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Hoofdstuk 1:
1.1 Leeswijzer
Deze handleiding legt de koppeling van het programma Kikker uit met KLIC. Het Kabels en
Leidingen Informatie Centrum, onderdeel van het kadaster.
Aanleiding van deze handleiding is het programma KLIC-WIN waarmee de uitwisseling van
netinformatie (kabels en leidingen) is gemoderniseerd. Voor KLIC-WIN treft u in het programma
Kikker een export functie aan om IMKL2015 netinformatie bestanden te maken en om
netinformatie met KLIC-WIN uit te wisselen.
Het doel van deze handleiding is dat u met het programma Kikker:
• uit diverse bestanden netinformatie kunt verzamelen
• de netinformatie kunt opslaan in het IMKL2015 uitwissel bestand
• met behulp van het IM KL2015 de netinformatie bij KLIC kunt actualiseren.
In de volgende paragraaf leest u over de betekenis van de schrijfwijze in deze handleiding.
In paragraaf 1.3 treft u de definities aan van de cursief afgedrukte teksten.

1.2 Schrijfwijze
Voor een duidelijke beschrijving is een eenduidige schrijfwijze noodzakelijk. Daarom wordt in
deze gebruikershandleiding de onderstaande notatie conventies gehanteerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een keuze uit een menu met vervolg actie(s) voor de gebruiker, bijvoorbeeld: Printen...
Een keuze uit een submenu, bijvoorbeeld: Revisie-=>Plaats knoop...
Een keuze van een Tab, bijvoorbeeld: [RWA]
Een knop op de knoppenbalk of op een venster, bijvoorbeeld: [Nieuw]
Een keuze uit een menu zonder vervolg actie(s) voor de gebruiker,
bijvoorbeeld: Verberg Treeview
Het indrukken van een toets op het toetsenbord, voorbeeld, bijvoorbeeld: "Ctrl"
Het indrukken van een toets combinatie op het toetsenbord, bijvoorbeeld: "Alt-V"
Begrippen, bijvoorbeeld: Hydraulisch rekenbestand
Verwijzingen naar ander pagina's met, bijvoorbeeld: Hoofdstuk 2:
Verzamelen
netinformatie
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1.3 Begrippenlijst
In deze handleiding treft u de volgende termen en begrippen aan.
Appurtenance, is een knoop in het IMKL2015.
Bemalingsgebied, een stroomgebied van de riolering ofwel een verzamelnaam voor strengen
en knopen met dezelfde kenmerken, zoals thema.
Databank, ook wel Database of Gegevensbank genoemd, is een verzameling van tabellen en
regels waarin de administratieve en de grafische kenmerken van beheerobjecten digitaal wordt
opgeslagen.
Dialoogvenster, is een tijdelijk venster wat tevoorschijn komt wanneer de gebruiker een actie
moet voldoen.
Gebruiker, is de naam van de Oracle gebruiker waarmee u samen met het wachtwoord toegang
rechten heeft tot de gegevens in de databank. De gebruiker kan de naam van het databank
schema zijn waaronder de tabellen zijn geïnstalleerd.
Gegevens, zijn voor Kikker de kenmerken en feiten die van een object vastgelegd worden voor
de registratie en het Beheer en Onderhoud. Gegevens is informatie over kenmerken binnen
Kikker, toegevoegd door een gebruiker.
IMKL2015, het bestand waarmee de uitwisseling van netinformatie met KLIC plaatsvindt.
INSPIRE, is een initiatief van de Europese Commissie om te komen tot regelgeving en een
organisatie rond de uitwisseling van geografische gegevens.
Kadaster, is de centrale informatiebron voor de ligging van ondergrondse netwerken. Ook wel
KLIC genoemd. Het kadaster levert de netinformatie volgens WION en INSPIRE.
Kikker, is het computerprogramma waarmee u de in deze handleiding beschreven handelingen
uitvoert. Het programma is verkrijgbaar bij Riodesk (zie: Titelpagina).
Kikker_wion, is het computerprogramma Kikker inclusief functie om het berichtenverkeer
gevoerd door KLIC te raadplegen en te controleren. U download met het programma ook zipbestanden met de door KLIC, namens de centrale netbeheerder, geleverde beheerinformatie
berichten.
KLIC, staat voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum. KLIC is onderdeel van het kadaster.
KLIC-WIN, het programma voor modernisering van de uitwisseling van kabel- en
leidinginformatie.
Knopen, de punten waar strengen aan elkaar verbonden zijn. Een knoop kan een appurtenance
zijn gedefinieerd door het knooptype (appurtenanceType). Een knoop kan een extra geometrie
hebben.
Netbeheerder, de beheerder van het netwerk.
Netinformatie, is een gegevens verzameling van een netwerk.
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Netwerk, is het geheel aan ondergrondse objecten (kabels en leidingen) van een netbeheerder
voor het transport van diverse zaken, zoals: data, gas, water, elektra, rioolwater, etc.
Schema, is de naam van de Oracle gebruiker waaronder de tabellen in de databank zijn
geïnstalleerd. Ook wel tabel eigenaar genoemd.
Streng, een verbinding tussen 2 knopen bestaande uit minimaal 1 kabel of leiding. Een streng
heeft een hartlijn en boven een bepaalde diameter een extra geometrie.
Thema, is de domeinwaarde van het type netwerk, waarin de WION/WIBON onderscheid
maakt. Te weten de domeinwaarden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

