
Doel 
Het koppelen van de unieke identificatie van BGT-Objecten aan overeenkomstige beheerobjecten. 

Zodat men het standaard uitwisselformaat (StUF-Geo) kan gebruiken om gegevens van objecten 

actueel te houden. 
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Context: 
Alle objecten beheert met het programma Kikker-BrutIS, hebben de volgende velden voor overname 

van gegevens uit de BGT: 

• IMGEO_ID, GUID aangevuld met bronhoudercode, is de unieke ID  van BGT-Objecten. 

Maximaal 38 tekens lang; 

• Entiteit-type, als code met 3 tekens; 

• BGT functie, domeinwaarde, maximaal 32 tekens lang; 

• BGT type, domeinwaarde, maximaal 32 tekens lang; 

• BGT fysiek, domeinwaarde, maximaal 32 tekens lang; 

• Plus functie, domeinwaarde, maximaal 32 tekens lang; 

• Plus type, domeinwaarde, maximaal 32 tekens lang; 

• Plus fysiek, domeinwaarde, maximaal 32 tekens lang; 

Bovenstaande gegevens staan in Kikker-BrutIS, in het Object-info paspoort, onder het tabblad: 

Algemeen. 

BGT-Objecten in StUF-Geo (bijvoorbeeld in mutatieberichten) koppelt Kikker op basis van het 

IMGEO_ID aan de beheerobjecten. Uit de mutatieberichten neemt Kikker, naast de geometrie van 

objecten de gegevens: Entiteit, BGT functie, type, fysiek en Plus functie, type, fysiek over. Indien er 

geen match is met een IMGEO_ID gaat Kikker op basis van  geometrie-overlap zoeken of er een 

beheer object is zonder IMGEO_ID en waarbij de vlakken meer dan 50 % overlappen. Indien er op 

basis van overlap een match wordt gevonden neemt Kikker ook het IMGEO_ID over op het beheer 

object. 

Op basis van de BGT-gegevens en Plus-gegevens maakt de beheerder keuzes over de invulling van de 

beheergegevens. Bijvoorbeeld op basis van BGT-fysiek en Plus-fysiek het verhardingstype en de 

verharding soort van wegvakonderdelen. 

Voor het maken van mutatieverzoeken maakt Kikker gebruik van een map waarin voor elk BGT-

Object het  StUF-Geo in een xml-bestand is opgeslagen, onder naam van het IMGEO_ID. 

Deze map registreert u onder de Kikker startoptie: bgtmap. 

Zodra deze map is geregistreerd slaat kikker bij import van mutatieberichten van alle BGT-Objecten 

het StUF-Geo op, in deze map. 

Bij het maken van een mutatieverzoek plaatst Kikker het StUF-Geo uit deze map in het 

mutatieverzoek en vult deze aan met het geen wat gemuteerd is. Indien de geometrie niet is 

gemuteerd wordt de oorspronkelijke, eerder ontvangen geometrie uit het mutatiebericht, in het 

mutatieverzoek verwerkt. 

  



Stappenplan: 
Het koppelen van de unieke identificatie van BGT-Objecten aan overeenkomstige beheerobjecten, 

bestaat uit de volgende stappen: 

1. Verkrijgen BGT van het beheergebied 

2. Koppelen beheerobjecten met IMGEO_ID en overnemen: geometrie, BGT- en Plus-gegevens 

3. Controle en correctie niet gekoppelde beheerobjecten 

 

Nadat bovenstaande stappen zijn uitgevoerd kan het standaard uitwisselformaat (StUF-Geo) worden 

gebruikt om gegevens van beheerobjecten en BGT-objecten actueel te houden. 

Het uitwisselformaat wordt als informatiedrager  gebruikt bij het zogenaamde BGT berichtenverkeer 

en bij meer pragmatische oplossingen.  

Over de BGT berichtenverkeer mogelijkheden van Kikker-BrutIS kunt u lezen in de laatste paragraaf: 

Het horizontale berichtenverkeer 

Een pragmatische oplossing kan bestaan uit: 

• het hebben van een actuele BGT van het beheergebied, bijvoorbeeld via paragraaf 1.; 

• het importeren van deze BGT via menuoptie: Importeren -> GML, DXF of SHP Topografie…; 

• op basis van toepassingen -> startopties, optie: einddatum=1 aanzetten van verwijderde 

BGT-Objecten, zodat u de bijbehorende beheerobjecten ook kunt verwijderen; 

• het selecteren van BGT-Objecten op mutatiedatum via de menuopties:  

o Selecteer -> Selecteer geometrie -> op mutatiedatum… 

o Selecteer -> Selecteer geometrie -> via filter…  

Waarna u via de opties onder menu: Revisie, geautomatiseerd of handmatig gegevens kunt 

overnemen. 

