
Werkinstructie: Opbouw bestanden voor het registeren van kolken 
 
Vanaf Kikker versie 5.0 is kolken registratie in kikker gekoppeld aan knooppunten. Deze 
koppeling is noodzakelijk vanwege: 

• De registratie van extra gegevens volgens het GWSW (Gegevens Woordenboek 
Stedelijk Water) waarbij de kolk de gegevensstructuur van een put krijgt. 

• De mogelijkheid om hierdoor een betere registratie te voeren. 
 
Onder meer voor de regio Parkstad. De gemeenten daar besloten om de kolken, naar 
reinigingsfrequentie, in 3 klassen in te delen: 

• 3 klassen, te weten Hoog, Middel en Laag. 
• Iedere klasse heeft een bepaalde frequentie van reiniging gedurende het jaar. 
• De kolken die vallen in de klasse Hoog zullen vaker bezocht worden dan de kolken in 

de klasse Laag. 
 
Door gebruik te maken van knooppunten is het mogelijk om deze klassen in beeld te 
brengen. In figuur 1 zijn deze kolk en knoop objecten zichtbaar gemaakt. De knoop is in 

deze figuur het rode, blauwe of groene vlakje onder de kolk (het vierkantje).  . 
 
De knoop is voorzien van een knoopnummer (155) met dezelfde kleur als het vlakje. Het 
knoopnummer is het vaste kolknummer. 
 
Per knoop kunt u aangeven welke klasse de bovenliggende kolk heeft: 

• Groen is laag 
• Blauw is hoog 
• Rood is middel 

 
Voor het realiseren van deze weergave treft u in deze tekst de volgende stappen aan: 
 

1. Opbouw bestanden met knopen 
2. Wijzigen knoopgegevens 
3. Kleuren van het knoop thema 
4. Installatie voor de registratie (op de vrachtwagen) 

 
 
1. Opbouw bestanden met knopen:  

Kikker koppelt de kolken aan knooppunten bij het importeren van CSV en het openen of 
importeren van RIBX1 bestanden. 
 
In de RIBX en Kikker CSV bestanden is het mogelijk per kolk een knoopnummer aan te 
geven. Indien geen knoopnummer in het CSV bestand is aangegeven gebruikt kikker het 
kolknummer. 
 
Een CSV bestand met kolken maakt u via menuoptie: “Exporteren - CSV Objectgegevens - 
Kolken”. 

                                                           
1
 RIBX: Bij het informatiemodel GWSW (van Rioned) is naast het algemene uitwisselformaat oroX een specifiek 

uitwisselformaat RibX vastgesteld voor inspectie en –reiniging van riolen, kolken en putten 



 
Het geëxporteerde CSV bestand kunt u vervolgens openen met MS Excel. Als u een 
computer heeft met Nederlandse landeninstellingen krijgt u een weergave in MS Excel 
waarbij alle gegeven in 1 kolom zitten. In bijlage 1 kunt u lezen hoe u de gegevens in de 
juiste kolommen kunt plaatsen, zonder dat gegevens verloren gaan. 
 

 
Figuur 1. 
 
Na openen van het CSV bestand in MS Excel hoort u de weergave volgens figuur 2 te 
krijgen. 
 

 Figuur 2. 



 

In figuur 2 staan de knoopnummers in kolom: “Gully Node ID”. In de figuur zijn de waarden 
uit “Gully ID”2 in “Gully Node ID” gekopieerd. Maar u mag in de kolom:  “Gully Node ID”, ook 
een eigen nummering of codering van de knopen aangeven. U mag hierbij ook letters 
toepassen, zoals “K1”, bijvoorbeeld.  Het knoopnummer in “Gully Node ID” mag maximaal 
10 tekens lang zijn.   

Nadat u alle kolken van een knoopnummer in “Gully Node ID”  heeft voorzien slat u het 
bestand op als een CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken). 