datatransport
gas lage druk
gas hoge druk
buisleiding gevaarlijke inhoud
landelijk hoogspanningsnet
hoogspanning
middenspanning
laagspanning
petro) chemie
riool vrijverval
riool onder druk
warmte
water
wees
overig

Kikker registreert het thema per bemalingsgebied. Kikker maakt automatisch onderscheid
tussen “riool vrij verval” en “riool onder druk”, indien u op het bemalingsgebied het thema
“riool vrij verval” registreert.
Werkbestand, is een Kikker (werk)bestand voor de digitale opslag van de administratieve en de
grafische kenmerken van beheerobjecten.
WIBON, de nieuwe wet tot wijziging van de Wet Informatie uitwisseling ondergrondse netten is
op 1 juli 2018 in werking getreden. De WIBON vervangt de WION.
WION, de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten is op 1 juli 2008 ingevoerd met als
doel het beperken van schade als gevolg van graafwerkzaamheden.

5

Hoofdstuk 2:

Verzamelen netinformatie

2.1 Algemeen
In dit hoofdstuk leggen we u uit hoe u met Kikker werkbestanden maakt met netinformatie uit:
• De GBI databank;
• De Kikker databank of werkbestanden
• SHP- of DXF bestanden.
Deze werkbestanden kunt u in Kikker samenvoegen tot één werkbestand met alle netinformatie.
Dit werkbestand gebruikt u vervolgens om het IMKL2015 uitwisselbestand te maken, waarmee u
de netinformatie bij KLIC kunt actualiseren.

2.2 Netinformatie uit de GBI databank
Om gegevens uit de GBI Oracle databank in Kikker weer te geven en op te slaan in een
werkbestand zijn de volgende gegevens nodig:
• Gebruiker:
o naam
o wachtwoord
• ODBC Bronnaam met daaronder geïnstalleerd de ODBC-driver en TNS-names van de
databank.

2.2.1 Installatie
In bijlage 1 kunt u lezen hoe u de ODBC Bronnaam kunt installeren, indien deze nog niet aanwezig
is.
In bijlage 2 staan de databank tabelnamen waartoe de gebruiker toegang moet hebben.
Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan kunt u de volgende netinformatie uit de databank
weergeven en in aparte werkbestanden opslaan:
1. Rioleringsbeheer werkbestand met:
a. Riool vrijverval , inclusief aansluitleidingen
b. Riool onder druk
c. Voorzieningen
d. Kolken
2. Drainage werkbestand met doorlatende leidingen
3. Overige kabels en leidingen werkbestand met netinformatie over de overige themas.
In bijlage 2 kunt u ook per werkbestand lezen uit welke tabellen Kikker de netinformatie ontsluit.
Om gemakkelijk de netinformatie per werkbestand op te slaan raden wij aan 3 verschillende
folders te maken waarin u het programma Kikker installeert.
In deze folder kopieert u het programma Kikker.exe, eventueel aangevuld met de extra DLL
bestanden.
U start het programma door Kikker.exe te openen/starten. Vaak door een dubbelklik op de
“Kikker.exe” applicatie.
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Figuur 1

In het welkom venster1, zie Figuur 1, klikt u op de knop: [Off-line].
Kikker start het weergave venster en toont een menu, volgens Figuur 2.

Figuur 2

1

Dit is het welkom venster van de stedelijk waterbeheer versie. De standaard versie heeft geen [Water] knop.
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Via menuoptie: Toepassingen => Startopties, start u het “startopties” venster, waarmee u de
gewenste instellingen registreert (configureert). Zie Figuur 3. Kikker bewaard deze instellingen in
het bestand: riodesk_int.xml.

