruimte in beslag. Tijdig verwijderen van overbodig
geworden piotfiles voorkomt dat BOPAK niet meer goed functioneert.

8.1.4 Penplots bekijken
Met 'Penplots bekijken' kunt u plots, die u gedurende de huidige of een eerdere sessie hebt aangemaakt, op het scherm bekijken. Klikt udeze optie aan
dan verschijnt een nieuw window (getiteld: ARC/INFO canvas). Hierin wordt
een popup-menu zichtbaar met penplotfilenamen (mits aanwezig), alsmede de
optie 'none'.
— klik een naam aan voor een plot op het scherm;
— klik 'none' aan en u keert terug naar het BEHEERmenu.
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LET OP: Het is mogelijk dat het popup-menu achter het 'DRAW'-scherm
verdwijnt en daardoor onzichtbaar wordt. Plaats in dat geval het
canvas naar beneden.

8.1.5 Penplotfiles plotten
Kiest udeze optie dan verschijnt een popup-menu met namen van penplotfiles die op uw werkgebied aanwezig zijn.
— klik een naam aan;de piotfile gaat naar de plotter;
— klik 'none' aan; u keert terug naar het BEHEERmenu.

8.1.6 Penplotfiles verwijderen
Kiest udeze optie dan verschijnt een popup-menu met namen van penplotfiles die op uw werkgebied aanwezig zijn.
— klik een naam aan om een piotfile te verwijderen;
— 'None' brengt uweer naar het BEHEERmenu.

8.2 Log-files
PLOT-BESTANDEN LOG-FILES MAILEN
Deze optie laat ude keuze uit:
— Log-files bekijken;
— Log-files printen;
— Log-files verwijderen.
U kiest door één van de opties aan te klikken. Zijn er geen log-files aanwezig,
dan verschijnt een popup menu met de tekst 'Nothing to select'; u klikt 'OK'
aan en keert terug naar het BEHEERmenu.

8.3 Mailen
LOG-FILES

MAILEN OVERZICHT-DEELGEBIEDEN

Klikt u 'MAILEN' aan dan verschijnen de volgende keuzemogelijkheden:
— mailen export van coverage;
— mailen piot-bestanden;
— mailen tabellen.

Technisch DocumentTechnicalDocument3 D 1995• 4 1

Voor het verzenden van een coverage, plotbestand of tabel naar het werkgebied van een collega kunt u 'MAIL' benutten. Van een coverage moet u wel
eerst een export-file maken; raadpleeg zonodig uw BOPAK-beheerder.
LET OP: Deze optie niet gebruiken bij SC-DLO. Bij LBL beheerder inschakelen, indien instellingen niet kloppen.

8.4 Overzicht deelgebieden
MAILEN

OVERZICHT-DEELGEBIEDEN

QUOTA

'OVERZICHT-DEELGEBIEDEN' toont u de buitenomtrek van elk deelgebied
waarvan u de eigenaar bent. U krijgt ze als volgt op het scherm:
— klik 'OVERZICHT-DEELGEBIEDEN' aan;
Eerst wordt de buiten-omtrek van het gehele gebied getekend; daarna
verschijnt een popup-menu met daarin de deelgebieden.
— kies een deelgebied;
De omtrek van het deelgebied binnen de omgrenzing van het totale
projectgebied wordt getoond tezamen met het bijbehorende deelgebiednummer.
— klik het nummer van een tweede deelgebied aan;
De omtrek van het tweede deelgebied verschijnt met het nummer;
— herhaal dit totdat u de gewenste deelgebieden bekeken hebt.
— kies 'none' om 'Overzicht-deelgebieden' te verlaten.
Zijn er geen deelgebieden aanwezig, dan verschijnt een popup-menu met de
tekst 'Nothing to select'. U klikt 'OK' aan en keert terug naar het vorige menu.

LET OP: U kunt deze optie niet gebruiken wanneer u een deelgebied ingesteld hebt. Om een overzicht van de deelgebieden te krijgen, zult u
eerst terug moeten naar het totale projectgebied (keuze 'geen'
deelgebied) en vervolgens 'BEHEER' moeten kiezen.

8.5 Quota
OVERZICHT-DEELGEBIEDEN

QUOTA

CONVERTEREN-DEELGEBIED

De optie 'QUOTA' verschaft u inzicht in de nog beschikbare schijfruimte.
Overleg met de BOPAK-beheerder hoeveel in ieder geval beschikbaar moet
blijven voor een ongestoorde werking van BOPAK.
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8.6 Converteren deelgebied
QUOTA

CONVERTEREN-DEELGEBIED

Kies deze optie als gedurende uw sessie in een popup-window de mededeling
'CoverageBOD<cr-nr>heeft geen lijn-informatie !!'
verschijnt. (Op de plaats van <cr-nr> staat het door u opgegeven centraal registratienummer). Van de betreffende coverage is dan niet alle benodigde informatie beschikbaar. Door de optie 'CONVERTEREN-DEELGEBIED' te kiezen voegt u die informatie alsnog toe. Er verschijnt een popup-menu met filenamen van coverages. U maakt een keuze door een naam aan te klikken
waarna het converteren begint.
LET OP: Converteren van een bestaand deelgebied waarvan selecties (bijv.
met BODEP) zijn aangemaakt, heeft tot gevolg dat alle bestaande
informatie wordt gewist. Het resultaat is dus wel een nieuw deelgebied onder de oude naam, maar verder geen enkele informatie
(meer).

8.7 Terug
TERUG

PLOT-BESTANDEN

LOG-FILES MAILEN

Met 'TERUG' verlaat u het BEHEER-menu en keert u terug naar het vorige
menu.
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9 VERDER

STOP

PROJECT

DEELGEBIED

STATUS

BEHEER

VERDER

Tot nutoe bent uin deze handleiding begeleid bij het instellen van gegevens
die voor uw huidige sessie van belang zijn: nummer en naam van gebieddanwel (aanmaken van een) deelgebied.
Kiest u nu in het eerste hoofdmenu de optie 'VERDER' dan verschijnt een
volgend pulldown-menu:
TERUG

ORACLE

STANDAARDKAARTEN

CLASSIFICEREN

SELECTEREN

CLASSIFICEREN

WIJZIGEN LEGENDA

STATUS

UITVOER
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10 TERUG

TERUG ORACLE

STANDAARDKAARTEN

Kiest u TERUG' op de tweede balk van het hoofdmenu dan komt u weer terug op de eerste balk van het hoofdmenu:

STOP

PROJECT

DEELGEBIED

STATUS

BEHEER

VERDER
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11 ORACLE

TERUG

ORACLE

STANDAARDKAARTEN

De optie 'ORACLE' geeft utoegang tot een aantal functies die werken op de
BOPAK ORACLE database. Na het kiezen van deze optie verschijnt binnen
het DECterm window een menu met de volgende opties:
— Terug;
— Bladeren;
— BODEP;
— Beheer BOPAK;
— Wijzigen VAX password.
Binnen deze envolgende menu's kunt uuitsluitend de pijltjestoetsen van uw
toetsenbord gebruiken. Ubevestigt een keuze met de <RETURN>toets tenzij
anders vermeld.
De optie 'Terug' brengt uterug naar het vorige menu, met de optie 'Bladeren'
kunt udoor de gegevens bladeren (par. 11.1), met de optie 'BODEP' kunt u
gegevens klaarmaken voor BODEP en daar een opbrengst-depressie-berekening mee doen (par. 11.2), de optie 'Beheer' is alleen toegankelijk voor de
beheerder (Van Randen et al., 1995,TD 5), met optie 'Wijzigen VAX password' kunt u uw VAX password wijzigen.

11.1 Bladeren
Het gegevensbestand waarin ukunt bladeren is opgeslagen in een ORACLEdatabase. De gegevens zijn ondergebracht in een structuur van onderling
samenhangende tabellen. Elke tabel bevat een aantal elementen (bijvoorbeeld
lutum- en leemgehalte in de tabel met gegevens over lagen).Tabellen zijn
aan elkaar gerelateerd door bepaalde elementen. Die elementen komen dus
in meer tabellen voor.
Inaanhangsel 1staat de database-structuur afgebeeld.Aanhangsel 2 bevat
een korte beschrijving van de tabellen envan de daarin ondergebrachte elementen.
Er zijn twee soorten gegevens:
— Project-afhankelijke gegevens;
Project-afhankelijke gegevens zijn infeite de resultaten van bodemkundig
onderzoek in het projectgebied. De gegevens van alle projecten worden in
één en dezelfde database bewaard. De gegevens die tot een bepaald
project behoren, herkent BOPAK aan hun Centraal Registratienummer.
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Administratieve gegevens zijn opgeslagen inde tabellen 'PROJECT',
'PROJ_BEOORD' en'PROJ_AFGEL'.
Degegevens over vlakken zijn opgeslagen inde tabellen 'KRTEENHEID',
'KRTVLAK', 'WIB', 'VLAK_AFGEL' en'EENH_AFGEL'. Een kaarteenheid
bestaat uitéén of meer kaartvlakken. Devlakken van één kaarteenheid
kunnen een verschillende waarde voor hetzelfde element (bijv. bewortelbare diepte) hebben.
Degegevens over punten zijn opgeslagen indetabellen 'BOORPUNT',
'HORIZONT', 'PUNT_AFGEL' en'CODE_VERKL'.
Degegevens over deelgebieden zijn opgeslagen indetabellen 'GEBIEDEN', 'VLAKGEBIED' en'PUNTGEBIED'. Hiervan bevat alleen de tabel
'GEBIEDEN' geschikte informatie om optevragen.
LETOP:
U krijgt bijhetbladeren altijd inzage inalle gegevens van een project. Dus ook wanneer ueen deelgebied geselecteerd hebt en uwellicht alleen degegevens van datdeelgebied nodig hebt.
Project-onafhankelijke gegevens.
Project-onafhankelijke gegevens dienen alsachtergrond-informatie.Een
voorbeeld daarvan isdetabel 'GEO_FOR' waarin deomschrijving staat
van decode voor degeologische typering van een horizont.

Nadekeuze voor 2(invoeren of met pijltjes optoetsenbord benaderen) verschijnt op een niet-grafische terminal een nieuw scherm waarin uhetcr-nr
(centraal registratienummer) moet invoeren.
BOPAK

24-SEP-94

Kies centraal registratie:nummer

CRjJR:Nummervanhetlandinrichtingsproject
Count:*0

<ListxReplace>

Na opgave van een cr-nr verschijnt ernieuw scherm met drie mogelijkheden.
Op een grafische terminal (DECwindows terminal) verschijnt nadekeuze voor
2 direct hetscherm met drie opties
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24-SEP-94

B L A D ER EN

0 Vorigmenu
:
1 Bladeren:project-afhankelijke gegevens
2 Bladerenproject-onafhankelijke gegevens

Uw keuze

MAIN_KEUZE:
Count::*0

<Replace>

U gaat verder met de volgende acties:
— activeer het window;
— kies een optie door het corresponderende nummer in te voeren.Vervolgens verschijnt een lijst met een korte omschrijving van detabellen;
— kies een tabel door het corresponderende nummer inte voeren, of door
met de pijltjestoetsen een optie te kiezen en deze te bevestigen met
<RETURN>.
Wanneer udoor het scherm met tabellen loopt met de pijltjestoets, dan verschijnt onderaan de lijst de naam van de betreffende tabel. Omte zien welke
elementen in de tabel zitten, kunt u aanhangsel 2 raadplegen. De volgende 2
lijsten worden getoond.
BLADEREN PROJECT-AFHANKELIJKE GEGEVENS

10
11

:24-SEP-94

Vorigmenu
Project informatie
Afgeleide gegevens perproject
Beoordeelde bodemgebruiksvormen
KaarteenhedeivenWIB-informatie (2schermen)
Afgeleidegegevens:perkaarteenheid
Kaartvlak informatie
Afgeleide gegevensper kaartvlak
Boorpunt informatie (2 schermen)
Afgeleidegegevensper boorpunt
Verklaring codering inkolommen A,B,C enD
Deelgebieden

Uw keuze

KEUZE:
Count: *0

<Replace>

Nadat ueen tabel heeft gekozen verschijnt een formulier op het beeldscherm.
Het formulier is samengesteld uit alle elementen van de gekozen tabel.De
presentatie van de elementen gebeurt in de vorm van velden. Boven elk veld
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BLADEREN PROJECT-ONAFHANKELIJKE GEGEVENS

BOPAK

24-SEP-94;

0
1
2
3
4

Vorigmenu
Afgeleide gegevens enhunverklaring (2schermen)
Beoordelingsfactoren per bodemgebruiksvorm
Bodemgebruik :
Grondwatertrap rubrieken enhungrondwatertrappen !2:schermen)
•"-.:.
:
..:,5; Grondwatertrap; GHGenGLG trajecten
HELP
codes
:6
?::r HELP-Gt
'•"-• s ^Geologischeinformatie
:"9 :Veensoorten
io; Itopkaart indeling
il. Böcäemkaart1 ::50000 legenda
Uw keuze :

;

KEUZE:
Count; *0

<Replace>-

staat een veldnaam. De veldnaam is niet per definitie gelijk aan de naam van
het element, zoals vermeld in aanhangsel 2. De naam van het element en
een korte beschrijving leest uop de onderste regel van het beeldscherm.
In een veld staat een getal, een code of een omschrijving. Dit is de waarde
van het element uit de tabel. De velden met hun waarden op één formulier
vormen de inhoud van één record. Bij sommige tabellen (bijv. HORIZONT)
staan meer records op één formulier.
Nadat u een tabel heeft gekozen zijn de velden op het formulier nog leeg. De
eerste set gegevens, de inhoud van het eerste record, krijgt uals volgt:
— druk op de EXECUTE QUERY-toets (zie de tabel op de volgende bladzijde) om de inhoud van het eerste record tetonen.
U kunt nu de volgende dingen doen:
— van veld naar veld 'lopen' (heen en terug);
— volgende en voorgaande records bekijken;
— een tweede scherm opvragen (voor aanvullende informatie).
Om dit te kunnen doen en om andere functies te gebruiken zijn toetsen op het
toetsenbord gedefinieerd. Welke toetsen u moet gebruiken, is afhankelijk van
de instelling (setting) en van het type terminal. Er zijn twee settings gebruikt
voor de terminals: een VT100 setting, en een VT200 of VT300 setting. Een
Workstation is ingesteld op de VT200/300 setting. Bij DLO-Staring Centrum
hebben alle terminals de default setting (incl. workstation). De lijst met toetsen
kunt ubinnen 'ORACLE' op het scherm getoond krijgen met <CtrlxK> en
geprint door <CONTROL><P> inte drukken en dan te kiezen voor KEY-MAP.
Lijst met toetsen, ingevuld voor VT200setting
Commit/Accept
Beginning of Line
F i r s t Line
Block Menu
Clear Block
Clear End-of-Line
Clear Field

Do
PF1 PF1 Left
PF1 PF1 Up
PF1 F14
F19
PF1 PF1 Remov
F17
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Clear Form/Rollback
Clear Record
Copy
Count Query Hits
Cut
Delete Backwards
Delete Character
Delete Line
Delete Record
Display Error
Down
Duplicate Field
Duplicate Record
Edit
End of Line
Last Line
Enter Query
Execute Query
Exit

F20
F18
PF1 Find
PF3
PF1 Remove
Delete
^D
PF1 Delete
Remove
PF1 Help
Down
PF1 Fll
PF1 F12
PF2
PF1 PF1 Right
PF1 PF1 Down
Fll
F12
PF4

Help

Help
~W
Insert
"A
Left
Find
~F
F14
*G

Insert Record
Insert/Replace
Left
List
Menu

Next Block
Next Field
Next Record
Next Primary Key
Next Set of Records
Paste
Previous Block
Previous Field
Previous Record
Print
Refresh
Return
Right
Scroll Down
Scroll Left
Scroll Right
Scroll Up
Select
Show Keys
Up

NextScreen
Tab
PF1 NextScree
PF1 F10
PF1 F9
PF1 Insert
PrevScreen
PF1 Return
PF1 Tab
PF1 PrevScree
A
P
A
R
Return
Right
PF1 Down
PF1 Left
PF1 Right
PF1 Up
Select
~V
~K
Up
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Doorbepaalde recordsbladeren
Standaard kunt udoor alle records bladeren,te beginnen met de eerste die u
met EXECUTE QUERY hebt opgehaald. Elk project bevat echter zeer veel
records: honderden kaartvlakken en duizenden boorpunten. U kunt het aantal
records beperken door aan de inhoud van één of meer velden voorwaarden te
stellen.
Dat kan op verschillende manieren:
— per veld een voorwaarde stellen;
— een query definiëren.
Een voorwaardestellen
U kunt aan een enkel veld een voorwaarde stellen, maar ook aan meer. Een
voorwaarde stellen aan een veld gaat als volgt:
1 Druk op de ENTER QUERY-toets.
2 Selecteer het veld met behulp van de NEXT FIELD- en/of PREVIOUS
FIELD-toets.
3 Voer de voorwaarde in;
Devoorwaarde die u invoert, gaat uit van de waarde van het veld. Als de
waarde een omschrijving is, of uit een combinatie van cijfers en letters
bestaat, dan moet ugoed letten op het juiste gebruik van hoofdletters en
kleine letters. U kunt verder gebruik maken van zgn.operatoren (Aanhangsel 3) om de voorwaarde op een reeks van gewenste waarden te laten
slaan. U kunt gebruik maken van de volgende operatoren.
Operatoren
!=
<>
>
<
>=
<=
...%
%...
%..%

niet gelijk aan
niet gelijk aan
groter dan
kleiner dan
groter dan of gelijk aan
kleiner dan of gelijk aan
beginnend met
eindigend op
met ertussenin aanwezig

De operator '=' hoeft niet apart in het veld aangegeven te worden wanneer
u op een specifieke waarde wilt selecteren.
Cijfermatig uitgedrukte klassewaarden kunt u ook als getallen behandelen
wanneer deze een oplopende reeks vormen die synchroon is met de classificatievolgorde.
De laatste drie operatoren werken met delen van veldwaarden. Het"Zoteken staat voor een 'string' (een letter/cijfercombinatie) met een variabele
lengte, uiteraard voor zover dit in de veldwaarden mogelijk is. Indien u
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bijvoorbeeld aan het veld STPC-SUB op het formulier van de tabel
'BOORPUNT' de voorwaarde ' 1 % ' stelt, dan krijgt u inzage in alle records
met een veengrond (1v, 1t, 1s, 1r,etc).
Als uop een positie in de code alle enkelvoudige mogelijkheden wilt hebben dan moet u het %-teken vervangen door een _ (underscore)-teken.
De operator plus de gekozen waarde kan soms langer zijn dan de lengte
van het veld. Bij overschrijding zult ude operator dan niet zien, hoewel
deze toch van kracht blijft en de query onder de gegeven voorwaarde
wordt uitgevoerd.
U kunt op meer velden tegelijk voorwaarden stellen.
4 Herhaal desgewenst stap 2 en 3.
5 Druk op de EXECUTE QUERY-toets.
Als u meer velden kiest moet uer rekening mee houden dat elke toegevoegde voorwaarde een aanvulling op eerder gestelde voorwaarden is; uperkt het
aantal mogelijke records steeds meer in.
Eenquery definiëren
Een query definiëren betekent: alle voorwaarden in één keer stellen. Dat doet
u op de onderste regel. Een query wordt gesteld in een zogenaamde 'query
language'. De algemene notatie voor een query volgt een bepaalde structuur
die in de volgende regel is aangegeven. Eronder staan drie voorbeelden:
element operator waarde (n* [combinatie element operatorwaarde])
GHG
GHG
GHG

=
>=
>=

30
30
30

AND
OR

GLG
BEW

<
<

100
20

Inwerkelijkheid typt uslechts één spatie tussen de diverse onderdelen van de
query. Een query definieert u als volgt:
— druk op de ENTER QUERY-toets;
— kies een willekeurig veld;
— voer in dat veld & in;
— druk op de EXECUTE QUERY-toets;
— definieer de query in het window dat verschijnt (mag dus op elk element
slaan);
— druk op COMMIT omde query uit tevoeren.
LET OP: Bij het definiëren van de query moet ude naamvan het element
(Aanhangsel 2) gebruiken en niet de naam van het veld op het
scherm.
Eentweede methode maakt wel gebruik van het veld waarin ude & plaatst,
maar u hoeft hierbij niet de elementnaam te gebruiken. Deze query gaat als
volgt :
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— druk op de ENTER QUERY-toets;
— zet in de velden waarop ueen query wilt definiëren een &, gevolgd door
(telkens een andere) letter;
— druk op de EXECUTE QUERY-toets;
— definieer de query op de onderste regel:vul op de plaats waar ude elementnaam zou invullen de &-notatie van het veld.
U krijgt na het uitvoeren van een query de laatste query terug door 2x de
ENTER QUERY toets inte drukken.

Door deselectie bladeren
Nadat ude EXECUTE QUERY-toets of de COMMIT-functietoets heeft ingedrukt, verschijnt het eerste record dat aan de gestelde voorwaarde(n) voldoet.
Indien geen enkel record aan de voorwaarde(n) voldoet, dan blijft hetformulier leeg en verschijnt op de onderste regel de mededeling:
Query caused no records tobe retrieved. Re-enter.

Zodra het eerste record met inhoud verschijnt, kunt u bladeren met behulp
van detoetsen zoals beschreven in het begin van deze paragraaf.
Indien ueen nieuwe query wilt definiëren, moet uweer op de ENTER QUERY-toets drukken. Het bladeren door de gekozen tabel beëindigt udoor op de
EXIT/CANCEL-toets te drukken.
Ook komt uterug bij de ORACLE-optie op de hoofdbalk met deze toets (bijv.
na optie 0 in het keuzemenu aangeroepen te hebben).

11.2 BODEP
11.2.1 Algemene beschrijving van BODEP, voorwaarden bij gebruik en tabellen met informatie
BODEP is een programma waarmee u opbrengstveranderingen als gevolg van
wijzigingen in de waterhuishouding op basis van de HELP-tabel kunt berekenen. De essentie van de koppeling met BOPAK is dat BOPAK een invoerbestand voor BODEP aanlevert, met BODEP depressieberekeningen worden
uitgevoerd en de uitkomsten weer teruggaan naar BOPAK. Daarna kunnen
deze BODEP-uitkomsten met de functies van BOPAK worden gepresenteerd.
Voor uitgebreide informatie over BODEP wordt verwezen naar de 'Gebruikershandleiding BODEP', Voet H., (Utrecht 1995).
Voor het gebruik van BODEP vanuit BOPAK geldt een aantal voorwaarden:
— plannen worden gedefinieerd op deelgebiedsnivo. U bent verplicht dat in te
stellen;
— scenario's werken over meerdere deelgebieden. Daar mag ugeen deelgebied instellen;
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— udefinieert aan het begin de voorwaarden voor de HELP-tabel door opgavevan het bouwplanen de meteofactor.
wijzigen van opgegeven waarden heeft als gevolg dat berekende opbrengstdepressie-percentages worden gewist.
— u kunt alleen plannen voor een deelgebied definiëren als u eigenaar bent
van dat deelgebied; plannen van deelgebieden van anderen kunt u wel
inzien.
— u kunt maximaal 11 plannen definiëren; de naamgeving is voorgeschreven:
* NS
NS (Nul-Situatie) is de gekarteerde bodemkundige, hydrologische
en grondgebruikssituatie.
* BNS
BNS (Bijgestelde Nul-Situatie) is de geactualiseerde Nul-Situatie
voor het moment dat een plan vergeleken moet worden met de dan
aanwezige uitgangssituatie.
* PLAN_1 ... PLAN_9 voor de overige plannen.
— u moet de Nul-Situatie berekenen voordatueen (volgend)plan kunt instellen.
Voor BODEP vanuit BOPAK zijn in het datamodel 9tabellen essentieel. Aanhangsel 2 bevat de volledige beschrijving van de elementen. Hieronder volgt
van elke tabel een korte beschrijving van inhoud,functie en eventuele voorwaarden bij gebruik.
— BODEPJNFO
bevat per deelgebied de informatie die in BODEP_GEBIED_INFOen
BODEP_ PROJECTJNFO is opgeslagen; wordt door BOPAK beheerd.
— BODEP_PROJECT_INFO
bevat per project een regel met informatie over bouwplan en meteofactor; wordt gebruikt bij het aanmaken van de gebieds-afhankelijke
HELP-tabel.
— BODEP_GEBIED_INFO
bevat per deelgebied een regel met informatie over bouwplan en meteofactor; wordt gebruikt bij het aanmaken van de gebieds-afhankelijke
HELP-tabel.
Is deze informatie niet aanwezig dan wordt de informatie gehaald uit
de tabel BODEP_PROJECT_INFO.
ledere gebruiker kan intabel BODEP_PROJECTJNFO de informatie
voor zijn projectgebied invullen en intabel BODEP_GEBIED_INFO de
informatie voor zijn deelgebied(en). Een andere gebruiker kan dat voor
hetzelfde gebied ook, zodat gegevens van verschillende gebruikers
binnen één tabel kunnen voorkomen.
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— PLAN_ALGEMEEN
bevat algemene informatie over een plan (het cr-nr van het projectgebied, het nummer van het deelgebied, de identificatie van het plan,
etc).
— PLAN_SITUATIE
bevat per plan (dus ook voor NS),voor elk kaartvlak van het deelgebied een record waarin naast de informatie die afgeleid wordt uit
KRTVLAK en KRTEENHEID (GHG,GLG, HELP_CODE, etc), ook de
waarden van de berekende opbrengst-depressie-percentages worden
of zijn opgenomen.
— PLAN_VERGELIJKING
in deze tabel worden per deelgebied alle plannen (twee aan twee) op
vlaknivo vergeleken. BOPAK zorgt ervoor dat deze tabel bijgehouden
wordt.
— SCENARIO_ALGEMEEN
bevat de algemene informatie voor een scenario, zoals naam,omschrijving en eigenaar.
Een scenario bestaat uit een aantal deelgebieden met daarin voor elk
deelgebied een plan. De samensteller kiest deze uit de beschikbare
(eigen) plannen.
— SCENARIO_SITUATIE
bevat de door de gebruiker opgegeven deelgebieden voor een scenario
met voor elk deelgebied het gekozen plan.
— SCENARIO_VERGELIJKING
in deze tabel worden scenario's (twee aan twee) met elkaar vergeleken
onder de voorwaarde dat elk van detwee scenario's dezelfde cluster
deelgebieden bevat. Voor elk kaartvlak van een deelgebied is een
regel opgenomen met informatie voor het ene scenario en informatie
voor het andere scenario.
Na het kiezen van de optie BODEP verschijnt het volgende menu:
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BQPAK2.1,1Opbrengstdepressie-percentages

1.Terug:naarvorig;menu
2:.Aanmaken,
toekijken,:
wijzigen,verwijdereniJELp-tabelinformatie
3. Aanmaken> bekijken,wijzigen,;verwijderenNül-situatie (2schermen)
:4.Doorrekenen
JSui-situatie
:
5.:Voorbereidenhieuwplan
:6.Bekijken,wijzigen,verwijderenvanplannen:;(2 schermen)::;
;7*uitvoeren;iVanLopbrengst-depressie-berekening::(BODEP.)"
V8,;Laden:vàiïdepressie-berekehing-resultatenia:BOPAK:( P 0 S T * B Ö D E P )
9.Aanmaken,bekijken,wijzigen, verwijderen van scenario's {2schermen)1

Enteryour choice:2
(C)Staring Centrum, 1990 1994
Application: BPK11

Menu: BODEP

Wageningen

v:

<BGMxOSCxDBG>

<Rep>

11.2.2 Aanmaken, bekijken, wijzigen, verwijderen HELP-tabel informatie
Na uw keuze van optie 2 'Aanmaken, bekijken, wijzigen, verwijderen
HELP-tabel informatie' verschijnt het volgende scherm:
(ingevuld met voorbeeld)

BOPAK I
-_
+ HELP-TABEL INFORMATIEVOOR EENPROJECTOF DEELGEBIED

:

+

I24H3EP-94I
i

9999

VEEN

KLEI

M

LEEM::

ZAND

„

;.

—:

l
|

ag am aa ab ag am aa ab:•ag am aa ab: ag am aa ab--I

PROJECT: 1

25

0 50'25 50

GEBIED
45
_

35

0 40 25 50

0 25 25 50

0 25 25 50

0 25 251
I

1

:--.

.

0 25 25 20 50 10 20 50:
:

. :

ZAND_AG: Percentage s u i k e r b i e t e n op zandgrond
Count: *0

.:—. ^

0 25 251:

---r .

'i

: _+
<Replace>
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U doet nu het volgende:
— vul in het veld CR-NR de waarde voor het projectgebied in waarvoor u
HELP-tabel informatie wilt aanmaken, bekijken,wijzigen of verwijderen;
— druk op <RETURN>.
Er verschijnt informatie op projectniveau in het scherm. Dit is :
— informatie voor dit projectgebied als die eerder is opgegeven;
— informatie voor de default HELP-tabel als er nog niets bekend is.
Voor het veld meteo-factor ('M' in de tabel) is geen default waarde gedefinieerd; u moet deze, d.w.z. het nummer van het METEO-district zelf invullen.
Deze instelling voor bouwplan en meteofactor op projectniveau geldt voorshands voor al uw deelgebieden.
Als uvoor een bepaald deelgebied van het project een ander bouwplan en/of
een andere meteo-factor wilt invullen dan moet u naar het blok met informatie
op gebiedsniveau gaan:
— toets NEXT-SCREEN
Deelgebieden met ingevuld bouwplan en meteofactor worden op het scherm
getoond. Met de cursor gaat u naar een 'vrije' plaats onderaan.
— geef het nummer van een eigen deelgebied op
Hierop verschijnen de waarden voor het bouwplan op projectniveau als defaultwaarden.
— vul de meteofactor in;
— pas het bouwplan (eventueel) aan;
— bevestig de wijziging met COMMIT.
Een volgende keer verschijnt dan na opgave van het deelgebiedsnummer de
laatst opgegeven reeks waarden.
LET OP: wijzigingen hebben grote consequenties:
— op projectniveau betekent dit dat alle opbrengstdepressie-percentages die met de betreffende HELP-tabel zijn berekend worden
gewist;
— op deelgebiedniveau is het gevolg van een aanpassing van het
bouwplan of meteo-factor dat alle reeds berekende opbrengstdepressie-percentages bij plannen voor dat deelgebied worden gewist.
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11.2.3 Aanmaken, bekijken, wijzigen, verwijderen Nul-situatie
U kiest optie 'Aanmaken, bekijken, wijzigen, verwijderen Nul-situatie' bij de
start van de planvorming voor een deelgebied. Later kiest udeze optie voor
het bekijken en eventueel verwijderen van gegevens. Na de keuze verschijnt
het volgende scherm:

DPAK I :INITIALISERS/WIJZIGEN/BEKIJKEN/VERWIJDEREN

24-SEP-94]

iNUL"-SITUATIEALGEMEEN
CR__NR :9999::DEMQNSTRATIE-gebiedHAREN

GEBIED
OMSCHRIJVING
EIGENAAR
PLANJ3ATUM
WIJZ_DATUM

:45 :Deelgebied 45
:TEST
:BOPAK_0
:07-SÈP-1994
:24-SEP-1994
NOL-SITUATIEVLAKNIVO »

GEBIED C:Nummervanhet deelgebied

— in hetveld CR-NR verschijnt de waarde voor het projectgebied;
— toets <RETURN> om naar het veld GEBIED te gaan.
Als uvan deelgebieden 'Nul-Situaties' heeft aangemaakt dan kunt ude nummers daarvan stuk voor stuk oproepen (NEXT RECORD) en bekijken. Een
Nul-Situatie voor een deelgebied dient uop te geven.Zet daarvoor de functie
INSERT aan;type het nummer van het deelgebied in, bevestig met
<RETURN> en voer de waarde door met COMMIT (toets DO).
Voor presentatie van de gegevens per kaartvlak is de volgende actie:
— roep met toets NEXT-SCREEN het bijbehorend tweede scherm op.
Dit scherm (met gegevens uit tabel PLAN_SITUATIE) ziet er als volgt uit:
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i

]16-JAN-19 ) :

NUL^situatie per kaartvlak

'iBOPAK 1

.1

:••;.