Door het programma Kikker.exe (samen met eventueel benodigde DLL’s)3 in een nieuwe 
lege map te kopiëren, kunt u vanuit deze map Kikker.exe starten zonder data.  U  start 
Kikker met de [Offline] knop en importeert via menufunctie: “Importeren – CSV 
Objectgegevens – Start”, de gegevens uit het CSV bestand met de kolken. 

Tijdens het importeren van de kolken uit een CSV bestand of RIBX voegt Kikker automatisch 
knopen toe, met de hier boven aangegeven nummering. 

Via menufunctie: “Revisie – Opslaan in Kikker.dbk bestand”, bewaard u de verkregen 
situatie, zodat Kikker.exe in een volgende sessie deze situatie automatisch weergeeft. 

 

2. Wijzigen knoopgegevens: 

Na het openen of importeren van een revisie bestand kunt u de knoopgegevens muteren. In 
deze context om de klasse van de kolk te registeren. 

U opent of importeert een revisiebestand via menufunctie: “Revisie – Weergave revisie uit 
bestand”.  

Na openen van het bestand krijgt u extra knopen in de knoppenbalk en zijn de revisie 
functies onder het Revisie menu operationeel. 

U kunt daarna een knoop wijzigen via knop:  in de knoppenbalk of menufunctie: 
“Revisie – Wijzigen – Wijzig knoop”, en daarna op de knoop/kolk te klikken. Vervolgens laat 
kikker een mutatievenster zien van de knoop, volgens figuur 3. 

In dit venster is onder meer de knoop functie aangegeven: “kolk publiek”. Dit kan ook “Kolk 
privaat” zijn als het een niet publieke kolk is. 

Om de klasse van de kolk te registeren stellen wij voor het gegevensveld: “Constructie”, te 
gebruiken. In dit veld dus “hoog, middel of laag” invoeren.  

U bevestigt de mutatie door op de [OK] knop te drukken.  

                                                           
2
 Het Gully ID is een nummer van het programma Kikker zelf en is gerelateerd aan de kolkenregistratie en 

daardoor geen vast nummer! Het Gully Node ID is wel en vast nummer.   
3
 Indien u een Kikker programma heeft met ECW Luchtfoto weergave mogelijkheden, dienen de volgende DLL’s 

in de kikker werkmap aanwezig te zijn:  msvcp100d.dll, msvcr100d.dll en NCSEcwd.dll. 



 

 

Figuur 3. 
 

Indien kikker na [OK] aangeeft dat het type onjuist is, staat de bescherming aan om te 
voorkomen dat nieuwe definities per ongeluk worden ingevoerd. U kunt deze bescherming 
opheffen via menufunctie: “Toepassingen -> Startopties”. Kikker geeft daarna een venster 



met startopties weer. Nadat u in dit venster de optie “newcode”  de waarde 1 heeft gegeven 
en op [OK] drukt kunt u nieuwe definities invoeren. 

Het is ook mogelijk om meerdere knopen tegelijk te wijzigen. Dit doet u door de betreffende 
knopen te selecteren. Bijvoorbeeld via een polygoon. En daarna in het venster achter 
menuoptie: “Revisie - Wijzigen – Geselecteerde knopen” de gewenste mutatie in te voeren 
en op [OK] te drukken. In figuur 4 is dit venster weergeven. 

 

Figuur 4. 
 

Via menufunctie: “Revisie – Opslaan in Kikker.dbk bestand”, bewaard u de verkregen 
situatie, zodat Kikker.exe in een volgende sessie deze situatie automatisch weergeeft. Ook 
zal Kikker.exe bij afsluiten vragen of u de mutaties in Kikker.dbk wil bewaren. 

 

3. Kleuren van het knoopthema 

U kunt de themaweergave van de knopen onder de kolken wijzigen via menufunctie: “Beeld 
– Weergave opties”. Kikker geeft daarna het “Weergave opties” venster weer. Onder 
tabblad: “Knoop en Tekst”, (zie figuur 5) kunt u aangeven hoe de knoop weer te geven. 

