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Tunnels & Ondergronds Bouwen

Project KRW IJssel 

Uniforme standaard 
NLCS bespaart tijd

Na ruim zeven jaar nadert de afronding van het project KRW IJssel. In deze periode zijn 
elf nevengeulen aangelegd en zeventien oevers geoptimaliseerd. In oktober 2015 is 

Combinatie Ploegam - Van den Biggelaar gestart met de werkzaamheden aan de resterende 
oever- en geulmaatregelen. De uitvoering was een uitdaging door een aantal hoog- en 

laagwater periodes. In totaal is zo’n tien kilometer IJsseloever plus nog eens twaalf kilometer 
nevengeul aangepast aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Het resultaat: een natuurlijke, 

zandige overgang tussen water en land, ideaal voor vissen en macrofauna. Hierbij is 
gebruikt gemaakt van NLCS; de ervaringen van de ontwerper en de uitvoerder.
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gen van een aantal kleine kunstwerken, 
aan de hand van tekeningen in NLCS-for-
maat: de Nederlandse standaard voor 
2D-tekenwerk in de grond-, weg- en water-
bouwsector. Sinds drie jaar wordt NLCS 
bij Ploegam gebruikt. Steeds meer 
opdrachtgevers eisen in hun bestekeisen 
het aanleveren in NLCS-formaat. 

Uniforme tekenstandaard
Voordeel is dat er niet langer verschil-
lende benamingen, codes, typeringen en 
kleuren worden gebruikt. Vroeger 
konden de verschillende partijen elkaar 
gemakkelijk verkeerd begrijpen; met de  
uniforme tekenstandaard NLCS is dat 
niet meer mogelijk. Bij het project 
rondom de IJssel is alles, van overgangen 
tot taludinsteken op een eenduidige 
wijze in de tekeningen verwerkt, zodat 
Royal HaskoningDHV er doelgericht 
naartoe kon ontwerpen. Sommige 
objecten zaten nog niet standaard in de 
NLCS-bibliotheek, zoals specifi eke 
steenconstructies, betonsamenstellingen 
en duikertypes; die zijn er zelf aan 
toegevoegd. 

Minder faalkosten
Er zijn op 28 locaties werkzaamheden 
uitgevoerd. Doordat er vooraf was 

overeengekomen om niet alleen de 
opleverdossiers in NLCS-formaat te 
maken, maar ook alle andere tekeningen, 
is er veel tijd bespaard, vooral door 
minder misverstanden en daardoor een 
veel kleinere kans op faalkosten. Doordat 
de tekeningen vrijwel probleemloos 
geaccepteerd werden, waren ook de 
uiteindelijke opleverbestanden snel 
gereed.

Vrijheid
De consequente opbouw van de NLCS 
helpt om elkaars tekeningen gemakkelijk 
en snel te begrijpen. Voor de ontwerpers 
waren de inmetingen direct duidelijk en 
herkenbaar. Een puntje van kritiek van 
Royal HaskoningDHV is dat sommige 
objecten op verschillende plekken in de 
NLCS terecht kunnen komen. Een 
kniklijn in het maaiveld bijvoorbeeld: 
daar is een grondwerklijn van te maken, 
maar ook een maaiveld of een hoogte. 
De NLCS geeft hier veel vrijheid. Aan de 
andere kant: deze vrijheid is ook prettig 
om objecten te kunnen aanmaken die 
niet standaard in de NLCS staan.

Kabels en leidingen
Ploegam gebruikt InfraCAD, waarmee 
gemakkelijk aan de eisen wordt voldaan 

NLCS 

NLCS staat voor Nederlandse CAD-Stan-
daard en is een uniforme tekenstandaard 
voor de Nederlandse GWW-sector. 
Dankzij de NLCS zijn tekeningen volgens 
een vaste structuur opgebouwd, waar-
door het uitwisselen van tekeningen ef-
fi ciënt verloopt. Hierdoor worden kosten 
bespaard in de gehele keten. De NLCS 
is een BIM Level 1 standaard en wordt 
beheerd door het BIM-Loket.

De afdeling maatvoering van Ploegam 
voerde de meetwerkzaamheden uit voor 
de combinatie Ploegam - Van Den 
Biggelaar. Dit betrof in het voortraject 
voornamelijk het inmeten van de 
bestaande situatie van negentien 
oeverlocaties en negen geullocaties. Met 
die gegevens kon de ontwerpende partij, 
Royal HaskoningDHV, aan het werk voor 
het uitwerken van de ontwerpen. 
Tijdens de uitvoeringsfase heeft Ploegam 
zich onder meer beziggehouden met 
oeveraanpassingen, het graven van 
geulen, kribverlengingen en het aanleg-



nummer 7 2017

4

die het NLCS-formaat stelt. Met één druk 
op de ‘zoek- en bijwerkknop’ staat alles 
op de juiste laag en in de juiste dikte en 
kleur. Of bij het implementeren van 
KLIC-meldingen zoals bij het project KRW 
IJssel. Hier lagen gasleidingen in de 
bodem. Door KLIC-meldingen te gebrui-
ken in de ontwerpen en later ook in de 
GPS-machinebesturingen kon er eenvou-
dig rekening worden gehouden met de 
aanwezige kabels en leidingen. 

Logica en structuur
In het begin oogt het werken met NLCS 
misschien wat complex, maar het wordt 
al snel overzichtelijk en dan bespaart het 
veel tijd. Ploegam blijft NLCS in de 
toekomst gebruiken, maar ze zou nog 
graag zien dat de 3D-structuur verder 
uitgewerkt wordt. Voor plat tekenwerk in 
2D is de NLCS heel compleet, maar 
Ploegam werkt voornamelijk 3D, 
bijvoorbeeld in de verwerking van 
gegevens naar machinemodellen. De 
NLCS biedt logica, richtlijnen, structuur, 
en toch nog een mate van vrijheid en 
ruimte voor je eigen handtekening. Met 
de NLCS kan iedereen zich meteen 
richten op de inhoud, over de vorm hoeft 
men zich geen zorgen meer te maken. n

Ted Gijsel, Texperts