Figuur 3

In dit venster registreert u de volgende opties:
•
•

•
•
•
•
•
•

owner, de naam van het Oracle databank schema waaronder de tabellen zijn
geïnstalleerd;
rbtype, de tekst:
o gbirio, voor het maken van het rioleringsbeheer werkbestand;
o gbidrain, voor het maken van het werkbestand met het drainage werkbestand;
o gbikenl, voor het maken van het werkbestand met de overige kabels en
leidingen;
gbiaansl, het cijfer: 1;
gbiinsp, het cijfer: 0;
gbicat, het cijfer 1 bij versies ouder dan GBI6.3, het cijfer 0 bij versie 6.3 of nieuwer;
gbistd, het cijfer 1 om de materiaalsoorten uit de STD tabellen van GBI uit te lezen;
adddbk, het cijfer 1, voor het samenvoegen van werkbestanden later;
extrageomdia, de buiten breedte van kabels en leidingen waarvan af Kikker extra
geometrie moet uitvoeren. Bijvoorbeeld: 0.318 (standaard). Een pvc buis met een
diameter van 315 mm of kleiner krijgt hierdoor geen extra geometrie mee.

Nadat bovenstaande instellingen zijn ingevoerd sluit u het “startopties” venster met de [OK]
knop.

2.2.2 Importeren en weergave gegevens uit de databank
In vervolg op de voorgaande paragraaf (na installatie) kunt u via menuoptie: Importeren => Uit
ODBC Databank, de gegevens uit de databank importeren en weergeven.
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•

Indien u nog geen verbinding heeft gemaakt met de databank toont Kikker eerst een
dialoog venster voor invoer van de gebruikersnaam, wachtwoord en ODBC databron. Na
invoer klikt u op de [OK] knop.

Na het starten van Kikker kunt u in het On-line gedeelte van het welkomvenster: de
gebruikersnaam, wachtwoord en ODBC databron invoeren. Na klikken op [On-line] importeert
Kikker de gegevens uit de databank en geeft deze weer.
In Figuur 4 ziet u dat Kikker, via het On-Line gaan, een verzameling werkbestanden maakt met de
naam: “riodesk*.txt”.
Na het starten van Kikker kunt u in het Off-line gedeelte van het welkomvenster: een
werkbestand selecteren. Na klikken op [Off-line] knop geeft Kikker de gegevens uit het
werkbestand weer.

Figuur 4

In Figuur 4 is weergegeven wat de knoppen: [On-line] of [Off-line], doen, en de relatie tussen
databank en werkbestand.
Via de [On-line] knop volgt Kikker de blauwe pijlen, waarbij Kikker:
Verbinding maakt met de ODBC databank. Hierbij gebruikt Kikker de gegevens in de velden
"Gebruikersnaam:", "Gebruikerswachtwoord:" en "ODBC Bronnaam:".
2. Na het maken van een verbinding bepaalt Kikker welke tabelstructuur aanwezig is: Riodesk, DHV,
Grontmij, Arcadis, Haskoning, Antea Group, Dataquint, BeheerVisie, Kragten of een eigen SDOGeom structuur.
3. Na het bepalen van de database de gegevens selecteert en deze opslaat in de werkbestanden.
Deze zijn groen weergegeven in bovenstaande figuur.
4. De gegevens uit de werkbestanden inleest en deze grafisch weergeeft.
1.
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Via de [Off-line] knop volgt Kikker de groene pijlen. Waarbij Kikker alleen de gegevens uit de
werkbestanden inleest en deze grafisch weergeeft.

2.2.3 Opslaan in een Kikker dbk werkbestand
Na weergave van de drainage en overige themas uit de databank (riodesk*.txt) is het nodig dat u
de gegevens opslaat in een nieuw werkbestand met de extensie .dbk, zodat u de gegevens in dit
bestand later kunt importeren op het werkbestand met de gegevens van de riolering.
U doet dit via de menufunctie: Bestand => Opslaan als => Kikker dbk bestand.
Kikker toont vervolgens een venster waarmee u een bestandlocatie en een bestandsnaam kunt
aangeven. Zie Figuur 5.

Figuur 5

Voer bij “drainage” bijvoorbeeld de naam: “drainage.dbk”, in. En klik op de [Opslaan] knop.
Voer bij de “overige kabels en leidingen” bijvoorbeeld de naam: “kenl.dbk”, in. En klik op de
[Opslaan] knop.