Voor de weergave van de klasse van de kolk hebben we in de voorgaande tekst gebruik 
gemaakt van de knoop constructie. Daarom in dit venster “Constructie” aanvinken. 

Daarna kunt via de knop: [Kleur/Klas], de weergave van het constructie thema instellen. Zie 
figuur 6. Kies hierbij voor fletse kleuren omdat anders de kolken niet meer opvallen indien 
deze dezelfde kleur hebben als de knopen. Door de dikte een grote waarde te geven maakt 
u de weergave van de knoop groter zodat de klasse weergave ook duidelijker is. 



Door op [OK] te klikken bewaard u deze weergave voor de knoop constructie. Zodra u bij 
een volgende sessie “Constructie” aanvinkt in het “Weergave opties” venster geeft kikker de 
knopen op de juiste wijze weer. In de volgende paragraaf kunt u lezen hoe u er voor zorgt 
dat Kikker bij opstart direct deze instellingen heeft. 

 

Figuur 5. 
 

 

Figuur 6. 



4. Installatie voor de registratie 

Om voor degene die de kolken gaat registeren het werken zo prettig mogelijk te maken 
hebben we de volgende installatie procedure: 

1. Gebruik de juiste bestanden 
2. Maak gebruik van de startopties 
3. Maak een snelkoppeling op het bureaublad 

 

Gebruik de juiste bestanden: 

Meestal vindt de registratie plaats op een laptop of tablet computer met MS Windows. Mak 
op deze computer per klant (gemeente) een apart mapje en plaats hierin: 

• Kikker.exe (applicatie kikker) 
• Kikker.dbk (bestand met kolken uit beheersysteem klant, BGT/GBKN of als resultaat 

van een 1e ronde) 
• Topografie bestand met de extensie .SHP of .DXF 

 

Maak gebruik van de startopties: 

Via de startopties kan men de werking van kikker automatiseren. De startopties kan men 
instellen door: 

1. Kikker.exe te starten.  
2. In het welkomvenster op de Off-Line knop drukken.  
3. Via menuoptie: “Toepassingen -> Startopties”, het venster voor het instellen 

van de startopties weergeven (zie figuur 7). 
4. In dit venster zijn de volgende opties belangrijk voor de kolken registratie: 

o rev: Hierachter zet u de naam van het revisiebestand waarin Kikker de 
mutaties moet registeren. Dit bestand is straks het resultaat waarnaar 
uw klant gaat vragen. Hier staat alles in! Om de naam te registeren 
klikt u in het veld achter “rev”. Er verschijnt een “Open” venster. Indien 
er nog revisiebestand is klikt u in dit venster op de [Cancel] knop. 
Waarna u de naam in het veld kan intikken. Let op: de naam moet e 
extensie “.rev” hebben.  Kikker opent dit bestand direct na opnieuw 
opstarten. 

o kolkgps: zet hierachter de waard 1, zodat kikker na opstart direct de 
kolkenregistratie venster start na opstart Kikker.exe 

o slowtopo: zet hierachter de waarde 2. De topografie komt dan pas in 
beeld als men voldoende inzoomt of gebruik maakt van de GPS 
antenne 

o nodethema: zet hierachter 1 van de volgende waarden: 
� 1: voor starten met themaweergave “knoopfunctie” 
� 2: voor starten met themaweergave “maaiveldhoogte” 
� 3: voor starten met themaweergave “putdekseltype” 
� 4:voor starten met themaweergave “stroomprofieltype” 



� 5: voor starten met themaweergave “constructieype” 
� 6: voor starten met themaweergave “herkomst coördinaten” 
� 7: voor starten met themaweergave “herkomst 

maaiveldhoogte” 
� 22: voor starten met themaweergave “revisie status” 

 

Sla de startopties op door op de [OK] knop te klikken. 

