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Inleiding 
 
Tijdens het overleg van 18 november 2020 is aangegeven dat er behoefte is aan een 
communicatie naar de gebruikers. Dit om aan te kunnen geven waarom de nieuwe release nog 
niet online staat. 
 
Kwaliteitsslag NLCS 4.2 
 
Vorig jaar is aangegeven dat er een kwaliteitsslag binnen de NLCS als zijnde versie 4.3 
gepubliceerd zou worden. Gaandeweg is echter gebleken dat de wijzigingen meer omvatten dan 
alleen een kwaliteitsslag. Er werden steeds meer zaken zó belangrijk gevonden dat deze mee 
genomen moesten worden in een nieuwe release. 
 
De NLCS is in 13 jaar behoorlijk gegroeid. Er zijn diverse wijzigingen doorgevoerd en in de loop 
der jaren zijn er verschillende inzichten ontstaan. Deze wijzigingen zijn niet altijd even consistent 
doorgevoerd door de gehele bestaande standaard. 
Met het oog op verdere ontwikkelingen in de toekomst is het noodzakelijk om de “basis” van de 
NLCS goed te hebben staan. 
De NLCS kan zich dan verder ontwikkelen en daarbij aansluiting zoeken op overige standaarden. 
Met andere woorden; met release 5.0 ligt er straks een mooie basis om de NLCS verder te 
ontwikkelen naar een hoger niveau. 
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Wijzigingen NLCS 5.0 
 
Hieronder een uiteenzetting van de aanpassingen die in de nieuwe release van de NLCS worden 
meegenomen. 
 

• In de formele beschrijving NLCS zaten tegenstrijdigheden. De gehele formele 

beschrijving is nagelopen en de tegenstrijdigheden zijn aangepast; 

• Vanuit de formele beschrijving NLCS worden arceringen en symbolen geplaats op één 

niveau hoger dan het NLCS object dat met de arcering of symbool wordt weergegeven. 

Dit wordt aangepast zodat de arceringen en symbolen op het niveau van het object zelf 

geplaatst worden. De decompositie wordt hierdoor op basis van de objecten, in plaats 

van een combinatie tussen de laag- en symboolnaam; 

• In de formele beschrijving NLCS wordt de naamgeving van arceringen en symbolen 

aangeven. Voor de naamgeving van linetypes ontbreekt dit echter. Dit wordt nu 

toegevoegd aan de formele beschrijving NLCS; 

• Er zijn uitgangspunten gemaakt voor de representatie van de symbolen. Dit gaat onder 

andere over de afmetingen van het symbool en de tekstgrote van de bijschriften bij de 

symbolen. Dit is opgezet om in de toekomst een eenduidig beeld te houden op het 

moment dat er nieuwe symbolen worden toegevoegd. Daarnaast worden de 

uitgangspunten toegepast op de huidige symbolen in de NLCS. Hierdoor moeten alle 

huidige symbolen nagelopen en zo nodig aangepast worden; 

• We gaan indikken in de hoeveelheid linetypes. Dit komt neer op dat niet elk subobject 

meer zijn eigen linetype heeft zoals dit nu vaak het geval is. Voor diverse objecten 

komen er wel op “objectniveau” 2 linetypes “bij” zodat er 3  linetypes zijn die kunnen 

worden gebruikt voor alle verschillende subobjecten. Naast de aanpassing van de 

objecten in de database wordt een overzicht van de obejcten met alternatieve 

presentaties opgenomen in de formele beschrijving NLCS. Daarnaast zal er door de 

softwareleveranciers een oplossing komen waarbij dit door de gebruikers makkelijk 

gebruikt kan worden; 

• Alle linestylen zijn nagelopen om te zorgen deze een juiste schaal hebben. dit voorkomt 

dat er een te lange lijn getekend moet worden voordat het linetype zichtbaar wordt. 

Daarnaast zijn de linetypes nu opgenomen in de database, hierdoor kan er vanuit de 

database de linestyle “lin-file” worden gegenereerd. We beschikken nu over 

versiebeheer u in de database; 

• De gehele bibliotheek met arceringen is nagelopen om te zorgen dat deze een juiste 

schaal hebben, daarnaast zijn de definitie van de pat files is opgenomen in de database 

hierdoor kunnen vanuit de database de pat files worden gegenereerd. We beschikken nu 

over versiebeheer u in de database; 

• Gelijktrekken van benamingen van rioleringsobjecten binnen de NLCS met GWSW. 

Definities zijn te raadplegen op https://data.gwsw.nl/. Deze afstemming is tevens een 

https://data.gwsw.nl/
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eerste stap om tot een mapping met het PDOK thema Stedelijk Water te komen, zie 

https://www.pdok.nl/introductie/-/article/stedelijk-water-riolering- voor meer info;  

• Binnen de NLCS staan een aantal dubbele objecten. Dit heeft te maken met het feit dat 
deze objecten in verschillende hoofdgroepen vallen. Het gaat hierbij om plaatsing van 
hetzelfde object die in verschillende modellen doorgaans door verschillende tekenaars 
voor verschillende gebruiksdoelen worden gemaakt. 

De groepen KL, RI, IE, IL, IS, IV, VS, VV, VW zijn hiervoor nu opnieuw onder de loep 

genomen om dubbelingen in objecten te voorkomen. De objecten in deze groepen 

worden mogelijk verschoven of toegekend aan de nieuwe hoofdgroepen openbare 

verlichting, verkeersmaatregelen en installaties. In deze nieuwe opzet worden systemen 

gebundeld; 

• Toevoegen van objecten t.b.v. verkeersregelinstallaties; 

• Doordat veel objecten zijn herzien door de aanpassing van de hoofdgroepen wordt de 

mapping naar de BGT ook aangepast. 
 
 
Tot slot 

 

Op basis van de vele wijzigingen op de bovenstaande onderwerpen die worden aangepakt en het 

feit dat er met het handhaven van huidige NLCS versie 4.2 geen onoverkomelijkheden ontstaan 

heeft de Expertcommissie besloten om geen “tussenversie “4.3” uit te brengen. Door de vele 

aanpassingen laat echter een mayor release 5.0 langer op zich wachten.  

 

Bij de Gebruikerscommissie NLCS is een duidelijk signaal binnengekomen dat er vanuit de markt 

een grote behoefte is aan een geüpdatet BGT mapping. 

Echter geeft de Expertcommissie NLCS aan dat het publiceren van de huidige mapping 

vooruitlopend op de nieuwe release 5.0 geen nut heeft. 

Dit heeft te maken met het feit dat er binnen de NLCS objecten verdwijnen en bijkomen. 

 

Met de NLCS Expertcommissie zijn afspraken gemaakt dat de werkzaamheden die hierboven 

worden benoemd halverwege het 2e kwartaal 2021 afgerond zijn. Op dat punt is de release 

candidate klaar om door de softwareleverancier te worden getest. 

Door de grote hoeveelheid wijzigingen hebben de softwareleveranciers hun tijd nodig om de 

nieuwe release goed te kunnen testen en uit te rollen naar hun gebruikers. 

De verwachting is dat de nieuwe release halverwege het 3e kwartaal 2021 live gaat. 

https://www.pdok.nl/introductie/-/article/stedelijk-water-riolering-