2.2.4 Werkbestanden samenvoegen
Om de werkbestanden samen te voegen2 tot 1 werkbestand met alle netinformatie start u het
programma Kikker in de map met het rioleringsbeheer werkbestand.
In het welkom venster klikt u op de [Off-line] knop. (of de On-line knop indien u de data in de
rioleringsbeheer werkbestanden opnieuw wilt laten vervangen door de data uit de databank).
Om de data uit de beide andere werkbestanden te importeren voert u de volgende stappen uit:
2

Let op. Startoptie adddbk moet hierbij de waarde 1 hebben.
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1. Klik op menuoptie: Importeren => DBK Kikker bestand.
2. Kikker geeft het venster: “Open DBK Bestand”, weer. Zie Figuur 6. Selecteer met behulp
van dit venster het 1e werkbestand waarvan u de netinformatie wil importeren. En klik
op de knop [Open].

Figuur 6

3. Vervolgens vraagt Kikker of u achter de straatnamen in het te importeren werkbestand
de kernnaam wilt registeren. Hier klikt u op [Nee] of [No].

Figuur 7

4. Vervolgens vraagt Kikker of u het netwerk wil toevoegen. Hier klikt u op [Yes] of [Ja].

Figuur 8
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5. Vervolgens voegt Kikker het de netinformatie uit het werkbestand toe aan de
netinformatie waar u mee bent opgestart.
Indien u ook een werkbestand heeft van de drainage voegt u deze op dezelfde wijze toe als bij
het bovenstaande voorbeeld met de “kabels en leidingen”.
Eventueel kunt u ook netinformatie uit CAD/GIS toevoegen. Zie 2.5 Netinformatie uit CAD/GIS.
2.2.5 Optioneel GWSW materiaalsoorten importeren
In dit hoofdstuk is de GBI databank de oorsprong van de netinformatie. In dat geval beschikt
Kikker nog niet over de vertaling van diverse materiaalsoorten naar GWSW materiaalsoorten. Het
is dan noodzakelijk deze bij elke export naar IMKL2015 opnieuw in te vullen. Dit opnieuw invullen
kunt u voorkomen door bij export een CSV bestand met de ingevulde GWSW Domeinwaarden te
maken. Zie paragraaf: 3.4 Optioneel GWSW materiaalsoorten exporteren.
Deze vertaling naar GWSW materiaalsoorten kunt u importeren via menuoptie: Importeren =>
CSV Object gegevens => start.
Om te voorkomen dat u opnieuw materiaalsoorten bij export moet invullen.

Figuur 9

Kikker start een venster waarmee u het bestand kan openen. Zie Figuur 9.
Selecteer het bestand en klik op [Open].

12

Het resultaat kunt u opslaan in een nieuw werkbestand, via menuoptie: Bestand => Opslaan als
=> DBK Kikker bestand. Dit werkbestand bevat dan alle netinformatie voor export naar het
IMKL2015.
In hoofdstuk 3 kunt u lezen hoe u het IMKL2015 netinformatie bestand maakt.
In hoofdstuk 4 leest u hoe u het IMKL2015 netinformatie bestand in productie plaats bij KLIC.

2.4 Netinformatie uit de Kikker databank of werkbestand
Na het starten van het programma Kikker verschijnt het venster volgens Figuur 1 indien u beschikt
over de stedelijk waterbeheer versie of Figuur 10 bij de standaard versie.

Figuur 10

In dit venster heeft u de mogelijkheid om netinformatie uit een Kikker werkbestand te tonen of
uit de databank.
2.4.1 Uit werkbestand
Indien u de netinformatie uit een werkbestand wil exporteren naar IMKL2015 gebruikt u het
linker deel van het venster door een werkbestand te selecteren uit het “Kies werkbestand”, lijstje.
Na selectie van het werkbestand klikt u op de knop [Off-line].
Kikker geeft vervolgens de gegevens uit het werkbestand grafisch weer.
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Indien de netinformatie compleet is kunt u in hoofdstuk 3 lezen hoe u het IMKL2015
netinformatie bestand maakt.
Zie paragraaf 2.4.3 Netinformatie toevoegen voor het toevoegen van netinformatie.

2.4.2 Uit de databank
Om gegevens uit de Kikker databank in Kikker weer te geven en op te slaan in een werkbestand
zijn de volgende gegevens nodig:
• Gebruiker:
o naam
o wachtwoord
• ODBC Bronnaam met daaronder geïnstalleerd de ODBC-driver en TNS-names van de
databank.
In het rechterdeel van het venster vult u deze gegevens in, en klikt op de knop [On-line].
In paragraaf 2.2.2 Importeren en weergave gegevens uit de databank kunt u lezen hoe Kikker
vervolgens:
• een nieuw werkbestand maakt met de netinformatie uit de databank en
• vervolgens de netinformatie weergeeft.
Indien de netinformatie compleet is kunt u in hoofdstuk 3 lezen hoe u het IMKL2015
netinformatie bestand maakt.
Zie paragraaf 2.4.3 Netinformatie toevoegen voor het toevoegen van netinformatie.