 

 

 

  



1. Verkrijgen BGT van het beheergebied 
Het StUF-Geo van het gebied is als initieel mutatiebericht te verkrijgen bij GEO. Of te downloaden 

van PDOK. 

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u het StUF-Geo van het gebied kan downloaden van de PDOK 

internetsite: https://app.pdok.nl/lv/bgt/download-viewer/ 

De site kunt u ook starten in Kikker-BrutIS via menuoptie: Info -> PDOK Downloads… 

 

1. Kies als formaat: stufgeo 

2. Zoom in op het gebied en teken met muisklikken een polygoon om het gebied. 

 

 



3. Klik op knop: [Maak download] 

 

 

4. Klik op download 

Het bestand: extract.zip, wordt dan van PDOK gedownload naar uw computer. 

Na uitpakken van extrac.zip treft u het bestand: bgt_all.xml aan, met het StUF-Geo van het gebied. 

 

 

  

 

 

  



2. Koppelen beheerobjecten met IMGEO_ID en overnemen: geometrie, BGT- en Plus-

gegevens 
In deze instructie een groenbeheer bestand met begroeide terreindelen (BTD) en bermen (OWD). De 

beheerobjecten hebben geen IMGEO_ID en geen BGT-gegevens en plus-gegevens. 

 

 

 

 



2.1 Instellen startopties 
Registreer via menuoptie: Toepassingen -> Startopties, optie: dbfactief, de bronhouder code van de 

gemeente. 

Ook is het slim optie: slowtopo, de waarde 1. of 2. te geven zodat het programma alleen topografie 

tekent als u voldoende bent ingezoomd. Anders kan het tekenen lang duren. 

  

En klik op [OK] om op te slaan. 

Op basis van deze registratie kunt u straks selecteren op “om te zetten” BGT-objecten in de 

topografie. 

 

2.2 Importeren StUF-Geo 
Via menuoptie: Importeren -> GML, DXF of SHP Topgrafie… 

 

Selecteer het Stuf-Geo bestand en klik op [Openen]. 



  

Voer een dikte 4 in. En klik op [OK]. Met deze dikte kunt u de verschillen bekijken tussen de 

geometrie van de BGT-objecten in de topografie en de beheerobjecten. 

Het inlezen kan even duren. In de statusbalk ziet u een teller met de ingelezen regels. 

Na het importeren kunt u door de kaart zoomen en alvast verschillen bekijken, dankzij de dikkere 

lijndikte van de topografie  

  



2.3 Overname BGT IMGEO_ID, gegevens en geometrie 
Dit onderdeel bestaat uit: 

1. Een revisie bestand maken1 

2. BGT-objecten selecteren uit de topografie 

3. Gegevens overnemen van de geselecteerde BGT-objecten 

 

Maak een revisiebestand, via menuoptie: Revisie -> Revisie uit bestand weergeven… 

 

Zoek een locatie voor opslag van het revisiebestand, geef de naam in met extensie .rev en klik op 

[openen]. 

 

Altijd fijn om te weten wie het revisiebestand heeft gemaakt. Klik op [OK]. 

Kikker toont het beheerthema: REVISIES. Alle objecten zijn ongewijzigd.  

 

 
1 In Kikker muteert u vrijwel altijd via revisie. Dit gebeurt via de opslag van de mutaties in een revisiebestand. 
Dit is een bestand waarin alle wijzigingen op een dataset wordt geregistreerd. Was/Wordt. 



 

 

BGT-objecten selecteren uit de topografie 

Selecteer de BGT-Objecten behorende bij de beheerobjecten, via menuoptie: Selecteren -> Selecteer 

geometrie -> Via filter. 

Het beheer bestand bevat bermen en begroeide terreindelen. 

Selecteer via tabblad: Laagnaam, Item: BTD en OWG voor de bermen. 

 

  



Selecteer via tabblad: BGT functie, Item: berm en onbekend. 

 

 

Selecteer via tabblad: Omzetten, Item: Ja. U selecteert hiermee de objecten behorende bij 

bronhouder code: G0106, geregistreerd achter startoptie: dbfactief. 

 

Zo zijn er 32968 BGT-Objecten geselecteerd die geschikt zijn om te toetsen met de beheer objecten. 



Door verder in te zoomen verschijnt de topografie met de geselecteerde BGT-Objecten in de 

topografie (geel gekleurd): 

 

 

Gegevens overnemen van de geselecteerde BGT-objecten 

Via menuoptie: Revisie -> Revisie uit geselecteerde topografie overnemen -> Objecten, start u de 

overname uit de BGT ofwel koppelen met de BGT. 

U treft onder menuoptie: Revisie -> Revisie uit geselecteerde topografie overnemen, ook opties aan 

voor wegvakonderdelen, water, kunstwerken, meubilair en bomen. 

