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2 Inleiding 

In dit document staan de wijzigingen aan de GBIappsbank en de GBIkennisbank voor GBI versie 
6.3.7 beschreven. De nieuwe functionaliteiten, uitbreiding op bestaande functionaliteit en de 
verholpen bugs staan beschreven. 
 
In deze versie 6.3.7 zijn er verschillende wijzigingen aan verschillende apps doorgevoerd. Ook is 
een nieuwe Standaard Antea Group kennislijst 6.3.7 beschikbaar met nieuwe prijzen en 
prijsaanpassingen.  
 
Alle wijzigingen en toevoegingen worden in de volgende hoofdstukken besproken.  
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3 Aanpassingen voor alle apps 

Onderstaande aanpassingen zijn doorgevoerd voor alle apps. 
 

3.1 Selectie uit GBIdata-raadplegen aangepast 

Op het instellentabblad is altijd de mogelijk om een planning te draaien op een selectie van de 
gegevens uit GBI.  
Bij deze optie stond nog altijd ‘Selectie uit GBIdata-raadplegen’ in de keuzelijst (bij 
Selectieniveau) en vervolgens stond er ‘Selectie uit GBIdatabank’. 
Dit is aangepast naar ‘Selectie uit GBIdesktop’: 

 

 
Ook de foutmelding bij een verkeerde instelling van de GBI collection tabellen is aangepast van 
GBIdata-raadplegen naar GBIdesktop: 

 
  

3.2 Look-ups op instellenscherm  

Op het instellentabblad van alle apps zijn de ‘dropdownvelden’ om bijvoorbeeld kennis-, areaal- 
en staartkostenlijsten te kiezen vaak niet breed genoeg om de volledige naam van de lijst te 
tonen. 
Bij deze velden is nu een vergrootglas beschikbaar. Met die knop kan dan een pop-up worden 
geopend met daarin alle lijsten en namen goed zichtbaar. 
 
Een voorbeeld: 
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4 Aanpassingen GBIapp-kunstwerkenplanning 

De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd aan de GBIapp-kunstwerkenplanning. 
 

4.1 Resultaatkubus uitgebreid 

De resultaatkubus bevat nu ook de velden Eigenaar (EIGENAAR), Beheerder (BEHEERDER), 
Kunstwerktype (KUNSTWERKTYPE) en Standaard kunstwerktype (STD_KUNSTWERKTYPE) uit de 
tabel KUNSTWERK. 
 

4.2 Uitgevoerde maatregelen en uitgevoerde schadebeelden/gebreken worden 
niet meer meegenomen  

Het gaat om alle regels met Planstatus ‘Uitgevoerd’ uit de tabellen KW_ONDERDEEL_PLANNING 
en SCHADEBEELDREGISTRATIE (in het geval van de Antea Group opbouw) of KW_GEBREK (in het 
geval van de NEN opbouw). 
Deze type maatregelen worden helemaal niet meer opgehaald uit de tabellen. 
 

4.3 Historie maatregelen en historie schadebeelden/gebreken worden niet meer 
meegenomen  

Op het tabblad Arealen kwamen maatregelen voor die een planjaar (JAARVANUITVOERING) 
hebben die voor het ingevulde startjaar van de planning ligt. 
 
Dit geldt zowel voor de maatregelen uit de planningstabel als de eenmalige maatregelen 
(schadebeelden/gebreken). 
 
Deze regels worden nu geheel uitgesloten bij het ophalen van de arealen. (Eerder werden ze al 
niet meegenomen naar het resultaat.) 
 
In verband met deze wijziging wordt het aanpassen van het startjaar, na het opslaan van het 
project, niet meer mogelijk. 
 

4.4 Een ontbrekend maatregeltype leidt niet meer tot uitval 

Voorheen kreeg een maatregel zonder maatregeltype de uitvalreden ‘kritische gegevens 

ontbreken’. Nu komt een maatregel zonder maatregeltype niet meer in de uitval, maar doet 

gewoon mee in de berekening.  
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5 GBIapp-datamanagementscan uitgebreid met 
met controle op RibX 

De GBIapp-datamanagementscan bevat nu een controle voor ‘Import/Export RibX (inspecties)’. 
Dit als vervanging van de controle ‘AddIn/Out Suf-rib’.  
De naam van de controle voor ‘AddIn/Out Suf-weg’ is aangepast worden naar: ‘Import/Export 
SUF-WEG ’: 
 

 
 
Deze check controleert van GWSW- en Antea Group-velden of deze wel/niet gevuld zijn. Er wordt 
per veld een vullingspercentage getoond: 
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Deze controle werkt alleen bij gebruik met databanken versie 6.3.2 of hoger. 
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6 Aanpassingen GBIapp-kiezen 

In de GBIapp-kiezen hebben we de afronding en de berekening van resultaten overal gelijk 
getrokken.  
 
Voorheen werd eerst afgerond op hele duizendtallen en vervolgens worden de staartkosten er 
nog overheen gedaan. Nu gaan eerst de staartkosten eroverheen en daarna wordt afgerond op 
duizendtallen. 
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7 Aanpassingen GBIapp-kwalitatief plannen 
wegen en riolering 

De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd aan de kwalitatief plannen apps. 
 

7.1 GBIapp-kwalitatief plannen wegen en prioriteren 

Het prioriteren van de maatregelen (afvlakken van de planning) was afhankelijk van de 
wegvakonderdeelnummers.   
Vanaf deze versie wordt er gekoppeld op Object ID. En maakt het dus niet of het 
wegvakonderdeelnummer wel gevuld is. 
De resultaat kubus is nu ook uitgebreid met Object ID. 
 