2.4.3 Netinformatie toevoegen
In paragraaf 2.5 Netinformatie uit CAD/GIS, kunt u lezen hoe u netinformatie uit CAD/GIS omzet
naar Kikker werkbestanden.
Om de werkbestanden samen te voegen3 tot 1 werkbestand met alle netinformatie importeert u
de netinformatie uit de andere bestanden:
1. Klik op menuoptie: Importeren => DBK Kikker bestand.
2. Kikker geeft het venster: “Open DBK Bestand”, weer. Zie Figuur 6. Selecteer met behulp
van dit venster het 1e werkbestand waarvan u de netinformatie wil importeren. En klik
op de knop [Open].
3. Vervolgens vraagt Kikker of u achter de straatnamen in het te importeren werkbestand
de kernnaam wilt registeren. Hier klikt u op [Nee] of [No].
4. Vervolgens vraagt Kikker of u het netwerk wil toevoegen. Hier klikt u op [Yes] of [Ja].
5. Vervolgens voegt Kikker het de netinformatie uit het werkbestand toe aan de
netinformatie waar u mee bent opgestart.
Indien u een aantal extra werkbestanden heeft herhaalt u bovenstaande stappen om alle
netinformatie te importeren.
3

Let op. Startoptie adddbk moet hierbij de waarde 1 hebben.
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Het resultaat kunt u opslaan in een nieuw werkbestand, via menuoptie: Bestand => Opslaan als
=> DBK Kikker bestand. Hiermee start u het venster volgens Figuur 14
Dit werkbestand bevat dan alle netinformatie voor export naar het IMKL2015.
In hoofdstuk 3 kunt u lezen hoe u het IMKL2015 netinformatie bestand maakt.
In hoofdstuk 4 leest u hoe u het IMKL2015 netinformatie bestand in productie plaats bij KLIC.

2.5 Netinformatie uit CAD/GIS
Netinformatie over andere thema’s dan riool vrijval en riool onder druk kunt u ook bijhouden met
het programma Kikker met een eigen werkbestand of databank. De werkbestanden hiervan kunt
u combineren met die van het rioleringsbeheer volgens paragraaf: 2.4.3 Netinformatie
toevoegen
Maar vaak worden deze andere thema’s in CAD/GIS systemen bijgehouden zoals AutoCAD of
Microstation. In dit hoofdstuk leggen we uit hoe u van deze netinformatie werkbestanden maakt.
Hierbij is het belangrijk dat u per thema:
• aparte DXF of SHP bestanden maakt met als bestandsnaam de domeinwaarde van het
thema. Zie: 1.3 Begrippenlijst;
• Kikker start zonder netinformatie, de netinformatie uit DXF/SHP als topografie
importeert;
• via de omzet functies de netinformatie uit topografie omzet naar Kikker netinformatie
• de Kikker netinformatie opslaat in een werkbestand.
2.5.1 Per thema aparte DXF of SHP bestanden maken
In uw CAD/GIS systeem exporteert u per thema naar een DXF of SHP bestand. Exporteer hierbij
alleen de ligging van de netinformatie. Dus geen maatvoering of aanvullende topografie mee
exporteren. Alleen de ligging.
De laagnaam van de netinformatie registreert Kikker in: 2.5.3 Netinformatie uit topografie
omzetten ,als strengfunctie. Dit is bijvoorbeeld van belang naar de juiste vertaling naar het type
kabel of leiding element, zoals mantelbuis.
2.5.2 Netinformatie als DXF of SHP topografie importeren
Om een nieuw werkbestand te maken van het betreffende thema start u het programma blanco
op:
1. Start Kikker
2. In het linkerdeel van het welkom venster, Figuur 10 , de vulling van het werkbestand veld
leeg maken
3. Klik op de [Off-line] knop
Kikker start op met een lege/blanco weergave.
4. Klik vervolgens op menuoptie: Importeren => GML, SHP of DXF topografie.
5. Kikker geeft vervolgens een venster volgens Figuur 11 weer, open hiermee het
betreffende bestand.
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Figuur 11

6. Vervolgens geeft Kikker een aantal vensters weer waarmee u de weergave van de
topografie kan instellen. Klik bij import van DXF in alle vensters op de [OK] knop.
7. Bij import van SHP selecteert u de juiste data kolomnaam voor de laagnaam registratie,
zie Figuur 12, en klikt u op [OK].

Figuur 12

Kikker geeft vervolgens de topografie uit het bestand weer.
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2.5.3 Netinformatie uit topografie omzetten
Zet de topografie om naar Kikker netinformatie via menufunctie: Omzetten => Haal netwerk, uit
topografie.