Het omzetten start met de volgende vragen: 

 

Klik op [Ja] om gegevens over te nemen. 

 

 klik op [Nee] on geen objecten toe te voegen. 



Het doel is om de bestaande beheerobjecten te koppelen aan de BGT. Geen nieuwe obejcten uit de 

BGT toevoegen. Om te voorkomen dat onbedoeld objecten niet in eigendom of niet in beheer 

worden overgenomen. Toevoegen kan altijd later. 

Kikker-BrutIS koppelt op basis van geometrie-overlap de beheerobjecten met de geselecteerde BGT-

objecten. 

In de statusbalk ziet u een teller die de voortgang weergeeft. Kikker controleert alle geselecteerde 

BGT-objecten. Zodra het tellen in de statusbalk stopt wordt het revisiebestand met de mutaties 

gevuld. U kunt via de Windows verkenner zien dat het revisiebestand groeit. Dit kan even duren, 

waardoor het lijkt alsof het programma niets doet.  Het programma is bezig. 

 

2.4 De resultaten opslaan 
De gekoppelde beheerobjecten zijn voorzien van 

• IMGEO_ID, Entiteit/laagnaam code, BGT-gegevens en Plus-gegevens; 

• De geometrie van het gekoppelde BGT-object. 

Zie onderstaande weergave in vergelijking met de weergave van het beheerobject bij aanvang van 

deze instructie: 

 



Volgens onderstaande weergave zijn: 16823 beheerobjecten, voorzien van nieuwe geometgrie en 

gekoppeld met de BGT: 

 

 

De mutaties zijn automatisch geregistreerd in het revisiebestand. 

Sla het resultaat op in de databank via menuoptie:  

• Revisie -> Verwerk in databank -> Controleer mutaties. 

• Revisie -> verwerk in databank -> Verwerk in databank. 

En/of sla de gegevens op in het werkbestand via menuoptie: Bestand -> Opslaan als -> Werkbestand. 

  



3. Controle en correctie niet gekoppelde beheerobjecten 
Via menuoptie: Selecteren -> Objecten zonder IMGEO GUID, zijn de beheerobjecten te selecteren 

die niet BGT zijn gekoppeld: 

 

Niet gekoppeld omdat beheerobjecten in beheerobjecten liggen. Zoals water in groen. Of 

bospercelen omringt door paden. Vanwege het risico op fouten bij het automatisch koppelen op 

geometrie-overlap zijn deze niet gekoppeld. 

Ook door afwijkingen met de BGT worden beheerobjecten niet gekoppeld. Afwijkingen omdat 

beheerobjecten niet meer bestaan. Of zijn opgeknipt in meerdere BGT-objecten of andersom. 

 In de volgend instructie kunt u lezen hoe u dit kunt corrigeren en alle beheerobjecten kunt koppelen 

met de BGT. 

 

  



3.1 Een beheerobject raadplegen, toevoegen, muteren of verwijderen 
Een beheerobject is direct te raadplegen, te muteren of te verwijderen via knoppen in de 

knoppenbalk of via opties in de pulldown menu’s. 

Een beheerobject is, te: 

A. Raadplegen, via knop: . Of menuoptie: Raadplegen -> Object Info. 

B. Plaatsen (toe te voegen), via knop: . Of menuoptie: Toevoegen -> Plaats Object. 

C. Wijzigen, via knop: . Of menuoptie: Wijzigen -> Wijzig Object. 

D. Verwijderen, via knop: , of menuoptie: Verwijderen -> verwijder object, en daarna op 

het object klikken. 

E. Verplaatsen via knop:  

De knoppen zijn te vinden onder diverse knoppenbalken die u onder de menuopties: Raadplegen, 

Verwijderen, Wijzigen naar voren kunt halen. 

Ook is het mogelijk beheerobjecten te selecteren via een polygoon of via het filter/selectie venster 

onder menuoptie: Selecteren -> Via filter objecten. En daarna de selectie, te: 

A. Verwijderen via menuoptie: Verwijderen -> verwijder selectie. 

B. Wijzigen via menuoptie: Wijzigen -> geselecteerde objecten. 

Ook kunt u via de TreevIew: 

raadplegen, toevoegen, wijzigen en 

verwijderen. U start de treeview 

weergave bijvoorbeeld bij het 

raadplegen van een beheerobject. 

De treeview staat weergeven boven 

het blok met de gegevens van het 

beheerobject.  

Door met de rechtermuisknop op 

het beheerobjectnummer te klikken 

geeftg Kikker-BrutIS een menu 

weer, waarmee u bijvoorbeeld kunt 

verwijderen. 

Indien, bijvoorbeeld door overlap van 

objecten, het raadplegen van een 

beheerobject niet lukt. Lukt dit vaak 

wel na een 2e keer klikken. U kunt dan 

vervolgens via de treeview: raadplegen 

en verwijderen.  