:DEMONSTRATIE-gebied HAREN
: Geen
: DG45

! CRN R
:9999
1 GEBIED : 45
1 PLAN : .:.:N S
I
i«
IVLAK QPPERVL
I
2
1.04
1U7
!
3
:
2.59
1.-• 4:
1
5 ...
098
i
7.54
1
6
1
7
1.33
0.42
1
8
1.01
1
9
1.12
1 10
4.73
1 11

HELPC
cHlb
cIVo
KZI
CHlb
KZI
KZI
OVERIG
kW
KZI
kV

GT
V*
V*
V
V •;•

III
V*

CORR
NADR
GHG GLG GVG
25 135
55
25 150
55
5 130
40
10 120
40:
10 110
40
25 140 : 55

II
V*
III .

5
25
10

70
140
90

20
55
25

j

!:

M
PERC
GO AO
100
100
100
100
100

0
0.
0
0
0

100
100
100

0
0
0

COR_NAT:_ 2orrectie_op_ opbrengstdepressiepercentage_t.g.v
V
Count: 10

..

GRASLAND BOUWLAND!1.'-'-!!
N A : D R SU NA:DR:SO |:•:
\ : l " : ..::.;:;

:::|.

.. v.f-:
:

::1
:1
i
1

1
• • • " • . . 1,.

A

wateroverlast
<Replace>

Met deze twee schermen krijgt uinformatie over deNul-Situatie enmeldtu
een nieuwe Nul-Situatie aan.
— verlaat het scherm metEXIT (PF4).
U komt dan terug inhethoofdmenu voor BODEP vanuit BOPAK.
U berekent met optie 4deopbrengstdepressie-percentages perkaartvlak voor
de Nul-Situatie van een nieuw deelgebied.

11.2.4 Doorrekenen Nul-Situatie
Na uwkeuze van optie 'Doorrekenen Nul-Situatie' verschijnt hetvolgende
scherm:

DOORREKENEN NUL-SITOATIE

CR_NR
GEBIED_C

:9999
:45

I24-SEP-94

-DEMONSTRATIE-gebied_HAREN
-Deelgebied_45

I
<COMMIT>voor starten doorrekenenNulsituatie
<EXIT> terugnaarmenu

I
;]
I

\
' ' - . - : f
' • • : . • • I:

+ :..
CRjNR:: C e n t r a a l r e g i s t r a t i e nummer
Count; *Q :•

--
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---

+.

<:List><Replace>

In dit scherm geeft uop voor welk deelgebied ude Nul-Situatie wilt berekenen. Als deze in een voorgaande sessie al berekend is, dan worden bij deze
gang de bestaande resultaten overschreven. Dit gaat als volgt:
— in hetveld CR-NR verschijnt de waarde voor het projectgebied waarin uw
deelgebied ligt, geef <RETURN>;
— vul bij GEBIED_C het nummer van het deelgebied in <RETURN>.
Als ugeen opbrengstdepressie-percentages wilt berekenen:
— druk op toets EXIT/CANCEL, ugaat weer terug naar het vorige menu.
Om de berekening te starten:
— druk op toets voor COMMIT (DO).
Na de berekening worden de resultaten automatisch in BOPAK geladen.
Het programma vraagt ueen aantal keren om acties met <RETURN> te bevestigen.
Het resultaat kunt u bekijken met een keuze voor optie 3 (par. 11.2.3)

11.2.5 Voorbereiden nieuw plan
Inveel gevallen ontstaat een nieuw plan door het aanbrengen van wijzigingen
in een bestaand plan. Het programma volgt deze werkwijze door te vragen
naar een 'uitgangsplan' en een code voor het nieuwe plan.
— kies optie 'Voorbereiden nieuw plan' in het menu.
Er verschijnt het volgende scherm (voorbeeld ingevuld):
+

lBOPAK l

+

!-

VOORBEREIDEN NIEUW PLAN

+

I24-SEP-94(

Gegevens uitgangsplan
CR_NR
:9999
GEBIED_C :45
PLAN_C :NS
Gegevens nieuw plan
PLAN„C
<EXIT> = Einde

:PLAN_8

<COMMIT> =Kopiëren

NIEUW_PLAN: Code vanhet nieuw tedefiniërenplan.

U maakt met dit scherm een kopie van een bestaand plan naar een nog niet
bestaand (nieuw) plan.
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— vul in de velden GEBIED_C en (bovenste) PLAN_C de gegevens van het
plan dat uwilt kopiëren;
— vul bij de onderste PLAN_C het plannummer voor het nieuwe plan in;
— bevestig met <RETURN> de acties van het programma: 'acknowledge
OK'.
U kunt alleen plannen kopiëren binnen een deelgebied.

11.2.6 Bekijken, wijzigen, verwijderen van plannen
De informatie over het invoerbestand voor BODEP en de berekende opbrengstdepressie-percentages kunt uvia de volgende twee schermen bekijken, wijzigen en verwijderen:
— kies optie 'Bekijken, wijzigen,verwijderen van plannen'.
Eerst verschijnt een scherm met algemene informatie:
+

+

f-

IBOPAK I
+-—

I
t

BEKIJKEN /WIJZIGEN /VERWIJDERENVAN PLANNEN

+

+.

CR_NR :9999 :DEMONSTRATIE-gebied HAREN

GEBIED
PLAN
OMSCHRIJVING
EIGENAAR
SOORT_VERH
PERCGO
PERC AO
PLAN DATUM
WIJZ_DATUM

45 Deelgebied 45
PLAN1
TEST
BOPAK_0
F
24-SEP-1994
24-SEP-1994

I
+

+

I24-SEP-94i

» PLAN_SITUATIE
'

-

•

OMSCHRIJVING: Omschrijving vanhet plan

Bij CR-NR verschijnt de waarde voor het projectgebied waarvan u plannen
wilt bekijken, wijzigen of verwijderen,
— toets <RETURN> voor informatie over de plannen.
Als er informatie aanwezig is dan wordt deze getoond. Dit gebeurt wel in de
volgorde waarin de informatie uit detabellen (database) wordt opgehaald.
— pas de omschrijving van uw nieuwe plan aan,bijv de actie t.o.v. het gekopieerde plan;
— met <DELETE RECORD>verwijdert ueen plan.
U kunt ook informatie opvragen met de selectiefunctie (bladeren 11.1).
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Het veld SOORT_VERHgeeft aan welke grasland/bouwland verhouding gebruikt wordt voor de kaartvlakken. Er zijn twee mogelijkheden om inte vullen:
— F (Feitelijk) staat voor de grasland/bouwland verhouding zoals die inde
tabel PLANLSITUATIE voor plan NS (Nul-situatie) is ingevuld. Dit is
dus de bij de kartering aangetroffen verhouding;
— O staat voor 'Opgegeven' verhouding. Vult u hier een O in dan geldt voor
alle kaartvlakken bij dit plan deze opgegeven verhouding (PERC_GO
en PERC_AO).
U kunt de percentages van de grasland/bouwlandverhouding niet wijzigen in
het volgende scherm (volgende pagina).
Dit scherm met informatie op kaartvlakniveau voor een plan van een deelgebied kunt ualleen wijzigen op het onderdeel 'correctie nat' en 'correctie
droog'.
De door u ingevulde percentages worden opgeteld of afgetrokken van de via
BODEP gerealiseerde opbrengstdepressie-percentages.
Wijzigingen van de GHG en GLG per kaartvlak brengt uaan met optie 7van
het hoofdmenu. U kiest daarbij in het BODEP-menu optie 3.

BEKIJKEN
1 CR_NR
1 GEBIED
i PLAN

: PLAN_1

IVLAK OPPERVL
1
2
8.55
1
3
1.98
1
4
.39
1
5
3.35
1
6
2.21
1- 7
1.64
1
8
.81
1
9
.44
1 10
1.63
.56
1 11

/

WIJZIGEN

24-SEP-94

PLANLSITUATIE

9999 :DEMONSTRATIE-gebied HAREN
45 : Deelgebied 45
: TEST

HELP

kv

kV
Kk2a
V
KZI
cHlb
KZI
kW
KZI
hV

GT
I
III
III
II
V*
VI
III*
III
V*
III

GHG GLG GVG
20
30
25
25
10
90
30
10 110
20
5
70
60
30 155
75
50 150
50
25 115
30
10 105
60
30 150
30
10 100

CORR
KA DR

PERC
GO AO
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
0
0
100
0
100
100
0
0
100

GRASLAND BOUWLAND
NA DR SUNA DRSU

COR_NAT: C o r r e c t i e op opbrengstdepressiepercentage t . g . v . w a t e r o v e r l a s t
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11.2.7 Uitvoeren van opbrengstdepressie-berekening
Met deze optie start u in feite het programma BODEP. Via de voorgaande
opties hebt ude benodigde invoergegevens en parameters voorbereid.
Na de keuze voor deze optie verschijnt het volgende scherm:

B O D E P
+-

I 24-SEP-94

+

I
]
I

CRNR
GEBIED
PLAN_C

I
I

<COMMIT> voor starten BODEP
<EXIT> terug naarmenu

C

: 9999
: 45
: PLAN„1

DEMONSTRATIE-gebn ed HAREN
45

- Deelgebied
TEST

CR_NR: Centraal r e g i s t r a t i e nummer
Count: *0

<ListxReplace>

De handelingen zijn als bij de voorgaande schermen:
— vul bij de velden GEBIED_C en PLAN_C achtereenvolgens het nummer
van het ingestelde deelgebied en de plancode in.
Het programma roept het hoofdmenu van BODEP aan. Dit wordt getoond met
alle opties. U kunt alleen optie 3 (WIJZIGEN) en optie 4 (DEPRESSIE)
uitvoeren; de andere zijn geblokkeerd omdat BODEP dan niet met goede
gegevens werkt. Dewerkwijze voor BODEP vanuit BOPAK is voor opties 3 en
4 niet anders dan bij 'onafhankelijk' gebruik van BODEP. Raadpleeg daarvoor
de handleiding (in voorbereiding).
BODEP meldt na keuze voor optie 4 in het BODEP-hoofdmenu welke instellingen van kracht zijn voor de feitelijke berekening. U kunt deze niet veranderen;
u dient alleen de bevestiging te geven.
Na het berekenen van de opbrengstdepressie-percentages worden de resultaten (automatisch) in BOPAK geladen. Eventuele bestaande informatie van
hetzelfde plan bij hetzelfde deelgebied wordt overschreven.
Dit onderdeel is ook als losse functie in het menu opgenomen.
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11.2.8 Laden vandepressieberekeningsresultaten in BOPAK
(POSTBODEP)
Deze optie laadt de resultaten van een opbrengstdepressie-berekening in
BOPAK. Normaal zalditautomatisch gebeuren nahetberekenen vande
opbrengstdepressie-percentages. Alsditladen misgaat door een systeem
storing ofeen ORACLE-fout dan kunt uopeen later tijdstip deresultaten
alsnog laden.Alshetladen succesvol gebeurd isdan worden deuitvoerfiles
van BODEP verwijderd.
Het scherm (met ingevuld voorbeeld) bijdeze optie ziet eralsvolgtuit:

BOPAK |

CR_NR
GEBIED_C
PLAN_C

24-SEP-94

P O S T * B O D E P

9999
45
PLÄN1

-DBMONSTRATIE-gebiedHAREN
-Deelgebied45

<CQMMIT>voor starten POST*BODEP
<EXIT> terugnaarmenu

PI»AN_C:Codevoorhetteladenplan

Na deze actie zijn voor een deelgebied deBODEP-resultaten inBOPAK opgeslagen enkunt uzeopeen kaart presenteren. Detabel PLAN_VERGELIJKING biedt een uitgebreide reeks aan mogelijke presen-taties, zowel van
plannen afzonderlijk als van verschillen perkaartvlak voor twee plannen.
Hiervoor ishet wel nodig de functies SELECTEREN (en eventueel CLASSIFICEREN) teactiveren alseerste stap naar presentatie.
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11.2.9 Aanmaken, bekijken, wijzigen, verwijderen van scenario's
Een scenario iseen cluster van een aantal deelgebieden. Binnen een scenario moet per deelgebied één plan worden gebruikt. Umag bij verschillende
deelgebieden verschillende plannen opgeven. Ook mag een deelgebied voorkomen in meerdere scenario's. Binnen een scenario kunt ualleen:
— deelgebieden gebruiken waar uzelf eigenaar van bent;
— deelgebieden gebruiken waarbij plannen zijn door gerekend.
Na het kiezen van de optie 'Aanmaken, bekijken,wijzigen, verwijderen van
scenario's' verschijnt het volgende scherm.

IBOPAK j Aanmaken/bekijken/wijzigen/verwijderenvan scenario's

I18-SEP-94

CR_NR :9999 :DEMONSTRATIE-gebied_HAREN

SCENARIO
OMSCHRIJVING
EIGENAAR
SCEN DATUM
WIJZ DATUM

TEST
test
BOPAK 0
16-MAY-94
16-MAY-94

SCENARIO-PLAN »
SCENARIO_C: Code voorhet scenario
Count: 1
v

<Replace>

— vul het cr-nr in;
Als ugeen doorgerekende plannen heeft bij een deelgebied voor dit cr-nr
verschijnt die melding en moet ueen ander cr-nr invullen.
— toets vervolgens op <RETURN>;
het eerste record verschijnt nu.
— kies <NEXT-SCREEN> omte kijken welke deelgebieden deel uitmaken
van dit scenario.
kies <NEXT-SCREEN> ook om deelgebieden toe te voegen of te verwijderen bij het scenario.
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Na het kiezen van <NEXT-SCREEN> verschijnt het volgende scherm:

BOPAK |Toevoegen/bekijken/verwijderenvanplannen aan scenario's I18-SEP-94]
1 CR_NR
1 SCENARIO

:DEMONSTRATIE-gebied_HAREN
: test

9999
TEST

1 « SCENARIO,.

1
1

ALGEMEEN

! GEBIED:
1 PLAN :

24
NS

Geen
TESTJE

1 GEBIED:
1 PLAN :

23
NS

DG 23
TEST

1
J
1
1

i GEBIED:
1 PLAN :
1 GEBIED:
1 PLAN :
<ListxReplace>

11.2.10 B O D E P verlaten
Verlaat BODEP als volgt:
— kies in het menu in het DECterm window met de pijltjestoetsen ' 1 . Terug
naar vorig menu'; u komt in het BOPAK-hoofdmenu;
— kies hier wederom ' 1 . Terug' met de pijltjestoetsen. Onderstaand menu
wordt dan weer actief en u kunt met de pointer van de muis opnieuw uw
keus bepalen.

TERUG

ORACLE

STANDAARDKAARTEN

CLASSIFICEREN

CLASSIFICEREN

WIJZIGENLEGENDA

STATUS

UITVOER
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12 STANDAARDKAARTEN

ORACLE

STANDAARDKAARTEN

SELECTEREN

Met de optie 'STANDAARDKAARTEN' kiest u voor kaartvervaardiging op een
gestandaardiseerde manier, van een kaart uit een gedefinieerde set standaardkaarten. Na uw keuze voor een type kaart geeft u nog een beperkt aantal gegevens op, waarna de kaartvervaardiging automatisch in batchverwerking wordt afgehandeld.
U kunt kiezen uit kaarten met gegevens op het niveau van:
— boorpunt (5 thema's);
— kaartvlak (5 thema's);
— kaarteenheid (9 thema's);
— WIB-tabellen (14 thema's).
Uiteraard kunt u slechts een kaart maken als de gegevens daarvoor binnen
het project aanwezig zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de WIB-tabellen.
Binnen elk niveau kiest u voor een thema. Voor de kaart geeft u een kaartschaal aan en of de afdruk via een raster- of een penplotter moet worden
vervaardigd. Op de meeste kaarten staat een geclassificeerd gegeven, met
klassewaarden. Alleen op een rasterplotter kunnen deze klassewaarden in
kleur worden afgedrukt, met een penplotter bent u beperkt tot een afdruk met
klassewaarden. In enkele gevallen is de legenda bewust achterwege gelaten
vanwege een te groot aantal mogelijke onderscheidingen; dit doet zich onder
andere voor bij het afbeelden van kaarteenheden. Op alle kaarten wordt ook
de DIGTOP-ondergrond, indien aanwezig, afgebeeld.
Een specificatie van de standaardkaarten is opgenomen in aanhangsel 6.
LET OP: U kunt uitsluitend kiezen uit de beschikbare set standaardkaarten.
Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om zelf een bepaald gegeven
te selecteren, te classificeren en vervolgens via het menu 'standaardkaarten' deze actie af te ronden.

LET OP: Is de kaart te groot voor de gekozen plotter dan verschijnt er een
melding dat de kaart wordt 'opgehakt' in een aantal stukken. U klikt
'OK' aan; de kaart-aanmaak wordt nu voortgezet. De naam van de
plotfiles wordt uitgebreid met twee volgnummers: <naam plotfile>_
<nummer1>_<nummer2>. In dit geval wordt de legenda in een
aparte piotfile gezet, herkenbaar aan <naam plotfile>_<nummer1>_
<nummer2>J_EG.
De volledige procedure wordt hierna toegelicht.
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12.1 Maken van standaardkaarten
Voor e e n standaardkaart v a n een deelgebied selecteert u eerst, in hethoofdmenu, datdeelgebied (hoofdstuk 6).
Handel voor hetmaken v a n e e n standaardkaart alsvolgt:
— klik inhetonderstaande m e n u deoptie ' S T A N D A A R D K A A R T E N ' a a n ; er
verschijnen 4 sub-opties:

STANDAARDKAARTEN

ORACLE

SELECTEREN

Boorpunt
Kaartvlak
kaarteenheid
WIB-tabellen

12.1.1 Boorpunt
— klik 'BOORPUNT' aan als ueen standaardkaart met punt-informatie wilt
maken. Hierop verschijnt een dialoog-venster.
BOPAK2.1.1
üheeft gekozenvooreenstandaardkaart met PUNT-informatie.
Selecteerinonderstaande kolommen
-hetpunt-item (kolom 1)
-wijzevanuitvoer (kolom2check)
-degewenste schaal (kolom3 ) .

BOORJJR
Gt (Grondwatertrappen)
GHG (Gem.hoogste grondwaterstand)
GLG (gem.laagstegrondwaterstand):
BEW (Bewortelb. diepte)

RASTERPLOTTER
PENPIOTTER

Uwkeuze is:
Doorgaan?:
Terugnaarvorig menu

AANMAKEN KAART
TERUG

Klik in elke kolom de gewenste optie aan.
Uw keuze wordt zichtbaar in de vensters onder de kolommen.
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1::5\;OD0
1:10OOO

1:25 ma
"1:50.000

Kies 'AANMAKEN KAART'. Erwordt inbatch eenpiotfile aangemaakt.Met
'TERUG' komt uinhetvorige menu. Nadatdebatchjob indequeue is geplaatst, verschijnt inhetDECwindow demelding

KIES EEN MENU-OPTIE

Via hetmenu 'BEHEER' (hoofdstuk 8) kunt udeplot opuwscherm bekijken;
dit kan echter pas nadat debatchjob gereed is.Door herhaald deoptie
'TERUG' aanteklikken keert uterug inhetmenu voor de standaardkaarten.
U kunt nueen volgende kaart maken. Wilt ustoppen kies dan 'TERUG'tot het
BOPAK-hoofdmenu metdeoptie 'STOP' verschijnt. Klik 'STOP' aan en u
verlaat BOPAK.

12.1.2 Kaartvlak
Klik inhetmenu inpar.12.1 'KAARTVLAK' aanalsueen standaardkaartmet
kaartvlak-informatie wilt maken. Hierop verschijnt een dialoog-venster:
BOPAK2.1.1
ü heeft gekozen vooreenstandaardkaartmetkaart-VLAK-informatie.
Selecteerinonderstaande kolommen
-hetvlak-item (kolom1)
- wijzevanuitvoer (kolom 2; terminalnogniet beschikbaar)
-degewenste schaal (kolom3 ) .

VLAK_NR
GHG (Gem.hoogstegrondwaterstand)
GLG (gem.laagste grondwaterstand)
VLÀKJ3EW ;(;Bewortélb.diepte):
VLAK_BOVGR::(Diktehumush. bovgr)

RASTERPLOTTER
1: 5000
PENPLOTTER

1:10 000
1:25000
1:50 000

Uwkeuzeis:..............
Doorgaan?:
1

Terug naar vorigmenu

AANMAKENKAART
TERUG

Klik inelke kolom degewenste optie aan.
Uw keuze wordt zichtbaar indevensters onder dekolommen. Deoptie
VLAK_BOVGR wordt (nog) niet uitgevoerd, omdat dewaarde per vlak (nog)
gelijk isaan dewaarde voor hetelement BOVGR van dekaarteenheid voor
dat vlak. Dedikte van dehumushoudende bovengrond moet udus opkaarteenheid niveau selecteren.

Technisch DocumentTechnicalDocument3 D 1995D 7 3

Kies 'AANMAKEN KAART'. Erwordt een piotfile aangemaakt. MetTERUG'
komt uinhetvorige menu.Alsdepiotfile aangemaakt isverschijnt in het
DECwindow demelding

K I E S EEN MENU-OPTIE

Via hetmenu 'BEHEER' (hoofdstuk 8)kunt udeplot opuwscherm bekijken;
dit kan echter pas nadat debatchjob gereedis.
Door herhaald deoptie 'TERUG' aanteklikken keert uterug inhetmenu voor
de standaardkaarten. Ukunt nueenvolgende kaart maken. Wilt ustoppen
kies dan 'TERUG'tothetBOPAK-hoofdmenu metdeoptie 'STOP' verschijnt.
Klik 'STOP' aan enuverlaat BOPAK.

12.1.3 Kaarteenheid
Klik 'KAARTEENHEID' aanalsueen standaardkaart met kaarteenheid-informatie wilt maken. Hierop verschijnt een dialoog-venster:
BOPAK2.1.1
Uheeft gekozenvooreenstandaardkaartmetkaart-EENHEID-informatie.
Selecteer inonderstaande kolommen
-hetvlak-item (kolom1}
-wijzevanuitvoer (kolom2;terminalnogniet beschikbaar)
-degewenste schaal (kolom3 ) .

KEPR-GT (kaarteenheidGt)
HELP-Gt (HELP-bodemcode)
GHG (GHGkaarteenheid)
GLG (GLGkaarteenheid)
BEW (Bewortelb. diepte)
BOVGR :(Diktehumush.bovengr.)
AARD_BOV (Aardvandebovengr.)
:
Bodemtypen :
Kaartéenheden.:

RASTERPLOTTER
PENPLOTTER

Uwkeuze is:....
Doorgaan?:
Terugnaarvorigmenu

AANMAKEN KAART
TERUG

Klik inelke kolom degewenste optieaan.
Uw keuze wordt zichtbaar indevensters onder dekolommen.
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1 5 000
1 10 000
1 25 000
1 50 000

Kies 'AANMAKEN KAART'. Erwordt een piotfile aangemaakt. MetTERUG'
komt uinhet vorige menu.Alsdepiotfile aangemaakt isverschijnt in het
DECwindow demelding
KIES EEN MENU-OPTIE

Via hetmenu 'BEHEER' (hoofdstuk 8)kunt udeplot opuwscherm bekijken;
dit kan echter pas nadat debatchjob gereedis.
Door herhaald deoptie 'TERUG' aante klikken keert uterug inhetmenu voor
de standaardkaarten. Ukunt nueen volgende kaart maken.Wilt ustoppen
kies dan 'TERUG'tothetBOPAK-hoofdmenu metdeoptie 'STOP' verschijnt.
Klik 'STOP' aan enuverlaat BOPAK.

12.1.4 WlB-tabellen
U stelt zichopdehoogte van deaanwezige bodemgeschiktheids-classificaties
voor hetproject, door indeproject-afhankelijke tabel PROJ_BEOORDde
codes van debeoordeelde bodemgebruiksvormen aftelezen. Indeprojectonafhankelijke tabel BEOORD leest uwelke beoordelingsfactoren bijde gesignaleerde bodemgebruiksvorm behoren (par. 11.1 'BLADEREN').
Nadekeuze 'WIB' verschijnt een menu metbodemgebruiksvormen, voorde
actuele situatie endesituatie naingreep:
1 Ukiest één onderwerp enéénsituatie ('actueel' óf'naingreep').
2 Klik 'VERDER' aan alsudoor wilt gaan. Met'TERUG' komt uinhet voorgaande menu.
Na 'VERDER' verschijnt een volgend menu. Hierin isalseerste optiede
geschiktheid(sklasse) opgenomen. Devolgende opties zijn debeoordelingsfactoren. Elke bodemgebruiksvorm kent een gedefinieerde set van
beoordelingsfactoren (tabel BEOORD enaanhangsel 2).In hetmenu zijn
alle voorkomende beoordelingsfactoren opgenomen.
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BOPAK2.1.1
Selecteerhieronderuw keuze:
Akkerbouwactueel
Akkerbouw:na ingreep
Bloembollenteelt actueel
:
Bloembollenteelt na ingreep:
Bosbouw actueel
Bosbouwna ingreep
Fruitteelt:actueel
Fruitteelt;naingreep
Maisteelt actueel
Maisteelt na ingreep
Glastuinbouw actueel
Glastuinbouw na ingreep
Tuinbouw:(vollegrond) actueel
Tuinbouw (vollegrond)na ingreep
Weidebouw actueel
Weidebouwna ingreep
üwkeuze is:

Kies de geschiktheid of één van de bij het bodemgebruik behorende beoordelingsfactoren.
BOPAK 2.1.1
U heeft gekozenvoor eenstandaardkaart metWIB-informatie.
Selecteer inonderstaande kolommen
- het item (kolom 1)
-wijzevanuitvoer (kolom 2;terminal nogniet beschikbaar)
- degewenste schaal (kolom3 ) .

Geschiktheid
Ontwateringstoestand
Vochtleverend verm.
Stevigheid bovengrond
Verkruimelbaarheid
Slempgevoeligheid
Stuifgevoeligheid
Voedingstoestand
Zuurgraad
Storende vertikale water bew
Nachtvorstgevoeligheid
Hellingklasse
Stenigheid
Gtna ingreep

RASTERPLOTTER
PENPLOTTER

1 5 000
1 10 000
1 25 000
1 50 000

Uwkeuze is:
Doorgaan?:
Terugnaarvorigmenu

AANMAKENKAART
TERUG

Vervolg met stap Kies 'AANMAKEN KAART' zoals aangegeven in paragraaf
12.1.3.
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12.2 Plotfilenamen
Plotfiles van door uaangemaakte standaardkaarten herkent uaan de volgende benaming:
STD_PUNT_<item>_<cr_nr>-<gebied>.***
— punt:
STD_VLAK_<item>_<cr_nr>-<gebied>.***
— kaartvlak:
STD_EENH__<item>_<cr_nr>-<gebied>.***
— kaarteenheid:
STD_WIB_<beoord>_<item>_<cr_nr>-<gebied>.***
— WIB:
Op deplaats van het<item> komt hetdoor ugeselecteerde item waarmeeu
een kaart wilt maken, bijvoorbeeld GHG.Opdeplaats van <cr_nr> komthet
centraal registratienummer van hetgebied waarmee uwerkt. Alsumet een
deelgebied werkt, komt opdeplaats van <gebied> hetnummer van hetdeelgebied. Werkt uniet met een deelgebied, dan wordt <gebied> genegeerd.Op
de plaats van <beoord> komt debijdeWIB-informatie gekozen beoordelingsfactor, bijvoorbeeld Akkerbouw actueel (AKAC).Opdeplaats van ***komtde
extensie van depiotfile. Eenvoor een rasterplotter bestemde piotfile krijgtde
extensie .GRA; evenzo krijgt een piotfile voor een penplotter deextensie
.PLT. Bovendien worden raster-plotfilesvoorafgegaan door R-enpenplotfiles
doorP-.
Twee voorbeelden:
— R-STD_PUNT_BOOR_NR_9999.GRA
bestemd voor rasterplotter
inderdaad een standaardkaart
gebaseerd ophetitem BOOR_NR
centraal registratienummer is9999
extensie isvoor rasterplotter

===>R===> STD_PUNT
===> <item> =BOOR_NR
===> <cr_nr> =9999
===> .GRA

— P-STD_WIB AKAC ZUURGRAAD_9999-96.PLT
===>Pbestemdvoor penplotter
===> STD_WIB
inderdaad eenstandaardkaart
===> <beoord> =AKAC
gebaseerd opbeoordelingsfactor AKAC
===> <item> =ZUURGRAAD
het item iszuurgraad
===> <cr_nr> =9999
centraal registratienummer is9999
===> <gebied> = 96
deelgebied heeft nummer96
===> .PLT
extensie isvoor penplotter

12.3 Verlaten 'STANDAARDKAARTEN'
Nadat debatchjob indequeue isgeplaatst, keert uterug inhetmenu waarin
u 'AANMAKEN KAART' heeft geselecteerd. In hetDECterm window leest u de
tekst:

K I E S EEN MENU-OPTIE
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Met 'TERUG' komt u in het vorige menu. Door herhaald voor TERUG' te
kiezen, keert uterug in het menu voor de standaardkaarten. Ukuntvervolgens een volgende kaart maken.Wilt ustoppen kies dan 'TERUG' tot het
BOPAK-hoofdmenu met de optie 'STOP' verschijnt. Klik 'STOP' aan enu
verlaat BOPAK.
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13 SELECTEREN

Met de optie 'Selecteren' kunt gegevens uit de BOPAK ORACLE database
selecteren. Ukunt de gegevens gebruiken in de diverse BOPAK functies,
zoals classificeren en uitvoer. De opties 'Nieuw' , 'Bestaand' en 'Verwijderen'
werken voor alle drie de soorten gegevens (punten,vlakken en scenario's) op
dezelfde manier.
Na het kiezen van de optie 'Selecteren' verschijnt het volgende menu:
STANDAARDKAARTEN

CLASSIFICEREN

SELECTEREN
Puntgegeven

:Nieuw

Puntgegeven

: Bestaand

Punt-bestand

: Verwijderen

Vlakgegeven

:Nieuw

Vlakgegeven

: Bestaand

Vlak-bestand

: Verwijderen

Scenariogegeven

: Nieuw

Scenariogegeven

: Bestaand

Scenario-bestand

: Verwijderen

13.1 Nieuw
Met de optie 'Nieuw' kunt ueen nieuwe selectie maken.
Het volgende scherm verschijnt in het DECTerm window.

SQL*Generator 2.1.0, (C)Staring CentrumWageningen 1990,1994
Eenelement kiezen
Voorwaarde stellen
Selectiedefinitie opnieuw ingeven
Verder :Selectieuitvoeren
Verder :Selectieniet"uitvoeren
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Dit scherm maakt op basis van de door u ingevoerde informatie een selectie.
— loop met de pijltjes van het toetsenbord door hetmenu;
— activeer een optie met <RETURN>.
De mogelijkheden omte selecteren zijn zowat oneindig. De elementen van de
tabellen die u kunt selecteren, worden in het DECwindow getoond. Eerst krijgt
u de lijst met tabellen en, na keuze van een tabel, de lijst met elementen in
die tabel. Niet alle project-afhankelijke tabellen kunnen worden opgeroepen bij
de selectie (aanhangsel 1en 2voor het ORACLE datamodel en een lijst met
tabellen).
Bij scenario-selecties kunt ualleen kiezen uit de tabellen SCENARIO_PLAN
en SCENARICM/ERGELIJKING. Bij punt- en vlak-selecties kunt ukiezen uit
de overige projectafhankelijke tabellen.
Dethema's 'begindiepte ondergrond', b.v. ZDBE, VDBE, ZDKL, en VDKL, zijn
op de volgende manier opgenomen:
— ZDBE: PUNT_AFGELZDBE;
— VDBE: PUNT_AFGEL VDBE;
— ZDKL: VLAK_AFGEL ZDKL;
— ZDKL: EENH_AFGEL ZDKL;
— VDKL: VLAK_AFGEL VDKL;
— VDKL: EENH_AFGEL VDKL.
Kies in die tabel, b.v.VLAK_AFGEL ZDKL, dan het element VLAK_ZDKL.
Voor de reeks WIB thema's geldt dezelfde constructie.
Definiëren vaneen selectie:
1 Kies de optie 'Een element kiezen':
de lijst met tabellen en thema's verschijnt.
2 Kies een tabel of thema:
de lijst met elementen verschijnt.
3 Kies het te selecteren element:
het scherm met het menu verschijnt weer.
Opgeven vanvoorwaarden:
4 Kies de optie 'Een voorwaarde stellen':
de lijst met tabellen enthema's verschijnt.
5 Kies een tabel of thema:
de lijst met elementen verschijnt.
6 Kies het te selecteren element:
de lijst met operatoren verschijnt.
7 Kies een operator:
er verschijnt een scherm met twee keuzes:
* element;
* waarde.
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Kies:
— waarde als u in combinatie met een operator en een getal of code
wilt gebruiken. Bijvoorbeeld GHG >40 of STPC_SUB = 1c;
— element als ueen element wilt invoeren. Bijvoorbeeld GHG > BEW.
U vergelijkt dan de beide waarden die in het record voorkomen.
8 Voer een element of waarde in (de operatoren BETWEEN en NOT BETWEEN doen twee keer stap 8).
De eerste voorwaarde is gesteld.
9 Herhaal stap 4 tot en met 8 voor meerdere voorwaarden.
LET OP: Elke voorwaarde die utoevoegt, betekent eentoenemende beperking omdat de voorwaarden met een 'AND'constructie aan elkaar
gekoppeld worden.
Selectie definitie opnieuwingeven
10 Kies deze optie om de selectie opnieuw te definiëren.
U begint weer bij stap 1.
VERDER:Selectieuitvoeren
11 Kies deze optie om de selectie te laten uitvoeren.
BOPAK voert de selectie uit. Dit kan enige tijd duren.
Na afloop verschijnt devraag:
W i l t u de s e l e c t i e b e k i j k e n
JA
NEE

— kies JA om de selectie te tonen.
de eerste groep records verschijnt in het scherm.Als er meer records
zijn dan getoond kunnen worden verschijnt de vraag
continue?