Fijne bijkomstigheid is dat de berekening van een kwalitatieve planning (zonder prioriteiten) nu  
2 tot 3 zo snel gaat! Een berekening met prioriteiten zal gemiddeld 1,5 tot 2 keer zo snel resultaat 
geven. 
 

7.2 Strengcode langer in GBIapp-kwalitatief plannen riolering  

In de huidige versie werd de strengcode afgekapt na 100 tekens. In GBIbasis kunnen echter wel 
200 tekens opgenomen worden in het veld strengcode. De strengcode is bij het ophalen van de 
arealen in deze GBIapp daarom ook gezet op maximaal 200 tekens. 
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8 Standaard Antea Group kennislijst 6.3.7 

In deze versie is een nieuwe Standaard kennislijst van Antea Group beschikbaar. In de volgende 
paragrafen wordt kort beschreven voor welke disciplines er wijzigingen zijn geweest. 
 

8.1.1 Wegen 

 Prijsindexatie doorgevoerd in prijsonderbouwing maatregelen op basis van CBS:  
o Loon en materieel: 3% 
o Materiaal: 4,5 % voor betonproducten en 6 % voor asfaltproducten en pvc 

 Prijs maatregel ‘Versterken asfalt gemiddeld belaste weg BIBEKO’ bijgesteld 
 

8.1.2 Verlichting 

 Prijsindexatie doorgevoerd in prijsonderbouwing maatregelen op basis van CBS:  
o Loon en materiaal: 4,5 % 

 Eenheidsprijs armaturen LED handmatig bijgesteld op huidig landelijk gemiddeld 
prijsniveau 

 

8.1.3 Riolering 

 Prijsindexatie doorgevoerd op maatregelprijzen van 4,5% op basis van CBS 

 

8.1.4 Kunstwerken: 

 Maatregelen Ku00175 – Ku00212 toegevoegd 

 Maatregelen Ku00016, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 80, 81, 173 en 174 verwijderd uit 

kennislijst 

 Maatregel Ku00128 aangepast van “Inspectie” aangepast naar “Inspectie 5 jr.” 

 

8.1.5 Gebouwen 

De kostenkengetallen zijn gecontroleerd op actualiteit en aangepast/geïndexeerd naar het 

huidige prijspeil. De kostenkengetallen van installaties zijn aangepast op geldende wettelijke 

eisen (ERP, F-gassenverordening, ). 

8.1.6 Groen 

Op basis van praktijkervaringen van onze klanten en adviseurs is de kennisbank groen op een 

aantal punten bijgesteld. Hieronder de belangrijkste wijzigingen weergegeven: 

 De kosten voor het vervangen van bomen en beplanting zijn bijgesteld; 
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 Voor de maatregelen snoeien Heesters/ botanische rozen en maaien gazon zijn in de 

kennisbank voor kiezen verschillen kwaliteitsniveaus conform de nieuwe 

beeldkwaliteitscatalogus aangebracht;    

 Voor hagen is de verdeling tussen machinaal en handmatig knippen aangepast op de 

huidige uitvoeringswijze; 

 Voor het schoffelen van heesters, vaste planten en boomspiegels zijn de frequenties en 

bewerkingspercentages bijgesteld.   

Een uitgebreide lijst met aanpassingen kun je opvragen bij de GBI Servicedesk.   

 

8.1.7 Water 

De frequenties voor het drijfvuil verwijderen zijn naar beneden bijgesteld. 

 

8.1.8 GBIapp-kiezen 

 Bijstelling obv indexatiemaatregelprijzen onderbouwing 

 Correctie prijzen: 

o Vervangen banken in centrum niveau hoog 

o Vervangen drukrioolgemaal niveau laag en zeer laag 

 Strategie kiezen voor verlichtingsobjecten volledig gebaseerd op LED  

 

8.1.9 Eigen kennislijsten 

Naast de nieuwe standaard kengetallijst van 6.3.7, blijven (na een update) ook altijd de eigen 
bewerkte kennislijsten beschikbaar.  
Uitgangspunten hierbij zijn dat de eigen lijsten niet automatisch bijgewerkt/aangevuld worden.  
Een bestaande lijst kan altijd gebruikt worden in de GBIapps, of de lijst nu bijgewerkt is aan de 
hand van een de nieuwe kennis/woordenboek of niet. Dit zorgt alleen voor meer/minder uitval. 
Door de gemeente aangemaakt kennislijsten die op verwijderd staan worden bij update van 
GBIkennisbank fysiek uit de database verwijderd (niet langer slechts verborgen). 
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9 GBIkennis-bewerken 

In GBIkennis-bewerken zijn twee (functionele) aanpassingen doorgevoerd. 

 

9.1 Mutatie reden en toelichting niet meer verplicht bij groepsgewijs muteren  

Bij het kennis-bewerken is de mutatiereden en de toelichting niet meer verplicht (vanaf versie 
6.3.4), maar bij het gebruik van de taak voor groepsgewijs muteren (Strategie muteren) moest 
het (onterecht) nog wel verplicht worden ingevuld. 
Dit is aangepast: 

 
  

9.2 Tabblad Strategie niet meer in beschikbaar in kennislijst van kunstwerken- en 
gebouwenplanning 

Bij het inzien en/of bewerken van een kennislijst voor de GBIapp-kunstwerkenplanning en 

GBIapp-gebouwenplanning was altijd het tabblad Strategie beschikbaar. Dit terwijl deze GBIapps 

niks doen met de strategie. De tabbladen zijn nu uitgeschakeld: 
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 

 
 
 
 


