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De NLCS maakt mijn werk een stuk leuker

Vier jaar geleden verhuisde Van Rodijnen van een 
middelgroot ingenieursbureau naar Aannemings-
bedrijf Verboon Maasland, een familiebedrijf dat 
al drie generaties gespecialiseerd is in Grond-, 
Weg- en Waterbouw. “Er was één landmeter in 
dienst; ik ben erbij gekomen om hem op te vol-
gen.” Van Rodijnens werk is divers: vaak is hij van 
begin tot eind bij projecten betrokken. “Van de 
nulmeting, het berekenen van hoeveelheden en 
het maken van 3D-machinemodellen tot en met 
het inmeten en vervaardigen van de revisieteke-
ningen. Ik werk op kantoor, maar ben ook vaak 
op de werklocatie aanwezig om te controleren 
en bekijken of het project uit de verf komt zoals 
we het hadden bedacht. Prachtig om dan te zien 
hoe al je berekeningen en 3D modelleerwerk in 
de praktijk tot leven komt.”

DEZELFDE TAAL
In zijn werk krijgt Van Rodijnen dagelijks te ma-
ken met tekeningen van derden. Vandaag de dag 
leveren die externe partijen hun ontwerpen 
grotendeels op conform de NLCS. Toch is het 
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nog maar een paar jaar geleden dat veel partijen 
hun eigen standaarden hanteerden. “Daar was 
eigenlijk niet mee te werken”, blikt hij terug. “Al-
lemaal gebruikten ze een eigen opmaak, lagen-
structuur, bloknamen, noem maar op. Ik herin-
ner me een project waarvoor ik een tekening 
moest interpreteren: die was zo ingewikkeld, 
dat ik er twee dagen op heb moeten studeren 
om alles te ontrafelen. Niet te doen! Dankzij de 
NLCS spreken we nu allemaal dezelfde taal.”

KLEINERE FOUTMARGE
“De grootste winst van werken conform de 
NLCS is de uniformiteit”, aldus Van Rodijnen. 
“Als je een laag aanklikt, zie je meteen dat er 
‘kant asfalt’ wordt bedoeld en niet ‘kant puin-
baan’, om maar een voorbeeld te noemen. Je 
hoeft dus niet meer te interpreteren.” Maar er 
zijn veel meer voordelen, voegt hij toe. “Door-
dat tekeningen zo duidelijk zijn, verklein je je 

foutmarge en bespaar je een hoop tijd en er-
gernis. Je ziet bijvoorbeeld in één oogopslag of 
je te maken hebt met bestaand werk, verval-
len, nieuw of revisie, dankzij de aanduidingen 
met de letters B, V, N en R. Je weet dus altijd 
waar je mee bezig bent, hoe complex je teke-
ning ook is.”

GEEN RUIS OP DE LIJN
Hoewel de NLCS nog niet door de gehele 
branche is omarmd, ziet de landmeter/teke-
naar de opmars nog altijd voortduren. “Over-
heden stellen tekeningen conform de NLCS als 
voorwaarde en ook andere partijen vragen er 
steeds vaker om. Opvallend genoeg zijn het in 
mijn beleving vaak de wat grotere bureaus die 
nog aan hun eigen standaard vasthouden. On-
terecht, wat mij betreft. Je kunt zó veel gemak-
kelijker met elkaar communiceren. Zonder ruis 
op de lijn praat toch iedereen gemakkelijker?”

Marien van Rodijnen werkt met Civil 3D een verschilkaart uit van project Nesselande.

Verboon Maasland is gespecialiseerd in werken aan water.

NLCS 
De NLCS (Nederlandse CAD-
Standaard) is een uniforme 
tekenstandaard voor de grond-, weg- 
en waterbouw. De informatie in een 
NLCS-tekening is eenduidig, compleet 
én helder gestructureerd. Daardoor 
kunnen tekeningen eenvoudig 
uitgewisseld worden, is de kans op 
fouten kleiner en kan de hele GWW-
keten besparen op kosten. De NLCS 
is een BIM level 1-standaard en wordt 
beheerd door het BIM Loket.