*

<RETURN> volgende groep records;
'y' a | | e records 'scrollen'voorbij;
'n'terug naar het menu.

— kies NEE om de selectie niet tetonen.
12 Vervolgens verschijnt een scherm 'Bepalen naam infotabel' om direct het
bestand te kunnen bewaren.
— vul bij 'Naam' een naam voor de selectie in;
— kies vervolgens OK om te bevestigen;
De naam die uinvult wordt door BOPAK aangepast voor de herkenbaarheid:
Punten
: P <naam>.<cr_nr>
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Vlakken
:V_<naam>.<cr_nr>
Scenario's : S_<naam>.<cr_nr>
Als ueen deelgebied heeft ingesteld dan wordt de naam als volgt:
Punten
P_<naam>.<cr_nr>-<gebied-nr>
Vlakken
V_<naam>.<cr_nr>-<gebied-nr>
Scenario's
S_<naam>.<cr_nr>-<gebied-nr>
<naam>
<cr_nr>
<gebied-nr>

= de door u ingevulde naam;
= het ingestelde cr_nr;
= het ingestelde deelgebiednummer;

— kies LIJST omte kijken welke namen al in gebruik zijn;
— kies QUIT om het scherm te verlaten zonder de selectie te bewaren.
LET OP:

De selectie wordt met QUIT absoluut verwijderd.

VERDER:Selectie niet uitvoeren
1 Kies deze optie om de selectie niet uit te voeren.
U komt terug in het menu op detweede balk.

13.2 Bestaand
Met deze optie kunt ugegevens die ueerder geselecteerd en bewaard hebt
opnieuw opvragen.
Er verschijnt een lijst met namen boven aan het scherm.
— kies de gewenste selectie;
BOPAK leest de selectie in en meldt welk item geselecteerd is.
daarna verschijnt devraag:
W i l t u de s e l e c t i e b e k i j k e n
JA NEE

*

kies JA om de selectie tetonen.
de eerste groep records verschijnt in het scherm.Als er meer records zijn dan getoond kunnen worden verschijnt de vraag

continue?

*
*
*
*

<RETURN> volgende groep records;
'y' a " e records 'scrollen'voorbij;
'n'terug naar het menu.

kies NEE om de selectie niet te tonen.
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u komt direct terug in het menu.
— kies _none_ om geen selectie te kiezen.
Als er geen selecties zijn staat in het scherm 'nothing to select'.
— klik dan OKaan.

13.3 Verwijderen
Met deze optie kunt ueerder bewaarde selecties verwijderen. Er verschijnt
een scherm met een lijst van selecties die verwijderd kunnen worden.
— kies een selectie om deze te verwijderen.
LET OP: Het verwijderen gebeurt direct.
herhaal deze stap totdat u geen selecties meer wilt verwijderen of er geen
selecties meer zijn;
— kies _none_ omterug te gaan naar het menu.
Als er geen selecties zijn verschijnt de keuze 'nothing to select'.
— klik dan OKaan.
U komt terug in het menu.

13.4 Punten
Bij punten kunt ualle gegevens uit de BOPAK ORACLE database selecteren.
LET OP: Als ubij punten een element selecteert uit de tabel HORIZONT
kunnen meerdere horizonten gevonden worden bij één punt. Elk
punt kan immers meerdere horizonten hebben.Als dit gebeurt, gaat
BOPAK wel door maar het is niet te zeggen welke waarde gebruikt
gaat worden bij het tekenen van de kaart. Bij het aanmaken van
overzichten kan het dus gebeuren dat het aantal dat wordt afgedrukt in het overzicht groter isdan het aantal beschikbare punten
bij de puntencoverage.

13.5 Vlakken
Bij vlakken kunt u bijna alle gegevens uit de BOPAK ORACLE database
selecteren. U kunt niet selecteren uit BOORPUNT, PUNT_AFGEL of HORIZONT. U mag deze tabellen wel gebruiken in de voorwaarden.
LET OP: als u bij vlakken een voorwaarde op punten (BOORPUNT, HORIZONT of PUNT_AFGEL) stelt, worden vlakken die geen punten
hebben niet geselecteerd.
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13.6 Scenario's
Bij scenario's kunt ualle gegevens uit de BOPAK ORACLE database selecteren die zijn opgeslagen in de tabellen SCENARIO_SITUATIE en SCENARIO_VERGELIJKING. BOPAK toont alleen deze twee tabellen in het selectie
DECterm-window. Houdt rekening met het volgende:
— als uscenario informatie selecteert moet ueen voorwaarde opgegeven,
waarin bepaald wordt welk scenario wordt meegenomen. Dus een voorwaarde:
tabel
SCENARIO_SITUATIE
element
SCENARIO_C
operator
waarde
<naam> (De door ugekozen naam voor het SCENARIO in
HOOFDLETTERS)
Als udeze voorwaarde niet opgeeft worden alle regels uit scenario_plan
gebruikt en zal de selectie onzin bevatten. BOPAK controleert dit ook en
zal de selectie weigeren.
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14 CLASSIFICEREN

Met deze optie kunt ugeselecteerde gegevens classificeren. U kunt alleen
classificeren als u een gegeven heeft geselecteerd. Na het classificeren
controleert BOPAK of er gegevens zijn die buiten de classificatie vallen. Doet
zich dit voor dan verschijnt een melding en wordt de classificatie ongedaan
gemaakt. Umoet dan opnieuw classificeren.
Als u een gegeven voor de eerste keer classificeert, wordt hiervoor het selectie-bestand aangepast. Dit duurt enige tijd, ongeacht het aantal te classificeren gegevens. Tijdens het classificeren kent BOPAK ook direct arceringen
voor penplotter en kleuren voor rasterplotter/terminal toe (aanhangsel 5en
aanhangsel 7). BOPAK stelt ook een tekst voor elke klasse vast. Detekst
wordt gebruikt in de legenda. U kunt deze tekst en ook de kleurnummers voor
de rasterplotter later nog wijzigen met de optie WIJZIGENJ_EGENDA (hoofdstuk 15).
Een bestaande classificatie opnieuw classificeren betekent dat de bestaande
indeling wordt overschreven. Als uvan een set gegevens dus twee verschillende classificaties wenst, moet ude selectie/classificatie twee keer uitvoeren
en onder een verschillende naam bewaren.
BOPAK kent drie soorten classificaties:
— standaardclassificatie;
— vrije classificatie;
— beperkt vrije classificatie.
Bij standaardclassificatie wordt geclassificeerd volgens binnen BOPAK voorgedefinieerde klassegrenzen of voor tekst op gegeven indelingen (bijv. Gt).
Deze standaardclassificaties zijn voor een bepaald aantal gegevens voorgedefinieerd.
Bij de vrije classificatie definieert uzelf de klassegrenzen. Deze classificatie is
alleen mogelijk voor numerieke gegevens.
Bij beperkt vrije classificatie kunt ualleen kiezen welke voorgedefinieerde
klassen uwilt gebruiken. Deze classificatie wordt alleen gebruikt bij gegevens
over de begindiepte ondergrond (d.w.z. alle gegevens waarvan de naam op
DBE eindigt, b.v. ZDBE, XDBE etc).
LET OP: Classificeren is nodig om een UITVOER (o.a. kaarten) in kleur te
(laten) vervaardigen. Dit betekent dat uvoor de reeds in klassen
ondergebrachte vlakgegevens over de begindiepte van de ondergrond (type gegeven .DKL) ook de optie standaardclassificatie (niet
de vrije classificatie) moet aanklikken.
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Na het kiezen van de optie 'CLASSIFICEREN' verschijnt het volgende menu:
SELECTEREN

WIJZIGEN_LEGENDA

CLASSIFICEREN
Punt selectie

: Vrij

Punt selectie

: Standaard

Vlak selectie

: Vrij

Vlak selectie

: Standaard

Scenario selectie

: Vrij

Scenario selectie

: Standaard

14.1 Standaardclassificatie
Na uw keuze 'Standaard' kijkt BOPAK of er voor dit gegeven een standaardclassificatie beschikbaar is:
— geen standaardclassificatie voor het geselecteerde gegeven geeft een
popupwindow met de melding:
'Voor i t e m . . . i s g e e n s t a n d a a r d c l a s s i f i c a t i e b e s c h i k baar '.

* klik OK aan in het popupwindow; u komt terug in het menu.
— wel een standaardclassificatie geeft twee mogelijkheden:
* constateert BOPAK dat het een selectie van puntgegevens betreft, die
bestaat uit waarden voor de begindiepte van een laag in de ondergrond (alle elementen waarvan de naam eindigt op DBE, o.a.zand,
keileem), dan verschijnt het volgende scherm:
BOPAK2.1.1
Keuzeformuliervoor standaardklassen diep.ondergrond gegeven (b.vPUNT-ZDBË)
A

standaardclassicifcatieAvoor begindiepte ondergrond.

B

Standaardclassicifcatie Bvoor begindiepte ondergrond.

C

StandaardclassicifcatieCvoor begindiepte ondergrond.

D

StandaardclassicifcatieDvoorbegindiepteondergrond.

Klasse:A
OK

HELP

::;:Q U Î T

Kies de classificatie die uwilt. Aanhangsel 4 bevat voor standaardclassificaties Atot en met D de klassegrenzen voor de begindiepte.
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Voor andere elementen met een standaardclassificatie gaat BOPAK na
uw keuze de gegevens classificeren volgens die standaardclassificatie.
Dit neemt enigetijd in beslag. BOPAK kent standaardclassificaties
voor de volgende elementen in de onderstaande tabel. Aanhangsel 5
bevat voor elke standaardclassificatie de inhoud van de klassen of
trajecten, met de daarvoor vastgestelde kleuren voor raster- en penplotter.
Element

Standaardclassificatie

GHG,GHG_A, GHG_B,GHG_V,VLAKJ3HG,PLAN_GHG

GHG

GLG,GLG_A,GLG_B,GLG_V,VLAK_GLG,PLANJ3LG

GLG

BEW,VLAK_BEW

VLAK_BEW

BOVGR, VLAOOVGR

BOVGR

AARD_BOV

AARD_BOV

KEPR_GT, KE50J3T, PLANJ3T, GT_BEOORD,STPC_GT

VNPJ20, VNPJ50, V_OUD1

VLV

VLV

STEV_BOV

STEV_BOV3, STEV_B0V52

VERKRUIM

VERKRUIM

STA_SLEMP

STA_SLEMP

STA_STUIV

STA_STUIV

NACHTVORST, HELLING,STOR.VERT,STENIGHEID

PLUSMIN

ZUURGRAAD

ZUURGRAAD

GESCH

GESCH

ONTWATER

ONTWATER

BODEMTYPE,KEPR_C

KLEUR_50000.VERS

HELP_CODE

HELP_CODE

VOEDING

VOEDING

14.2 Vrije classificatie
Vrije classificatie betekent dat uzelf klassegenzen kunt opgeven, alleen voor
elementen met numerieke (getals-)waarden. Na uw keuze 'Vrij' zijn er twee
mogelijkheden. Als de naam van het geselecteerde gegeven eindigt op DBE
constateert BOPAK dat het een begindiepte-gegeven betreft. Voor deze gegevens is een beperkt vrijeclassificatie beschikbaar (par. 14.2.2). Voor alle

Afhankelijkvan Gt-indelingvan hetproject
Afhankelijkvaninprojectgehanteerdeindeling
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andere numerieke gegevens moet uzelf een klassegrenzen invoeren (par.
14.2.1).

14.2.1 Onbeperkt vrije classificatie
Voor een element met 'onbeperkt' vrije classificatie verschijnt het volgende
window:

Ondergrens. . Bovengrens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

0
: 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

QUIT

U kunt eigen klassegrenzen definiëren voor de gegevens, maar deze dienen
uiteindelijk het totale traject aan waarden te omvatten. Gebruik de <TAB>toets om naar een volgend veld te springen; de default-waarde in het veld
wordt dan overschreven. Uvoert uw nieuwe grenzen als volgt in:
1 Activeer het window.
2 Verwijder de default-waarde uit het veld van de ondergrens van de eerste
klasse.
3 Voer de waarde van de ondergrens voor de eerste klasse in.
4 Klik de <TAB>-toets aan:
u komt in het lege (geen default-waarde meer) veld van de bovengrens
van de eerste klasse.
5 Voer de bovengrens van de eerste klasse in.
6 Klik de <TAB>-toets aan:
u komt in het lege (geen default-waarde meer) veld van de ondergrens
van de tweede klasse.
7 Herhaal stap 3 tot en met 6voor elke volgende klasse.
8 Bevestig deze opgave door OK aan te klikken.
De klassen worden nog gesorteerd. Daarom hoeft de als eerste ingevulde
klasse niet per sé de laagste klasse te zijn. Devolgorde is niet van belang.
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We geven hierna een aantal aanwijzingen voor het invullen:
— de ondergrens van een klasse mag gelijk zijn aan de bovengrens van de
voorgaande klasse, omdat de klassen gedefinieerd worden door de waarden vanaf de ondergrens, en tot aan -en niet tot en met- de bovengrens;
— definiëren van een klasse als bijvoorbeeld >50 gaat als volgt:
* vul 50 in bij de ondergrens;
* vul >= in bij de bovengrens;
— definiëren van een klasse als bijvoorbeeld < 80 gaat als volgt:
* vul < in bij de ondergrens;
* vul 80 in bij de bovengrens;
— indien ueen reeds gedefinieerde klassegrens wilt veranderen:
* klik met het muispijltje het veld aan dat uwilt veranderen;
* verwijder de oude waarde;
* vul de nieuwe waarde in.
Dewaarden die u invoert, dienen tevens als standaard legenda-tekst.
LET OP: Ukrijgt een waarschuwing indien waarden in de te classificeren
selectie overblijven die buiten de ingevoerde klassegrenzen vallen.
Indat geval wordt na aanklikken van OK -voor bevestiging van de
melding- de classificatie ongedaan gemaakt.
U moet opnieuw beginnen en een alle waarden omvattende classificatie invoeren.

14.2.2 Beperkt vrije classificatie
Voor elementen waarvan de naam eindigt op DBE ('begindiepte ondergrond')
is geen vrije classificatie mogelijk. Er is alleen een beperkt vrije classificatie.
BOPAK herkent deze bestanden zelf. Bij de beperkte classificatie kunt u
kiezen uit een aantal klassen. Ingeval van een beperkt vrije classificatie
verschijnt het volgende scherm:
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1 =SELECT; 2 = UNSELECT;5 = HELP;7 =QUIT; 9 = STOP
STANDAARDDIEPTE-INDELING

DIEPTERUSRIEK

0
*0
20
40
60
60
100
120
130
150

260

A

B

C

D

0

0

0

0

1a

1

3a

1
2

1b

1d
4

3ad

5

3d
6

5b
7a

1ad

3

3b
5a

E

5ad

7

5d

7b

7ad
8

9a

9b

9c

9c

9d

9d

9d

7d

9ad

9d

300

LET OP: De PAN/ZOOM functie werkt hier niet.
Geef als volgt aan welke klassen uwilt gebruiken:
1 Ga met de kruisdraden in de bewuste klasse staan (gebruik muis).
2 Druk op SELECT (=linker muisknop) om een klasse te selecteren.
De klasse wordt ingekleurd als deze niet overlapt met eerder geselecteerde klassen. Als er overlap is,verschijnt een melding in een popupwindow.
3 Herhaal stap 1en 2tot dat u klaar bent.
U kunt een geselecteerde klasse uitschakelen door opnieuw in de
klasse te gaan staan en op UNSELECT (= middelste muisknop) te
drukken.
4 Verlaat het menu:
* met STOP (= <CTRL>+rechter muisknop) om te classificeren;
u komt na classificeren terug in het hoofdmenu.
* met QUIT (= <CTRL>+linker muisknop) om niet te classificeren;
u komt na QUIT terug in het menu.
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9d

Functies muisknoppen
SELECT linker muisknop;
UNSELECT
middelste muisknop;
HELP
<SHIFT> middelste muisknop;
QUIT
<CTRL> linker muisknop;
STOP
<CTRL> rechter muisknop.
U kunt elke combinatie van klassen gebruiken mits deze niet overlappen.
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15 WIJZIGEN LEGENDA

Met deze optie kunt u detekst van de legenda en de kleuren van de klassen
in de legenda aanpassen. BOPAK heeft deze kleuren reeds toegekend tijdens
het classificeren. Deze kleuren komen uit een reeks kleuren die voor gebruik
in BOPAK zijn geselecteerd uit een kleurentabel (aanhangsel 7). BOPAK
probeert een optimale verdeling van kleuren over de klassen te kiezen.
U kunt alleen kleuren aanpassen van een selectie die geclassificeerd is.
Na het kiezen van deze optie verschijnt het volgende menu:
CLASSIFICEREN

WÏJZIGEN_LEGENDA

STATUS

Punt selectie

: Rasterplotter

Punt selectie

: Penplotter

Vlak selectie

: Rasterplotter

Vlak selectie

: Penplotter

Scenario selectie

: Rasterplotter

Scenario selectie

: Penplotter

— kies de optie waarvan ude tekst en/of kleuren wilt wijzigen.
Na het kiezen van de optie gaat BOPAK bepalen welke klassen voorkomen in het bestand.
Daarna verschijnt het volgende scherm:
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BOPAKversie::2.1.1
legenda tekst

kleuren

luidig
':0- 15'
'15 - 30'
'50-;90'
•90r. 120'
'•> 150'
Geen
Geen •:
Geen
Geen
Geen
:
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geon

gewenst

23

23
46
60
43 ;
32 ;
0
0
0:
0;
0
0
0
0
0
0
0
HELP

46:
60
' 43•:•

:

32
0
•

'0
0 •:

0
0:
0
:0
0
0
0
QUIT

De legenda-tekst 'Geen'en'huidige' en'gewenste' kleur '0' betekent datdeze
klasse niet ingebruikis.
Kies nieuwe kleuren voor de rasterplotter uitdeARC/INFO shadeset K5 (aanhangsel 7); kies dekleuren voor de penplotter uitde ARC/INFO shadeset
PLOTTER.SHD (aanhangsel7).
Doe het volgende omde tekst en/of kleur teveranderen:
1 Selecteer met demuispijl deklasse dieuwilt wijzigen.
2 Voer zonodig denieuwe omschrijving inomgeven door quotes ('), bijvoorbeeld '25-40'.
3 Voer zonodig hetnieuwe kleurnummer voor deze klassein.
4 Herhaal stap 1toten met 3voor elke klasse waarvoor uomschrijving
en/of kleur wilt wijzigen.
5 Kies OKom het schermteverlaten endewijzigingen doorte laten voeren
indeselectie. BOPAK gaat vervolgens alle kleuren entekst vervangen
door de door uingevoerde.
Kies QUIT om het scherm teverlaten zonder dat wijzigingen worden aangebracht indeselectie.
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16 STATUS

WIJZIGENLLEGENDA | STATUS

VERDER

Klik 'STATUS' aanomineenpopup-menu informatie te krijgen over de geselecteerde en/of geclassificeerde gegevens eneventueel aandeselectiegestelde voorwaarden. Onderstaand eeningevuld voorbeeld naselectie énclassificatie van punt- envanvlakgegevens.
Instellingenvanniveau selectie
Selectie::
Punt

item:
PUNT_ZDBE
Voorwaarde:
Nee

Vlak
item: VLAK_ZDKL
Voorwaarde:
Nee
Scenario

item:
Geen
Voorwaarde:
Nee

Classificatie:
Punt
Ja
Vlak
Ja
Scenario

:
Nee

OK

De feitelijke inhoud hangt af van uwgemaakte keuzen.
Klik 'OK' aanomdit menu teverlaten enterug te keren inhet hoofdmenu
waar u 'STATUS' hadaangeklikt.
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17 UITVOER

Met deze optie kunt ude resultaten van de BOPAK-bewerking op drie manieren presenteren:
— kaarten;
— coverages;
— overzichten.
Kaarten geven de geselecteerde informatie grafisch weer. Bij coverages worden selecties en de geografische BOPAK-basisbestanden gecombineerd.
Coverages kunnen worden gecombineerd met gegevens uit andere programma's (bijv. het Informatiesysteem Wegen Landinrichting (IWL)). Overzichten
zijn tabellen waarin de unieke waarden binnen een selectie gepresenteerd
worden met hun verdeling.
Na het kiezen van de optie uitvoer verschijnt het volgende menu:

Pulldown
TERUG

KAART

COVER

OVERZICHT

Kies een optie.

17.1 Terug
Deze optie brengt uterug naar het vorige menu.

17.2 Kaart
De optie 'KAART' omvat vier mogelijke acties. De eerste drie richten zich op
de inhoud van de piotdefinitie. Devierde actie is de feitelijke opdracht om een
kaart te maken. Hierbij wordt de piotdefinitie uitgevoerd. Een piotdefinitie, een
nieuw begrip in BOPAK, is een bestand waarin een definitie van een kaart is
opgeslagen en die BOPAK nodig heeft om een kaart te maken. Eenpiotdefinitie wordt op uw gebied bewaard als K_<NAAM>.AML. <Naam> is wat de
gebruiker zelf opgegeven heeft.
LET OP: Vermeld in de naam van de piotdefinitie de naam of aanduiding
voor het (belangrijkste) geselecteerde item en eventueel het deelgebiednummer voor de herkenbaarheid later. Herhaal deze naam in
de naam voor de piotfile om dezelfde reden.
In een piotdefinitie staan alle informatie en instellingen zoals die aanwezig zijn
op het moment van aanmaken van een kaart. Dit omvat ook de op dat mo-
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ment aanwezige bestanden met selecties. Voorwaarde is dat de bestanden
een naam hebben (dus opgegeven zijn via het scherm 'Bepalen naam infotabel' onder 'SELECTEREN'). U kunt later geen selecties toevoegen aan de
piotdefinitie, maar alleen wijzigingen aanbrengen om de layout van de kaart
aan te passen.
Na het kiezen van de optie 'KAART' verschijnt het volgende menu:
Pulldown
TERUG

KAART

COVER

OVERZICHT

Nieuwe definitie aanmaken
Bestaande definitie wijzigen
Bestaande definitie verwijderen
Kaart aanmaken

17.2.1 Nieuwe definitie aanmaken
Met deze optie maakt ueen nieuwe piotdefinitie aan. Na het aanklikken verschijnt het scherm voor piotdefinities. Het werken met het scherm voor piotdefinities staat in paragraaf 17.2.3.

17.2.2 Bestaande definitie wijzigen
Met deze optie kunt ude instellingen van een bestaande piotdefinitie wijzigen.
Deze optie gebruikt uook om de inhoud van een bestaande piotdefinitie door
te lezen.
Na het kiezen van deze optie verschijnt een popup window met op de eerste
regel _none_ en op de volgende regel(s) reeds aangemaakte piotdefinities.
De onderstaande ingevulde regels zijn voorbeelden.
Popup
_none_
K_DEF1_9999-24.AML
K_DEF2_9999.AML
K_DEF3_9999-24.AML
K_DEF4_9999-24.AML
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Kies uit deze lijst de definitie die uwilt wijzigen.
— kies _none_ als ugeen definitie wilt wijzigen en terug wilt gaan naar het
vorige menu.
Hierna volgt het inlezen van de piotdefinitie en heeft ude instellingen zoals
die op het moment van aanmaken van de piotdefinitie waren.
LET OP: Als utijdens het aanmaken van de piotdefinities bijvoorbeeld geen
selectie van puntgegevens geactiveerd had, kunt u niet alsnog een
net geactiveerde puntenselectie aan de piotdefinitie koppelen.
Het werken met het scherm met de opgeroepen piotdefinitie staat in paragraaf
17.2.3.

17.2.3 Werken met het scherm voor piotdefinities
Na de keuze voor 'Een nieuwe definitie aanmaken' (par. 17.2.1) of 'Bestaande
definitie wijzigen' (par. 17.2.2) verschijnt het scherm voor piotdefinities. Een
scherm met default informatie verschijnt voor 'Een nieuwe definitie aanmaken'
of een scherm met ingestelde waarden bij 'Bestaande definitie wijzigen'.
Het scherm met defaultinformatie ziet er als volgt uit.
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BOPAK 2.1.1
Uw keuze
Uitvoer

Terminal

Terminal

Rasterplotter:

:Penplptter

Naampiotfile
Punt;:gegeven

Geen

Locatie

Waarde

Klasse

Kleur

Geen

Vlak:gegeven

Geen

Omtrek

Waarde 1

Klasse

Kleur

Geen

Scenario's:

Geen

Omtrek

Waarde

Klasse

Kleur:

Geert::

Top, kaart

Geen

Boven:

Onder 1:

Geen

Vergravingstekens

Geen

Geen

:;Punt

Plotschaal 1•'•:

Aiiito

Auto

5000

Fragment

Nee

Nee

Ja

Kaart coördinaten

X-min:
X-max:

235565.81
239247.34

Y-max:

567770.62
579570.31

Papierformaat

AO

A0

Al

A2

IndienANDERS

X:

Papierafmetingen

X: 39

:

Y-mm:

Vlak:

Scenario

10000

25000

50000

A3

A4

Kaart
afmeting

Y; 27
Staandof liggend Liggend

Staand

Liggend

Rechts

Apart

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

,, scenario's Nee

Nee

Ja

Hoofdtitel
Subtitel
Plaats legenda

Rechts

Voorwaardenpunten Nee
,, vlakken

Verwerking

Interactive

Definitiebewaren Nee

Batch

Interactive

Nee

Ja

HUIDIGE SELECTIE(S)
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Geen

QUIT

Anders

In dit voorbeeld is uitgegaan van een nieuwe piotdefinitie. Het formulier bestaat in principe uit drie grote kolommen:
— de eerste kolom bevat de korte omschrijving van het keuze-onderdeel;
— de tweede kolom bevat de gekozen/ingestelde waarden;
— de derde kolom bevat keuzemogelijkheden, maar verschilt per regel:
* als er omlijnde waarden staan, kunt ualleen een keuze maken uit één
van die waarden. Uvult dan verder zelf niets in. Er zijn twee uitzonderingen:
— als ubij 'Papierformaat' de optie 'Anders' kiest, kunt u bij 'Indien
ANDERS' zelf de papierformaten invullen;
— bij vergravingstekens kunt ucombinaties maken door meerdere
mogelijkheden aan te klikken;
* als er cursieve waarden staan,zoals bij 'X-min' etc, dan betekent dit
dat deze waarden door BOPAK worden ingevuld en dat u deze zelf
niet kunt invullen;
* als er geen waarden staan of geen keuzemogelijkheden zijn, dan kunt
u zelf waarden of tekst invullen (tweede kolom). Dit geldt voor 'Naam
piotfile', 'Hoofdtitel' en 'Subtitel'.
Onderstaand volgen instructies voor het invullen of voor de te maken keuzes
en zonodig een toelichting voor elke regel van de piotdefinitie.
Uitvoer naar:
geef aan op welk uitvoerapparaat de plot moet komen:Terminal, Rasterplotter of Penplotter. Handiger is de plots voor de Rasterplotter aan
te maken en met optie BEHEER (hoofdstuk 8) op het scherm te bekijken.
Naam piotfile:
vul hier de naam van een piotfile in,alleen als uitvoer naar Raster- of
Penplotter gaat. Vul alleen een enkelvoudige naam in en geen filetype
met bijvoorbeeld de extensie .PLT. BOPAK plaatst voor de door u
opgegeven naam een P- (bij uw keuze voor penplotter) of een R- (bij
uw keuze voor rasterplotter).
Puntgegeven:
— Locatie
er wordt een blokje gezet op de plaats van het boorpunt;
— Waarde
er wordt een blokje gezet op de plaats van het boorpunt met daarnaast de waarde van het selectie-item;
— Klasse
er wordt een blokje gezet op de plaats van het boorpunt met daarnaast de klasse-waarde van het selectie-item;
— Kleur er wordt een gekleurd blokje gezet op de plaats van het boorpunt;
— Geen er wordt geen puntinformatie getekend op de kaart.
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Vlakgegeven:
— Omtrek
de omtrek van elk vlak in de selectie wordt getekend;
— Waarde
de omtrek van elk vlak in de selectie wordt getekend en per vlak
komt de waarde van het selectie-item te staan;
— Klasse
de omtrek van elk vlak in de selectie wordt getekend en per vlak
komt de klassewaarde van het selectie-item te staan;
— Kleur de omtrek van elk vlak in de selectie wordt getekend en het vlak
wordt ingekleurd;
— Geen er wordt geen vlakinformatie getekend op de kaart.
Scenario's:
— Omtrek
de omtrek van elk vlak in het scenario wordt getekend;
— Waarde
de omtrek van elk vlak in het scenario wordt getekend met per vlak
de waarde van het selectie-item;
— Klasse
de omtrek van elk vlak in het scenario wordt getekend met per vlak
de klassewaarde van het selectie-item;
— Kleur de omtrek van elk vlak in het scenario wordt getekend en het vlak
wordt ingekleurd volgens de kleurindeling voor de klasse;
— Geen er wordt geen vlakinformatie getekend op de kaart.
Top. kaart:
— Boven
de topografie wordt over (de lijnen en kleuren van) de kaart getekend;
— Onder de topografie wordt onder de kaart getekend;
— Geen er wordt geen topografie getekend.
Vergravingstekens:
— Geen (default); vergravingstekens worden niet afgebeeld;
— Punt vergravingstekens bij punten worden afgebeeld;
— Vlak vergravingstekens in vlakken van de vlakselectie worden afgebeeld;
— Scenario
vergravingstekens in vlakken van de scenarioselectie worden afgebeeld.
LET OP:
Combinaties van bijvoorbeeld punt- envlakvergravingstekens zijn
mogelijk.
U kunt vergravingstekens altijd laten tekenen. Bijvoorbeeld als u
geen puntselectie hebt geactiveerd en u kiest toch om puntvergra-

1 0 2 D Technisch DocumentTechnicalDocument3• 1995

vingstekens te tekenen dan worden alle puntvergravingstekens
getekend. Heeft u echter een puntselectie geactiveerd dan worden
alleen bij de punten die in uw selectie zitten vergravingstekens
getekend (voor vlakken geldt hetzelfde).
Als u vergravingstekens laat tekenen en u wilt dat weer ongedaan
maken moet u weer op de betreffende soort gegeven klikken. De
knoppen fungeren als AAN/UIT knop.
Plotschaal 1 :
— Auto
BOPAK berekent plotschaal zelf;
— 5000,.,50000
de opgegeven schaal wordt gebruikt. Bij keuze 'Terminal' als
uitvoer is de schaal altijd automatisch. Als de kaart niet op het papier
past, hakt BOPAK de plot op in stukken. Deze worden stuk voor stuk
aangemaakt.
LET OP:
BOPAK rekent voor de inpassing ook de ruimte van de legenda
mee.
Fragment:
— Nee het projectgebied (of deelgebied als u een deelgebied heeft ingesteld) wordt getekend;
— Ja
u krijgt de mogelijkheid een fragment te definiëren. Daarvoor tekent
BOPAK het onderzoeksgebied (het project of deelgebied) op het
scherm. Vervolgens kunt u met de kruisdraden een vierkant aangeven. U doet dit als volgt:
1
Kies een positie voor de kruisdraden voor de linkerbovenhoek van
het fragment dat u wilt. Druk op de linker muisknop.
2
Beweeg (met de muis) de kruisdraden naar een andere plek voor
de rechteronderhoek van het fragment. Druk op de linker muisknop.
3
BOPAK tekent nu het door u gedefinieerde vierkant rood over de
kaart.
4
Kies OK voor akkoord.
Kies OPNIEUW als u toch een ander fragment wilt en begin dan
weer bij stap 1.
Kaart
Deze worden door BOPAK ingevuld.
coördinaten:
Deze informatie kunt u gebruiken voor het bepalen van de schaal en/of
het papierformaat. De waarden staan vermeld in meters.
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Papierformaat:
— AO
maximale plotter afmeting;
— A1
hoogte =84 cm; breedte = 58cm;
— A2
hoogte = 58 cm;breedte = 42cm;
— A3
hoogte =42 cm; breedte = 29 cm;
— A4
hoogte =29 cm;breedte =21 cm;
— Anders
Ga naar devolgende regel en vul zelf de afmetingen in.

