‘Dynamische NLCS heeft zeker bestaansrecht’

Toekomst voor nationale
tekenstandaard
GIS

Door de redactie

Sceptisch is misschien te zwaar aangezet, maar Joop Hoekstra was toch echt wel
‘gezond kritisch’ over de NLCS. Onder het motto ‘eerst zien, dan geloven’ adopteerde BOOT begin 2016 de Nederlandse CAD-standaard voor civieltechnisch
tekenwerk. Inmiddels zijn de bevindingen louter positief en komt het overgrote
deel van alle BOOT-tekeningen tot stand volgens de NLCS.
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Joop Hoekstra van BOOT “Achteraf beschouwd had
onze eigen standaard misschien toch te veel ruimte
voor ruis. Gelukkig kunnen we met de NLCS nog
steeds onze eigen stijl behouden. Ons full-colourprincipe kunnen we bijvoorbeeld ook met de NLCS
prima volhouden.”
“Laagnamen, lijnstijlen, de transparantie van de tekeningen: het geheel is in alle opzichten helderder.”

“A

anvankelijk was het een behoorlijke omslag”, blikt Hoekstra terug op de overstap op
de NLCS. “We hadden onze
eigen tekenstandaard, die behoorlijk uniek
en ‘typisch BOOT’ was. Zo leverden we onze
tekeningen grotendeels in full colour op. En
waarom zouden we iets veranderen wat eigenlijk heel goed werkt?”

Signaal vanuit de markt
Toch hadden de ontwerpers van BOOT de
NLCS al een aantal jaren in het vizier. “Op een
gegeven moment hebben we de balans opgemaakt. Hoe aantrekkelijk is het om onze eigen
tekenstandaard aan te houden? Wat kost het
bijhouden daarvan? En hoe zorgen we ervoor
dat de bijbehorende software up-to-date blijft?
De belangrijkste overweging was echter het
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Kostenbesparing
signaal dat we vanuit de markt kregen. Steeds
meer opdrachtgevers vroegen om oplevering
volgens de NLCS. Alleen al om die reden was
het verstandig om de overstap te maken.”

Hoekstra ziet kostenbesparing als grootste
voordeel van het werken via de NLCS. “Alleen al vanwege het feit dat je niet meer hoeft
te investeren in je eigen tekenstandaard.

Soepele transitie
En zo geschiedde. De knoop werd doorgehakt en de NLCS werd binnengehaald als dé
nieuwe tekenstandaard. “Ik moet zeggen: iedereen is heel soepel meegegaan in die transitie; ik had verwacht dat de impact groter
zou zijn. Inmiddels is binnen onze tekenkamer iedereen positief. In de hogere regionen
hebben we wel wat strubbelingen gehad en
nog steeds is ‘de juiste werkwijze’ een continu
proces tussen werkvoorbereiders, tekenaars
en projectleiders, maar welbeschouwd is het
vooral een kwestie van wennen. Eenmaal bekend met de NLCS zie je vooral voordelen.”

Over BOOT
BOOT (Veenendaal) is een organiserend
ingenieursbureau dat integrale advies- en
managementdiensten levert. Het bureau
is actief binnen alle facetten van de leefomgeving, van stedelijke ontwikkeling tot
landelijk gebied: bouw, mobiliteit, water,
milieu, circulaire sloop, veiligheid, sport
en recreatie. Een pragmatische aanpak,
in combinatie met groot respect voor mens
en milieu, karakteriseert de werkwijze van
BOOT.
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Om sneller en meer te kunnen leveren, heeft BOOT zich toegelegd op het gebruik van een drone voor zijn projecten.

Daarnaast zijn NLCS-tekeningen uniform,
gemakkelijk te bewerken en heel goed overdraagbaar, zowel intern als extern. Je kunt
je eigen standaard nóg zo duidelijk vinden,
maar dat wil niet zeggen dat een ander ook
zo oordeelt. Daar is nu geen twijfel meer
over, we werken allemaal hetzelfde. Bovendien sluiten we perfect aan op wat er in de
mbo- en hbo-opleidingen wordt aangeboden.
Net afgestudeerde, nieuwe collega’s haken
daardoor drempelloos aan.”

NLCS in eigen stijl
Concreet voorziet de NLCS in nagenoeg iedere
behoefte. “Laagnamen, lijnstijlen, de transparantie van de tekeningen: het geheel is in alle
opzichten helderder. Achteraf beschouwd had
onze eigen standaard misschien toch te veel
ruimte voor ruis. Gelukkig kunnen we met de
NLCS nog steeds onze eigen stijl behouden.
Ons full-colour-principe kunnen we bijvoorbeeld
ook met de NLCS prima volhouden.”

Software: InfraCAD
Om optimaal gebruik te maken van de vele
mogelijkheden die de NLCS biedt, heeft BOOT

gekozen voor de software van CAD Accent uit
Oss. “Natuurlijk hebben we ook gekeken naar
alternatieven én we hebben uitgebreid proefgedraaid, maar uiteindelijk is de software van
CAD Accent simpelweg ideaal voor ons. InfraCAD is een perfecte tool om met de NLCS te
werken, het is zelfs meer dan dat: het pakket
kent bijvoorbeeld veel extra voorgedefinieerde
blokken en extra functies. Taludmarkering,
hoogtemarkering in doorsneden, het plaatsen
van info bij rioolstrengen door middel van
dynamische blokken: het werkt allemaal heel
gemakkelijk. De makers hebben duidelijk de
behoefte van de gebruiker als uitgangspunt
genomen.”

denken te zijn en hebben we onze draai gevonden.”

NLCS: bestaansrecht
Wat heet: afgezien van langer lopende opdrachten levert BOOT nu alleen nog maar
NLCS-tekeningen af. Hoekstra kent de NLCS
dan ook een sterk bestaansrecht toe. “Of het
de toekomst is? Dat durf ik niet te zeggen.
Maar we zien dat de NLCS breed gedragen
wordt én in ontwikkeling is. Die beweging is
heel belangrijk. Bij stilstand zou de NLCS zijn
bestaansrecht verliezen; ons vak is te dynamisch om niet mee te evolueren. Ik ben dus
benieuwd naar waar we over tien jaar staan.”

Draai gevonden
Desondanks was het integreren van InfraCAD
een hobbeltje in de weg die BOOT heeft bewandeld. Het feit dat de software zoveel items
automatisch genereert bijvoorbeeld, was even
wennen. “Je wist dat alle laagcoderingen, elementbeschrijvingen enzovoorts in je tekening
zaten, maar ze waren niet één-twee-drie terug
te vinden. Het was soms best even zoeken.
Uiteindelijk bleek het een kwestie van anders

www.buroboot.nl
www.infracad.nl/nlcs
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