  

 



3.2 Een beheerobject handmatig koppelen met een BGT-object: 
 

Allereerst een wijzig venster starten, via:  of . 
 

Klik op: , en vervolgens op een object.  
 

Of als een object moeilijk te benaderen is via: , en dan op een object klikken, dan verschijnt het 
objectnummer met raadpleeg info in de treeview. Via nog een keer klikken in de kaart kan het 
bedoelde object geraadpleegd worden. Door vervolgens in de treeview op het objectnummer te 
klikken (B121637, in onderstaand voorbeeld): 

 
 
Verschijnt het wijzig venster, en wordt het object in de tekening weergeven met een blauwe lijn met 
kruisjes. 
 
In tabblad: Algemeen, constateer je dat er inderdaad geen IMGEO_ID is: 
 



 
 

Klik vervolgens op knop: , en daarna op het vlak in de topografie onder het object.  



Constateer vervolgens dat naast de geometrie: IMGEO_ID en BGT en Plus info uit de topografie is 
overgenomen.

 
 
Klik op [OK] om te bewaren. Onderstaand venster verschijnt. En klik in dit venster op [Ja]. 
 

 
 
  



3.3 Toevoegen beheerobjecten: 
Het kan zijn dat een onder 1 beheerobject (groenvlak), 3 BGT-objecten (BGT-vlakken) aanwezig zijn. 

Het groenvlak moet dus in drie stukken en de data moet dan dus gekopieerd worden over 3 nieuwe 

beheerobjecten. 

Procedure: 

1. Het eerste stuk aanpassen door deze te koppelen met de geometrie van het 1e BGT-object, 

volgens  de procedure in de voorgaande paragraaf 

2. De twee andere stukken maken via menuoptie: Toevoegen -> plaats object, of in de toevoeg 

knoppenbalk op: , klikken.  

3. Onderstaand venster verschijnt: 

 

4.  
 

5. Klik in het venster op de plek waar het nummer van het object of objectpunt moet komen. Er 

worden dan coördinaten geregistreerd: 

 



6.  
 

7. Verander vervolgens het objectnummer, als het nummer anders is. 

 

8. En vul de gegevens in. Indien deze gegevens hetzelfde zijn als een object in de buurt, zoals 

waarschijnlijk het 1e beheerobject, zijn deze te kopiëren via knop:  , en daar na klikken 

op het beheerobject waarvan de gegevens gekopieerd moeten worden 

 

9.   Klik op [Ja] 

 

10.  Klik op [Nee] 



 

11. Want het  nieuwe beheerobject moet gekoppeld worden met het BGT-object via knop: 

, uit de instructie van vorige paragraaf. Klik vervolgens in het BGT vlak. Deze kleurt 

blauw. 

 

12. En sla op met de [OK] knop. Onder het invulvenster 

 

13. [Ja]. 

 

14. Waarna geometrie, IMGEO_id, BGT en plus informatie is gekopieerd. 

 

15. Het 2e beheerobject is gemaakt. Het 3e object gaat volgens dezelfde procedure 

 

 

  



3.4 Beheerobjecten knippen 
Een beheerobject knippen bestaat uit: 

A. Het veranderen van het vlak naar een multi-vlak; 

B. Het splitsen van het multi-vlak in afzonderlijke beheerobjecten. 

 

A. Het veranderen van een vlak naar een multivlak, door een beheerobject in 2 of meer delen te 

knippen door een scheidingslijn aan te brengen: 

Dat kan als volgt: 

1. Klik op  en daarna op het te knippen beheerobject.  Kikker-BrutIS geeft vervolgens het 

mutatievenster weer, en tekent het beheerobject met blauwe coördinaat kruisjes en lijntjes 

tussen de kruisjes:

 

2. Muteer deze kruisjes en lijntjes via de knoppen: . 

a. om een nieuwe losse coördinaat aan de polygoon toe te voegen. Deze wordt 

pas bewaard als je deze met een lijn koppelt aan de polygoon. 

b.  

c. om een coördinaat te verplaatsen. Klik hier bij op coördinaat en daarna op 

nieuwe positie 

d.  

e. om een coördinaat te verwijderen. Klik hierbij op de betreffende coördinaat. 

f.  

g. om een coördinaat tussen te voegen in een lijnstuk. Klik op het lijnstuk tpv 

nieuw locatie coördinaat. 

h.  



i. om een lijnstuk toe te voegen aan de polygoon. Klik op 1e coördinaat en daarna 

op 2e coördinaat 

j.  

k. om een lijnstuk van de polygoon te verwijderen. Klik op het te verwijderen 

lijnstuk. 