Indien
vul hier de afmetingen van het door ugekozen papier
ANDERS:
in (alleen als optie 'Papierformaat' is 'Anders').
Papier- deze worden door BOPAK ingevuld.
afmetingen:
Staand of liggend:
— LIGGEND
breedte >= hoogte;
— STAAND
hoogte >breedte.
Hoofdtitel:
geef een tekst voor de hoofdtitel (max. 25 tekens).
Subtitel:
geef een tekst voor de subtitel (max. 25 tekens).
Plaats legenda:
— Rechts
de legenda wordt naast de kaart getekend. Als de kaart niet op de
plotter past dan wordt de kaart 'opgehakt' in stukken en wordt de
legenda apart getekend;
— Apart de legenda wordt op een aparte piotfile gezet; onder aan de kaart
wordt een 'beperkte' legenda geplaatst;
— Geen er wordt geen legenda getekend. Idem beperkte legenda.
Voorwaarden punten:
— Nee voorwaarden die bij 'SELECTEREN' van puntgegevens zijn gesteld,
worden niet in de legenda opgenomen;
— Ja
voorwaarden die bij 'SELECTEREN' van puntgegevens zijn gesteld,
worden in de legenda opgenomen.
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Voorwaarden (') vlakken:
— Nee
— Ja

voorwaarden die bij 'SELECTEREN' van vlakgegevens zijn gesteld,
worden niet in de legenda opgenomen;
voorwaarden die bij 'SELECTEREN' van vlakgegevens zijn gesteld,
worden in de legenda opgenomen;

Voorwaarden (') scenario's:
— Nee voorwaarden die bij 1SELECTEREN' van scenariogegevens zijn
gesteld, worden niet in de legenda opgenomen;
— Ja
voorwaarden die bij 'SELECTEREN' van scenariogegevens zijn
gesteld, worden in de legenda opgenomen.
Verwerking:
— Batch de kaart wordt in batch aangemaakt. Hiervoor moet de optie 'Uitvoer naar' ingesteld zijn op 'Rasterplotter' of 'Penplotter';
— Interactive
de kaart wordt interactief aangemaakt.

Definitie bewaren:
— Nee de piotdefinitie wordt niet bewaard;
— Ja
de piotdefinitie wordt wel bewaard. BOPAK vraagt naar een naam.
Als er al een piotdefinitie met die naam is,dan vraagt BOPAK of
die moet worden overschreven.
OK:

uverlaat het scherm en, indien nodig,wordt de piotdefinitie aangemaakt of overschreven;

HELP:

bevat toelichting op het scherm van de plotdfefinitie;

HUIDIGE u krijgt de selecties te zien die door de piotdefinitie wordt
SELECTIES:
opgeroepen op dezelfde manier als bij optie STATUS op de hoofdbalk.
Hierbij krijgt ualleen de eerste selectie-voorwaarde te zien, ook al zijn
er meer.
QUIT:

uverlaat het scherm en er komt een vraag of uzeker weet dat u
het scherm met QUIT wilt verlaten. Uw eventuele instellingen gaan
danverloren.
Na het verlaten van het scherm worden, als ugekozen had voor
'Wijzigen bestaande piotdefinitie', de oude instellingen weer teruggehaald.
LET OP:
Na het verlaten van het scherm wordt een plot niet automatisch
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aangemaakt. Hiervoor moet ude keuze 'Kaart aanmaken' kiezen uit
het menu.

17.2.4 Bestaande definitie verwijderen
Met deze optie kunt uoverbodige piotdefinities verwijderen. Na het kiezen van
deze optie verschijnt het volgende, met voorbeelden ingevulde, menu:
Popup
_none_
K_DEF1_9999-24.AML
K_DEF2_9999.AML
K_DEF3_9999-24.AML
K_DEF4_9999-24.AML

Kies uit deze lijst de te verwijderen piotdefinitie.
Kies _none_ als ugeen definitie wilt verwijderen.

17.2.5 Kaart aanmaken
Kies deze optie om een kaart te maken volgens een bestaande piotdefinitie.
Na het kiezen verschijnt het volgende met voorbeelden ingevulde menu:
Popup
_none_
K_DEF1_9999-24.AML
K_DEF2_9999.AML
K_DEF3_9999-24.AML
K_DEF4_9999-24.AML

Kies de piotdefinitie van een kaart.
BOPAK maakt een piotbestand aan van de selecties in de definitie volgens de opgegeven parameters.
LET OP:
u geeft via de optie 'BEHEER' in het hoofdmenu de opdracht om
het piotbestand op een plotter uit te tekenen.
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Kies _none_ omterug te gaan naar het vorige menu.

17.3 Cover
Met deze optie kunt ugeactiveerde selecties koppelen aan de geografisch
BOPAK basis informatie. Erwordt daartoe een kopie gemaakt van de geografische basis informatie. Deze optie stelt u in staat om BOPAK selecties te
combineren met data in andere geografische informatiesystemen (b.v IWL).
Na het kiezen van 'cover' in het uitvoermenuverschijnt het volgende scherm:
Pulldown
TERUG

KAART

COVER

OVERZICHT

Puntencoverage
Vlakkencoverage
Beide coverages aanmaken

Aanmaken van 'Puntencoverage', 'Vlakkencoverage' of 'Beide..'
Voor alle drie opties geldt dat het relevante gegeven moet zijn geselecteerd:
— voor een puntencoverage een selectie van puntgegevens;
— voor een vlakkencoverage een selectie van vlakgegevens;
— voor optie 'Beide..' de beide voorgaande typen selecties.
Na de keuze van een optie verschijnt in alle drie gevallen het volgende
scherm:

:BOPAK 2.1.1
Nieuwe coveragenaam:

Geen

HELP
QUIT

Vul in het scherm de naam (niet meer dan drie tekens) voor de coverage in.
Aan deze naam voegt BOPAK het volgende toe:
een voorvoegsel:
P_ voor een puntencoverage;
V_ voor een vlakkencoverage;
een achtervoegsel:
<cr-nr> of <cr-nr>-<deelgebiednr>.
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<cr-nr> = ingesteld centraal registratienummer
<deelgebiednr> = nummer van eventueel ingesteld deelgebied
Als voorbeeld de bestandsnaam voor een coverage van een selectie van
puntgegevens (bijv. GLG2) in deelgebied nummer 8van projectgebied met crnr 9999:
P_<naam>_<cr-nr>-<deelgebiednr> wordt P_COVGLG2_9999-8
<naam> = door u ingevulde naam in het scherm
Bij de derde optie 'Beide...' geeft ueen naam op die in P_<naam>.... voor de
puntencoverage en in V_<naam>... voor de vlakkencoverage wordt vastgelegd.
Geeft ueen naam op en een coverage met deze naam bestaat al dan krijgt u
hiervan een melding en vraagt BOPAK of u wilt doorgaan:
— NEE brengt uterug naar het uitvoermenu;
— JA
leidt tot verwijderen van de bestaande coverage en het opslaan van
de aangemelde coverage onder de bestaande naam.

17.4 Overzicht
Met deze optie kunt uvan de geselecteerde gegevens overzichten (intabelvorm) bekijken, printen enverwijderen.
Overzichten kunnen gemaakt worden van selecties op puntgegevens, vlakgegevens en scenariogegevens. Ukunt kiezen of een overzicht gemaakt moet
worden van de waarden van het selectie-item of van de klassen. Van elk type
gegeven kunt ueen overzicht maken, dus van gegevens in numerieke en in
alfanumeriek vorm. Voorwaarde voor uitvoer bij deze optie is (vanzelfsprekend) dat het betreffende gegeven via optie 'SELECTEREN' van het hoofdmenu is geactiveerd. Er blijft van een item in de tabel slechts een type overzicht in een bestand. Dus als uvan hetzelfde item (bijv. VLAK_GLG) dat
voorkomt in bijvoorbeeld twee verschillende selecties (door verschillende
voorwaarden), voor beide selecties een overzicht wilt maken,wordt de tweede
keer de eerste overschreven.
Na het kiezen van de optie 'Overzicht' verschijnt het volgende menu:
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COVER

OVERZICHT
Puntenoverzicht waarde
Puntenoverzicht klasse
Puntenoverzicht bekijken
Puntenoverzicht printen
Puntenoverzicht verwijderen

Vlakkenoverzicht waarde
Vlakkenoverzicht klasse
Vlakkenoverzicht bekijken
Vlakkenoverzicht printen
Vlakkenoverzicht verwijderen

Scenario-overzicht waarde
Scenario-overzicht klasse
Scenario-overzicht bekijken
Scenario-overzicht printen
Scenario-overzicht verwijderen

17.4.1 W a a r d e
Met deze optie maakt u een overzicht van de waarden aan. BOPAK bepaalt
welke unieke waarden uw selectie-item heeft en geeft per unieke waarde:
— de uniek waarde;
— het absolute aandeel (aantal):
* bij punten het aantal malen voorkomen ;
* bij vlakken en scenario's de som van de oppervlakte;
— het relatieve aandeel (percentage).
De naam van het aangemaakte overzicht, afhankelijk van het type gegeven:
— Punten
T_<item>_PW.<cr-nr>
— Vlakken
T_<item>_VW.<cr-nr>
— Scenario's
T_<item>_SW.<cr-nr>
<item>
<cr-nr>

de naam van het geselecteerde item;
het ingestelde cr-nr; met een deelgebied wordt het <crnr>-<deelgebiednr>;
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_PW
_VW
_SW

puntwaarde
vlakwaarde
scenariowaarde

Een voorbeeld van een overzicht van puntwaarden:
2.1.1

BOPAK
Datum

: 19-7-1994

Cr-nr
Naam

: 9999
: DEMONSTRATIE-gebied HAREN

Gegeven
:GHG
Omschrijving: Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand

Aantal

GHG
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
Totaal

2
80
97
36
3
50
8
18
6
17
18
1
1
1
338

Percentage
0.59
23.67
28.70
10.65
0.89
14.79
2.37
5.33
1.78
5.03
5.33
0.30
0.30
0.30
100.00

17.4.2 Klasse
Met deze optie maakt ueen overzicht van de klasse-waarden aan. Deze hebt
uvia de optie 'CLASSIFICEREN' in het hoofdmenu aan de waarden van de
items toegekend. BOPAK bepaalt welke unieke klassen uw selectie-item heeft
en geeft per klasse:
— de klasse;
— het absolute aandeel (aantal):
* bij punten het aantal malen voorkomen;
* bij vlakken en scenario's de som van de oppervlakte;
— het relatieve aandeel (percentage);
— de ondergrens van de klasse;
— de bovengrens van de klasse.
De naam van het aangemaakte overzicht, afhankelijk van het type gegeven:
— Punten
T_<item> PK.<cr-nr>
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Vlakken
Scenario's

T_<item>_VK.<cr-nr>
T <item> SK.<cr-nr>

<item>
<cr-nr>

de naam van het geselecteerde item;
het ingestelde cr-nr; met een deelgebied wordt het <crnr>-<deelgebiednr>;
klassewaarden voor punten
klassewaarden voor vlakken
klassewaarden voor het scenario

_PK
_VK
SK

Voorbeeld van een overzicht van klassewaarden invlakken:
BOPAK

2.1.1

Datum

19- 7-1994

Cr-nr
Naam

9999
DEMONSTRATIE-gebied HAREN

Gegeven
VLAK_GHG
Omschrijving: Berekende of toegewezen vlak-GHG
Voorwaarden
VLAK_GHG = 1 0

Klasse

Ondergrens

B

5

Bovengrens
15

Totaal

Oppervlakte

Percentage

1,789.5

100.00

1,789.5

100.00

17.4.3 Bekijken
Met deze optie bekijkt uaangemaakte overzichten. Na het kiezen van deze
optie verschijnt het volgende met voorbeelden ingevulde menu:
Popup
Kiestetonen overzicht
_none_
T_VLAK_GHG_VK.9999-23
T_VLAK_GLG_VW.9999

Kies met de muis het te tonen overzicht.
Het overzicht wordt getoond in een apart window.
Klik QUIT (linksonder in het window) aan om het window te sluiten. Daarna verschijnt het scherm weer met de titels van uw overzichten.
Kies _none_ omterug te gaan naar het menu.
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17.4.4 Printen
Met deze optie print uaangemaakte overzichten. Na het kiezen van deze
optie verschijnt het volgende menu:
Popup
Kiesteprinten overzicht
_none_
T_VLAK_GHG_VK.9999-23
T_VLAK_GLG_VW.9999
T_DEP_NAT_SUM_VK.9999

Kies met de muis het te printen overzicht.
Hierna wordt het overzicht direct geprint. Vervolgens verschijnt het scherm
met uw overzichten weer.
Kies _none_ omterug te gaan naar het menu.
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17.4.5 Verwijderen
Met deze optie verwijdert uaangemaakte overzichten.
Met deze keuze verschijnt het volgende menu:
Popup
Kiesteverwijderen overzicht
_none_
T_VLAK_GHG_VK.9999-23
T_VLAK_GLG_VW.9999

Kies met de muis een te verwijderen overzicht.
Hierna wordt het overzicht direct verwijderd enverschijnt het scherm weer
met de rest van uw overzichten.
Kies _none_ om terug te gaan naar het menu.
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Aanhangsel 1 BOPAK data model

De onderstaande figuur geeft aan, binnen welke tabellen de project-afhankelijke gegevens zijn ondergebracht. Detabellen die door middel van een lijn
zijn verbonden, zijn aan elkaar gerelateerd. Het driehoekje geeft aan hoe de
tabellen zijn gerelateerd. Voorbeeld: één project (PROJECT) bevat meer
kaartvlakken (KRTVLAK). Eén kaartvlak (KRTVLAK) bevat meer boorpunten
(BOORPUNT).

PROJECT

PROJ_BEOOR^-

^ GEBIEDEN

WIB

VLAKGEBIED

PUNTGEBIED
CODE_VERK

• ^ KRTEENHEID |

^ BOORPUNT ^

^ KRTVLAK

568

5 9 12
HORIZONT

EENH AFGEL

VLAK AFGEL

12
T_

12

PUNT_AFGEL

4 10

12

PROJ AFGEL

BOPAK-ORACLE datamodel
De getallen die bij de tabellen staan,verwijzen naar project-onafhankelijke
tabellen. Project-onafhankelijke tabellen bevatten informatie over codes,classificaties en begrippen,waarvan bij het bodemgeografisch onderzoek gebruik
wordt gemaakt.
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SCENARIO_ALGEMEEN

VLAKGEBIED

SCENARIO_PLAN

PLAN ALGEMEEN

SCENARICLVERGELIJKING

O

PLAN.SrnUATIE

PLAN^VERGELUKJNG

KRTEENHEŒ)

SCENARIO.SrrUATTE

Aanvulling van het ORACLE-datamodel voor koppeling BOPAK-BODEP.
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GT

AFGELEID

,r
AFGEL_VERK|[

2

BEOORD

3

GEO_FOR

|

4

GT_RUBR

5

SORT_KE50

8

TKRT

9

VEEN

10

BODEM

12

TL
|

HELP.CODES

HELP.GT

GT_VERKL

6

7

|

De project-onafhankelijke tabellen.
Voorbeeld: Tabel 'SORT_KE50' bevat de legenda van de bodemkaarten met
de schaal 1 :50 000. U gebruikt die informatie bij de project-afhankelijke tabel
'KRTEENHEID'.Tabel 'GT_VERKL' bevat een beschrijving van de grondwatertrappen. Ugebruikt die informatie bij de project-afhankelijke tabellen
'KRTEENHEID' en 'BOORPUNT'.
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Aanhangsel 2 Tabellen en hun elementen

Bodemkundige gegevens waarmee u in BOPAK werkt, worden bewaard in
een ORACLE-database. Zo'n database bestaat uit tabellen met elementen. De
tabellen zijn onderling gerelateerd. De elementen bevatten de bodemkundige
gegevens.
In dit aanhangsel leest uwelke tabellen welke elementen bevatten. Er wordt
een onderscheid gemaakt tussen project-onafhankelijke tabellen en projectafhankelijke tabellen. Project-afhankelijke tabellen zijn met name van belang
bij het maken van selecties (hoofdstuk 13). Umaakt selecties op basis van
één element. Ustelt voorwaarden aan de selectie op basis van één of meer
elementen.

PROJECT-AFHANKELIJKE TABELLEN
BOORPUNT

Algemene informatie van boorpunten

CR_NR
BOOR NR

Nummer van het landinrichtingsproject
Nummer van het boorpunt (veldkaartnr + volgnr van het boorpunt)
Uniek nummer voor het punt (combinatie CR_NR + BOOR_NR)
Nummer voor een vlak, opgebouwd uit het LD-vaknr + volgnr
Bladnummer van de topografische kaart, schaal 1 : 25 000 (indeling SC-DLO)
Initialen van de karteerder
Jaar waarin de boring is uitgevoerd
Maand waarin de boring is uitgevoerd
Boring typerend voor de kaarteenheid
Hoogte t.o.v. NAP van het maaiveld nabij het boorpunt
Code voor het bodemgebruik of cultuurtoestand nabij het boorpunt
Standaardpuntencode; toevoeging voor (kenmerk v/d bovengrond)
Standaardpuntencode; subgroepdeel (subgroep bodemclassificatie)
Standaardpuntencode; cijferdeel (m.b.t. textuur, profielverloop,
veen)
Standaardpuntencode; kalkverloop (a=kalkrijk; b=kalkarm;
c=kalkloos)
Standaardpuntencode; toevoeging achter (kenmerk i/d ondergrond)
Standaardpuntencode; vergravingen (E, F, G en H)
Geschatte gemiddeld hoogste grondwaterstand (tijd: okt. t/m
maart)
Geschatte gemiddeld laagste grondwaterstand (tijd: april t/m
sept.)
Standaardpuntencode; grondwatertrap volgens Gt_rubriek voor
project
Geschatte bewortelbare diepte in cm - mv. (afronding op 5 cm)

PUNTJD
VLAK_NR
TKRT_C
KARTEERDER
JAAR
MAAND
KROON
HOOGTE
BODEM_C
STPC_VOOR
STPCLSUB
STPC_CIJF
STPC_KALK
STPC_ACHT
STPC_VERG
GHG
GLG
STPC_GT
BEW
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KOLOM._A
KOLOM_

Code van aanvullend gegeven (eigen Indeling)
Code van aanvullend gegeven (eigen indeling)

CODE_ VERKL

Code-omschrijving van extra gegevens in kolom A,
B, Cen Dthema's per kaarteenheid

CR_NR
KOLOM

Nummer van het landinrichtingsproject
Letter van de kolom, waarin (fac.) aanvullende eigenschap/kenmerk
Code in kolom A, B, C of Dvoor een niveau van de facult. eigenschap
Omschrijving van de gebruikte code van de facultatieve eigenschap

CODE
CODE OMSCH

EENH_AFGEL

Codes en (klasse-)waarden voor de (afgeleide)
thema's per kaarteenheid

CRJMR
KE_NR
AFGELEID_C
WAARDE

Nummer van het landinrichtingsproject
Volgnummer van de kaarteenheid
Code van het afgeleide gegeven
Waarde of klasse-waarde van het afgeleide gegeven

GEBIEDEN

Lijst met unieke codes en namen van deelgebieden

CR_NR
GEBIED_C
GEBIED_NAAM
EIG GEBIED

Nummer van het landinrichtingsproject
Uniek volgnummer voor een deelgebied
Naam van het deelgebied
Naam van de gebruiker die het deelgebied heeft gemaakt

HORIZONT

Informatie over de lagen (horizonten) van een boorpunt

CR_NR
BOOR_NR

Nummer van het landinrichtingsproject
Nummer van het boorpunt (veldkaartnr + volgnummer van het
boorpunt)
Laagnummer van een horizont
Bovengrens van een horizont of een traject
Ondergrens van een horizont of een traject
Code voor de horizont
Getal (factor) voor het aandeel van deze horizont in de vergraven laag
Geschatte percentage organische stof
Aard van de organische stof bij humushoudende zandbovengronden
Code van de veensoort, aanwezig in tabel VEEN
Geschatte percentage lutum
Geschatte percentage leem
Geschatte mediaan van de zandfractie
Aanduiding kalkhoudendheid (1 = kalkloos; 2 = kalkarm; 3 =
kalkrijk)
Rijpingsklasse (van 1 = geheel ongerijpt tot 5 = gerijpt)

LAAG_NR
BOVENGRENS
ONDERGRENS
HOR_CODE
MENGVERH
ORG_STOF
AARD_ORG
VEEN_C
LUTUM
LEEM
M50
KALK
RIJPING
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GECLFOFLC
K_VERZ
KOLOM_C
KOLOM_D
OPMERKING

Code van de geologische informatie
Geschatte verzadigde doorlatendheid
Code voor aanvullend gegeven in kolom C bij laaggegevens
(fac.)
Code voor aanvullend gegeven in kolom D van laaggegevens
(fac.)
Opmerking bij een horizont

KRTEENHEID

Informatie per kaarteenheid; bodemtype, grondwater, landgebruik

CR_NR
KE_NR
KEPR_VOOR
KEPR_LET
KEPR_CIJF

Nummer van het landinrichtingsproject
Volgnummer van de kaarteenheid
Kaarteenheidcode project; toevoeging voor
Kaarteenheidcode project; letterdeel (de 'vertaalde' subgroep)
Kaarteenheidcode project; cijferdeel ('vertaalde' subgroep-inhoud)
Kaarteenheidcode project; kalkverloopklasse
Kaarteenheidcode project; toevoeging achter
Kaarteenheidcode project; vergraving (code E, F, G en H)
Kaarteenheidcode project; het onderdeel grondwatertrap
Kaarteenheidcode 1 : 50 000; toevoeging voor
Kaarteenheidcode 1 : 50 000; letterdeel (de 'vertaalde' subgroepcode)
Kaarteenheidcode 1 : 50 000, cijferdeel (info over textuur bovengrond, profielverloop.veensoort)
Kaarteenheidcode 1 : 50 000; kalkverloopklasse
Kaarteenheidcode 1 : 50 000; toevoeging achter
Kaarteenheidcode 1 : 50 000; code voor vergraving (E, F, G en
H)
Kaarteenheidcode 1 : 50 000; grondwatertrap
Oppervlakte van de kaarteenheid (ha)
HELP bodemcode volgens de HELP-tabel
Indicatie voor gebruik correctiefactoren in BODEP ( =niet, *=wel)
Geschatte gemiddeld hoogste grondwaterstand (tijd: okt. t/m
maart)
Ondergrens van de geschatte GHG van een kaarteenheid
Bovengrens van de geschatte GHG van een kaarteenheid
Geschatte gemiddeld laagste grondwaterstand (tijd: april t/m
sept.)
Ondergrens van de geschatte GLG van een kaarteenheid
Bovengrens van de geschatte GLG van een kaarteenheid
Geschatte bewortelbare diepte in cm - mv. (afronding op 5 cm)
Ondergrens voor de bewortelbare diepte van een kaarteenheid
Bovengrens voor de bewortelbare diepte van een kaarteenheid
Dikte van de humushoudende bovengrond
Ondergrens van de dikte van de humushoudende bovengrond
Bovengrens voor de dikte van de humushoudende bovengrond
Percentage organische stof van de humushoudende bovengrond
Geschatte percentage lutum in de humushoudende bovengrond
Geschatte percentage leem in de humushoudende bovengrond
Geschatte mediaan van zandfractie in de humushoud. bovengrond

KEPR_KALK
KEPR_ACHT
KEPR_VERG
KEPR_GT
KE50_VOOR
KE50_LET
KE50_CIJF
KE50_KALK
KE50_ACHT
KE50_VERG
KE50J3T
KE_OPP
HELP_CODE
AFW_HELP
GHG
MIN_GHG
MAX_GHG
GLG
MIN_GLG
MAX_GLG
BEW
MIN_BEW
MAX_BEW
BOVGR
MIN_BOVGR
MAX_BOVGR
ORG
LUTUM
LEEM
M50
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KALK
AARD_BOV
LAND_AO
LAND_GO
LAND OV

Aanduiding kalkhoudendheid (1=kalkloos; 2=kalkarm; 3=kalkrijk)
Aard van de bovengrond (z=zand; k=klei; v=veen)
Percentage van de oppervlakte in gebruik als bouwland (incl.
tuinbouw)
Percentage van de oppervlakte in gebruik als grasland
Percentage van de oppervlakte niet in gebruik als gras- of bouwland

KRTVLAK

Informatie per kaartvlak; o.m. landgebruik, grondwater, bovengrond etc.

CR_NR
VLAK_NR

Nummer van het landinrichtingsproject
Het nummer voor een vlak, opgebouwd uit het LD-vaknummer +
volgnr
Uniek nummer voor elk vlak (combinatie CR_NR met VLAK_NR)
Volgnummer van de kaarteenheid
Oppervlakte van een kaartvlak
Percentage van de oppervlakte in gebruik als bouwland (incl.
tuinbouw)
Percentage van de oppervlakte in gebruik als grasland
Percentage van de oppervlakte niet in gebruik als gras- of bouwland
Gem. Hoogste Grondw.st., berekend uit GHG op punten in het
vlak
Gem. Laagste Grondw.st., berekend uit GLG op punten in vlak
Bewortelbare diepte, berekend uit BEW op punten in het vlak
Dikte van de humushoud. bovengrond, afgeleid van de informatie
in tabel KRTEENHEID

VLAKJD
KE_NR
VLAK_OPP
LAND_AO
LAND_GO
LAND_OV
VLAK_GHG
VLAK_GLG
VLAK_BEW
VLAK BOVGR

PLAN ALGEMEEN

Algemene informatie over BODEP plannen

CR_NR
GEBIED_C
PLAN_C
OMSCHRIJVING
PLAN_EIG
PLAN_DATUM
WIJZ_DATUM
SOORTJ/ERH

Nummer van het landinrichtingsgebied
Uniek volgnummer voor een deelgebied
Code voor het plan (NS; BNS; nrs 1t/m/ 9)
Korte omschrijving van het plan
ORACLE-usemaam van de eigenaar van het plan
Datum waarop het plan is gedefinieerd
Datum van de laatste wijziging van het plan
Aard van de grasland/bouwlandverhouding (F=feitelijk zoals
aangetroffen bij veldopname; O=opgegeven)
Waarde voor het opgegeven percentage grasland
Waarde voor het opgegeven percentage bouwland (100 PERC_GO)

PERC_GO
PERC_AO

PLAN_SITUATIE
CR_NR
GEBIED_C
PLAN_C
AI_VLAK_NR
HELP CODE

Plan informatie per kaartvlak
Nummer van het landinrichtingsgebied
Uniek volgnummer voor een deelgebied
Code voor het plan (NS;BNS;nrs 1t/m 9)
Uniek nummer van een vlak in een deelgebied
HELP bodemcode volgens de HELP-tabel
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PLAN_GT
PLAN_GHG
PLAN_GLG
PLAN_GVG
COR_NAT
COFLDRG
PERC_GO
PERC_AO
DEP_NAT_GO
DEP_DRG_GO
DEP_SUM_GO
DEP_NAT_AO
DEP_DRG_AO
DEP_SUM_AO
DEP_NAT_GEM
DEP_DRG_GEM
DEP_SUM GEM

Grondwatertrap, geldig voor het plan (opgave of uit GHG en
GLG
GHG volgens planinformatie
GLG volgens planinformatie
GVG volgens planinformatie
Correctie(%)_nat in verband met afwijking profiel
Correctie(%)_droog in verband met afwijking profiel
Percentage grasland van oppervlakte grasland + bouwland
Percentage bouwland van oppervlakte grasland + bouwland
Opbrengstdepressie-percentage voor grasland t.g.v. wa.overlast
Opbrengstdepressie-percentage voor grasland t.g.v. droogte
Opbrengstdepressie-percentage voor grasland (w.overlst +
droogte)
Opbrengstdepressie-percentage voor bouwland t.g.v. wa.overlast
Opbrengstdepressie-percentage voor bouwland t.g.v. droogte
Opbrengstdepressie-percentage voor bouwland (w.overlst
-i-droogte)
Opbrengstdep.% bij gemengd(perc. GO en AO) gebruik t.g.v.
watero.l.
Opbrengstdep.% bij gemengd(perc. GO en AO) gebruik t.g.v.
drg.
Opbrengstdep.% bij gemengd(perc. GO en AO) gebruik (w.o.l
+drg)

PLANJVERGELIJKING

Vergelijking van de opbrengstdepressie-resultaten
van twee plannen in hetzelfde deelgebied

CR_NR
GEBIED_C
PLAN_A
PLAN_B
AI_VLAK_NR
HEI_P_CODE_A
GT_A
GHG_A
GLG_A
GVG_A
DEP_NAT_GO_A
DEP_DRG_GO_A
DEP_SUM_GO_A
DEP_NAT_AO_A
DEP_DRG_AO_A
DEP_SUM_AO_A
DEP_NAT_GEM_A