Figuur 13

Kikker geeft vervolgens een venster weer volgens Figuur 13. Klik in dit venster op “Standaard
conversie” en klik op [OK].
Kikker zet vervolgens de topografie om naar netinformatie.
2.5.4 Netinformatie opslaan in werkbestand
Om de netinformatie in een werkbestand op te slaan klikt u op menufunctie menuoptie: Bestand
=> Opslaan als => DBK Kikker bestand. Hiermee start u het venster volgens Figuur 14

Figuur 14

Kies in het venster locatie en bestandsnaam en klik op [Save].
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Hoofdstuk 3:

Maken IMKL2015 netinformatie bestand

3.1 Algemeen
Het IMKL2015 netinformatie bestand bevat alle netinformatie van de netbeheer. U gebruikt dit
bestand om de netinformatie in productie te plaatsen bij KLIC.
Om van de informatie in een werkbestand het IMKL2015 netinformatie bestand te maken voert
u de volgende stappen uit:
1. Kikker starten met het werkbestand met alle netinformatie. Of de stappen in hoofdstuk
2 uitvoeren
2. Eventueel een CSV lijst met materiaalsoorten importeren om de juiste GWSW
Domeinwaarden voor de materiaalsoorten te importeren
3. Exporteren naar het XML IMKL2015 netinformatie bestand.

3.2 Kikker starten
U start het programma door Kikker.exe te openen/starten. Vaak door een dubbelklik op de
“Kikker.exe” applicatie.
In het welkom venster, zie Figuur 1. In het Off-line gedeelte selecteert u het werkbestand met de
netinformatie en klikt u op de knop: [Off-line].
Kikker start het weergave venster en toont een menu, volgens Figuur 2.

3.3 Exporteren naar het XML IMKL2015 netinformatie bestand
Klik op menu: Exporteren => XML IMKL2015 Netinformatie voor KLIC-WIN.
Kikker start een venster volgens Figuur 15.

Figuur 15
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Zoek met behulp van dit venster een locatie op om het IMKL2015 bestand op te slaan. En voer de
naam van het netinformatie bestand in.
De naam van het IMKL2015 netinformatie bestand dient te beginnen met de tekst
“netinformatie”!
Na invoeren van de naam: “netinformatie_........xml” klikt op de knop [Save].
Vervolgens geeft Kikker het venster, volgens Figuur 16, weer waarmee u controleert of alle
materiaalsoorten in de netinformatie naar de juiste GWSW notatie worden uitgevoerd.
Overal waar in de kolom “GWSW Domeinwaarde” de waarde “Onbekend” staat aangegeven vult
u een materiaalsoort uit het keuze lijstje in. Zie Figuur 16.
Vervolgens klikt u in dit venster op de [OK] knop.
Indien u geen verbinding heeft met de Kikker databank toont Kikker een waarschuwing volgens
Figuur 17.
De waarschuwing betekent dat de aangegeven materiaalsoort domeinwaarden alleen deze sessie
actief zijn.
Vervolgens klikt u in dit venster op de [OK] knop.

Figuur 16
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Figuur 17

Kikker exporteert vervolgens de netinformatie naar het IMKL2015 netinformatie bestand en
probeert deze ook op te slaan in een zip bestand met dezelfde naam.
Indien u exporteert met de naam: “netinformatie_apeldoorn_2019_04.xml”, plaats Kikker deze in
het zip-bestand: “netinformatie_apeldoorn_2019_04.zip”.
Het kan zijn dat uw systeem het niet toelaat dat Kikker het XML in een zip-bestand plaatst. U dient
dan zelf het xml-bestand in een zip-bestand met dezelfde naam te kopiëren.
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3.4 Optioneel GWSW materiaalsoorten exporteren
Indien u niet de beschikking heeft over een Kikker databank toont Kikker bij exporteren naar
IMKL2015 netinformatie bestand de waarschuwing volgens Figuur 17.

Om te voorkomen dat u bij de volgende export naar het IMKL2015 netinformatie opnieuw de
domeinwaarden moet invullen, kunt u deze domeinwaarden exporteren naar een CSV bestand,
zodat u deze voorafgaand aan de export kunt importeren. Zie: 2.2.5 Optioneel GWSW
materiaalsoorten importeren
U exporteert de domeinwaarden via menuoptie: Exporteren => CSV Object gegevens =>
Domeinwaarden => Materialen….
Kikker geeft het venster weer volgens Figuur 18.