Importeer vervolgens het topografiebestand via menufunctie: “Importeren -> DXF of SHP 
topografie”. Hierbij kan men kleur en lijndikte aangeven. Zorg ervoor dat Kikker automatisch 
deze topografie weergeeft door op de [Opslaan] knop te klikken tussen de knoppenbalk en 
de grafische weergave. 

Ook geeft kikker automatisch topografie weer indien het bestand riodesk.dxf of riodesk.shp 
(incl riodesk.shx en riodesk.dbf) heet. 

Na het instellen van de startopties treft u in de map met Kikker.exe ook de bestanden 
riodesk_init.xml, riodesk.xml en topo.lst aan.  

 

 

Figuur 7. 

 



Maak een snelkoppeling voor op het bureaublad: 

Klik in de Windows verkenner met de rechtermuisknop op Kikker.exe. Waarna een venster 
zoals weergeven in figuur 8 verschijnt. 

 

 

Figuur 8. 

Kies in dit venster voor “Create shortcut” of “Maak snelkoppeling”. In het mapje is daarna 
een snelkoppeling gemaakt. Deze kopieert u naar het bureaublad. 

 

  

   



Bijlage 1: Hoe in MS Excel CSV gegevens van 1 kolom netjes over de kolommen 
verdelen. 

De functie: “Exporteren -> CSV Object gegevens -> ……”, in het programma Kikker is de 
functie om lijstjes met gegevens van objecten, zoals knopen en leidingen te maken. Indien 
men deze bestanden opent met MS Excel (met de Nederlandse instellingen) dan plaatst MS 
Excel deze gegevens in 1 kolom.  De bedoeling is deze gegevens zonder verlies van 
gegevens over verschillende kolommen (komma gescheiden) te verdelen. Indien men dit 
niet zorgvuldig doet kan er voorloop nullen verdwijnen van knoopnummers en begrijpt MS 
Excel de decimale punten verkeerd. 

In onder staande weergave heeft MS Excel alle data CSV data in 1 kolom geplaatst. 

 

1. Om de gegevens uit kolom A te verdelen over meerdere kolommen volgens het CSV 
scheidingsteken klikt u eerst me de muis op de A boven kolom A, om de kolom te 
selecteren.  

 



2. Vervolgens klikt u in het menu boven in het scherm op menuoptie: “Gegevens”. 
Waarna MS Excel het gegevens ribbon menu weergeeft. 

3. In dit menu treft u de knop: Tekst naar kolommen, aan om de gegevens vanuit de 
geselecteerde kolom over meerdere kolommen volgens het CSV scheidingsteken te 
verdelen. 

 

4. Na klikken op bovenstaande knop verschijnt onderstaand venster. In dit venster geeft 
u aan dat het om Gescheiden gegevens gaat, door de knop voor Gescheiden aan 
te vinken. Daarna klikt u op de knop: Volgende. 

 

 

5. Vervolgens kunt u aangeven wat voor scheidingsteken is gebruikt. Hier selecteert u 
Komma, door de knop voor de tekst Komma aan te vinken. Daarna klikt u op de 
knop: Volgende. 
 



 

6. Vervolgens veranderd het venster in een weergave waarmee u per kolom kunt 
aangeven om wat voor gegevenstype het gaat. Voor de juiste conversie MOETEN 
ALLE KOLOMMEN VAN HET GEGEVENSTYPE TEKST ZIJN!!!!  

 



7. U kunt alle kolommen als gegevenstype: tekst markeren  door het knopje achter 
gegevenstype tekst aan te vinken. 

8.  In de eerste (zwart gekleurde) kolom te klikken. 
9. Met de muis de schuif onder de kolommen helemaal naar rechts te verplaatsen, 

zodat de laatste kolom zichtbaar is. 
10. De shift toets in te drukken en gelijktijdig met de muis in de laatste kolom te klikken. 

 

  

 

11. Daarna klikt u op de knop: Voltooien. 

Het resultaat ziet er uit als onderstaande weergave: 



 

 

 