Nummer van het landinrichtingsgebied
Uniek volgnummer voor een deelgebied
Code voor plan A (NS;BNS; PLAN_1 t/m PLAN_9)
Code voor plan B (NS;BNS; PLAN_1 t/m PLAN_9)
Uniek nummer van een vlak in het deelgebied
HELP bodemcode voor plan A volgens de HELP-tabel
Grondwatertrap, geldig voor plan A(opgave of uit GHG en GLG
GHG voor plan A
GLG voor plan A
GVG voor plan A
Opbrengstdep.% voor grasland t.g.v. wateroverlast voor plan A
Opbrengstdep.% voor grasland t.g.v. droogte voor plan A
Opbrengstdep.% voor grasland (w.overlst + droogte) voor plan A
Opbrengstdep.% voor bouwland t.g.v. wateroverlast voor plan A
Opbrengstdep.% voor bouwland t.g.v. droogte voor plan A
Opbrengstdep.% voor bouwland (w.overlst +droogte) voor plan A
Opbrengstdep.% bij gemengd(perc. GO en AO) gebruik t.g.v.
wateroverlast voor plan A
Opbrengstdep.% bij gemengd(perc. GO en AO) gebruik t.g.v.
droogte voor plan A
Opbrengstdep.% bij gemengd(perc.GO en AO) gebruik t.g.v.
wateroverlast en droogte voor plan A
HELP bodemcode voor plan Bvolgens de HELP-tabel
Grondwatertrap, geldig voor plan B(opgave of uit GHG en GLG
GHG voor plan B

DEP_DRG_GEM_A
DEP_SUM_GEM_A
HELP_CODE_B
GT_B
GHG_B
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GLG_B
GVG_B
DEP_NAT_GO_B
DEP_DRG_GO_B
DEP_SUM_GO_B
DEP_NAT_AO_B
DEP_DRG_AO_B
DEP_SUM_AO_B
DEP_NAT_GEM_B
DEP_DRG_GEM_B
DEP SUM GEM B
GHG.
GLG_ V
GVG_ _V
DEP_ NAT_GO_V
DEP_ DRG_GO_V
DEP_ SUM_GO_V
DEP_ NAT AO_V
DEP_ DRG_AO_V
DEP_ SUM_AO_V
DEP_ NAT_GEM_V
DEP_ DRG_GEM_V
DEP SUM_GEM_V

GLG voor plan B
GVG voor plan B
Opbrengstdep.% voor grasland t.g.v. wateroverlast voor plan B
Opbrengstdep.% voor grasland t.g.v. droogte voor plan B
Opbrengstdep.% voor grasland (w.overlst + droogte) voor plan B
Opbrengstdep.% voor bouwland t.g.v. wateroverlast voor plan B
Opbrengstdep.% voor bouwland t.g.v. droogte voor plan B
Opbrengstdep.% voor bouwland (w.overlst +droogte) voor plan B
Opbrengstdep.% bij gemengd(perc. GO en AO) gebruik t.g.v.
wateroverlast voor plan B
Opbrengstdep.% bij gemengd(perc. GO en AO) gebruik t.g.v.
droogte voor plan B
Opbrengstdep.% bij gemengd(perc. GO en AO) gebruik t.g.v.
wateroverlast en droogte voor plan B
Verschil in GHG tussen plan A en plan B
Verschil in GLG tussen plan A en plan B
Verschil in GVG tussen plan A en plan B
Verschil in opbr.dep.% (NAT_GO) tussen plan A en plan B
Verschil in opbr.dep.% (DRG_GO) tussen plan A en plan B
Verschil in opbr.dep.% (NAT+DRG_GO) tussen plan A en plan B
Verschil in opbr.dep.% (NAT_AO) tussen plan A en plan B
Verschil in opbr.dep.% (DRG_AO) tussen plan A en plan B
Verschil in opbr.dep.% (NAT+DRG_AO) tussen plan A en plan B
Verschil in opbr.dep.% (NAT_GEM) tussen plan A en plan B
Verschil in opbr.dep.% (DRG_GEM) tussen plan A en plan B
Verschil in opbr.dep.% (NAT+DRG_GEM) tussen plan A en pin B

PROJECT

Project-informatie; administratieve informatie en
gebruiksinformatie per project

CR_NR
SOORT_PROJEKT
PROJ_NAAM
SCHAAL
PROJ_OPP
RAP_NR

Nummer van het landinrichtingsproject
Soort of categorie voor het landinrichtingsproject
Naam van het landinrichtingsproject
Schaal waarop het gebied is gekarteerd
Oppervlakte van het landinrichtingsgebied
Nummer van het rapport van het bodemkundig/hydrologisch
onderzoek
Datum waarop met project is begonnen
Datum waarop het project is afgesloten (bij oplevering rapport)
WIB informatie; 3=3 (5=5) gradaties voor stevigheid, - = geen
WIB-geg.
Gt-indeling die is toegepast voor de punten
Rubriek voor Gt-codes in vlakken voor dit project
Naam van de eigenschap in kolom A
Omschrijving van de eigenschap in kolom A
Naam van de eigenschap in kolom B
Omschrijving van de eigenschap in kolom B
Naam van de eigenschap in kolom C
Omschrijving van de eigenschap in kolom C
Naam van de eigenschap in kolom D
Omschrijving van de eigenschap in kolom D

BEGIN_DATUM
EIND_DATUM
WIB_3_5
PUNT_GT
VLAK_GT
NAAM_A
A_VERKL
NAAM_B
B_VERKL
NAAM_C
C_VERKL
NAAM_D
D VERKL
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PROJ_AFGEL

Lijst met de afgeleide gegevens voor het project;
codes en toepassingsgebieden

CR_NR
AFGELEID_C
PUNTJ3EG
VLAK_GEG
EENH GEG

Nummer van het landinrichtingsproject
Code van het afgeleide gegeven
Opgave of dit gegeven als puntgeg. bij project voorkomt (J/N)
Opgave of dit gegeven als vlakgeg. bij project voorkomt (J/N)
Opgave of dit gegeven als eenheidgeg. bij project voorkomt (J/N)

PROJ_BEOORD

De bodemgebruiksvormen die bij een project zijn
beoordeeld

CFLNR
BEOORD C

Nummer van het landinrichtingsproject
Codering van de op bodemgeschiktheid beoordeelde bodemgebruiksvorm

PUNTGEBIED

Tabel met gegevens per punt voor unieke ligging in
deelgebied

CRJMR
BOOR_NR
GEBIED_C
Al VLAK NR

Nummer van het landinrichtingsproject
Nummer van het boorpunt (veldkaartnr + volgnr v/h boorpunt)
Uniek volgnummer voor een deelgebied
Uniek nummer van een vlak in een deelgebied

PUNT_AFGEL

Tabel met de codes en waarden voor de (afgeleide)
thema's per boorpunt

CR_NR
BOOR_NR

Nummer van het landinrichtingsproject
Nummer van het boorpunt (veldkaartnr + volgnr van het boorpunt)
Code van het afgeleide gegeven
Waarde of klasse-waarde van het afgeleide gegeven

AFGELEID_C
WAARDE

SCENARIO ALGEMEEN
CR_NR
SCENARIO_C
OMSCHRIJVING
SCEN_EIG
SCEN_DATUM
WIJZ DATUM

Nummer van het landinrichtingsproject
Code voor het planscenario
Korte omschrijving van het planscenario
ORACLE-username eigenaar van scenario
Datum waarop scenario is gedefinieerd
Datum van laatste wijziging van het scenario

SCENARIO SITUATIE
CR_NR
SCENARIO_C
GEBIED_C
PLAN_C

Algemene informatie over een scenario voor
BODEP

Tabel met deelnemende deelgebieden en
gekozen plan

Nummer van het landinrichtingsgebied
Code voor het planscenario (plannenbundel)
Nummer van het deelgebied
Code van het plan
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SCENARIO VERGELIJKING

Tabel met verschillen tussen scenariO'S

(gelijke deelgebieden, verschillende
plannen)
CFLNR
SCENARIO_A
SCENARIO_B
GEBIED_C
PLAN_A
PLAN_B
AI_VLAK_NR
HELP_CODE_A
GT_A
GHG_A
GLG_A
GVG_A
DEP_NAT_GO_A
DEP_DRG_GO_A
DEP_SUM_GO_A
DEP_NAT_AO_A
DEP_DRG_AO_A
DEP_SUM_AO_A
DEP_NAT_GEM_A
DEP_DRG_GEM_A
DEP_SUM_GEM_A
HELP_CODE_B
GT_B
GHG_B
GLG_B
GVG_B
DEP_NAT_GO_B
DEP_DRG_GO_B
DEP_SUM_GO_B
DEP_NAT_AO_B
DEP_DRG_AO_B
DEP_SUM_AO_B
DEP_NAT_GEM_B
DEP_DRG_GEM_B
DEP_SUM_GEM_B
GHG_V
GLG_V
GVG_V
DEP_NAT_GO_V
DEP_DRG_GO_V
DEP_SUM_GO_V
DEP NAT_AO V

Nummer van het landinrichtingsgebied
Code voor het planscenario A (plannenbundel A)
Code voor het planscenario B (plannenbundel B)
Nummer van het deelgebied
Code voor plan A (NS;BNS; PLAN_1 t/m PLAN_9)
Code voor plan B (NS;BNS; PLAN_1 t/m PLAN_9)
Uniek nummer van een vlak in het deelgebied
HELP bodemcode voor plan A volgens de HELP-tabel
Grondwatertrap, geldig voor plan A(opgave of uit GHG en GLG
GHG voor plan A
GLG voor plan A
GVG voor plan A
Opbrengstdep.% voor grasland t.g.v. wateroverlast voor plan A
Opbrengstdep.% voor grasland t.g.v. droogte voor plan A
Opbrengstdep.% voor grasland (w.overlst + droogte) voor plan A
Opbrengstdep.% voor bouwland t.g.v. wateroverlast voor plan A
Opbrengstdep.% voor bouwland t.g.v. droogte voor plan A
Opbrengstdep.% voor bouwland (w.overlst +droogte) voor plan A
Opbrengstdep.% bij gemengd(perc. GO en AO) gebruik t.g.v.
wateroverlast voor plan A
Opbrengstdep.% bij gemengd(perc. GO en AO) gebruik t.g.v.
droogte voor plan A
Opbrengstdep.% bij gemengd(perc. GO en AO) gebruik t.g.v.
wateroverlast en droogte voor plan A
HELP bodemcode voor plan B volgens de HELP-tabel
Grondwatertrap, geldig voor plan B(opgave of uit GHG en GLG
GHG voor plan B
GLG voor plan B
GVG voor plan B
Opbrengstdep.% voor grasland t.g.v. wateroverlast voor plan B
Opbrengstdep.% voor grasland t.g.v. droogte voor plan B
Opbrengstdep.% voor grasland (w.overlst + droogte) voor plan B
Opbrengstdep.% voor bouwland t.g.v. wateroverlast voor plan B
Opbrengstdep.% voor bouwland t.g.v. droogte voor plan B
Opbrengstdep.% voor bouwland (w.overlst +droogte) voor plan B
Opbrengstdep.% bij gemengd(perc. GO en AO) gebruik t.g.v.
wateroverlast voor plan B
Opbrengstdep.% bij gemengd(perc. GO en AO) gebruik t.g.v.
droogte voor plan B
Opbrengstdep.% bij gemengd(perc. GO en AO) gebruik t.g.v.
wateroverlast en droogte voor plan B
Verschil in GHG tussen plan A en plan B
Verschil in GLG tussen plan A en plan B
Verschil in GVG tussen plan A en plan B
Verschil in opbr.dep.% (NAT_GO) tussen plan A en plan B
Verschil in opbr.dep.% (DRG_GO) tussen plan A en plan B
Verschil in opbr.dep.% (NAT+DRG_GO) tussen plan A en plan B
Verschil in opbr.dep.% (NAT_AO) tussen plan A en plan B
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DEP_DRG_AO_V
DEP_SUM_AO_V
DEP_NAT_GEM_V
DEP_DRG_GEM_V
DEP_SUM_GEM V

Verschil in opbr.dep.% (DRG_AO) tussen plan A en plan B
Verschil in opbr.dep.% (NAT+DRG_AO) tussen plan A en plan B
Verschil in opbr.dep.% (NAT_GEM) tussen plan A en plan B
Verschil in opbr.dep.% (DRG_GEM) tussen plan A en plan B
Verschil in opbr.dep.% (NAT+DRG_GEM) tussen plan A en pin B

VLAKGEBIED

Tabel met gegevens per vlak voor unieke ligging in
deelgebied

CR_NR
VLAK_NR
GEBIED_C
AI_VLAK_NR
OPPERVLAK

Nummer van het landinrichtingsproject
Nummer voor een vlak, opgebouwd uit het LD-vaknr + volgnr
Uniek volgnummer voor een deelgebied
Uniek nummer van een vlak in een deelgebied
Oppervlakte van een kaartvlak

VLAK_AFGEL

Codes en (klasse-)waarden voor de (afgeleide)
thema's per kaartvlak

CR_NR
VLAKJMR
AFGELEID_C
WAARDE

Nummer van het landinrichtingsproject
Nummer voor een vlak, opgebouwd uit het LD-vaknr + volgnr
Code van het afgeleide gegeven
Waarde of klasse-waarde van het afgeleide gegeven

WIB

Geschiktheid en gradaties beoordelingsfactoren per
bodemgebruiksvorm

CRJMR
KE_NR
BEOORD_C

Nummer van het landinrichtingsproject
Volgnummer van de kaarteenheid
Codering van de op bodemgeschiktheid beoordeelde bodemgebruiksvorm
Gradatie voor de ontwateringstoestand (sterk ontw=1; gering = 5)
Gradatie vochtleverend vermogen (van 1 = zeer groot tot
5 = zeer gering)
Gradatie van de stevigheid van de bovengrond (N.B. 3- of
5-klassen)
Gradatie van verkruimelbaarheid (1 = goed; 2 = matig; 3 = slecht
Gradatie van de slempgevoeligheid (1 = gering; 2 = matig; 3 =
groot)
Gradatie van stuifgevoeligheid= gering; 2 = matig; 3 = groot)
Gradatie voedingstoestand (van 1= zeer hoog tot 5 = zeer laag)
Gradatie van zuurgraad (1= neutraal, 2 = zwak zuur, 3= sterk
zuur)
Betekenis van 'storende verticale waterbeweging' voor geschiktheid
Betekenis nachtvorstgevoeligheid (+ = wel; - = niet) voor geschikth.
Hellingklasse (- = geen helling; + = helling van betekenis)
Betekenis van stenigheid op de bodemgeschikth. (+ = wel; - =
niet)
Geschiktheidsklasse voor de beoordeelde bodemgebruiksvorm

ONTWATER
VLV
STEV_BOV
VERKRUIM
STA_SLEMP
STA_STUIV
VOEDING
ZUURGRAAD
STOR_VERT

NACHTVORST
HELLING
STENIGHEID
GESCH
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GT_BEOORD
INGFLONTW
INGR_VOCHT

Grondwatertrap na ingreep (opgave in verband met bodemgeschiktheids-beoordeling.
Mate van ingreep: meer (d2) of minder (d1) intensieve drainage
(tuinbouw)
Mate van ingreep: regelmatige (b2) of incidentele (b1) beregening
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PROJECT-ONAFHANKELIJKE TABELLEN

AFGELEID

Omschrijving van de code van basisgegevens en
afgeleide gegevens plus identificatie

AFGELEID_C
OMSCHRIJVING
KLAS_WAARDE

Code van het afgeleide gegeven
Omschrijving van de code van het afgeleid gegeven
Opgave of het afgeleide gegeven een klasse (k) of getalwaarde
(w) is.

AFGEL_VERKL

Deomschrijvingen van de klassen bij een code van
een (afgeleid) thema

AFGELEID_C
KLASSE

Code van het afgeleide gegeven
Symbool voor de klasse van het afgeleide gegeven (getal of
code)
Omschrijving van de klasse van het afgeleid gegeven

OMSCHRIJVING

BEOORD

Bodemgebruiksvormen en beoordelingsfactoren
voor geschiktheidsbepaling

BEOORD_C

Codering van de op bodemgeschiktheid beoordeelde bodemgebruiksvorm
Omschrijving van de bodemgebruiksvorm
Ontwateringstoestand; opgave in verband met gebruik bij geschiktheidsbeoordeling
Vochtleverend vermogen; opgave in verband met gebruik bij
geschiktheidsbeoordeling
Stevigheid van de bovengrond; (J = verpl., N = niet, F = fac.) bij
beoordeling
Verkruimelbaarheid; opgave in verband met gebruik bij geschiktheidsbeoordeling
Slempgevoeligheid; opgave in verband met gebruik bij geschiktheidsbeoordeling
Stuifgevoeligheid; opgave in verband met gebruik bij geschiktheidsbeoordeling
Voedingstoestand; (J = verplicht, N = niet, F = fac.) bij geschiktheidsbeoordeling
Zuurgraad; (J = verplicht, N = niet, F = fac.) bij geschiktheidsbeoordeling
Storing verticale waterbeweging; opgave in verband met gebruik
bij geschiktheidsbeoordeling
Nachtvorstgevoeligheid; opgave in verband met gebruik bij geschiktheidsbeoordeling
Opgave of helling moet worden ingevuld (J = verplicht; N = niet;
F = fac.)
Stenigheid; opgave in verband met gebruik bij geschiktheidsbeoordeling

OMSCHRIJVING
ONTW_STAT
VOCHT_STAT
STEV_STAT
VERKR_STAT
SLEMP_STAT
STUIV_STAT
VOED_STAT
ZUUR_STAT
VERT_STAT
NACHT_STAT
HEL_STAT
STEN STAT

BODEM

Codes voor het bodemgebruik op moment van opname
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BODEM_C
OMSCHRIJVING

Code voor het bodemgebruik of cultuurtoestand nabij het boorpunt
Omschrijving van het bodemgebruik

GEO_FOR

Lettercodes voor en omschrijvingen van geologische informatie

GEO_FOR_C
OMSCHRIJVING

Code van de geologische informatie
Omschrijving van de code van het kenmerk (afgeleid gegeven,
etc.)

GT

Grondwatertrappencodes per Gt-rubriek en sorteernummer

GT_C
GT_RUBR
GT_SORT

Code voor grondwatertrap
Code voor de groep van Gt's die toegepast wordt
Sorteervolgnummer van de Gt

GT_RUBR

Grondwatertraprubrieken met omschrijving

GT_RUBR
OMSCHRIJVING

Code voor de groep van Gt's die toegepast wordt
Omschrijving van de Gt rubriek

GT_VERKL

Lijst met GT-codes en bijbehorende GHG en GLG
(-trajectgrenzen)

GT_C
MINJ3HG
MAX_GHG
MIN_GLG
MAX_GLG

Code voor grondwatertrap
Ondergrens van de geschatte GHG van een kaarteenheid
Bovengrens van de geschatte GHG van een kaarteenheid
Ondergrens van de geschatte GLG van een kaarteenheid
Bovengrens van de geschatte GLG van een kaarteenheid

HELP_CODES

Lijst met toegestane HELP-codes

HELP_CODE
STROOM_POLDER

HELP bodemcode volgens de HELP-tabel
Code rekenformule voor de GVG berekening; P = polder-, S =
stroomgebied
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SORT_KE50

Legenda-eenheden van de bodemkaart, schaal 1:
50 000 en gesorteerd

KE50_LCK
KE50_LET

Combinatie-code van ke50_let + ke50_cijf + ke50_kalk
Kaarteenheidcode 1 : 50 000; letterdeel (de 'vertaalde' subgroepcode)
Kaarteenheidcode 1 : 50 000, cijferdeel (info. m.b.t. textuur bovengrond)
Kaarteenheidcode 1 : 50 000; kalkverloopklasse
Sorteernummer voor het combinatiedeel (ke50_lck) van de
ke50-code
Omschrijving van de kaarteenheid naar de naam van de subgroep

KE50_CIJF
KE50_KALK
KE50_SORT_NR
KE50JDMSCHR

TKRT

Lijst met nummers en namen voor topkaarten
1 :25 000 (indeling 1986)

TKRT_C

Bladnummer van de topografische kaart, schaal 1 : 25 000 (indeling SC-DLO)
Naam van het kaartblad
Minimale X-coördinaat van het kaartblad
Maximale X-coördinaat van het kaartblad
Minimale Y-coördinaat van het kaartblad
Maximale Y-coördinaat van het kaartblad
Provincie waarin het kaartblad ligt

OMSCHRIJVING
MIN_X
MAX_X
MIN_Y
MAX_Y
PROVINCIE

VEEN

Lijst met codes en omschrijvingen voor veensoorten

VEEN_C
OMSCHRIJVING

Code van de veensoort
Omschrijving van de veensoort
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Aanhangsel 3 Operatoren

De operatoren in dit aanhangsel kunt ugebruiken bij het stellen van voorwaarden. Aan de hand van de voorwaarden worden vlakken of punten geselecteerd.
Operatoren

Betekenis

BETWEEN
NOT BETWEEN

tussen de waarden (incl.)
niet tussen de waarden (incl.)
gelijk aan
niet gelijk aan (ook <>)
kleiner dan
kleiner dan of gelijk aan
groter dan
groter dan of gelijk aan
hetzelfde als (cijfers en letters)
ongelijk aan cijf./let. combinatie
'de waarde bestaat niet'
' een waarde is verplicht' *

=
!=
<
<=
>
>=
LIKE
NOT LIKE
IS NULL
IS NOT NULL

...%
%...
%..%

beginnend met
eindigend op
met ertussenin aanwezig

* niet op het scherm (bij selecteren) zichtbaar; met doorscrollen op te halen

De laatste drie operatoren worden hierna met een voorbeeld toegelicht.
Indien ualle vlakken wilt selecteren die een hoogste grondwaterstand, eindigend op een '5', hebben, noteert udat als volgt:
VLAK_GHG LIKE %5

Devolgende waarden voldoen aan deze eis: 15, 25, 135 en 5.
Indien ualle vlakken wilt selecteren die een hoogste grondwaterstand, beginnend met een '5', hebben, noteert udat als volgt:
VLAK_GHG LIKE 5%

Devolgende waarden voldoen aan deze eis:50, 55,500 en 5.
Indien ualle vlakken wilt selecteren die een hoogste grondwaterstand hebben,
waarin het cijfer 5 voorkomt, noteert udat als volgt:
VLAK_GHG LIKE%5%

Devolgende waarden voldoen aan deze eis:50, 35, 151 en 5.
Indien vlakken of punten moeten voldoen aan een bepaalde omschrijving in
plaats van aan één bepaalde waarde, plaats dan de omschrijving tussen aanhalingstekens. Noodzakelijk is dit niet, omdat het programma dit voor u regelt.
In aanhangsel 9geven we in de voorbeelden het gebruik van deze operatoren
voor lettercombinaties.
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Aanhangsel 4 Standaardclassificaties voor de begindiepte
van 'bijzondere' lagen in de ondergrond

Begindieptes van 'bijzondere' lagen in de ondergrond zijn in een project
ondergebracht als afgeleide gegevens, zowel bij punten als bij vlakken en
kaarteenheden. Op punten wordt de begindiepte aangegeven in cm -mv. Voor
vlakken komt een klassewaarde op basis van de waarden van de aangetroffen dieptes op punten. Dit geldt ook voor het afgeleide gegeven bij de kaarteenheid.
Klassen voor begindieptes van deze bijzondere lagen zijn gekoppeld aan de
standaarddiepte-indeling.

1 =SELECT; 2 = UNSELECT; 5 = HELP;7 =QUIT; 9 = STOP
STANDAARDDIEPTE-INDELING

DIEPTERUBRIEK

0
'0
20
40
60
80
100
120
130
150

250

A

B

C

D

0

0

0

0

1a

1

3a

1
2

1b

1d

4
5

3ad
3d

6

5b
7a

1ad

3

3b
5a

E

5ad

7

5d

7b

7ad

8

9a

9b

9c

9c

9d

9d

9d

7d

9ad

9d

9d

300

De afbeelding is infeite een cluster van 5 diepte-indelingen (diepterubrieken).
Rubriek A, B, C en Dbestaat elk opzich uit een reeks van niet overlappende
klassen. Elke reeks omvat tevens het gehele traject van mogelijke waarden
(is allesdekkend). Rubriek Epresenteert een set van overschrijdingsklassen.
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Voor de standaardclassificatie van begindieptes op punten (dus voor elementen die eindigen met de letters DBE) kunt u kiezen uit een van de rubrieken
A, B, C of D (par. 14.1). Bij de vrije classificatie krijgt ude standaarddiepteindeling aangeboden. Deze indeling ziet uop de voorgaande bladzijde.
Het afgeleide gegeven voor de begindiepte van een 'bijzondere' laag inde
ondergrond van vlakken en kaarteenheden is een passende klassewaarde uit
(het cluster van) de standaarddiepte-indeling voor de set van punten in het
vlak of voor de set van punten in de vlakken van de kaarteenheid. Hierbij is
standaardclassificatie Bals de meest gedetailleerde klasse-indeling gehanteerd. De waarde voor de begindiepte invlakken en voor kaarteenheden kan
dus afkomstig zijn uit de standaardclassificaties Btot en met Een is inde
voorbewerking toegekend.
Dit afgeleide gegeven bij vlakken en eenheden kunt u niet 'vrij' classificeren.
Wel is standaardclassificatie mogelijk, envoor ingekleurde uitvoer zelfs noodzaak.
Onderstaand krijgt uvoor elke rubriek de standaardclassificatie. Achter de
code voor de klasse staan de onder- en bovengrens, het voor de klasse gedefinieerde kleumummer (aanhangsel 7), een globale omschrijving van de
kleur en het nummer voor een arcering via de penplotter. Arceren via depenplotter wordt afgeraden.

Rubriek A
Klasse
code

0
1a
1b
3a
3b
5a
5b
7a
7b
9a
9b
9d

Rasterplotter
traject

kleumummer

0- 10
10- 20
20- 40
40- 60
60- 80
80-100
100-120
120-150
150-180
180-250
250-300
300- >
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55
125
120
57
22
40
132
3
171
11
20
21

Penplotter
kleur-beschrijving
rood
oranje-rood
oranje
geel
lichtgeel
heldergroen
donkergroen
lichtblauw

blauw
(paars-)blauw/
(blauw-)paarï 5
donkerpaars

arceringnummer
50
34
18
51
35
3
52
20
4
33
17
1

Rubriek B
Klasse
code

0
1
3
5
7
9
9d

Penplotter

Rasterplotter
traject

0- 10
10- 40
40- 80
80-120
120-180
180-300
300- >

kleurnummer

55
125
57
40
3
11
21

kleur-beschrijving
rood
oranje-rood
geel
heldergroen
lichtblauw
(paars-)blauw
donkerpaars

arceringnummer
50
34
51
3
20
33
1

RubriekC
Klasse
code

0
2
6
9
9d

Penplotter

Rasterplotter
traject

0- 10
10- 80
80-180
180-300
300- >

kleurnummer

55
114
175
11
21

kleur-beschrijving
rood
oranje-geel
blauwgroen
(paars-)blauw
donkerpaars

arceringnummer
50
2
36
33
1

RubriekD
Klasse
code

0
1
4
8
9d

Penplotter

Rasterplotter
traject

0- 10
10- 40
40-120
120-300
300- >

kleurnummer

55
125
10,9
170
21

kleur-beschrijving
rood
oranje-rood
geelgroen
blauw
donkerpaars

arceringnummer
50
34
19
49
1
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RubriekE
Rasterplotter

Klasse
code

1ad
1d
3ad
3d
5ad
5d
7ad
7d
9ad
9d

kleurnummer

traject

20406080100120150180250300-

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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120
57
22
40
132
3
171
11
20
21

Penplotter
kleur-beschrijving
oranje
geel
lichtgeel
heldergroen
donkergroen
lichtblauw
blauw
(paars-)blauw
(blauw-)paars
donkerpaars

arceringnummer
18
51
35
3
52
20
4
33
17
1

Aanhangsel 5 Standaardclassificaties overig

Aanhangsel 5 bevat de standaardclassificaties voor een aantal kenmerken
(elementen intabellen) met uitzondering van de classificaties van de standaarddiepte-indeling (aanhangsel 4). Hiermee geeft dit aanhangsel toelichting
op het overzicht in paragraaf14.1.
Elke standaardclassificatie begint met een korte omschrijving. Daarna volgt
een tabel met daarin per klasse gegevens op een regel. Deverstrekte gegevens verschillen naar de aard van het element. Zijn er geen numerieke waarden voor het element dan bevat de regel de volgende onderdelen:
— waarde(n) van het element (letter/cijfercombinatie(s)); zo mogelijk een
omschrijving of naam; (raster-)kleurnummer, globale omschrijving van de
kleur en nummer voor de penplotter.
Als het kenmerk een waarde in getallen heeft, worden klassen met een onderen bovengrens onderscheiden. De regel per klasse bevat dan:
— volgorde- of klassenummer; ondergrens van de klasse ; bovengrens van
de klasse; waar mogelijk een klassenaam; kleurnummer; globale omschrijving van de kleur en nummer voor arcering via de penplotter.
Deze informatie sluit aan op die in aanhangsel 6 waarin wij de standaardkaarten beschrijven; standaardkaarten waarbij standaardclassificaties zijn
ingezet.

Standaardclassificatie grondwatertrappen
In BOPAK zijn een aantal grondwatertrappenindelingen opgenomen in de
project-onafhankelijke tabellen.
Volgorde
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Klasse waarden

kleurnummer
I, la, Ie
II,Ha
Nb, lic
III, lila
1Mb
IV, IVu, IVc
V, Va, Vao,V, ad
Vb, Vbo, Vbd
VI, Vlo, Vld
VII, Vllo, Vlld
VIM,Vlllo, VIII d
Null

Penplotter

Rasterplotter

19
171
151
4
113
77
23
138
57
120
106
0

kleuromschrijving
paars
blauw
donkergroen
lichtblauw
groen
geelgroen
blauwgroen
groen
geel
oranje
rood
blanco

kleurnummer
1
4
52
20
3
19
35
33
51
18
50
0
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Voor elk project is gedefinieerd welke Gt-indeling van toepassing is (in tabel
PROJECT bij het element PUNT_GT en VLAK_GT). BOPAK haalt de relevante Gt-indeling voor het project op en kent aan de grondwatertrappen een
kleurnummer toe. Deverschillende indelingen sluiten op elkaar aan. Wij vermelden hier de actuele en meest gedetailleerde indeling van grondwatertrappen in samenhang met daaraan toegekende kleuren omdat deze de basis is
voor de kleurtoekenning bij de andere Gt-indelingen.

Standaardclassificatie GHG
Voor de indeling van de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) gebruiken we grenzen uit de grondwatertrappenindeling. De reeks van klassen loopt
van klassen met ondiepe standen naar die met diepe standen. Parallel daaraan verlopen de kleuren van paars-blauw (nat) naar rood (droog).
Deze standaardclassificatie istoe te passen op elementen intabellen die een
GHG representeren. Dit omvat dus de GHG-informatie op punten, in vlakken
en van kaarteenheden en identieke, maar elders opgeslagen GHG-informatie
inverband met BODEP (tabel in par. 14.1).
Volgorde nr

Traject

Rasterplotter
kleu rnummer

1
2
3
4
5
6
7
8

0- 5
5- 15
15- 25
25- 40
40- 60
60- 80
80-140
140- >

19
170
4
151
77
57
120
106

Penplotter
kleur-beschrijving
paars
blauw
lichtblauw
groen
geelgroen
geel
oranje
rood

arceringnummer
1
49
20
3
35
51
18
50

Standaardclassificatie GLG
Voor de indeling van de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) gebruiken
we grenzen uit de grondwatertrappenindeling. De reeks van klassen loopt van
klassen met ondiepe standen naar die met diepe standen. Parallel daaraan
verlopen de kleuren van paars-blauw (nat) naar rood (droog).
Deze standaardclassificatie is toe te passen op elementen intabellen die een
GLG representeren. Dit omvat dus de GLG-informatie op punten, in vlakken
en van kaarteenheden en identieke, maar elders opgeslagen GLG-informatie
inverband met BODEP (tabel in par. 14.1).