Figuur 18

Met dit venster kunt u de locatie voor opslag opzoeken en de naam van het bestand aangeven.
Klik op [Save] om het bestand op te slaan.
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Hoofdstuk 4:

KLIC Actualiseren netinformatie

4.1 Algemeen
In hoofdstuk 3 is aangegeven hoe u het IMKL2015 netinformatie bestand maakt.
In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u de netinformatie uit dit bestand in productie plaatst bij KLIC.
U doet dit via het Internet op de site van mijn.kadaster.nl.

4.1 Actualiseren netinformatie
Start de site van mijn.kadaster.nl, zie figuur 14

Figuur 19

1. Voer uw Inlogcode en wachtwoord in, en klik op [inloggen].
Vervolgens toont KLIC een menu volgens Figuur 20.
2. In dit menu klikt u op optie: Klic Actualiseren netinformatie.
Indien deze optie niet aanwezig is, kunt u deze via menuoptie: Service, toevoegen aan
uw profiel.
3. Vervolgens toont KLIC het statusoverzicht van al uw eerdere uploads naar KLIC. Zie Figuur
21.
4. Klik op knop [Selecteer bestand] om het IMKL2015 bestand te uploaden naar KLIC.
5. KLIC toont een venster, volgens Figuur 22, waarmee u het zip-bestand op uw
computersysteem kan selecteren. Na selectie klikt u op de [Open] knop.
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Figuur 20

Figuur 21

6. Klik vervolgens op de [Verstuur] knop om de upload te starten. Zie Figuur 23
7. KLIC toont vervolgens doorlopend de status van uw upload. Zie Figuur 24 en Figuur 25.
8. KLIC valideert de upload. Indien KLIC geen fouten in de upload constateert geeft KLIC
aan dat de netinformatie gereed is om te beoordelen. Zie Figuur 26.
9. Klik op de knop [Controleren].
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Figuur 22

Figuur 23
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Figuur 24

Figuur 25
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Figuur 26

10. Vervolgens geeft KLIC een pagina weer met de aanleveringsgegevens. Zie Figuur 27

Figuur 27

11. Via de tab-bladen: Statistieken Figuur 28 en Kaart Figuur 29, controleert u de
netinformatie.
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Figuur 28
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Figuur 29

12. U kunt vervolgens de netinformatie [Goedkeuren] of [Afkeuren]. Klik op de betreffende
knop.
Vervolgens toont KLIC de nieuwe status van uw upload. “Afgekeurd” of “In productie”. Zie
Figuur 30

28

Figuur 30
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Hoofdstuk 5:

Raadplegen berichtenverkeer

5.1 Algemeen
In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u met kikker_wion het door KLIC gevoerde berichtenverkeer
kunt controleren en raadplegen.
U download het zip-bestand met Kikker_wion.exe ook altijd downloaden van
https://www.riodesk.nl/download.html Logincode/wachtwoord: wion xxxxxxx/yyyyyy
De Kikker_wione.exe heeft dezelfde mogelijkheden al Kikker.exe doch heeft als extra de mogelijkheid
om de graafbericht shp-bestanden (zie bijlage) te downloaden, te tonen, te selecteren en te
raadplegen.
U download en toont de contouren van de graafberichten via menufunctie: Importeren => Van
WION service. Kikker_wion toont een venster waarin u uw wachtwoord in voert.
Nadat u vervolgens in dit venster op [OK] klikt, toont kikker_wion alle graafberichten (Ook prima te
combineren met je rioolbeheerdata):

Kikker_wion plaatst de shp-bestanden in het mapje connect2klic. Kikker_wion maakt dit mapje zelf
daar waar Kikker_wion.exe staat. Je kan het .dbf openen met MS Excel voor een lijst met de
graafberichten

U kunt op graafberichten selecteren via menufunctie: Selecteren => via filter => Klic berichten.
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U kunt zoeken op klic bericht via: Raadplegen => Zoek klic bericht.