3. In onderstaand voorbeeld:  

a. Via knop   nieuwe coördinaten ter plaatse van splitsing. 

b. Via knop  een splits lijn plaatsen. 

4. Geeft:  

5. Klik op [OK] in het mutatievenster om op te slaan. 

6.  Klik [Ja] 

 

Het beheer object is nu een Multi vlak: 



 

B. Het splitsen van het multi-vlak in afzonderlijke beheerobjecten. 

 

1. Klik op knop: en dan in het multi-vlak om het beheerobject te splitsen 

 

 

2. Klik vervolgens op menuoptie: Wijzigen -> Splits Object. Waarna onderstaand venster 

verschijnt: 

3. . Klik op [Ja] 

 

Het mulit-vlak is nu opgedeeld in verschillende beheerobjecten. Hierbij zijn de gegevens gekopieerd.   

 



 

 

Klik op knop: , en daarna in het nieuwe vlak. En zie dat de informatie is gekopieerd. 

 

 

 

 

 

  



Het horizontale berichtenverkeer 
Vanuit Kikker-BrutIS bestaat het berichtenverkeer uit het ontvangen van berichten en het verzenden 

van verzoeken, op basis van StUF-Geo. 

 

4. Het ontvangen van berichten en overnemen van BGT gegevens 
Het ontvangen van berichten gebeurt via de BGT inbox in Kikker-BrutIS. Door daarna op de BGT 
data in het bericht te selecteren kunt u gericht data overnemen op de beheerobjecten. 
 

4.1 Het ontvangen van berichten 
De berichten van GEO komen binnen in de berichtenmap van het Kikker-BrutIS endpoint. Het 
endpoint is een Webservice met de naam: Webservice1.asmx 
 
Deze webservice kan in de Cloud staan op een server van Riodesk. Of lokaal geïnstalleerd op een 
server bij de gemeente. 
 
De webservice bewaard alle ontvangen berichten. Deze berichten zijn in Kikker-BrutIS te 
importeren via menuoptie:  Importeren -> Inbox BGT Berichten  
 
Onderstaand venster wordt dan weergeven: 
 

 
 
 
In dit venster kan men in de kolom: Wel, aangeven welke berichten men wil zien. In bovenstaand 
venster heeft men aangegeven geïnteresseerd te zijn in: 

• Mutatieberichten, omdat mtbHorizontaalDi01 is aangevinkt 

• Met objecten die behoren tot de BGT lagen: OWG, WGD en WGI 
 
De keuze wordt bewaard en bij een volgende sessie voor in gevuld. Door op [OK] te klikken 
verschijnt daarna de inbox, met alleen de berichten die voldoen aan bovenstaande voorwaarden. 
 



Het laatste bericht staat bovenaan. Het is de bedoeling dat wordt begonnen met het verwerken 
van het oudste bericht. Ofwel het bericht onderaan de lijst. 
 

 
 
Door op een bericht te klikken. Wordt deze blauw gemarkeerd. 
 

 
 
Door vervolgens op de knop [Openen] te klikken wordt de geometrie in het bericht in de grafische 
weergave getoond en als geselecteerd gemarkeerd (gele lijnen), en kleurt de regel in de inbox 
rood: 
 



 

 
 
 
Na het openen van een revisiebestand kan men via de mogelijkheden onder menuoptie: Revisie 
-> Revisie uit geselecteerde geometrie overnemen, de data en geometrie uit het bericht 
overnemen op de onderhavige beheergegevens. 
 

Indien het BOR menu zichtbaar is, na klikken op knop , in de toolbar, heeft men de 
keuze uit overnemen op: 

• Objecten (is vaak voor groenbeheer) 

• Bomen 

• Meubilair 

• Kunstwerkonderdelen 

• Wateronderdelen 

• Wegvakonderdelen 
 

Indien het rioolbeheer menu zichtbaar is, na klikken op knop  , in de toolbar, heeft men de 
keuze uit overnemen op: 

• Knopen 

• Kolken 

• Strengen 
 



In dit wegbeheer voorbeeld dus klikken op menuoptie: Revisie -> Revisie uit geselecteerde 
geometrie overnemen -> wegvakonderdelen. 
 
Waarna onderstaande communicatie wordt gestart: 
 
 

 klik op [Ja] 
 

 De veilige optie is [Nee]. Hierdoor worden alleen 
bestaande beheerobjecten geactualiseerd met data uit de geselecteerde BGT geometrie. 
Geactualiseerd wordt dan de geometrie en de BGT- en Plus data van de objecten. 
 
Klik op [Ja] als u er zeker van bent dat de geselecteerde BGT geometrie alleen objecten bevat die 
u in uw beheersysteem wil overnemen.  
 
U kunt via de opties onder menu: Selecteren -> Selecteer geometrie en via de keuzes in de 
topografie balk de selectie aanpassen. 
 