1 4 4 D Technisch DocumentTechnicalDocument3• 1995

Volgorde nr

Traject

Rasterplotter
kleurnummer

1
2
3
4
5
6
7
8

0- 50
50- 80
80-100
100-120
120-150
150-180
180-250
250- >

19
170
4
151
77
57
120
106

Penplotter
kleur-beschrijving

arceringnummer
1
49
20
3
35
51
18
50

paars
blauw
lichtblauw
groen
geelgroen
geel
oranje
rood

Standaardclassificatie bewortelbare diepte (BEW)
De bewortelbare diepte is tijdens de veldopname per punt vastgesteld. Het is
niet de diepte van beworteling van het gewas ter plekke, maar een schatting
van het dieptetraject (in cm en t.o.v. mv.) waarbinnen vrijwel de totale wortelmassavan een diep wortelend gewas aanwezig is.
De klassegrenzen zijn dezelfde als bij de standaardclassificatie GHG. Dit is
een keuze en geen voldongen feit.
Volgorde nr

Traject

kleurnummer

1
2
3
4
5
6
7
8
Null

0- 5
5- 15
15- 25
25- 40
40- 60
60- 80
80-140
140- >
-

Penplotter

Rasterplotter

133
120
135
137
139
156
167
134
0

kleur-beschrijving
rood
oranje
geel
lichtgroen
donkergroen
bruin
lichtpaars
donkerpaars
blanco

arceringnummer
50
18
51
3
52
20
17
1
0

Standaardclassificatie dikte humushoudende bovengrond (BOVGR)
De dikte van de humushoudende bovengrond is, alleen voor kaarteenheden
en niet voor vlakken, afgeleid uit de profielopbouw van de waarnemingspunten indeze kaarteenheid.
De klassegrenzen bij deze standaardclassificatie stemmen overeen met indelingsgrenzen van het Systeem van bodemclassificatie voor Nederland (de
Bakkeren Schelling, 1991).
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waarde

Penplotter

Rasterplotter

Klasse
traject

n
t
c
d
e

015305080-

null

kleurnummer

naam

15
30
50
80
>

zeer dun
dun
matig dik
dik
zeer dik
afwezig

135
138
156
167
134
0

kleurbeschrijving

arceringnummer

geel
groen
bruin
lichtpaars
donkerpaars

51
18
51
17
1

blanco

0

Standaardclassificatie aard humushoudende bovengrond (AARD_BOV)
Deaard van de humushoudende bovengrond (AARD_BOV intabel KRTEENHEID) isvastgesteld voor de geschiktheidsclassificatie (WIB) en geeft een
zeer globale aanduiding van de aard van de bovengrond. Detextuur van de
humushoudende bovengrond is beschreven bij de kaarteenheid (tabel
KRTEENHEID).
Klasse

Rasterplotter

waarde

naam

V

z
k

veen
zand
klei

Null

afwezig

kleurnummer

19
135
141
0

Penplotter
kleurbeschrijving

lichtpaars
geel
groen
blanco

arceringnummer
17
51
3
0

Standaardclassificatie bodemgeschiktheid (GESCH)
Elke vorm van bodemgebruik heeft een geschiktheidsclassificatie. De opbouw
van deze classificaties is uniform op het hoofdniveau, alwaar een indeling in
drie hoofdklassen iste onderscheiden. Binnen elke hoofdklasse is een onderverdeling tot middenklassen aangebracht. Deze is bij de verschillende bodemgebruiksvormen niet identiek. De standaardclassificatie bodemgeschikt-heid
maakt gebruik van deze opbouw tot middenklassen. Voor de uitwerking die
synchroon loopt met de bodemgeschiktheid voor akkerbouw, is een kleurenschema opgesteld. Hiermee kunnen alle in BOPAK opgenomen geschiktheden in kleur worden afgebeeld.Omdat BOPAK zich beperkt tot een indeling
op basis van de eerste drie posities van een geschiktheid is het mogelijk dat
alle bestaande differentiatie niet in kleur tot uiting komt.
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Geschikt,
klasse

Omschrijving
hoofdklasse

Rasterplotter
kleurnummer

Penplotter
kleur-omschrijving

arceringnummer

1
1.1
1.2
1.3
1.4

ruime
mogelijkheden

126
156
165
167
134

lichtbruin
donkerbruin
roodbruin
paarsbruin
donkerpaars

50
34
18
2
51

2
2.1
2.2
2.3
2.4

beperkte
mogelijkheden

139
136
138
140
150

groen
lichtgroen
groen
donkergroen
donkergroen

35
19
3
52
36

3
3.1
3.2
3.3

weinig
mogelijkheden

103
130
164
55

rood
oranje
donkerrood
roserood

20
4
49
33

Standaardclassificatie ontwateringstoestand (ONTWATER)
De standaardclassificatie voor de beoordelingsfactor ontwateringstoestand is
gekoppeld aan de diepte van de grondwaterstand. De gradatie loopt van 1tot
5 in de zin van diepe ('landbouwkundig gunstig') naar zeer ondiepe ('landbouwkundig ongunstig') standen. In het kleurenschema voor de classificatie
komt dit tot uiting in het verloop van een lichtgroene naar een zee donkergroene kleur.

Gradatie

Omschrijving

kleurnummer

1
2
3
4
5
Null

zeer diep
vrij diep
matig diep
vrij ondiep
zeer ondiep

Penplotter

Rasterplotter

136
138
140
151
132
0

kleur-omschrijving
lichtgroen
(licht)groen
groen
(donker)groen
donkergroen
blanco

arceringnummer
50
34
18
2
51
0
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Standaardclassificatie vochtleverend vermogen (VLV)
De standaardclassificatie voor de beoordelingsfactor vochtleverend vermogen
volgt de indeling in gradaties. Deze loopt van 1tot 5 inde zin van goede
('landbouwkundig gunstig') naar ontoereikende ('landbouwkundig ongunstig')
watervoorziening. In het kleurenschema voor de classificatie komt dit tot uiting
in het verloop van een donkerblauwe naar een lichtblauwe kleur.
Gradatie

1
2
3
4
5

Vocht-leverantie

zeer groot
vrij groot
matig
vrij gering
gering

Null

Penplotter

Rasterplotter
kleumummer

11
171
254
4
I
0

kleur-omschrijving
donkerblauw
(donker)blauw
blauw
(licht)blauw
lichtblauw
blanco

arceringnummer
50
34
18
2
51
0

Stevigheid bovengrond (STEV_BOV)
De standaardclassificatie voor stevigheid van de bovengrond gaat uit van de
gradaties, die in de reeks van 1tot 5 een afnemende stevigheid laten zien.
Het hieraan gekoppelde kleurenschema heeft paars als basiskleur en eindigt
met donkerpaars voor een geringe stevigheid. De paarse kleur in dit verband
verwijst naar veengronden.
Gradatie

Stevigheid

Rasterplotter
kleumummer

1
2
3
4
5
Null

zeer groot
vrij groot
matig
vrij gering
gering

26
33
17
19
21
0

Penplotter
kleur-omschrijving
lichtpaars
(licht)paars
paars
(donker)paars
donkerpaars
blanco

arceringnummer
50
34
18
2
51
0

Verkruimelbaarheid (VERKRUIM)
De standaardclassificatie voor verkruimelbaarheid van de bovengrond gaat uit
van de gradaties, die in de reeks van 1tot 3 een toenemende weerstand bij
verkruimelen laten zien.
Het hieraan gekoppelde kleurenschema heeft bruin als basiskleur.
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Gradatie

1
2
3

Verkruimelbaarheid

Rasterplotter
kleurnummer

gemakkelijk
vrij gemakkelijk
moeilijk

Null

168
165
122
0

Penplotter
kleur-omschrijving
donkerbruin
bruin
lichtbruin
blanco

arceringnummer
50
34
18
0

Slempgevoeligheid (STA_SLEMP)
De standaardclassificatie voor slempgevoeligheid van de bovengrond gaat uit
van de gradaties, die in de reeks van 1tot 3 een toenemende kans op verslemping aangeven.
Het hieraan gekoppelde kleurenschema heeft grijs als basiskleur.
Gradatie

1
2
3

Gevoeligheid
verslemping

gering
matig
groot

Null

Penplotter

Rasterplotter
kleurnummer

29
236
255
0

kleur-omschrijving
lichtgrijs
grijs
donkergrijs
blanco

arceringnummer
50
34
18
0

Stuifgevoeligheid (STA STUIV)
De standaardclassificatie voor stuifgevoeligheid van de bovengrond gaat uit
van de gradaties, die in de reeks van 1tot 3 eentoenemende kans op verstuiving aangeven.
Het hieraan gekoppelde kleurenschema heeft geel als basiskleur.
Gradatie

1
2
3
Null

Gevoeligheid
verstuiven

gering
matig
groot

Penplotter

Rasterplotter
kleurnummer

135
35
22
0

kleur-omschrijving
donkergeel
geel
lichtgeel
blanco

arceringnummer
50
34
18
0
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Voedingstoestand (VOEDING)
Destandaardclassificatie voor voedingstoestand van de grond gaat uit van de
gradaties, die in de reeks van de cluster 1.1, 1.2 en 1.3 tot de cluster 5.1, 5.2
en 5.3 een afname in de voedselrijkdom aangeven.
Het hieraan gekoppelde kleurenschema gaat van groen voor de eerste cluster
naar oranje voor de laatste cluster.
Gradatie

Voedingstoestand

1.1, 1.2, 1.3 zeer hoog
2.1,2.2,2.3 vrij hoog
3.1, 3.2, 3.3 matig
4.1,4.2,4.3 vrij laag
5.1, 5.2, 5.3 zeer laag
Null

Penplotter

Rasterplotter
kleurnummer
119
118
116
114
130
0

kleur-omschrijving
donkergroen
lichtgroen
geelgroen
lichtgeel
oranje
blanco

arceringnummer
50
34
18
2
51
0

Zuurgraad (ZUURGRAAD)
De standaardclassificatie voor zuurgraad van de (boven)grond gaat uit van de
gradaties, die in de reeks van 1tot 3 een toename van de zuurgraad aangeven.
Het hieraan gekoppelde kleurenschema gaat uit van groen voor neutraal en
eindigt met oranje voor de hoogste zuurgraad.
Gradatie

Zuurgraad

Rasterplotter
kleurnummer

1
2
3
Null

neutraal
zwak zuur
sterk zuur

Penplotter
kleur-omschrijving

arceringnummer

140
135
106

groen
geel
oranje

50
34
18

0

blanco

0

Standaardclassificatie voor beoordelingsfactoren met een indicatief karakter
De beoordelingsfactoren:
- storende verticale waterbeweging (STOR_VERT);
- nachtvorstgevoeligheid (NACHTVORST);
- hellingklasse (HELLING);
- stenigheid (STENIGHEID);
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worden in kleur afgebeeld, maar de set van mogelijke waarden voor deze
factoren is beperkt tot een code '+' en een code '-'. De code '+' om aan te
geven dat de factor van betekenis is bijde beoordeling van de kaarteenheid
in het gebied en een code '-' wanneer deze dat niet is.
Gradatie

Indicatie

kleurnummer
+

Null

heeft invloed
geen invloed

Penplotter

Rasterplotter
kleur-omschrijving

arceringnummer

rood
groen

106
140
0

blanco

50
34
0

Aanhangsel 6vermeldt de tekst die op de standaardkaarten komt te staan.
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Aanhangsel 6 Beschrijving standaardkaarten

Voor kaarten via de optie 'STANDAARDKAARTEN' in het BOPAK-hoofdmenu
gelden de volgende opmaakregels:
— de topografische ondergrond,voorzover aanwezig, op alle kaarten afbeelden;
— vergravingstekens op alle kaarten weergeven m.u.v. de boorpunten- en de
vlaknummerkaart;
— bodemlijnen weergeven met zwarte getrokken lijnen;
— vergravingslijnen met onderbroken lijnen;
— Gt-lijnen met blauwe, getrokken lijnen;
— bij de kaarten een legenda aanbrengen,
* uitgezonderd hiervan zijn de kaarteenheid-kaarten BODEMTYPEN,
KAARTEENHEDEN en HELP-BODEMCODE, waar de naam in het vlak
op de kaart isvermeld, vanwege het grote aantal denkbare legendaeenheden.
LET OP:

De af te beelden Gt-informatie wordt afgestemd op de indeling die
voor het projectgebied van kracht is. Deze indeling kunt uvia de
functie 'BLADEREN' opzoeken in de project-afhankelijke tabel
PROJECT met aanvullende informatie in de project-onafhankelijke
tabellen GT_RUBR en GT.

LET OP:

Standaardkaarten met informatie over geschiktheid of beoordelingsfactoren worden alleen gemaakt als de project-afhankelijke
tabel WIB de aangeklikte aanvraag van gegevens kanvoorzien.
BOPAK is ingericht omvoor de actuele toestand envoor detoestand na ingreep een bodemgeschiktheidskaart te maken van de
bodemgebruiksvormen akkerbouw, bloembollenteelt, bosbouw,
fruitteelt, maïs,glastuinbouw, vollegrondstuinbouw en weidebouw.

1 Kaarten met boorpunt-informatie; het gegeven wordt ontleend aan
tabel BOORPUNT
Kaarttitel
BOORPUNTENKAART

Gegeven
BOOR_NR

GT-BOORPUNT

STPC_GT

GHG (cm -mv.)
GLG (cm -mv.)
BEWORTELBARE DIEPTE

GHG
GLG
BEW

Weergave
nummer van het boorpunt,
opgebouwd uit veldkaartnummer en een volgnummer van
de boring;
waarde van STPC-GT; weergave is afhankelijk van de
gebruikte Gt-indeling in het
project.
waarde van GHG;
waarde van GLG;
waarde van BEW;
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2 Kaarten met kaartvlak-informatie; het gegeven wordt ontleend aantabel KRTVLAK
Kaarttitel
VLAKNUMMERKAART

Gegeven
VLAK_NR

GHG (cm - mv.)

VLAK_GHG

GLG (cm - mv.)

VLAK_GLG

BEWORTELBARE DIEPTE

VLAK_BEW

Weergave
nummer van het vlak, opgebouwd uit een LD-vaknummer
en een vlakvoignummer;
klasse-waarden van
VLAK_GHG, in kleur;
klasse-waarden van
VLAK_GLG, in kleur;
klasse-waarden van
VLAK_BEW, in kleur;

3 Kaarten met kaarteenheid-informatie; het gegeven wordt ontleend aan
tabel KRTEENHEID
Kaarttitel
GT-KAART

Gegeven
KEPR_GT

HELP-BODEMCODE

HELP CODE

GHG (cm - mv.)

GHG

GLG (cm - mv.)

GLG

BEWORTELBARE DIEPTE (cm - mv.)

BEW

DIKTE HUMUSH. BOVENGR.
(cm-mv.)
AARD HUMUSH. BOVENGROND

BOVGR
AARD_BOV

BODEMTYPENKAART

[KEPR_VOOR,
KEPR_LET,
KEPR_CIJF,
KEPR_KALK,
KEPR_ACHT]

KAARTEENHEDEN

[KEPR_VOOR,
KEPR_LET,
KEPR_CIJF,
KEPR_KALK,
KEPR_ACHT,
KEPR_GT]
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Weergave
kaarteenheidcode project;
onderdeel grondwatertrap;
HELP-bodemcode volgens de
HELP-tabel; weergave in
kleur volgens de
1 : 50 000 codering
max. 8 klassen, klassewaarde in kleur;
max. 8 klassen, klassewaarde in kleur;
max. 8 klassen, klassewaarde in kleur;
max. 5 klassen, klassewaarden in kleur;
veen, zand, klei, weergave in
kleur;
weergave in kleur volgens de
1 : 50 000 codering;

weergave in kleur volgens de
1 : 50 000 codering;

4 Kaarten m e t informatie over geschiktheid en b e o o r d e l i n g s f a c t o r e n ; het
g e g e v e n w o r d t ontleend aan tabel W I B
Kaarttitel

Gegeven
GESCH

GESCHIKTHEID
ONTWATER
ONTWATERINGSTOESTAND
VLV
VOCHTLEVEREND VERMOGEN
STEVIGHEID BOVENGROND

STEV_BOV

VERKRUIMELBAARHEID

VERKRUIM

SLEMPGEVOELIGHEID
STUIFGEVOELIGHEID
VOEDINGSTOESTAND

STA_SLEMP
STA_STUIV
VOEDING

ZUURGRAAD

ZUURGRAAD

STOR_VERT
STORENDE VERT. WATERBEWEGING STOR_VERT
NACHTVORST
NACHTVORTSGEVOELIGHEID
HELLING
HELLINGKLASSE
STENIGHEID

STENIGHEID

GT NA INGREEP

GT BEOORD

Weergave
ruime, beperkte, weinig mogelijkheden
zeer diep, vrij diep, matig
diep, vrij ondiep, zeer ondiep
zeer groot, vrij groot, matig,
vrij gering, gering
3-deling of 5-deling; kan per
project variëren; kijk in tabel
PROJECT
3-deling: zeer groot, vrij groot
tot matig, gering
5-deling: zeer groot, vrij
groot, matig, vrij gering, gering
gemakkelijk, tamelijk gemakkelijk, moeilijk
gering, matig groot
gering, matig, groot
zeer hoog, vrij hoog, matig,
vrij laag, zeer laag
neutraal, zwak zuur, sterk
zuur
+ of+ (wel) of - (niet)
+ (helling van betekenis) of (geen helling)
aanwezig (+), niet aanwezig
(-)
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Aanhangsel 7 Kleurcodes voor rasterplotter en arceringen
voor penplotter

1 Standaardkleuren en arceringen voor de 16 klassen bij de 'vrije'classificatie
Bij de optie om zelf klassegrenzen aan te geven, 'vrije classificatie' (par.
14.2.1), ondersteunt BOPAK de procedure met het aanbieden van maximaal
16 klassen. Bij elke klasse is een kleur voor de rasterplotter en een arcering
voor de penplotter gedefinieerd. De kleurenreeks loopt van roodvoor klasse 1
via groen voor klasse 8 naar donkerpaars voor klasse 16. Deze reeks stemt
overeen met de kleurenreeks bij de standaarddiepte-indeling.
De reeks van maximaal 16 klassen met kleurnummers en arceemummers
volgt hierna met per regel:
— (klasse)volgordenummer;
— kleurnummer (uit ZESRI-K5 tabel);
— globale omschrijving van de kleur;
— het nummer voor een penplotter.

Klassenummmer

kleurnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Penplotter

Rasterplotter

55
125
120
114
57
22
109
40
132
175
3
171
170
11
2
21

kleuromschrijving
rood
oranje-rood
oranje
oranje-geel
geel
licht-geel
geelgroen
heldergroen
donkergroen
blauwgroen
lichtblauw
blauw
blauw
(paars)blauw
0(blauw)paars
donkerpaars

arceringnummer
50
34
18
2
51
35
19
3
52
36
20
4
49
33
17
1

Een piotfile van het schema van alle kleuren in shadeset (ZESRI) K5 is aanwezig op de directory BOPAK$EXAMPLES. Neem hiervoor contact op met uw
beheerder.
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BOPAK zorgt ervoor dat uitvoer via een andere rasterplotter (bijv. CALCOMP)
toch dezelfde kleuren oplevert.
De standaardset voor de penplotter gaat uit van de penkleur rood voor klasse
1 tot en met 4, groen voor de klasse 5tot en met 8, blauw/violet voor klasse 9
tot en met 12 en zwart voor klasse 13tot en met 16. Binnen elke kleur is
telkens dezelfde volgorde van vier verschillende arceringen.
LET OP:

Vlakken arceren met de penplotter is een tijdrovende activiteit. Daarom sterk beperken. In
feite is een penplotter het beste te gebruiken
voor lijnen en waarden. Een aantal standaardkaarten geven daarom waarden invlakken in
plaats van ge-arceerde vlakken.

2 Toekenning van kleuren en arceringen bij minder dan 16 klassen
Bij minder dan 16 klassen -wat vaak het geval zal zijn- verdeelt BOPAK het
kleurenpalet van de 16 klassen zo goed mogelijk over de aanwezige klassen
onder handhaving van de volgorde van kleuren. Dus roodvoor de eerste
klasse en paars voor de laatste klasse. Daartussen wordt een evenwichtige
selectie gemaakt.
Een overeenkomstige bewerking wordt voor de penplotter uitgevoerd.

3 Wijzigen van de kleurstelling
U kunt de instelling van de kleuren/arceringen naar wens veranderen met de
optie WIJZIGENJ-EGENDA van het hoofdmenu. U kunt een andere kleur uit
de reeks van 16 kleuren kiezen of een kleumummer uit de shadeset K5. Voor
een verandering van de nummers voor de arceringen moet ude ARC/INFO
user guide (bij uw BOPAKbeheerder) raadplegen.

4 Kleuren van de standaarddiepte-indeling
De kleuren van de standaarddiepte-indeling zijn te vinden in aanhangsel 4. Ze
zijn daar toegevoegd aan de indelingen van de klassen met begindiepte-trajecten.
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Aanhangsel 8 Fout/idee formulier

DLO-Staring Centrum/Landinrichtingstdienst
BOPAK II
Fout/idee-formulier

Naam gebruiker:
Workstation
Instelling:
Adres:
Telefoon:
Datum:

Het betreft een Fout/Idee

BOPAK-versie:
Foutcategorie: F/ E/ C
F = fatale fout
E = Error
C = Cosmetica
Beschrijving:
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Naam gebruiker:
Workstation
Instelling:
Adres:
Telefoon:

alleen voor gebruik ontwikkelaars
Geregistreerd door:
Oplossing:

Datum oplossing:

Datum:

Oplossing door:

Gebruikersdocumentatie:
Ja/Nee
Onderdeel:
Technische Documentatie:
Ja/Nee
Onderdeel:
Beheerdersdocumentatie:
Ja/Nee
Onderdeel:
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Versie:

Aanhangsel 9 Voorbeelden

Inleiding
Vaak terugkomende vragen hebben we verwerkt tot een procedure voor
standaardkaarten. Hiervoor verwijzen we naar hoofdstuk 12van de handleiding.
We hebben vijf voorbeelden opgenomen waarin we het antwoord op een
praktijkgerichte vraag via een aantal stappen door BOPAK in beeld (laten)
brengen. In het eerste voorbeeld doen we dit in kleine stappen. Hierdoor
werkt dit tevens als een instructie-voorbeeld bij de handleiding. Als een actie
duidelijk beschreven staat in een paragraaf vermelden we het nummer van de
paragraaf tussen haakjes bij deze actie.
Devoorbeelden illustreren dat BOPAK antwoord geeft op specifieke vraagstellingen:
— voorbeeld 1beschrijft een selectie van gemiddeld laagste grondwaterstanden (GLG) invlakken, die beperkte omvang is omdat we een eenvoudige
voorwaarde stellen
— voorbeeld 2 geeft aan hoe we plekken voor zandafgraving kunnen selecteren die aan zekere voorwaarden moeten voldoen;
— voorbeeld 3 beschrijft de selectie van devlakken waar zand met een
goede kwaliteit uit de ondergrond gehaald kan worden voor verbetering
van de draagkracht van de bovengrond;
— voorbeeld 4 zet uiteen hoe we gronden kunnen situeren waar de voorwaarden voor de aanleg van een waterplas vervuld worden;
— voorbeeld 5 gaat in op het werken met BODEP en de presentatie van
gegevens over opbrengstdepressie bij verschillende plan-situaties voor
een enkel gebied en voor een cluster van gebieden in een 'scenario'.
Het gebied voor de voorbeelden is testgebied Haren (Groningen) met het
centraal registratienummer 9999 (cr-nr= 9999). Met dit gebied starten we in
voorbeeld 1. Invoorbeeld 2 maken we een deelgebied aan dat de naam
POMP krijgt en het deelgebiednummer 31voert. Zowel POMP als 31 zijn
willekeurig gekozen. Dit deelgebied gebruiken we ook invoorbeeld 4. Voor
voorbeeld 5 maken we nogtwee deelgebieden aan,onder andere om een
'scenario' te kunnen samenstellen.
Piotfiles van voorbeelden zijn aanwezig bij de BOPAK-software op de directory BOPAK$EXAMPLESonder de naam VOORBEELD\GRA of EXA*.GRA.
Neem contact op met uw beheerder als udeze voorbeelden wilt plotten.
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Voorbeeld 1

DE GEMIDDELD LAAGSTE GRONDWATERSTAND IN HET TESTGEBIED
Situatieschets en vraagstelling
Intestgebied Haren willen we een overzicht hebben van de Gemiddeld Laagste Grondwaterstanden (GLG) in de vlakken. We zijn alleen geïnteresseerd in
de vlakken waarin de GHG dieper is dan 15 cm (GHG >= 15). Omdat we
hiervan een kaart willen hebben met kleurindeling, moeten we de waarden in
de vlakken classificeren. We gebruiken hiervoor een standaardclassificatie,
die reeds in BOPAK aanwezig is (aanhangsel 5).
We willen het resultaat in beeld gebracht zien met eentopografische ondergrond.
De procedure in stappen
*Starten en gebied kiezen
1 Start BOPAK (2.4).
Erverschijnt een scherm met een veld: CR-nummer.
2 Vul in CR_nummer: 9999.
Erverschijnt een menubalk aan de bovenkant van het scherm.
3 Controleer de keuze van het gebied door STATUS aan te klikken (7).
Erverschijnt een scherm met informatie: CR-nummer 9999; projectnaam Demonstratiegebied Haren; deelgebiednummer 0; deelgebied
Geen.
4 Klik OK aan en vervolgens VERDER (9).
Detweede balk van het hoofdmenu verschijnt.
*Selecteren van vlakgegevens metvoorwaarden
5 Klik SELECTEREN aan.
Een pulldownmenu verschijnt.
6 Klik 'Vlakgegeven: Nieuw' aan (13.1).
Het scherm voor de selectie verschijnt (activeren met muis envervolgens met pijltjestoetsen en returntoets de opties afhandelen).
7 Voer de selectie uit met de instructies in paragraaf 13.1 voor de volgende
inte voeren gegevens:
naam tabel
naam element
voorwaarde
Element kiezen KRTVLAK
VLAK_GLG
Voorwaarden
KRTVLAK
VLAK_GHG
>= 15
8 Klik 'JA' aan om de gegevens te bekijken (13.1).
Controleer de gegevens of deze bestaan uit vlakken met een waarde
voor het item VLAKJ3LG.
9 Geef als naam bijvoorbeeld GLG1 op (verwijder daarvoor eerst het opschrift 'Geen' in het invulscherm) en verlaat het scherm met OK.
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De vlakgegevens worden opgeslagen met bestandsnaam
VJ3LG1.9999;
u keert terug naar de tweede balk van het hoofdmenu.
10 Klik 'CLASSIFICEREN' aan op de balk.
Er verschijnt een pulldown-menu.
11 Kies 'Vlak selectie :Standaard'.
De geselecteerde waarden voor VLAK-GLG worden voorzien van de
(identieke) klassewaarde en nummers voor raster- en penplotteruitvoer;
daarna verschijnt de hoofdbalk weer (wachten op pieptoon alvorens
met een nieuwe actie door te gaan).
12 Klik op deze hoofdbalk STATUS voor controle (16).
Een popupscherm verschaf informatie over de geselecteerde items en
de toestand van al of niet geclassificeerd zijn.
13 Verlaat het scherm met OK.
De hoofdbalk verschijnt.
*Eenkaart maken
14 Klik UITVOER aan (17).
Een korte menubalk verschijnt met vier opties.
15 Kies voor optie KAART (17.2).
Een pulldownmenu komt onder de optie met vier opties.
16 Klik 'Nieuwe definitie aanmaken' aan (17.2.3).
Een scherm verschijnt voor het opgeven van de parameters van de
piotdefinitie.
17 Doe de volgende keuzes door het item in het rechter blok aan te klikken
('geen actie' of 'overslaan' betekent doorgaan met volgende regel).
uitvoer naar:
Rasterplotter
naam piotfile:
GLG1
puntgegeven:
'geen actie'
vlakgegeven:
Kleur
scenario's:
'geen actie'
top. kaart:
Boven
vergr.tekens:
Vlak
plotschaal 1:
10000
fragment:
'geen actie'
kaartcoordinaten: 'geen actie'
papierformaat: A2
indien ANDERS: 'geen actie'
papierafmeting: 'geen actie'
staand/liggend: Liggend
hoofdtitel:
GEM. LAAGSTE GRONDW.
subtitel:
bij GHG dieper dan 15cm
plaats legenda: Rechts
voorwaarden ptn: Nee
,, vlakken:
Ja
,, scenario's:
'overslaan'
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verwerking:
Interactive
definitie bewaren:
Ja
18 Klik HUIDIGE SELECTIE(S) aan om bevestigd te zien welke selectie binnen de definitie is opgenomen
een identiek popupscherm als onder STATUS verschijnt
19 Klik OK aan om de definitie vast te leggen
er vindt een controle plaats, daarna komt een popupscherm
20 Geef de naam 'GLG1' op en klik OK aan
de UITVOER-balk komt terug
21 Klik 'KAART' en daarna 'Kaart aanmaken' in het pulldownmenu aan
er verschijnt een popupscherm met de aanwezige piotdefinities
22 Klik K_GLG1.AML aan
de kaart wordt interactief aangemaakt
u moet wachten tot dit proces is afgelopen (m.a.w. tot de pijlpunt terugkeert als u met de muis (cursor) in het pulldownmenu staat)
*Kaartbekijken
23 Klik op de menubalken de optie TERUG aan totdat ubij de eerste balk
van het hoofdmenu bent
24 Klik optie BEHEER aan,vervolgens 'Piot-bestanden' (8.2) en kies 'Rasterplots bekijken' (8.2.1)
er verschijnt een popupscherm met daarin de namen van de aanwezige rasterplotbestanden
25 Kijk of R_GLG1.GRA aanwezig is; zoja klik deze aan,
vervolgens verschijnt de kaart op het ARC PLOT scherm.
26 Vergroot (en verklein weer) de kaart met PAN/ZOOM voor de details
27 Beëindig de afbeelding door Return te geven in het (achterliggende) DECTERMscherm
u komt terug in het popup-menu
28 Kies 'none' in het popup-menu
u keert terug op de BEHEERbalk
29 Keer terug naar de balk van het hoofdmenu met TERUG
LET OP: het komt voor dat in het DECTERM-window een melding verschijnt:
'% DCL-W-NOCOMD, nocommand on line, reenter with first alphabetic character' Neem in dat geval contact op met de beheerder
30 STOP of ga door met een volgend voorbeeld.
De piotfile voor deze kaart is onder de naam VOORBEELD1.GRA aanwezig
op BOPAK$EXAMPLES.
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Voorbeeld 2