Via de knop: [Vlak] in de topografie balk volgens Figuur 2, en daarna klikken in een graafbericht
contour/polygoon, toont u de gegevens van het graafbericht. In dit venster kunt u klikken op
knop: [Download Levering] om een zip-bestand te downloaden met hetgeen het kadaster namens
de gemeente heeft geleverd aan de grondroerder. Het XML in dit bestand kunt u onder meer prima
met QGIS raadplegen.
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Bijlage 1: ODBC Administratie
De Open Database Connectivity (ODBC) zorgt ervoor dat Kikker verschillende Rioleringsbeheer
databases (data bronnen) onder Oracle, Solid, SQL-Server, My-SQL of MS Access kan benaderen.
Dit is nodig om de onderstaande gegevens in de Riodesk werkbestanden of database op te slaan om
deze later weer te kunnen benaderen, respectievelijk via de werkbestanden of via een directe
verbinding:
Via de ODBC Administratie maakt u de databron naam die nodig is om verbinding te maken met een
bestaande database zoals die van: Riodesk, DHV, Arcadis, Antea Groep, BeheerVisie,
Sweco, Haskoning en Kragten (RioView).
Het programma Kikker.exe kan de data uit deze databanken in werkbestanden zetten voor het
maken van een grafische weergave.
Om verbinding te kunnen maken en data uit de databank te kunnen lezen heeft Kikker.exe een
ODBC-Bronnaam nodig waarmee u verbinding met een databank kunt maken.
Om na te gaan of een ODBC-Bronnaam aanwezig
is of om een ODBC-Bronnaam te maken kunt u de
volgende procedure volgen:
1. Start Kikker.exe, en druk in het Welkom
venster op [Off-line] .
2. U ziet vervolgens een blanco venster. Klik
in de menubalk op Toepassingen->ODBC
Administrator
3. Hierna ziet u onderstaand venster, met
o.a. de tabbladen: "Gebruikers DSN" en
"Systeem DSN".
4. Ga in beide tabbladen na of er al een
ODBC-verbinding is gemaakt voor de
Oracle database. Indien gevonden kunt u
het aanmaken van een verbinding in de
stappen 5 t/m 8 overslaan en direct
doorgaan met stap 9.
5. Indien er nog geen verbinding met de
betreffende database aanwezig is gaat u
er zelf een maken door in het tabblad:
“Gebruikers DSN” op [Toevoegen] te
drukken.
6. U ziet vervolgens een venster volgens
onderstaande figuur met een lijst met
beschikbare database stuurprogramma’s. Selecteer vervolgens uit deze lijst
7. het stuurprogramma voor de Oracle database, in dit voorbeeld: Oracle in XE, en druk op
[Voltooien].
8. Bij een Oracle database stuurprogramma verschijnt het venster volgens onderstaande figuur.
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In dit venster voert u de volgende gegevens in:
• de "Data Source Name", de herkenbare naam die aan de database is gegeven, zoals "KIKKER",
"WEGBEHEER", "GROENBEHEER", etc.
• de "TNS Service Name", de naam waarmee de Oracle database op het netwerk te vinden is.
• optioneel de "Description" (omschrijving) en "UserID" (gebruikersnaam/wachtwoord).
Nadat u bovenstaande gegevens heeft ingevoerd kunt u de verbinding testen door op [Test
Connection] te drukken. U krijgt dan een venster waarin u de gebruikersnaam en het wachtwoord
kunt invullen en met de [OK] knop kunt testen of de verbinding slaagt. Indien geslaagd sluit u alle
geopende vensters met de [OK] knop.
Na het vinden of maken van de ODBC-Naam is het belangrijk dat u de beschikking heeft over de
juiste gebruikersnaam en het juiste wachtwoord. U kunt deze testen door:
1. in het eerste venster,onder de tabbladen "Gebruikers DSN" en "Systeem DSN", de ODBCNaam van de betreffende database te selecteren en op [Configureren],te drukken. U krijgt
dan het venster volgens bovenstaande figuur, waarin u
2. met de [Test Connection] knop, kunt controleren of uw gebruikersnaam en wachtwoord
correct zijn.
3. Indien geslaagd sluit u alle geopende vensters met de [OK] knop.
4. Sluit Kikker.exe af.
Vervolgens maakt u de werkbestanden aan door Kikker.exe opnieuw te starten en in het "Welkom"
venster uw gebruikersnaam, wachtwoord en ODBC-naam in te vullen en op de knop [On-line] te
drukken. Hierna wordt er een venster getoond waarin het gevonden type rioleringsbeheer database is
aangegeven. Nadat u in dit venster op [OK] drukt worden de gegevens in de werkbestanden
opgeslagen en worden deze grafisch, als een netwerk structuur, weergegeven.
De werkbestanden staan in dezelfde map als Kikker.exe met de bestandsnamen: riodesk*.txt.
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Bijlage 2: Tabellen GBI6
Om de data uit GBI6 te kunnen tonen heeft Kikker toegang nodig tot de volgende tabellen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GB_RIOOLPUT
GB_AANSLUITLEIDING (indien startoptie gbiaans=1)
GB_VRIJV_LEIDING
GB_KOLK
GB_MECH_LEIDING
GB_RL_VOORZIENING
GB_LEIDING (indien startoptie rbtype=gbikenl)
GB_DOORL_LEIDING (indien startoptie rbtype=gbidrain)
GB_RIOOLINSPECTIE (indien startoptie gbiinsp=1)
GB_WAARNEMINGEN (indien startoptie gbiinsp=1)
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