 Bijvoorbeeld op eigenschappen selecteren via menuoptie: Selecteren -> Selecteer geometrie -> 
Via filter het venster starten in paragraaf 4.3. 
 
 
 

4.2 Raadplegen van BGT-objecten 

Via de knoppen:  , in de topografie blak kunt u de BGT-
objecten raadplegen. 
 
Na klikken op knop [Vlak], klikt u in een BGT-object vlak, waarna een venster wordt getoond met 
de data van het vlak. Indien het vlak blauw gekleurd is betreft het actueel vlak waarvan de data 
kan worden overgenomen op de beheer objecten. 
 



 
 
 
Indien het vlak rood gekleurd is, dan heeft het BGT-vlak een einddatum en is het object vervallen.  
 

 
  



4.3 Het selecteren van BGT-objecten om data over te nemen 
 

 
Figuur 24 

 
In het voorbeeld van figuur 25 is aangegeven dat de geometrie 2 objecten bevat van het type 
wegdeel. (laagnaam: WGD). In bijlage 1 treft u een overzicht aan van de mogelijke objectypes. 
 
Per objectype kan de nadere invulling van gegevens verschillend zijn. Zo kent het objectype: 
WGD, vaak een uitgebreide vulling van de gegevens velden: 

• BGT functie 

• BGT fysiek 

• Plus functie 

• Plus fysiek: 
 
Terwijl bij een aantal andere objecttpes alleen “plus functie” is ingevuld. Dat wel dus nog wel 
verschillen. Via dit seelctie venster krijgt u een goede indruk van welke gegevens beschikbaar zijn. 
 
In figuur 25 zijn de objecten met laagnaam: WGD, geselecteerd.  De geometrie van geselecteerde 
objecten toont Kikker met een gele kleurlaag. 
 
 



 
 
Figuur 25 

 
Voordat de gegevens van de geselecteerde geometrie objecten over kan worden genomen is het 
nodig om een nieuw revisiebestand te openen. In dit revisiebestand worden de mutaties 
overgenomen. 
 
U kunt een nieuw revisie bestand openen via menuoptie: Revisie -> Revisie uit bestand 
weergeven 
 
Kikker geeft daarna een venster weer volgens figuur 26. Selecteer via dit venster de juiste map 
en tik een nieuwe naam in voor het revisiebestand met extensie “.rev”. 

 
Figuur 26 

 
Klik op [Open]. 
 



 
 
Figuur 27 

 
Vul optioneel gegevens in en klik op [OK]. 
 
  



4.4 Automatisch gegevens uit BGT overnemen 
 
Het daadwerkelijk overnemen en registratie van de mutaties start u voor wegdelen  via 
menuoptie: Revisie -> Revisie uit geselecteerde geometrie overnemen -> wegvakonderdelen. 
 
Daarna wordt via een aantal vensters: figuur 28a t/m 28c een dialoog gestart waarin u kunt 
aangegeven hoe de omzetting van de mutaties plaats dient te vinden.  

 
 
Figuur 28a 

 
Klik op [Yes] 
 

 
Figuur 28b 

 
Klik op [Yes] indien dit gewenst is. 
 



  
 
Figuur 28c 
 

Klik op [Yes] om straatnamen te registeren op basis van de locatieservice van PDOK. Pas op! Dat 
kan lang duren. 
 
Het resultaat in dit voorbeeld is de overname van onderdeeltype, verharding type en soort en de 
geometrie uit het mutatiebericht op de betreffende wegvakonderdelen.  
 

 

 
Figuur 32 

 
 
Het resultaat is geregistreerd in het revisiebestand. U kunt vervolgens weer andere geometrie 
selecteren om over te nemen of er voor kiezen om de gegevens direct in een werkbestand op te 
slaan of in de databank te registeren via het revisie menu.  
 
 

  



4.5 Registratie van vervallen objecten uit de BGT 
 

Bij overname van de data van vervallen BGT-objecten krijgt het betreffende beheerobject de status: 

vervallen. 

 

Deze objecten moeten daarna nog via menuoptie: Verwijderen -> verwijder object, een voor een 

verwijderd worden. 

Of via menuoptie: Selecteren -> Via filter -> Objecten, alle objecten met status vervallen selecteren. 

 

 

En in 1 keer via menuoptie: Verwijderen -> Verwijder selectie…, verwijderen. 

  



4.6 Handmatig gegevens uit BGT overnemen 
 

Zie 3. Controle en correctie niet gekoppelde beheerobjecten,  voor het handmatig overnemen van 

gegevens van BGT-Objecten.  



5. Het verzenden van verzoeken 
U kunt met Kikker-BrutIS de volgende berichten verzenden: 

• Exploratieverzoeken 

• Mutatieverzoeken 

Kikker-BrutIS verzend de verzoeken via het programma CURL. 