PLEKKEN VOOR ZANDAFGRAVING
Situatieschets en vraagstelling
Intestgebied Haren zoeken we ten zuiden van de spoordijk een geschikte
plek voor zandafgraving. We stellen als voorwaarde dat het zand aan de oppervlakte begint, er geen afwijkende lagen in de ondergrond voorkomen en
het grondwater ook in de winter tamelijk diep blijft. Verder stellen we als eis
dat de oppervlakte van het vlak met gronden die aan deze voorwaarden voldoen, tenminste 2 ha groot is.
We willen het resultaat op een kaart in beeld gebracht zien die voorzien is
van een topografische ondergrond. Het resultaat moet zijn (de ligging van) de
geselecteerde vlakken met de (vlak-)waarde voor de zanddiepte in kleur.
Verder moeten,alleen in deze vlakken, de boorpunten te zien zijn met de
begindiepte van de zandondergrond incm -mv. daarbij genoteerd.
Uitwerken van de vraag
* Deelgebiedselectie
Devraag naar een plek voor zandafgraving heeft betrekking op het deel van
het gebied ten zuiden van de spoorlijn.We gaan dit gebied eerst als deelgebied afzonderen onder de naam POMP, met deelgebiednummer 31. Om een
(gesloten) omtrek van het deelgebied te krijgen, kiezen we voor de optie
'kopiëren van lijnen'van de bodemkaart.
* Selectie van vlakgegevens en selectie van puntgeqevens
Het resultaat isterug te vertalen naar een selectie van kaartvlakken en een
selectie van puntgegevens, beide met informatie over de begindiepte van de
zandondergrond.
Begindieptes van de zandondergrond zijn opgeslagen als afgeleide gegevens.
BOPAK biedt bij de optie SELECTEREN (hoofdmenu) deze gegevens voor
vlakken aan via tabel VLAK_AFGEL-ZDKL met het element VLAK-ZDKL. De
waarden van VLAK-ZDKL zijn klassewaarden (=trajecten van begindiepte van
de zandondergrond) volgens de standaarddiepte-indeling .
BOPAK biedt bij de optie SELECTEREN uit het hoofdmenu de puntgegevens
aan via tabel PUNT_AFGEL-ZDBE met het element PUNT-ZDBE. De waarden
voor PUNT-ZDBE zijn zanddieptes incm -mv.
* Het stellen van voorwaarden
1 Zand aan de oppervlakte
De eis dat de gronden aan de oppervlakte uit zand bestaan, brengen we in
als voorwaarde dat de begindiepte van de zandondergrond ineen vlak de
waarde 0 heeft (VLAK-ZDKL = waarde 0) bij de selectie van de vlakgegevens.
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2 Geenkeileem ofandereniet-zandlagen
Devoorwaarde dat er geen keileem of een andere niet-zandlaag in de ondergrond mag voorkomen, betekent dat in de code van de kaarteenheid hierover
ook geen informatie te vinden moet zijn. Ofwel het onderdeel van de code
'toevoeging achter' die informatie over de ondergrond kan geven, moet leeg
zijn. Vertaald in de terminologie van de tabellen en elementen leidt dit tot de
formulering: intabel KRTEENHEID moet het element KEPR_ACHT voldoen
aan de operator 'IS NULL'. Ook deze voorwaarde stellen we bij de selectie
van de VLAK-ZDKL vlakgegevens.
3 Grondwaterdiep in dewinter
De eis dat onder de huidige omstandigheden het grondwater in de winter ook
betrekkelijk diep blijft, vertalen we naar devoorwaarde dat VLAK_GHG in
tabel KRTVLAK groter (>) dan 40 moet zijn. Dit wordt de derde voorwaarde bij
de selectie van vlakgegevens.
4 Oppervlakte meer dan2ha
De eis dat de oppervlakte tenminste 2 ha moet zijn, brengen we ook in als
voorwaarde bij de selectie van vlakken. Dit komt neer op de keuze van het
element OPPERVLAK uit tabel VLAK_GEBIED met opgave van de voorwaarde >=waarde 2.
LET OP: De keuze van tabel VLAKGEBIED is hier noodzakelijk omdat we
werken met een deelgebied. Voor een deelgebied zijn de tabellen
VLAKGEBIED en PUNTGEBIED de houders van de exacte informatie over oppervlak en over voorkomende punten. De inhoudelijk
gelijke informatie van opgesplitste vlakken staat intabel KRTVLAK.
De inhoudelijke gelijke informatie van kaartvlakken, zoals de code
van de kaarteenheid en de HELP-code staan intabel KRTEENHEID.
De bovenstaande voorwaarden stellen we ook bij het SELECTEREN van het
afgeleide gegeven PUNT-ZDBE omdat we hierdoor alleen informatie over de
begindiepte van zandondergrond krijgen op boorpunten in geselecteerde vlakken.
De procedure in stappen
*Selectie vandeelgebied nummer31POMP
1 Start BOPAK (2.4)
er verschijnt een scherm met een veld CR_NR
2 Vul in CR_NR: 9999 en klik 'OK' aan
er verschijnt een menubalk aan de bovenkant van het scherm
3 Klik met de muis DEELGEBIED aan (6)
er verschijnt een pulldown-menu
4 Klik 'Nieuw: digitaliseren grenzen' aan (6.3)
op het scherm komt een optie voor de bodemkaart of topografische
kaart
5 Klik 'bodemkaart' aan
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er verschijnt een window voor opgave van deelgebiednummer en -naam
6 Vul een niet gebruikt deelgebiednummer in (in dit voorbeeld 31), geef als
naam POMP op enverplaats het scherm naar onderzijde beeldscherm
BOPAK controleert of het deelgebiednummer reeds bestaat;
de opgegeven kaart wordt op het scherm getekend;
aan de bovenkant van het scherm verschijnt een menubalk
7 Klik optie 'LIJNEN' aan (6.3.1)
een pulldownmenu met drie opties verschijnt
8 Kies 'bestaande lijnstukken kopiëren' en lees zonodig de instructies in
paragraaf 6.3.1 voor lijnen kopiëren
LET OP: klik 'SCHERMINSTELLING' aan om een uitvergroting te krijgen voor
digitaliseren envoor controle dat geen lijnstukjes overgeslagen
worden. Gebruik zonodig deze optie meerdere keren na elkaar.
9 Kies 'EINDE DEELGEBIED SELECTIE' (6.3.4) envolg de instructies in
paragraaf 6.3.4 uit voor het aanmaken van een clip en clip-coverage
daarna verschijnt de balk van het hoofdmenu weer
10 Controleer met STATUS aanklikken (7)
er verschijnt een scherm met informatie: CR-nummer 9999; naam
Demonstratiegebied Haren; deelgebiednummer 31; deelgebied POMP
11 Klik OK aan en vervolgens op de hoofdmenubalk BEHEER (8)
een balk met BEHEER-opties verschijnt
12 Klik 'Overzicht deelgebieden' aan
een melding verschijnt dat deze optie niet werkt als uop deelgebiedniveau werkt
13 Klik OK op het meldingsscherm enTERUG op de BEHEERbalk aan en op
de hoofdmenubalk DEELGEBIED
14 Kies uit het pulldownmenu de optie Geen (6.6)
15 Controleer opnieuw door STATUS aan te klikken
16 Klik OK aan envervolgens op de hoofdmenubalk BEHEER (8)
een balk met BEHEER-opties verschijnt
17 Klik 'Overzicht deelgebieden' aan,volg instructies in paragraaf 8.4
18 Ga metTERUG (8.7) terug naar de balk van het hoofdmenu
19 Klik DEELGEBIED aan en kies optie 'Bestaand' (6.1)
een invulscherm verschijnt
20 Klik LIJST aan
een popup-window verschijnt met de aanwezige deelgebieden
21 Klik deelgebied PNT9999-31 aan
u keert terug in het opvraagscherm met nu het nummer ingevuld
22 Klik OK aan
de balk van het hoofdmenu verschijnt weer
23 Controleer met STATUS (stap 15 en 16t/m OK) en ga VERDER (9)
de tweede balk van het hoofdmenu verschijnt
*Selecteren van vlakgegevensmet voorwaarden
24 Klik SELECTEREN aan
een pulldownmenu verschijnt
25 Klik 'Vlakgegeven: Nieuw' aan (13.1)
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het scherm voor de selectie verschijnt (bediening met pijltjestoetsen en
returntoets)
26 Voer de selectie uit met de instructies in paragraaf 13.1voor de volgende
inte voeren gegevens:
voorwaarde
naam element
naam tabel
VLAK-ZDKL
VLAK_AFGELZDKL
= 0
VLAK_AFGEL ZDKL
VLAK-ZDKL
KRTEENHEID
IS NULL
KEPFLACHT
KRTVLAK
>40
VLAK_GHG
VLAKGEBIED
> 2
OPPERVLAK
27 Klik 'JA' aan om de gegevens te bekijken (13.1)
controleer de gegevens of deze bestaan uit vlakken met een waarde 0
voor het item (VLAK-)ZDKL
28 Geef als naam bijvoorbeeld AFGRAV1 op (verwijder daarvoor eerst
'Geen') en verlaat het scherm met OK
de vlakgegevens worden opgeslagen met bestandsnaam V_AFGRAV1.9999-31;
u keert terug naar de tweede balk van het hoofdmenu
29 Klik 'CLASSIFICEREN' aan op de balk
er verschijnt een pulldown-menu
30 Kies 'Vlak selectie :Standaard'
de geselecteerde waarden voor VLAK-ZDKL worden voorzien van de
(identieke) klassewaarde en nummers voor raster- en penplotteruitvoer;
daarna verschijnt de hoofdbalk weer

Element kiezen
Voorwaarden
stellen

*Selecteren vanpuntgegevens metvoorwaarden
31 Klik op de hoofdbalk SELECTEREN aan (13)
een pulldownmenu verschijnt
32 Klik 'Puntgegeven: Nieuw' aan (13.1)
het scherm voor de selectie verschijnt (pijltjestoetsen en returntoets)
33 Voer de selectie uit met de instructies in paragraaf 13.1voor de volgende
inte voeren gegevens:
voorwaarde
naam element
naam tabel
PUNT-ZDBE
PUNT_AFGEL ZDBE
= 0
VLAK-ZDKL
VLAK_AFGEL-ZDKL
IS NULL
KEPR_ACHT
KRTEENHEID
> 40
VLAK_GHG
KRTVLAK
> 2
OPPERVLAK
VLAKGEBIED
34 Klik 'JA' aan om de gegevens te bekijken
controleer de gegevens of deze bestaan uit punten met een waarde
voor het item (PUNT-)ZDBE
35 Geef als naam bijvoorbeeld AFGRAV1 op (verwijder daarvoor eerst
'Geen') enverlaat het scherm met OK

Element kiezen
Voorwaarden
stellen
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de puntgegevens worden opgeslagen met bestandsnaam P_AFGRAV1.9999-31;
u keert terug naar de tweede balk van het hoofdmenu
36 Klik op deze hoofdbalk STATUS voor controle (16)
een popupscherm verschaft informatie over de geselecteerde items en
detoestand van al of niet geclassificeerd zijn
37 Verlaat het scherm met OK
de hoofdbalk verschijnt
* Een kaartmaken
38 Klik UITVOER aan (17)
een korte menubalk verschijnt met vier opties
39 Kies voor optie KAART (17.2)
een pulldownmenu komt onder de optie met vier opties
40 Klik 'Nieuwe definitie aanmaken' aan (17.2.3)
een scherm verschijnt voor het opgeven van de parameters van de
piotdefinitie
41 Doe de volgende keuzes door het item in het rechter blok aan te klikken
('geen actie' of 'overslaan' betekent doorgaan met volgende regel)
uitvoer naar:
Rasterplotter
naam piotfile:
ZANDAFG1
puntgegeven:
Waarde
vlakgegeven:
Kleur
scenario's:
'geen actie'
top. kaart:
Boven
vergr.tekens:
Vlak
plotschaal 1: : 10 000
fragment:
'geen actie'
kaartcoordinaten: 'geen actie'
papierformaat: A3
indien ANDERS: 'geen actie'
papierafmeting: 'geen actie'
staand/liggend: Liggend
hoofdtitel:
ZANDAFGRAVING
subtitel:
plaatskeuze
plaats legenda: Rechts
voorwaarden ptn: Ja
„ vlakken:
Ja
„ scenario's:
'overslaan'
verwerking:
Interactive
definitie bewaren:
Ja
42 Klik HUIDIGE SELECTIE(S) aan om bevestigd te zien welke selecties
binnen de definitie zijn opgenomen
een identiek popupscherm als onder STATUS verschijnt
43 Klik OK aan om de definitie vast te leggen
ervindt een controle plaats, daarna komt een popupscherm
44 Geef de naam 'ZANDAFG1'op en klik OK aan
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de UITVOER-balk komt terug
45 Klik 'KAART' en daarna 'Kaart aanmaken' in het pulldownmenu aan
er verschijnt een popupscherm met de aanwezige piotdefinities
46 Klik K_ZANDAFG1.AML aan
de kaart wordt interactief aangemaakt
u moet wachten tot dit proces is afgelopen
LET OP: u krijgt de mededeling (alleen voor dit voorbeeld) dat de legenda te
groot isvoor het gekozen papierformaat. Papierformaat A2 (42 bij
60 zou wel groot genoeg zijn.
U komt terug op de UITVOERbalk
klik KAART, vervolgens 'Piotdefinitie wijzigen' en kies de K_AFGRAV1.AML het formulier met de piotdefinitie verschijnt
controleer de opgegeven parameters, verander A3 in A2, klik 'Batch' en
'Ja' voor 'definitie bewaren' aan
de nieuwe K_ZANDAFG1.AML is nuvan kracht
de UITVOERbalk verschijnt weer
herhaal stap 45 en 46
de kaart wordt nu in batch aangemaakt, er komt hiervan een melding;
hierna kunt uverder werken of wachten tot deterugmelding dat de
kaart gereed is op het scherm verschijnt
*Kaartbekijken
47 Klik op de menubalken de optie TERUG aan totdat ubij de eerste balk
van het hoofdmenu bent
48 Klik optie BEHEER aan,vervolgens 'Plot-bestanden'(8.2) en kies 'Rasterplots bekijken' (8.2.1)
er verschijnt een popupscherm met daarin de namen van de aanwezige rasterplotbestanden
49 Kijk of R_ZANDAFG1.GRA aanwezig is; zo ja klik deze aan
vervolgens verschijnt de kaart op het ARC PLOT scherm;
bij een batchproces is de naam eerder aanwezig, er komt geen kaart
op het scherm als het proces nog in gang is;vervolg met 50
50 Wacht op de melding dat de kaart in batch is aangemaakt
51 Vergroot (en verklein weer) de kaart met PAN/ZOOM voor de details
52 Beëindig de afbeelding door Return te geven in het (achterliggende) DECTERMscherm
u komt terug bij het menu voor de plotbestanden; klik hier '-none' aan
53 Keer terug naar de balk van het hoofdmenu met TERUG
LET OP: het komt voor dat in het DECTERM-window een melding verschijnt:
'% DCL-W-NOCOMD, no command on line, reenter with first alphabetic character' Neem in dat geval contact op met de beheerder
54 STOP of ga door met een volgend voorbeeld.
OPMERKING over beperking bij voorwaarden stellen
'Voorwaarden stellen' is een procedure bij SELECTEREN die het mogelijk
maakt gerichte antwoorden (in de vorm van selecte gegevens) te krijgen.
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152De procedure kent wel een beperking: elke voorwaarde is gekoppeld aan
de voorgaande met een 'AND' constructie, d.w.z legt een toenemende beperking op. Elk vlak wordt getoetst aan de voorwaarden.
Onderstaand laten we door een kleine wijziging in de vraagstelling voor voorbeeld 1zien dat deze beperking vooral knelt waar we voorwaarden met vlaknummers inbrengen.
We veranderen de eis dat het vlak tenminste 2 ha groot moet zijn in de eis
dat de oppervlakte gronden die aan de eerder gestelde voorwaarden voldoen
tenminste 2 ha bedraagt. We stellen daarom niet meer de voorwaarde dat het
vlak tenminste 2 ha groot is omdat twee of meer kleine vlakken ook een aansluitende oppervlakte van tenminste 2 ha kunnen opleveren. Om toch aan
deze eis te kunnen voldoen, hebben we informatie nodig over de ligging en de
oppervlakte van de geselecteerde vlakken. Voor de ligging maken we een
kaart met vlakken die aan de overige hiervoor gestelde voorwaarden voldoen.
In deze vlakken laten we (de waarde van) de oppervlakte van die vlakken
noteren. We beperken ons daarbij tot de vlakken in deelgebied POMP.
De procedure in het kort isdan:
— aanmaken of opvragen deelgebied POMP met deelgebiednummer31;
— selectie van het element OPPERVLAK uit tabel VLAKGEBIED;
— opgave van de bovenstaande voorwaarden (minus die voor OPPERVLAK)
voor vlakken.
Bij het inzien van de selectie van vlakgegevens merken we op dat de vlaknummers 6125 en 6126 zijn (resp. met oppervlak 7.5 en 1.9 ha).
We geven aan deze selectie de naam OPP.
— (kaart-)uitvoer van deze selectie (stap 38 e.v. met naam OPP en voor
vlakgegeven de waarde).
De kaart geeft een indruk welk vlak of welke combinatie van vlakken aan de
eis kan voldoen. Detwee vlakken (met vlaknummers 6125 en 6126) blijken
naast elkaar te liggen.
Devlaknummers (VLAK_NR en AI_VLAK_NR) van de vlakken in selectie OPP
kunnen we ook opvragen met optie 'Bestaand' in 'SELECTEREN' van het
hoofdmenu.We noteren de AI_VLAK_NR's van de vlakken die, of alleen of
door aansluiting, een oppervlakte van tenminste 2 ha innemen. Dit zijn 31 (bij
VLAK_NR 6125) en 34 (bij VLAK_NR 6126).
Wanneer we nu een kaart willen maken van de genoteerde vlakken met het
element VLAK-ZDKL, dan kan een probleem optreden wanneer er een aantal
vlakken is. Devoorwaarde aan de vlaknummers moet namelijk met de operatoren (aanhangsel 3) in een enkelvoudige opdracht kunnen worden verwerkt.
In het hier gegeven voorbeeld is dat mogelijk met de operator BETWEEN voor
de VLAK_NR's. Deze nummers mogen we gebruiken omdat bij het kopiëren
van de bodemlijnen er geen vlakken zijn opgesplitst. We zien ook meteen dat
het in dit voorbeeld niet lukt met de AI_VLAK_NR's.
Als het niet mogelijk blijkt de relevante vlaknummers in een enkele voorwaarde onder te brengen met de operatoren (aanhangsel 3) dan kunnen we deze
vlakken niet met BOPAK selecteren op vlaknummer. We moeten dan zoeken
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naar een ander gemeenschappelijk, maar wel exclusief voor deze vlakken
geldend kenmerk.
Voor het voorbeeld gaan wenumet de veranderde voorwaarden voorde
oppervlakte endewetenschap datdegeselecteerde vlakken naast elkaar
liggen een definitieve kaart maken.
Wevolgen daarbij hetproces stapsgewijs zoals hiervoor isaangegeven, met
de volgende veranderingen:
— voorwaarde OPPERVLAK (uitVLAKGEBIED) >2vervalt;
— depunten selecteren werechtstreeks uitde vlakken methet vlaknummer:
VLAK_NR (uitVLAKGEBIED) BETWEEN 6125 AND 6126;
— naam voor selectie vlakgegevens AFGRAV2 (bestand V_AFGRAV2.999931);
— naam voor selectie puntgegevens AFGRAV2 (bestand P_AFGRAV2.999931);
— naam voor piotfile ZANDAF2 (bestand R_ZANDAF2.GRA);
— naam voor piotdefinitie ZANDAF2 (bestand K_ZANDAF2.AML).
De piotfile van deze kaart isopgenomen onder de naam VOORBEELD2.GRA
in BOPAK$EXAMPLES.

DEMONSTRATIE-gebied HAREN
POMP
OPP ZANDAFGRAVING
plaatskeuze

Vlak voorwaarden

Punt voorwaarden :
'6135 << W4K_NR <<6126'

BOPAK versie 2.1.1

Landmrich11ngedienet

DLO-Stanng Centru
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Voorbeeld 3

ZAND UIT ONDERGROND VOOR BEZANDINGSDEK
Voorbeeld 3 laat zien hoe we een vraag uit de praktijk van de landinrichting
omvormen naar een aantal opdrachten voor BOPAK. Devraag heeft betrekking op het verbeteren van de draagkracht van minder goed ontwaterde veengronden met een moerige bovengrond in het testgebied Haren door het opbrengen van zand uit de ondergrond ter plekke. Gevraagd wordt de vlakken
aan te geven met zand van goede kwaliteit en een begindiepte van 250 cmmv. of minder voor de zandondergrond.
De volgende onderdelen van de vraag moeten we definiëren en/of kwantificeren om met BOPAK te kunnen werken:
1 Testgebied Haren
2 Veengronden met een moerige bovengrond
3 Minder goed ontwaterd
4 Zand in de ondergrond
5 Kwaliteit van het zand
Ad 1
Het testgebied heeft cr-nr 9999 en ligt ten oosten van het dorp Haren voor
het grootste gedeelte in de voormalige overstromingsvlakte van de Hunze.
Ad 2
Veengronden zijn beperkt tot de veengronden met een moerige bovengrond. Voor dit gebied zijn alleen de koopveengronden (code hV.) van
belang. Deze gronden zijn in dit gebied als grasland in gebruik. Andere
veengronden met een moerige bovengrond liggen in natuurgebieden. De
koopveengronden selecteren we met de gemeenschappelijke code in de
legenda. We brengen daartoe de voorwaarde invoor vlakken dat het element KEPR_LET ('Kaarteenheid project: letterdeel (de 'vertaalde subgroep')) in de tabel KRTEENHEID voldoet aan de omschrijving hV (waarde
= hV).
Ad 3
Minder goed ontwaterd definiëren we met de GHG voor het vlak; we stellen dat deze tussen 10en 25 cm -mv. moet zijn. Omdat elk vlak een berekende of toegewezen GHG heeft (VLAK_GHG intabel KRTVLAK) kan
dit met de voorwaarde VLAK_GHG BETWEEN 10en 24. Door de waarde
24 te kiezen laten we gronden met de VLAK_GHG = 25 (die vaak deondergrens vormt voor een redelijk ontwaterde situatie) buiten beschouwing.
Ad 4
Een begindiepte voor zand in de ondergrond is bekend voor boorpunten
(element PUNT-ZDBE intabel PUNT_AFGEL-ZDBE bij het selecteren) en
voor vlakken (element VLAK-ZDKL intabel VLAK_AFGEL-ZDKL bij het
selecteren).
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De ontginningsmogelijkheden voor zand uit de ondergrond hebben we
begrensd tot een begindiepte van 250 cm of minder. Bij de selectie van
vlakken nemen we deze eis op door aan punten devoorwaarde te stellen
dat PUNT-ZDBE <250 moet zijn.
LET OP: udient rekening te houden met de volgende regels bij de selectie
van gegevens:
* BOPAK selecteert een vlak wanneer ten minste een punt uit een
reeks van punten aan de voorwaarde voldoet;
* BOPAK selecteert geen vlak wanneer er geen punten aanwezig
zijn en er wel een voorwaarde op punten isgesteld.
Het is dus mogelijk dat een enkel punt met een begindiepte binnen 250
cm en alle overige punten dieper, een vlak laat selecteren.We kunnen de
kans op dit type vlakken met een mogelijk zeer diepe ligging van dezandondergrond verkleinen door voorwaarden te stellen aan de vlakwaarden
(VLAK-ZDKL). De grens van 250 cm -mv. ligt in de zanddiepteklasse met
waarde 9. De ondergrens van deze klasse is 180, de bovengrens 300 cmmv. Na deze klasse volgt nog klasse 9d die gedefinieerd is met de overschrijdings-waarde 300 (klasse 9d = >300).
We accepteren een mogelijk diepere ligging van de zandondergrond tot 300 cm -mv. We komen
daarmee tot de voorwaarde dat alleen klasse 9d een beperking oplevert
voor de selectie: VLAK-ZDKL (uit tabel VLAK_AFGEL-ZDKL) NOT LIKE
9d. De operator NOT LIKE is hier correct omdat de klasse-indeling voor de
begindiepte van de zandondergrond als 'karakter' gedefinieerd is. In geval
van een numeriek gegeven zou hier de operator != (niet gelijk aan) gebruikt zijn.
Ad5
De kwaliteit van het zand beoordelen we aan het leemgehalte van het
zand onder het veen. Het leemgehalte is alleen bekend op boorpunten in
vlakken en niet voor het vlak als zodanig. Het leemgehalte is opgeslagen
intabel HORIZONT onder het element LEEM voor elke laag waarin het
leemgehalte kon worden bepaald.We kunnen voor presentatie slechts een
waarde voor leem opvragen en niet de leemgehaltesvan alle lagen inde
zandondergrond. We gaan ervan uit dat het leemgehalte van de eerste
laag van de zandondergrond indicatief isvoor de kwaliteit.
De begindiepte van de zandondergrond (ZDBE) is gelijk aan deBOVENGRENS van de eerste laag waarvan we het leemgehalte willen weten. Dit
leidt tot de voorwaarde bij de selectie voor punten dat BOVENGRENS (uit
tabel HORIZONT) = (gelijk is aan element) PUNT-ZDBE. Omdat wealleen het leemgehalte van punten in geselecteerde vlakken willen hebben,
nemen we bij de selectie van de punten ook de voorwaarden van de vlakkenselectie op met uitzondering van de voorwaarde op de begindiepte van
de zandondergrond op punten. Wel opname zou een onvolledig beeld
geven van het leemgehalte in geselecteerde vlakken.
Wat willen we als gegevens gepresenteerd hebben?
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In de eerste plaats de vlakken dievoldoen aan devlak-voorwaarden in het
bovenstaande (voorwaarden 1, 2, 3en 4) en wel door de presentatie van de
begindiepte van de zandondergrond (ZDKL).
In de tweede plaats willen we direct de kwaliteit van het zand weten op de
punten waar het leemgehalte bekend is: een presentatie van het leemgehalte op de punten in de geselecteerde vlakken.
Verder willen we alles voorzien van een topografische ondergrond.
De procedure instappen:
1 Start BOPAK met cr-nr 9999
2 Ga naar menubalk met optie SELECTEREN
3 Kies voor een 'Nieuw vlakgegeven'
4 Pas de volgende keuzes toe in het selectiescherm:
Selectie-item:
uit tabel VLAK_AFGEL-ZDKL
VLAK-ZDKL
Voorwaarden:
uit tabel KRTEENHEID
KEPRJ.ET = hV
uit tabel KRTVLAK
VLAK_GHG BETWEEN 10AND 24
uit tabel PUNT_AFGEL ZDBE PUNT-ZDBE < 250
uit tabel VLAK^AFGEL ZDKL
VLAK-ZDKL NOT LIKE 9d
Bekijk de selectie en noteer de nummers van de vlakken in de selectie
(VLAK_NR en AI_VLAK_NR)
5 Geef de selectie de naam ZANDEK
6 Classificeer deze selectie met de standaardclassificatie
7 Kies voor een 'Nieuw puntgegeven'
8 Pas de volgende keuzes toe in het selectiescherm:
Selectie-item:
uit tabel HORIZONT
LEEM
Voorwaarden:
uit tabel KRTEENHEID
KEPRJ.ET = hV
uit tabel KRTVLAK
VLAK_GHG BETWEEN 10 and 24
uit tabel VLAK_AFGEL-ZDKL
VLAK-ZDKL NOT LIKE 9d
uit tabel HORIZONT
BOVENGRENS = PUNT-ZDBE (uit tabel
PUNT_AFGEL-ZDBE)
De selectie geeft het leemgehalte van de eerste laag van de zandondergrond.
9 Geef de selectie de naam LEEM1
10 Ga door naar UITVOER
11 Kies voor KAART en maak een piotdefinitie aan
12 Vul de piotdefinitie (voorbeeld 1)in:
naam piotfile : BEZANDING
vlakgegevens : kleur
puntgegevens :waarde
(topkaart, 1:10 000,A0, etc)
hoofdtitel
: BEZANDINGSDEK
subtitel
:op natte veengronden
(voorwaarden, en bewaren etc.)
13 Voer actie uit om een kaart aante maken
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14 Beoordeel de kaart met optie BEHEER na melding dat de kaart is aangemaakt
Om een overzicht te krijgen van de leemgehaltes van de eerste laag in de
zandondergrond gaan we door met devolgende acties
15 Klik optie UITVOER aan en kies Overzicht (17.4)
16 Klik optie Puntenoverzicht waarde aan (17.4.1)
Van de nog voor interactie aanwezige selectie LEEM1 wordt een overzicht aangemaakt
17 Klik optie Bekijken (17.4.3) aan
U krijgt een overzicht van de aanwezige waarden en daarmee een
verdeling, maar geen connectie met de ligging
BOPAK
Datum
Cr-nr
Naam
Gegeven
Omschrijving

'2.1.1'
13-12-1994
9999
DEMONSTRATIE-gebied HAREN
LEEM
Leemgehalte (geschat %)

Voorwaarden
10<=VLAK_GHG <= 24
KEPR_LET =hV
VLAK-ZDKL NOTLIKE9d
BOVENGRENS =PUNT-ZDBE
LEEM

Aantal Percentage

8
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
23
25
30

5
1
9
1
4
9
10
1
1
5
1
2
3
4

8.93
1.79
16.07
1.79
7.14
16.07
17.86
1.79
1.79
8.93
1.79
3.57
5.36
7.14

Totaal

56

100.00

Beperkingen
Met deze selectie voor het leemgehalte van de eerste laag onder het veen
krijgen we niet alle informatie over de kwaliteit van het zand in de ondergrond.
De eerste laag heeft nogal eens een afwijkende textuur in vergelijking met de
massa van het zand eronder. Om te controleren of het leemgehalte van de
eerste laag representatief isvoor de aard van de zandondergrond selecteren
we het leemgehalte van de tweede envolgende lagen door een voorwaarde
aan te passen.
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* BOVENGRENS (uit tabel HORIZONT) > (is groter dan element) PUNTZDBE
Opmerking: Het is niet mogelijk om het leemgehaltevan alleen de tweede
laag te selecteren omdat er geen voorwaarde hiervoor is (te bedenken).
Punten met een enkele horizontlaag worden bij deze selectie niet
in het resultaat opgenomen.
18 Geef aan deze selectie de naam LEEM2
19 Maak hiervan ook een overzicht volgens de aanwijzingen in stap 15, 16en
17
'2.1.1'
13-12-1994
9999
DEMONSTRATIE-gebied HAREN
LEEM
Leemgehalte (geschat %)

BOPAK
Datum
Cr-nr
Naam
Gegeven
Omschrijving

Voorwaarden:
10<=VLAK_GHG <= 24
KEPR_LET =hV
VLAK-ZDKLNOT LIKE 9d
BOVENGRENS > PUNT-ZDBE
LEEM
8
12
14
15
17
55
Totaal

Aantal

Percentage

2
2
4
3
1
1

15.38
15.35
30.77
23.08
7.69
7.69

13

100.00

Het resultaat met de nieuwe selectievoorwaarde is één selectie met een of
meer keren hetzelfde boornummer met verschillende percentages leem van
boorpunten waar meer dan een zandlaag (met textuur) is genoteerd. Dit blijken er dus slechts 13van de 56 te zijn. Meer keren geldt voor de boorpunten
waar meer dan twee lagen in de zandondergrond zijn aangegeven. We weten
bij meer opgaven voor LEEM echter niet waar en inwelke volgorde deze in
het profiel voorkomen. De presentatie van de gegevens heeft namelijk een
rangvolgorde van laag naar hoog. Daarom beperkten we ons in hetvoorgaande tot de eerste laag in de zandondergrond, die wel uniek was te selecteren.
Aanvulling van informatie via ORACLE
Exacte informatie over het leemgehalte van de lagen in de zandondergrond is
inte zien met de optie ORACLE. We gaan uit van de vlakken waarvan ude
vlaknummers hebt genoteerd na de vlakkenselectie. In dit voorbeeld kunt u
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volstaan met de vlaknummers omdat bij de deelgebiedselectie alleen volledige
vlakken zijn overgenomen.
Met de functie BLADEREN en de keuze BOORPUNT-HORIZONT informatie
verkrijgen we meer inzicht in de werkelijke toestand. Hiervoor is het nodig de
vlaknummers bij de boorpunten (VLAK_NR) inte voeren. Deze nummers
komen we te weten door devraag 'Wilt u de selectie bekijken' positief te beantwoorden direct nadat ze geselecteerd zijn of via de functie selecteren met
de optie 'bestaande vlakgegevens' zijn op te roepen.
De piotfile voor een kaart bij dit voorbeeld is opgenomen in BOPAK$EXAMPLES onder de naam VOORBEELD3.GRA
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Voorbeeld 4

