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Introductie Brabant Water

Productie in m3 per jaar 190 miljoen

Hoofdleidingnet 18.000 km

Aantal aansluitingen 1,2 miljoen

Aantal inwoners 2,5 miljoen

Aantal waterproductiebedrijven 29

Aantal medewerkers 800
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Introductie Brabant Water
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https://magazine.esri.nl/esri-magazine-2-2021/brabant-water
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Aanleiding: standaardiseren

• UNM implementatie viel samen met reorganisatie: 

→ Doel was uniformeren binnen BW;

→ Uniformeren werkwijzen aanleveren revisie; 

• Open einden in het bestek rond AutoCAD formaat lieten ruimte voor eigen invulling.

Herkent u dit?



• NLCS: NederLandse Cad Standaard;

• Verplicht voor de overheid, o.a. voor gemeenten;

• Beheerd door BIM loket: professionele beheerorganisatie;

• Ontwikkeling o.b.v. behoeften in de markt, o.a. voor Netbeheer;

• Standaardtools beschikbaar; 

→ Tekenen PVC110 i.p.v. instellen lijnstijl, kleur, laag etc.

• NLCS ondersteunt het onderscheid tussen Bestaand, Nieuw, Verwijderd e.d.
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Aanleiding: Waarom NLCS?

https://www.bimloket.nl/p/365/NLCS
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Plan voor implementatie van NLCS bij BW

Stap 1:

Verbeteren 

uniformiteit 

binnen bestek

Stap 2:

Ontwerpen in 

NLCS

Revisie in NLCS

Stap 3:

Semi-automatisch

verwerken revisie 

in GIS

Stap 4:

NLCS++: 

attribuutinfo bij 

elk object

Q3 en Q4 2021 Q1 en Q2 2022 2023Q3 en Q4 2022

Workshop 

aannemers

Rondje langs 

aannemers
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Toelichting op het proces

Export 

blanco NLCS 

+ topo/KLIC

Maken NLCS 

ontwerp 

tekening

Aannemer 

voert uit

Aannemer 

maakt revisie 

tekening

Revisie 

verwerken in 

GIS

Revisie Revisie 

OK?

Controle 

coördinator

ArcGIS UN ArcGIS UN ArcGIS UN

Brabant Water

Aannemer

Legenda:
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Exporteren vanuit GIS naar NLCS met NLCS Exportwidget

UN
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Ontwerptekening maken met InfraCAD



• Plaats genummerde bijschriften in de revisietekening op de laag “BEVINDINGEN” knop met leader en 
tekst. 

• Tekening gaat naar de aannemer via de projectstuurder, afkeur wordt in Sparkel geregistreerd
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Hoe afwijkingen vastleggen?
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Revisieverwerking in ArcGIS UN
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Constateringen:

• Je kunt niet alle informatie uit de beheersystemen en/of ontwerpomgeving meegeven in de 
tekening

• De aannemer weet op het moment van aanleggen precies wat er wordt 
aangelegd/geïnstalleerd

Hoe mooi zou het zijn als we de informatieketen kunnen sluiten met een eenduidige manier van 
registreren?

NLCS++ biedt daartoe de mogelijkheden:

• Attribuutinformatie gaat mee met de tekening

• Keuzelijsten zijn identiek ook in AutoCAD te gebruiken

• Bij import in beheersysteem zijn alfanumerieke gegevens ook meteen ingevuld

Informatieverlies in de keten…



Export projectgebied naar NLCS++



Attribuutdata is meegekomen



Ondergrond toevoegen, ontwerp leiding



Import revisie in beheerdataset
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• Aannemers vroegtijdig betrekken voor optimale werkwijze;

• Geef de aannemer vertrouwen!

• Zorg voor heldere registratierichtlijnen en neem voldoende tijd om deze met de aannemers door te 
nemen;

• Reken op drie iteraties om de revisietekening van de aannemer op het gewenste niveau te krijgen. Ook 
voor de aannemer is het een leertraject;

• Dat geldt ook voor eigen medewerkers!

• Symboliek is voor de medewerkers en aannemer heel belangrijk. Richt dit goed in en gebruik de 
mogelijkheden van de NLCS 

→ Hierdoor had de implementatie meer tijd nodig dan vooraf ingeschat
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Lessons learned, organisatie



• ArcGIS kan prima overweg met NLCS tekeningen en 
kan de structuur goed benutten

• Objecten die in NLCS (nog) niet voldoende zijn 
gedetailleerd, kun je binnen de standaard toevoegen. 
InfraCAD ondersteunt dit goed met 
projectbibliotheken

• Gebruik van de revisietekening voor semi-
automatische import stelt eisen aan de tekening en 
de wijze van tekenen

• Zorg voor een consequent statusmodel in GIS
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Lessons learned, technisch



Vragen?

Dank voor uw deelname
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U bent van harte welkom in de beursstand van Net4s!