VERBOON MAASLAND
Aannemingsbedrijf Verboon Maasland 
is een traditioneel familiebedrijf dat 
zich vooral thuis voelt op, onder, 
langs en in het water. Met de derde 
generatie Verboon aan het roer heeft 
de onderneming zich daarnaast 
gespecialiseerd in onder andere 
het bouw- en woonrijp maken van 
ontwikkellocaties en het aanleggen 
en (her)inrichten van recreatie- en 
natuurgebieden.

OVERZICHTELIJKE TOOL
Om optimaal conform de NLCS te werken, werkt 
Van Rodijnen met de InfraCAD-software. “Een 
collega-tekenaar van een ander bedrijf maakte me 
erop attent. ‘Dit gaat jouw werk zó veel gemakke-
lijker maken’, verzekerde hij me. Hij had gelijk. Infra-
CAD is een overzichtelijke tool waarmee je heel 
gestructureerd kunt werken. Alles is voorgedefi-
nieerd en al grotendeels uitgewerkt. Daarnaast 
heeft InfraCAD veel handige hulptools, zoals het 
toevoegen van foto’s en het toevoegen van items 
aan de legenda, die je met één druk op de knop 
genereert. Ik ben aardig thuis in InfraCAD, maar ik 
denk dat ik er nog meer uit kan halen. Op mijn lijst-
je staat bijvoorbeeld nog het aanmaken van een 
eigen bibliotheek. Dat gaat me nóg meer tijdwinst 
en gemak opleveren.”

BIM LEVEL 1-STANDAARD
De NLCS is een zogenaamde BIM level 1-stan-
daard. Ook bij Verboon Maasland koppelen ze het 

werken met de NLCS aan het BIM-modelleren. 
“We hebben enkele jaren geleden een pilotpro-
ject gedraaid, in een combinatie voor de gemeente 
Rotterdam: de rioolvernieuwing bij de Schiedam-
sevest in het centrum van Rotterdam, een gebied 
met veel terrassen. Vanuit de gemeente ontvingen 
we de 3D-tekeningen, voorzien van allerlei rele-
vante, onderliggende informatie. Vervolgens heb-
ben we afspraken gemaakt over hoe we dit ge-
zamenlijk gingen uitvoeren. De pilot verliep goed, 
maar helaas moesten de werkwijzen tijdens de uit-
voering veranderen, want de lente kwam eraan en 
de terrassen moesten open. De revisiegegevens 
konden we wel volgens de afspraken opleveren: 
een 3D-tekening met alle informatie en eisen erin 
verwerkt. Vervolgens hebben we deze revisiete-
kening succesvol geëxporteerd naar 2D-tekening 
in de NLCS-structuur. We kozen voor 2D, om-
dat de gemeente werkt met 2D-tekeningen, maar 
met het leerproces zijn we verdergegaan. BIM is 
namelijk een breed begrip, waarin iedereen ande-
re niveaus herkent.”

EENDUIDIGHEID
Tijdens sommige projecten werkt Van Rodijnen 
samen met collega’s uit de bouw. Dan merkt 
hij het gemis van één uniforme taal. “Denk aan 
het ontwikkelen van gebouwen of openbare 
gelegenheden: projecten die het pure GWW-

gebied ontstijgen. Ik spreek geregeld bouwme-
dewerkers die nog nooit van de NLCS gehoord 
hebben. Terwijl ik denk dat de NLCS prima ge-
schikt is om breder in te zetten. Waarom niet? 
Iedereen, ongeacht de sector waarin hij of zij 
actief is, is toch gebaat bij standaarden en een-
duidigheid? Ik durf gerust te stellen dat de NLCS 
mijn werk een stuk leuker maakt. Vroeger, met 
al die verschillende standaarden, was er veel on-
duidelijkheid bij het interpreteren van tekenin-
gen; je zag soms door de bomen het bos niet 
meer. Dankzij de NLCS zie je dat wél.”      ■

‘Doordat tekeningen zo 
duidelijk zijn, verklein 

je je foutmarge’