 

5.1 Exploratieverzoeken 
Het maken van een exploratieverzoek is erg eenvoudig. U tekent een polygoon om het 
betreffende gebied waarvan u de geometrie opnieuw wil laten inmeten. 
 

U start het tekenen van een polygoon met knop:   en sluit de polygoon met een dubbele 

muisklik op het een na laatste polygoonpunt, of u sluit de polygoon met knop:   
 

 

Figuur 33 

 

Figuur 33 geeft een ingetekende polygoon weer. U verwerkt deze polygoon vervolgens in een 

exploratieverzoek via menuoptie: Revisie -> Berichten Geo-Bor maken ->Exploratieverzoek. 

Kikker toont vervolgens een venster volgens figuur 34. Optioneel kunt u de gegevens in dit venster 

aanpassen. Het maken en verzenden van het exploratieverzoek start u via de [OK] knop. 



   

Figuur 34 

 

5.2 Mutatieverzoeken 
Het maken van mutatieverzoeken verloopt voor wegvakonderdelen anders dan voor andere 

objecten. Omdat voor wegvakonderdelen Kikker precies weet hoe deze uitgewisseld dienen te 

worden. 

Voor andere objecttypes gebruikt Kikker de beheergroepen registratie om per beheergroep aan te 

geven hoe Kikker een mutatieverzoek dient op te stellen. In figuur 35 is dit venster weergegeven. Per 

beheergroep dient u in de BGT regel de juiste uitwisselgegevens in te voeren. 

Per beheergroep in ieder ge val het objecttype (zie bijlage 1). Per objecttype dienen verschillende 

velden ingevuld te worden. 

Voor een groenvoorziening: 

 

 

Voor een water: 

 

 

Voor verharding: 

 



 

Figuur 35 

 

Belangrijk is voor alle beheergroepen/objecten waarvan u mutaties aan GEO wil doorgeven deze 

BGT-gegevens te registeren. 

De werking van het venster is als volgt: 

1. Klik op de beheergroep die u wil muteren 

2. Voer in het gedeelte onder de beheergroep regels de BGT registratie in 

3. Bevestig met de knop: [Wijzig groep met gegevens hierboven] 

4. Klik op een volgende beheergroep 

5. Etc. 

6. Sluit af en sla op via de [OK] knop. 

  

Het maken van mutatieverzoeken verloopt daarna via revisie. In het revisiebestand registreert u de 

mutaties. Waarna u het revisiebestand omzet naar een mutatieverzoek en verzend naar GEO. 

Dit kan als volgt verlopen: 

Open een nieuw revisiebestand!  Open geen revisiebestand waarvan u de mutaties al naar GEO heeft  

gestuurd. 

 

  



 
 
Via menuoptie: Revisie -> Revisie uit bestand weergeven 
 

 
Figuur 35 

 
Selecteer de bestandslocatie, voer een nieuwe naam met extensie “.rev” in en klik op [Open] 
 

Indien u een wegvakonderdeel wil muteren klikt u op: , en vervolgens op een 
wegvakonderdeel. 
 
Het venster volgens figuur 36a verschijnt. 
 

 
Figuur 36a 



Wijzig bijvoorbeeld: de verharding, zie figuur 36b. 
 

 
Figuur 36b 

 
Klik op [OK].  
 
Muteer een volgend wegvakonderdeel. Door een verkeerseiland in te tekenen. 
 

 
Figuur 37a 



 

 
Figuur 37b 

 
 

 
Figuur 37c 

 



 
Figuur 38 

 
 
In figuur 38 worden alle gemuteerde wegvakonderdelen getoond.  
 
U zet vervolgens het revisiebestand om naar een mutatieverzoek via menuoptie: Revisie -> 
Berichten Geo-Bor maken -> Mutatieverzoek 
 
Waarna het venster volgens figuur 39 wordt getoond. In dit venster kunt u optioneel gegevens 
wijzigen. Klik op [OK] om het mutatieverzoek naar GEO te verzenden. 



 
Figuur 39 

 
 

5.3 CURL voor het verzenden van berichten 
Kikker gebruikt het programma CURL voor het verzenden van berichten.  
 
CURL is als aparte applicatie op het computersysteem geïnstalleerd met een eigen applicatie map. 
Een zip- bestand met het programma CURL is te downloaden van https://curl.se/download.html.  
 
Na uitpakken van bijvoorbeeld: curl-7.75.0-win64-mingw.zip, de map op een logische plek zetten 
en ervoor zorgen dat Kikker het programma: curl.exe, kan starten. 
 
