Samenwerking Capelle aan den IJssel en KEN engineering

NLCS als uniforme verbinder
Door de redactie

De gemeente Capelle aan den IJssel werkt momenteel hard aan het optimaliseren van
het gemeentelijke revisiebeheer en de procesgang van het ingenieursbureau. Om de
bijbehorende protocollen goed, helder en doeltreffend vast te leggen, trekt de gemeente op met KEN engineering uit Oud-Beijerland. En dat werkt. Met de NLCS als rode
draad ontstaat er steeds meer structuur.
Eenduidig werken

Praktijk

Werken conform de NLCS heeft verschillende voordelen, stelt
Zaman. “Wij werken er al een tijdje mee. Nederland standaardiseert steeds meer en het is goed om te kijken en te luisteren naar
wat er in de markt gebeurt. De NLCS zorgt voor eenduidigheid in
het eindproduct, mét behoud van je eigen tekenvrijheid. Dat levert
vooral tevreden klanten op, maar ook tevreden medewerkers.
Immers: iedereen gebruikt dezelfde hoofdstructuur.”
Bremmert is het met die opvatting eens. “We werken met verschillende werkvoorbereiders aan verschillende projecten. Voorheen
betekende dit verschillende tekeningen. Dankzij de NLCS is het overgrote deel van de tekeningen uniform en dus ook veel gemakkelijker overdraagbaar. Ook als we opdrachten uitzetten bij ingenieursbureaus weten we zeker dat de in- en output eenduidig is.”
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Eddy Zaman (links) en Ron Bremmert kijken naar de grondonderzoekkaarten van de
gemeente Capelle aan den IJssel.
De DTM-meting.

“H

et goed organiseren van revisiebeheer en de procesgang van het ingenieursbureau kan ons in de
toekomst veel geld besparen aan (grond)onderzoek”, vertelt Ron Bremmert, werkvoorbereider
en applicatiebeheerder bij de gemeente Capelle
aan den IJssel. “Stel je voor: er is een weg verzakt of we willen
ergens riolering vervangen. Dan moeten we uiteraard weten wat er
onder de grond ligt en daarom moeten we die ondergrondse infrastructuur goed vastleggen. De manier waarop we dat moeten doen,
zetten we samen met KEN op papier. Het resultaat is een uniforme
manier waarop toezichthouders en aannemers in het vervolg hun
projectgegevens dienen vast te leggen. Daarnaast willen we met het
optimaliseren van de procesgang de aanwezige software nog efficiënter en doelmatiger inrichten en gebruiken.”

NLCS als basis
“Voor het vastleggen van alle relevante gegevens op tekening
gebruiken we de NLCS als standaard. Denk aan objecten, lijnstijlen, laagindelingen enzovoorts”, legt Eddy Zaman uit, eindverantwoordelijk voor de infratak bij KEN engineering. “Ten aanzien van
de gemeente Capelle aan den IJssel zijn we gestart met het werken
in drie dimensies. Voorheen gebruikten we vooral 2D-metingen
waaruit de Z-coördinaat werd gefilterd. Door het toevoegen van de
Z-coördinaat aan de meting hebben we met InfraCAD CE een tool
om automatisch dwarsprofielen te genereren. We ontwikkelen hiervoor een conversietabel, zodat de meting bij het inlezen direct
geconverteerd wordt naar de NLCS-standaard.”
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Goede software
Om met de NLCS te kunnen werken,
is goede software van groot belang.
Bremmert: “Neem het werken met
eigen symbolen. De NLCS kent weliswaar een symbool voor een rioolput,
maar niet de aanduiding van de
inwendige afmetingen. Daar maken
we dus onze eigen symbolen voor.
Om te zorgen dat ook die symbolen
NLCS-conform zijn, werken we met
de software van CAD Accent uit Oss.
InfraCAD bijvoorbeeld werkt duidelijk en biedt een grote mate van keuzevrijheid.”
Bremmert geeft aan tevreden te zijn
over de software. “Al vind ik het lastig om te vergelijken, want wij hebben nooit met een tegenhanger
gewerkt. Op het moment dat we op
de NLCS zijn overgestapt, hebben
we direct voor de software van CAD
Accent gekozen. We hebben wel met
andere partijen gesproken, maar
CAD Accent gaf ons het beste gevoel.
Inmiddels is hun software de spil in
alles voor onze activiteiten.”
Zaman is eveneens tevreden: “InfraCAD en InfraCAD CE verschaffen de
werkvoorbereider veel creatieve vrijheid, maar tegelijk moet hij al in een
vroeg stadium nadenken over de
grote lijnen. Dat is een voordeel. Veel
landmeetkundige werkvoorbereiders
zijn sterk in details, maar dankzij
InfraCAD CE worden ook de grote lijnen deel van het automatisme.”

waardoor we kosten besparen”, vult
Bremmert aan. “Natuurlijk zijn er
soms zaken waar we tegenaan lopen,
maar die kun je altijd kwijt bij CAD
Accent. Niet dat de programmeurs
meteen de software omgooien, maar
ze luisteren wél naar je. Zodra ze
meerdere soortgelijke signalen ontvangen, pakken ze het actief op. Zo
is er onlangs een goede inhaalslag
gemaakt door de motor van de
InfraCAD-software meer power te
geven. De snelheid van werken is
aanzienlijk verhoogd.”

Klaar voor de toekomst

De DTM-meting gecombineerd met de bestaande situatie.

Eigen identiteit
“In het begin vergde dat wel wat aanpassing”, vervolgt Zaman. “De eerste projecten met InfraCAD CE kostten bijvoorbeeld meer tijd. Inmiddels
is dat helemaal omgedraaid.
Sommige tekeningen, bijvoorbeeld
opruimtekeningen, hebben we in één
of enkele uren gereed. Een groot
voordeel is dat we met de software
werken volgens een standaard, maar
wél ruimte houden om een unieke
bibliotheek aan te leggen met eigen
lijnen, symbolen, arceringen enzovoorts. Zo is het mogelijk om een
tekening een eigen identiteit mee te
geven, passend bij het bedrijf of de
organisatie, terwijl deze tóch aan de
NLCS voldoet.”
“We werken sneller en eenduidiger,

Zowel Zaman als Bremmert ziet toekomst voor de NLCS. Bremmert:
“Steeds meer partijen gaan met de
NLCS werken en dat is een goede
zaak. Het heeft soms wat voeten in de
aarde, want niemand gooit graag
zijn eigen standaard overboord,
maar het is een gestage opmars. Ook
wij waren sceptisch in het begin,
maar nu zijn we blij dat we zijn overgestapt.
Gaandeweg zien we ook dat steeds
meer partijen de meerwaarde onderkennen en bereid zijn om erin te
investeren.” Zaman: “De NLCS stelt
ons in staat om op inhoudelijke kwaliteit te sturen, in onze eigen stijl te
werken en tóch exact dat te leveren
wat de opdrachtgever verlangt. De
NLCS is volgens mij dan ook een uitwisselformaat dat klaar is voor de toekomst.”
www.cadaccent.nl

De bestektekening.
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