PLAATSKEUZE VOOR EEN WATERPLAS
Indit voorbeeld willen we nagaan of in het deelgebied POMP (aangemaakt
voor voorb. 2) van het testgebied een waterplas is aan te leggen waarin een
moerasvegetatie tot ontwikkeling kan komen. Het wateroppervlak moet permanent tot ca. 10cm onder het niveau van het omliggende maaiveld blijven.
Verder laten we de huidige ontwateringstoestand van de omgeving onveranderd.
Afzonderen deelgebied
Deelgebied POMP hebben we reeds afgezonderd invoorbeeld 2. We vragen
dit gebied op met optie DEELGEBIED en suboptie Bestaand.
Uitgangspunten bij de aanleg van de waterplas
Voor de mogelijke locaties van de waterplas in de vorm van een ondiep bassin kiezen we het gebied waarin zand op geringe diepte onder moerig materiaal voorkomt. Daarvoor zijn devolgende redenen:
— een moerige bovengrond wijst op een in potentie nat gebied;
— we willen over een laagdikte van ten minste 20 cm zand winnen (ontgraven);
— de bodem van de plas komt uit zware (slecht waterdoorlatende) klei te
bestaan. Deze klei ligt op het niet verder uitgegraven, goed doorlatende
zand in de ondergrond. Om de klei vrijwel permanent in een natte situatie
te houden, vinden wij het nodig dat de onderkant van de klei op eenniveau komt te liggen dat overeenkomt met ca 20 cm beneden het niveau
van de GLG zoals deze voorkwam in het vlak voor de ontgraving. Omdat
we geen ontwaterings-maatregelen nemen,verwachten we dat het niveau
van de GLG in de omliggende gronden weinig verandert. Hiermee voorkomen we wegzijging vanuit de plas naar de omliggende gronden wanneer
de grondwaterstanden daarin dieper komen te liggen.
De randen van de plas zullen ook bestaan uit materiaal dat geen water doorlaat. We leggen hiervoor een nauwelijks boven de omgeving uitstekende ringkade aan.Verder nemen we aan dat het ontgraven van zand en het aanbrengen van de klei op het zand geen problemen oplevert.
Om een voldoende grote, aaneensluitende oppervlakte voor de ontgraving te
krijgen stellen we de minimale grootte van een kaartvlak op 0,5 ha. Voorts
sluiten we gebieden uit waarin de bovengrond (toplaag) uit grijze klei bestaat
(kaartvlakken met een kleidek).
Devoorwaarden die uit de uitgangspunten volgen
De eis dat er ten minste 20 cm zand moet kunnen worden ontgraven tot een
(ontgravings)diepte van VLAK_GLG +20 (cm -mv.) onderzoeken we eerst op
puntniveau. De begindiepte van de zandondergrond (ZDBE) op een punt vermeerderd met een laagdikte van 20 cm zand moet kleiner, op zijn hoogst
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gelijk zijn aan de maximale ontgravingsdiepte (VLAK_GLG + 20). We stellen
dat voor elk vlak tot de maximale ontgravingsdiepte zand wordt gewonnen.
Voor elk punt in eenvlak geldt dan de voorwaarde:
PUNT-ZDBE + 20 <= VLAK_GLG + 20 of
PUNT-ZDBE <= VLAK_GLG
Dit is een voorwaarde waarin we (de waarde van) twee elementen uitverschillende tabellen met elkaar vergelijken bij een selectie.
De eis voor een (moeras-)vegetatie werkt door naar de diepte van de bodem.
Voor een permanente waterstand van ca 10 cm beneden het maaiveld van de
omgeving, kunnen we aannemen dat het te ontgraven vlak een ongeveer
gelijke ligging van het maaiveld had.We plaatsen de bovenkant van de waterbodem op maximaal 110 cm beneden het wateroppervlak, dus maximaal 120
cm -mv. De bodem ligt op een diepte van VLAK_GLG + 20 cm verminderd
met de laagdikte van de kleibodem (ca 10cm). Dit leidt tot de eis dat
VLAK_GLG <= 110cm -mv. is.
Met deze waarde richten we ons op de vlakken met grondwatertrap II,II*of I
en deels III.
De eis dat we geen vlakken selecteren waarin de bovengrond uit grijze klei
bestaat, vertalen we naar de voorwaarde dat er geen waardveengronden (kV.)
of moerige gronden met een kleidek in de selectie komen. De voorwaarde
luidt dan:
KEPFLLET (uit KRTEENHEID) NOT LIKE %k%.
De voorwaarde dat het oppervlak van het kaartvlak ten minste 0.5 ha is, komt
uit op:
OPPERVLAK (uit VLAKGEBIED) >= 0.5
We hebben gekozen voor het 'ondiepe veengronden' en moerige gronden.
Daarom moet de begindiepte van de zandondergrond in het vlak (VLAKZDKL) groter zijn dan 0. Hiermee sluiten we de gronden uit die tot aan de
oppervlakte uit zand bestaan en eventueel aan de andere voorwaarden voldoen.
VLAK-ZDKL (uit VLAK_AFGEL-ZDKL) !=0
Welk gegeven is interessant om op een kaart af te beelden?
De begindiepte van de zandondergrond voor vlakken (VLAK-ZDKL) geeft
informatie bij het berekenen van de hoeveelheid te ontgraven zand.Aanvulling met de exacte begindiepte van de zandondergrond per punt (PUNTZDBE) is nodig om gewaar te worden wat de ontgravingsdiepte voor het vlak
kan zijn.
Met de presentatie van deze gegevens tonen we meteen de locatie van de
vlakken en de punten die voldoen aan het stelsel van voorwaarden.
We stellen de hiervoor opgestelde voorwaarden zowel bij de selectie van de
vlakken als van de punten indevlakken.
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DEMONSTRATIE-gebied HAREN
POMP
WATERPLAS
in moerige gronden

• Vlak voorwaarden :
PUNT-ZDBE << V U K Û L O
VLAKGIQ «

100

OPPCTVUHC > > 0 . 6
KEPft.LET NOTLKE %k%
VLAK-2DKL 1 -O
PUNT (.«gaiuj« :
•90 : * M ' d * vin PUNT-ZUE b| h«l puni'

BOPAK versie2.1.1
Opname
- datum: 01-rrw»-a7
- MhNl: 1 : 10000

Lvidhirkhtlnoadlenet

DLO-Starlng Centrum

Samengevat zijn dit de volgende voorwaarden voor het te selecteren puntgegeven PUNT-ZDBE en voor het te selecteren vlakgegeven VLAK-ZDKL:
tabel

element

voorwaarde

PUNT_AFGEL ZDBE
KRTVLAK
VLAKGEBIED
KRTEENHEID
VLAK AFGEL ZDKL

PUNT-ZDBE
VLAK_GLG
OPPERVLAK
KEPRJ.ET
VLAK-ZDKL

<= VLAKJ3LG
<= 110
>= 0.5
NOT LIKE %k%
!=0

Bij de selectie van de vlakken met (VLAK-)ZDKL moeten we er rekening mee
houden dat met een enkel punt dat voldoet aan de laatste voorwaarde, het
vlak reeds wordt geselecteerd.
De piotfile voor een kaart bij dit voorbeeld is aanwezig op BOPAK$EXAMPLES onder de naam VOORBEELD4.GRA.
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Voorbeeld 5

BODEP en SCENARIO'S
In dit voorbeeld passen we de functie BODEP toe binnen het demonstratiegebied Haren (CR_NR 9999) voor deelgebied 31 POMP, deelgebied 32 en
deelgebied 35.We definieren voor elk deelgebied tenminste twee plannen
met behulp van BODEP en stellen vervolgens een SCENARIO samen.
Deelgebied 32 en 35 hebben we aangemaakt met de functie Deelgebieden; Nieuw:
LD-vakken selectie door een aantal vlaknummers op te geven. Daarbij is abusievelijk
nagelaten een naam op te geven zodat beide deelgebieden de naam 'Geen' hebben
gekregen. Om dit voorbeeld na te spelen is het nodig om zelf drie deelgebieden aan te
maken en te voorzien van de nummers 31, 32 en 35. Het is niet nodig dat de omgrenzing exact gelijk is aan de hier meegegeven voorbeelden.

Twee plannen: Uitgangssituatie NSen plansituatie PLAN_2
Voor de drie deelgebieden stellen we eerst de uitgangssituatie (NS) vast.
Vervolgens gaan we een plansituatie (PLAN_2) doorrekenen. Voor de eenvoud (van dit voorbeeld) stellen we voor alle drie deelgebieden het plan op
dat alle vlakken een GHG-verhoging krijgen met 5 cm.Ofwel, we gaan nawat
de invloed van een vertraging in de afwatering op de opbrengst van grasland
is. We veronderstellen dus dat de vertraging een verhoging van de Gemiddeld
Hoogste Grondwaterstand met 5 cm als effect heeft.
Met BODEP berekenen we zowel voor de uitgangssituatie als voor de plansituatie opbrengstdepressies voor elk vlak:
— bij bodemgebruik grasland;
— bij bodemgebruik bouwland;
— voor het gemengde bodemgebruik volgens de opgave van de verdeling
van het vlak over grasland en bouwland.
Voor dit gebied is het hoofdgebruik grasland.We beperken ons daarom tot de
opbrengstdepressies en de verschillen daartussen voor verschillende plannen
voor grasland.
Deze gegevens slaat BOPAK op intabellen van het BOPAK datamodel.

Kaart met de opbrengstdepressiewaarde (gekiassificeerd) voor grasland
in PLAN_2 in deelgebied 35
Voor gebied 35 vinden we het belangrijk (als voorbeeld) om de depressie
percentages (som van die t.g.v. wateroverlast envan die t.g.v. droogte) in
beeld gebracht te zien, uitsluitend voor het bodemgebruik grasland en onder
de omstandigheden van PLAN_2. We maken hiertoe een kaart van de gegevens die in tabel PLAN_SITUATIE zijn opgeslagen onder het element
DEP_SUM_GO. De betekenis van de deeltermen in dit element:
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— DEP staat voor opbrengstdepressie(percentage);
— SUM voor de som van DEP t.g.v. wateroverlast en DEP t.g.v. droogte;
— GO voor grasland als bodemgebruik
Het resultaat leggen we vast in kaart R-35SGOP2.GRA (als afkorting voor
'deelgebied35metDEP_Sum_GOdepressiepercentage-voor-PLAN_2'). Deze
kaart is beschikbaar op BOPAK$EXAMPLES onder de naam VOORBEELD5A.GRA. Raadpleeg eventueel uw beheerder.

Kaart met effect van PLAN_2 t.o.v. de uitgangssituatie NSvoor eendeelgebied (POMP)
Voor deelgebied 31 (POMP) willen we zien wat de verschillen in opbrengstdepressie zijn tussen de 'vematte' situatie van PLAN_2 en de uitgangssituatie
NS. Hiervoor gebruiken we de waarde voor het verschil die intabel
PLAN_VERGELIJKING onder het element DEP_SUM_GO_V isvastgelegd:
— DEP staat voor opbrengstdepressie(percentage);
— SUM voor de som van DEP t.g.v. wateroverlast en DEP t.g.v. droogte;
— GO voor grasland als bodemgebruik;
— Vvoor het verschil dat bestaat tussen twee plansituaties (PLAN_A =
PLAN_2 en PLAN_B = NS) voor het betreffende element.
Het resultaat hebben we vastgelegd in kaart R-31SGOV.GRA (op BOPAK$EXAMPLES is dit VOORBEELD5B.GRA).

Opbouw en presentatie van een SCENARIO
Met de drie deelgebieden (31,32 en 35), elk met twee plannen, hebben we
voldoende materiaal om een scenario op te bouwen. We bouwen een eerste
scenario (SCEN1) op van de gebieden 31,32 en 35 waarbij voor alle drie de
NS-uitgangssituatie het deelnemende plan is. Het tweede scenario (SCEN2)
bestaat uit dezelfde deelgebieden waarbij nu elk deelgebied voorzien isvan
PLAN_2. Als er meer plannen per deelgebied aanwezig zijn, kunnen we ook
kiezen voor een willekeurige combinatie van PLAN_../deelgebied voor het
scenario.

Kaart met opbrengstdepressies voor grasland als gevolg van wateroverlast in de deelgebieden van scenario 2
Voor SCEN2 willen we zien wat het depressiepercentage t.g.v. wateroverlast
is bij bodemgebruik grasland in de drie deelgebieden. We selecteren daartoe
van elk vlak de DEP_NAT_GO uit de tabel SCENARIO_SITUATIE:
— DEP staat voor opbrengstdepressie(percentage);
— NAT voor DEPt.g.v. wateroverlast;
— GOvoor grasland als bodemgebruik.
We presenteren deze in kleur door eerst een classificatie uit tevoeren.
Het resultaat is een kaart (met de naam R-NATGOS2.GRA;op BOPAK$EXAMPLES is dit VOORBEELD5C.GRA).
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Opbrengstverschillen in grasland, gemeten naar depressiepercentages
als gevolg van wateroverlast, tussen scenario 1en scenario 2
Omdat SCEN1 en SCEN2 uit dezelfde deelgebieden bestaan, kunnen we het
verschil tussen de plannen in elk deelgebied ook in beeld brengen voor elementen. Op overeenkomstige manier als we dat gedaan hebben voor de kaart
R-NATGOS2.GRA selecteren we nu uit detabel SCENARIO_VERGELIJKING
de waarden voor het element DEP_NAT_GO_V:
— DEP staat voor opbrengstdepressie(percentage);
— NAT voor DEP t.g.v. wateroverlast;
— GOvoor grasland als bodemgebruik;
— Vvoor het verschil dat bestaat tussen twee scenariosituaties (SCENARI0_A = SCEN2 en SCENARIO_B = SCEN1) voor DEP_NAT_GO.
We maken hiervan een kaart, in kleur door de verschilwaarden eerst te classificeren. De kaart iste vinden onder de naam R-NATGOV.GRA (op BOPAK$EXAMPLES is dit VOORBEELD5D.GRA).

UITWERKING
We gaan uit van het testgebied Haren (CRJMR 9999). Hierbij is aanwezig
deelgebied 31 (POMP) dat in voorbeeld 2van dit aanhangsel is aangemaakt.
Verder veronderstellen we aanwezig de deelgebieden met nummers 32 en 35.
Indien ze niet aanwezig zijn dan moeten ze aangemaakt worden. Voor de
beschrijving hierna gaan we ervan uit dat ze wel aanwezig zijn.
We geven de te nemen stappen in korte instructies aan zoals in voorbeeld 1,
maar minder uitvoerig.

Kaart met de opbrengstdepressiewaarde (DEP_SUM_GO; geklassificeerd)
voor grasland bij PLAN_2 in gebied 35
1 Start BOPAK
er verschijnt een scherm met een veld CR_nummer
2 Vul in CR-nummer: 9999 en klik 'OK' aan
er verschijnt een menubalk aan de bovenkant van het scherm
3 Controleer de keuze van het gebied door STATUS aan te klikken
er verschijnt een scherm met informatie: CR-nummer 9999; projectnaam Demonstratiegebied Haren; deelgebiednummer 0; deelgebied
Geen. Verlaat dit scherm door OK aan te klikken
Ga doormet stap 10 als udirect met deelgebied35 wilt werkenanders4
4 Klik BEHEER aan, op de BEHEERbalk 'Overzicht deelgebieden'
er verschijnt een ARCPLOT-window waarin de buitenomtrek van het
demonstratiegebied Haren wordt getekend; daarna verschijnt een
popup window met de nummers (BOD9999-nr) van de aanwezige
deelgebieden
5 Kies een deelgebied
de buitenomtrek van het deelgebied wordt getekend en het nummer
erbijvermeld.
6 Herhaal stap 5totdat deelgebieden 31, 32 en 35 zijn getekend
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N.B.

Indien niet aanwezig, maak dan -nadat uteruggekeerd bent op de
eerste hoofdbalk (hierna stap 7 t/m 9)) -de drie deelgebieden aan
(voorbeeld 2voor stapsgewijze instructie)
7 Verlaat deze optie door 'None' aan te klikken in het popupwindow
8 Ga naar 9
9 Klik TERUG aan
u keert terug op de eerste hoofdbalk
we veronderstellen dat vanaf dit punt dat deelgebieden 31,32 en 35 aanwezig zijn
10 Klik DEELGEBIED envervolgens Bestaand aan
er verschijnt een scherm waarin ueen nummer kunt opgeven maar
ook met LIJST kunt opvragen
11 Klik LIJST aan
een popupwindow verschijnt met de aanwezige deelgebiednummers
12 Klik de coverage aan die eindigt met -35
in het opvraagscherm verschijnt het nummer in het betreffende veld
13 Klik OK aan
u komt terug op de eerste hoofdbalk
14 Controleer de instelling door STATUS aan te klikken
erverschijnt een scherm met informatie: CR-nummer 9999; projectnaam Demonstratiegebied Haren; deelgebiednummer 35; deelgebied
Geen
15 Klik OK aan vervolgens VERDER
de tweede hoofdbalk verschijnt
16 Klik optie ORACLE aan
in het DECtermwindow verschijnt een menu met 5 opties
17 Kies nummer 3 BODEP door het nummer in te typen of met pijltjestoetsen
te werken en bevestig met Return
op het scherm verschijnt het 'BOPAK-BODEP' menu met 9 opties
18 Kies 2voor aanmaken van de HELP-tabel informatie
volg de instructies in paragraaf 11.2.2 met METEO-factor 3 en defaultinstelling voor het bouwplan
19 Verlaat dit scherm met PF4
u komt terug in het scherm met de 9 opties
20 Kies 3voor het aanmaken van de NULSITUATIE
er verschijnt een scherm waarin het CR_NR (9999) reeds is ingesteld
21 Bevestig de opgave 9999 met return en doe vervolgens:
— klik de toets van de functie INSERT aan (toets Insert Here);
— vul achter Gebied het deelgebiednummer 35 in;
— ga met pijltjestoets naar omschrijving en vul inNS;
— bevestig met Return;
— klik toets (meestal DO) van de functie COMMIT aan om record door te
voeren. De rekenresultaten worden automatisch in BOPAK geladen.
22 Bevestig de vragen van het programma met Return en bekijk de gegevens
in het volgende scherm door NEXT SCREEN aan te klikken
23 Ga terug met Previous SCREEN enverlaat met PF4 het eerste scherm
van optie 3
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u komt terug in het menu
24 Kies in het menu optie 4,vul in het daarop in beeld komende scherm het
gebiednummer in achter GEBIED_C :35, COMMIT (par. 11.2.4)
BODEP wordt opgestart en u moet een aantal keren een Return intoetsen om het programma volledig te latenverlopen.
De resultaten van de berekening kunt u inzien en daarna in een aparte
file opslaan door een eigen naam op te geven.
U keert terug naar het menu en kunt de depressiepercentages per vlak
voor grasland en bouwland in het deelgebied inzien met optie 3van
het menu
25 Kies optie 5 en vul het verschijnende scherm in met gegevens van het
uitgangsplan GEBIED_C: 35 en PLAN_C: NS en met gegevens voor het
nieuwe plan PLAN_C=PLAN_2 en bevestig de opgave met Return
PLAN_2 is voor dit voorbeeld gekozen uit de 9 mogelijke (PLAN_1 t/m
PLAN_9) en NSvoor het uitgangsplan omdat er nog geen ander is.
26 Kies vanuit het menu optie 6, bevestig met Return de opgave 9999 en pas
in het record van het nieuwe plan (Gebied: 35; PLAN: PLAN_2) de 'omschrijving' aan door de verandering t.o.v. uitgangssituatie tevermelden:
OMSCHRIJVING: ALLE VLAKKEN GHG 5 CMONDIEPER VS NS
27 Lees de tekst van paragraaf 11.2.6
28 Ga terug naar het menu en kies optie 7
29 Vul in het scherm achter GEBIED_C: 35 in en voor PLAN_C: PLAN_2
en klik COMMIT aan om BODEP op te starten
wij veronderstellen dat u de in-en outs van BODEP kent
nadat BODEP is opgestart is de eerste aktie het wijzigen van de kaartvlakken volgens PLAN_2. Dit betekent:
— kies optie 3WIJZIGEN;
— kies in het volgende menu: 2 GHG/GLG;
— kies in het nieuwe menu:4 gehele gebied;
— leg de gegevens in het bestand vast;
— volg de instructies van het programma op. De resultaten worden
automatisch in BOPAK geladen; u hoeft bij deze volgorde optie 8
van het hoofdmenu 'BOPAK-BODEP' niet uit te voeren.
30 Gaterug naar het hoofdmenu en kies optie 6 om de resultaten te bekijken
31 Gaterug naar het scherm met hoofdmenu (9 opties)
32 Keer terug naar het BOPAKprogramma door de relevante nummers 'terug'
te kiezen
33 Kies op de tweede hoofdbalk de optie SELECTEREN
een pulldownmenu verschijnt
34 Klik 'Vlakgegeven: Nieuw' aan
het scherm voor de selectie (DECtermwindow) verschijnt (activeren
met muis en vevolgens met pijltjestoetsen en returntoets de opties
afhandelen)
35 Voer de selectie uit met de instructies in paragraaf 13.1voor de volgende
inte voeren gegevens:
naam tabel

naam element

voorwaarde
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element kiezen PLAN_SITUATIE DEP_SUM_GO
voorwaarde
stellen

PLAN_SITUATIE PLAN_C
PLAN_SITUATIE HELP_CODE

Toelichting:

= PLAN_2
!= OVERIG

er verschijnt een melding hoeveel records gevonden zijn:
zijn dat er 0 dan is er iets fout gegaan (bijv. voor-waarden).
In dat geval geen gegevens inzien en het opvraagscherm
voor de naam met QUIT verlaten en opnieuw beginnen.
Komt er een melding van een aantal gevonden records dan
verschijnt een popup-menu met vraag of ude gegevens
wilt inzien.
36 Kies Ja om de gegevens in te zien. (13.1). Gebruik de handleiding om hier
doorheen te lopen.
er verschijnt een invulscherm voor het opgeven van een naam voor de
selectie.
37 Geef de naam SGOP2 en klik op OK
de tweede menubalk verschijnt weer op uw scherm
38 Klik STATUS aan
controleer of het selectiebestand eenvlakgegeven is dat geselecteerd
is en constateer dat nog geclassificeerd moet worden
39 Klik OK en op de menubalk de optie CLASSIFICEREN aan en in het
pulldownmenu Vlak selectie :Vrij
er worden items toegevoegd; dit duurt even; daarna verschijnt een
scherm
40 Vul de vakjes voor de trajectgrenzen in (14.2) voor de volgende trajecten:
0 - 4; 4 - 8; 8 - 12; 12 - 16; 16 - 20; 20 -24; 24 - 99 bevestig met OK en
wacht tot de classificatie is uitgevoerd
41 Klik STATUS aan
controleer of het selectiebestand een vlakgegeven is dat geclassificeerd is
42 Klik UITVOER (17) aan
er verschijnt een pulldownmenu met vier opties
43 Klik de optie KAART aan
er verschijnt een pulldownmenu met 4 opties
44 Klik de optie Nieuwe definitie aanmaken aan
een scherm met default informatie verschijnt
45 Klik HUIDIGE SELECTIES aan:
een scherm zoals bij STATUS verschijnt
46 Stel de piotdefinitie op door achtereenvolgens de volgende velden aan te
klikken:
Uitvoer:
Rasterplotter
Naam piotfile:
35SGOP2
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DEMONSTRATIE-gebied HAREN
Deelgebied : 35
OPBRENGSTDEP. T.G.V. WA
GHG overal minus 5 cm NS

Uil o 4

i

I -o

I

I »-12

1

I

16 - 20

Vlak voorwaarden :
PLAN C = PIAN 2
HELP CODE ! = OVERIG

Vergravings tekens:
0_
-_T>

Geegalieaerd
Verwerkt

^

Algegraven

A

Opgehoogd

BOPAK versie 2.1.1

Landinrichtingsdienst

DLO-Staring Centrum
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Puntgegeven:
Geen
Vlakgegeven:
Kleur
Scenario's :
Geen
Top. kaart:
Boven
Vergrav.tek:
Vlak
Plotschaal:
10 000
Fragment:
Nee
Papierform:
A2
Lig./Staand:
Staand
Hoofdtitel:
OPBRENGSTDEP. T.G.V. WA
Subtitel:
GHG overal 5cm ondieper dan in NS
Plaats leg.:
Rechts
Voorw. punt:
Nee
Voorw. Vlak:
Ja
Voorw. Seen:
Nee
Verwerking:
Interactive
Def. bewaar:
Ja
47 Verlaat het definitiescherm met OK
geef in vraagscherm de naam 35SGOP2van de piotdefinitie op
48 Kies teruggekomen op de UITVOERbalk, voor KAART en in het pulldownmenu voor de vierde optie 'kaart aanmaken' ,vervolgens in het popupmenu voor de piotdefinitie K_35SGOP2.AML
49 Wacht voor het kunnen nemen van de volgende stap
de cursor in het popupmenuverschijnt weer als een 'pijlpunt'
50 Ga TERUG (2x) en klik op de eerste menubalk optie BEHEER aan
er verschijnt een pulldown-menubalk
51 Klik de optie PLOT-BESTANDEN aan
er verschijnt een pulldown-menu met 6 opties
52 Klik optie Rasterplots bekijken aan
er verschijnt een popupmenu met namen van de aanwezige piotfiles
van het gekozen type
53 Kies de gewenste piotfile R-35SGOP2.GRA
de kaart wordt getekend; ga na of alle onderdelen aanwezig zijn
(gebruik PAN/ZOOM voor details)
54 Klik het onderliggende scherm aan en geef Return
het popupscherm met de naamvan de plotfiles verschijnt weer
55 Kies None omterug te keren naar de BEHEERmenubalk
56 Keer terug met TERUG (2) naar de eerste menubalk (=startpositie)

Kaart met effect van PLAN_2 t.o.v. de uitgangssituatie NS op de opbrengstdepressies voor deelgebied 31 (POMP)
60 Voor de start van dit deel staat uop de eerste hoofdbalk van het menu
(=uitkomst van stap 56 of van stap 2 uit voorgaande bewerking)
61 Herhaal de procedure te beginnen met stap 10en vervang het nummer 35
door 31 of lees 31 voor de 35 inde voorgaande bewerking
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DEMONSTRATIE-gebied HAREN
POMP
DEP-VERSCHIL PLAN2 VS NS
GHG overal minus 5 cm NS
V U K L«fMi4a :

PJfJ •«• 0
r ~ i o-1

Vlak voorwaarden :
PLANA - PIAN_2
PUW.B - HS
HELP_CÛDE_A I - OVERIG

Vergroving« teken«:
Varwarkt
Algtgratw
OpQ«tiMed

BOPAK versie 2.1.1
Opname
- « W K Ol-mqr-87
- teMai; 1 : 10000

U m i inrfchttnotdlentt

OLO-Staring Centrum

62 Kies in stap 35 voor de volgende tabellen en elementen:

element kiezen
voorwaarde
stellen

naam tabel
naam element
PLAN_VERGELIJKING DEP_SUM_GO_V
PLAN_VERGELIJKING PLAN_A
PLAN_VERGELIJKING PLAN_B
PLAN_VERGELIJKING HELP_CODE_A

voorwaarde

= PLAN_2
= NS
!= OVERIG

63 Gaverder met stap 36 en geef de selectie de naam SGOV
64 Geef bij stap 40 de volgende trajecten: -5 -0; 0- 2; 2 - 4; 4- 6; 6 -99;
en vervolg met stap 41 tot 46
65 Verander bij stap 46 de piotdefinitie voor:
Naam piotfile:
31SGOV
Hoofdtitel:
DEP-VERSCHIL PLAN2 vs NS
Subtitel:
PLAN_2: GHG overal minus 5 cm vs NS
houdt de overige instellingen gelijk aan die van de piotdefinitie bij stap 46
66 Geef als naam voor de piotdefinitie 31SGOV en gebruik die in stap 48 en
53
67 Ga door tot stap 56

Opbouw en presentatie van een SCENARIO
Voor deze bewerking moeten de deelgebieden 31,32 en 35 met daarin de
plansituaties NS en PLAN_2 aanwezig zijn. Herhaal voor deelgebied 32 de
procedure voor NS en PLAN_2 zoals die voor deelgebied 35 isaangegeven.
71 Start BOPAK, vul in CR_nummer 9999 en controleer instelling met STATUS
u bent nu in de uitgangspositie om BODEP te activeren en scenario's
aan te maken
72 Klik VERDER aan, klik ORACLE op de tweede hoofdbalk aan en kies
optie 3 BODEP (stap 15t/m 17)
73 Kies optie 9van het menu om scenario's op te geven
74 Vul in achter :
— scenario :
SCEN1
— omschrijving:
uitgangssituatie
en in het volgende scherm (NEXT SCREEN).
— gebied:
31
— plan:
NS
— gebied:
32
— plan:
NS
— gebied:
35
— plan:
NS
en COMMIT deze met de functietoets (DO)
75 Herhaal stap 74 nu met SCEN2 en bij de gebieden 31,32 en 35 PLAN_2
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76 Keer terug naar het menu en met een aantal 'terug'-stappen naar de
tweede hoofdbalk van BOPAK

Kaart met opbrengstdepressies voor grasland als gevolg van wateroverlast in de deelgebieden van scenario 2
77 Klik optie SELECTEREN aan, en in het pulldownmenu 'Scenariogegeven:
Nieuw'
78 Kies (vergelijk stap 35 e.v.) voor de volgende tabellen en elementen:
naam tabel
naam element
voorwaarde
element kiezen SCENARIO_SITUATIE DEP_NAT_GO
voorwaarde
stellen

SCENARIO_SITUATIE
SCENARIO_SITUATIE

SCENARIO_C
HELP_CODE

= SCEN2
1= OVERIG

79 Ga verder met stap 36 en geef (stap 37) de scenario-selectie de naam
NATGOS2
80 Klik (stap 39) CLASSIFICEREN aan en in het pulldownmenu Scenario
selectie: Vrij
80 Geef bij stap 40 de volgende trajecten: 0 - 4; 4 - 8; 8 - 12; 12 - 16; 16 -20;
20 - 24; 24 - 28; 28 - 32; 32 - 36; 36 - 99 en vervolg met stap 41 tot 46
81 Verander de piotdefinitie voor:
Naam piotfile:
NATGOS2
Vlakgegeven:
Geen
Scenariogegeven:
Kleur
Papierformaat:
A0
Hoofdtitel:
OPBRENGSTDEP (WA) GRASLAND
Subtitel:
Scenario 2 (GHG -5 cm vs NS)
houdt de overige instellingen gelijk aan die van de piotdefinitie bij stap 46
82 Geef als naam voor de piotdefinitie NATGOS2 en gebruik die in stap 48
en 53
83 Ga door tot stap 56

Opbrengstverschillen in grasland, gemeten naar depressiepercentages
als gevolg van wateroverlast, tussen scenario 1 en scenario 2
90 Met stap 71 tot en met stap 75 definieren we twee voorbeeldscenario's
91 Ga verder met stap 76 en 77
92 Kies (vergelijk stap 35 e.v.) voor de volgende tabellen en elementen:

element kiezen
voorwaarde
stellen

naam tabel
SCENARIO_VERGELIJKING

naam element voorwaarde
DEP_NAT_GO_V

SCENARIO_VERGELIJKING
SCENARIO_VERGELIJKING
SCENARIO VERGELIJKING

SCENARIO_A = SCEN2
SCENARIO_B = SCEN1
HELP_CODE_A != OVERIG
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93 Ga verder met stap 36 en geef (stap 37) de scenario-selectie de naam
NATGOV
94 Klik (stap 39) CLASSIFICEREN aan en in het pulldownmenu Scenario
selectie: Vrij
95 Geef bij stap 40 de volgende trajecten: -5 -0; 0 -2; 2 - 4; 4 - 6; 6 -8; 899; en vervolg met stap 41 tot 46
96 Verander de piotdefinitie voor:
Naam piotfile:
NATGOV
Vlakgegeven:
Geen
Scenariogegeven:
Kleur
Papierformaat:
A0
Hoofdtitel:
DEP-VERSCHIL (WA) GRASLAND
Subtitel:
Scenario 2vs Scenario 1
houdt de overige instellingen gelijk aan die van de piotdefinitie bij stap 46
97 Geef als naam voor de piotdefinitie NATGOV en gebruik die in stap 48 en
53
98 Ga door tot stap 56
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