Het programma Kikker maakt gebruik van: 

• een programma map  

• een map voor de revisie bestanden: (startoptie: revmap)   

• een map voor verzonden berichten: (startoptie: xmlmap)   

• een map met alle XML van de BGT objecten: (startoptie: bgtmap)   
 
In het bestand brutis_init.xml staan de juiste instellingen/startopties voor het verwerken en 
maken van berichten. 
 
De startopties zijn parameters voor de configuratie van het programma Kikker. 
 
In Kikker kan men de startopties instellen, via menuoptie: Toepassingen -> Startopties. 
 
Kikker geeft dan het onderstaande venster weer: 
 



 
 
 

 
 
Voor de BGT-koppeling zijn de volgende parameters/startopties belangrijk: 
 

• dbfactief: voor de registratie van de bronhouder code. Kikker neemt alleen data uit 
berichten over van deze bronhouder. Indien geen bronhouder geregistreerd neemt 
Kikker alles over. Ook wordt de bronhouder code geregistreerd in de mutatie en 
exploratie verzoeken. 

• xmlmap: de map voor opslag van de berichten 

• bgtmap: de map voor opslag van de BGT-objecten uit berichten geïmporteerd met het 
programma Kikker. Indien een mapnaam is aangegeven plaatst Kikker automatisch het 



GeoStUF van de objecten in deze map. Het GeoStUF is nodig om mutatieverzoeken 
samen te stellen. 

• curl: de locatie van het programma curl.exe.   

• cacert: optioneel het server certificaat van de server van GEO. Met deze optie controleert 
CURL of we met de server van GEO communiceren 

• endpoint: de URL van het endpoint van GEO. 

• bgtadmin: de naam van de ontvangende  administratie van GEO voor mutatie- en 
exploratieverzoeken. 

• bgtapp: de naam van de ontvangende  applicatie van GEO voor mutatie- en 
exploratieverzoeken. 

 
 

 

  



 

 

Definities 
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale 

kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, 
water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd. 

BOR Beheer openbare Ruimte, daar waar men de beheergegevens van objecten 
bijhoud. 

GEO Landmeter, die de gegevens van BGT-Objecten inmeet. 

IMGEO_ID Unieke identificatie van een BGT-Object met behulp van een GUID aangevuld 
met de bronhoudercode. 

Entiteit-type Code die het type BGT-object aangeeft. Bijvoorbeeld WGD voor wegdelen, 
PND voor panden en BTD voor begroeide terreindelen. 

BGT-functie BGT functie van het object, gebruik is afhankelijk van entiteit-type. 

BGT-type BGT type van het object, gebruik is afhankelijk van entiteit-type. 

BGT-fysiek BGT fysiek voorkomen van het object, gebruik is afhankelijk van entiteit-type. 

Plus-functie Aanvullende functie informatie, gebruik is afhankelijk van entiteit-type. 

Plus-type Aanvullende type informatie, gebruik is afhankelijk van entiteit-type. 

Plus-fysiek Aanvullende fysiek voorkomen informatie, gebruik is afhankelijk van entiteit-
type. 

StUF-Geo Het uitwisselformaat van de gegevens inclusief geometrie van BGT-Objecten 

Berichtenverkeer Het betreft in dit document het berichtenverkeer tussen GEO en BOR om met 
behulp van StUF-Geo de gegevens van objecten actueel te houden. 

Mutatiebericht Een bericht van GEO naar BOR met het gemeten StUF-Geo om te verwerken in 
het beheerbestand. 

Mutatieverzoek Een bericht van BOR naar GEO met StUF-Geo om een BGT-Object te wijzigen. 

BGT-gegevens BGT-type, BGT-fysiek en BGT-functie informatie (verplicht in BGT) 

Plus-gegevens Plus-type, Plus-fysiek en plus-functie informatie (aanvullende informatie) 

PDOK Publieke Dienstverlening Op Kaart (PDOK) 

  

 

  



Entiteit-types: 
 

Afkorting Objecttype 

BAK bak 

BTD begroeid terreindeel 

BRD bord 

BRT buurt 

FUG functioneel gebied 

GBI gebouwinstallatie 

INS installatie 

KST kast 

KWD kunstwerkdeel 

MST mast 

OTD onbegroeid terreindeel 

OWT ondersteunend waterdeel 

OWG ondersteunend wegdeel 

OCO ongeclassificeerd object 

OPR openbare ruimte 

ORL openbare ruimte label 

OBD overbruggingsdeel 

OBW overig bouwwerk 

OSH overige scheiding 

PAL paal 

PND pand 

PBP plaatsbepalingspunt 

PUT put 

SHD scheiding 

SNS sensor 

SPR spoor 

STD stadsdeel 

STM straatmeubilair 

TND tunneldeel 

VGO vegetatieobject 

WTD waterdeel 

WTI waterinrichtingselement 

WSP waterschap 

WGD wegdeel 

WGI weginrichtingselement 

WYK wijk 
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