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Inleiding 

Bij het organiseren van een evenement komt veel kijken. Verschillende partijen zijn hierbij betrokken. 

Duidelijke en complete tekeningen bieden uw organisatie, uw leveranciers, de nood- en hulpdiensten 

en de vergunningverlener een goede ondersteuning om het evenement succesvol te laten verlopen. 

Tekeningen/plattegronden van het evenement vormen een onlosmakelijk deel van de aanvraag voor 

een evenementenvergunning. 

 

Waarom een tekening en plattegrond? 

Met behulp van een goede tekening geeft u andere partijen inzicht in uw ideeën voor het evenement. 

De tekening is de basis voor uw evenement. Als alle onderdelen van een evenement zijn ingetekend, 

dan weet u zeker dat de opstelling past binnen het aangegeven terrein en komt u niet voor 

verrassingen te staan. Aan de hand van de tekening overzien u en andere partijen de hele situatie. De 

gemeente (vergunningverlener) en adviseurs van de hulpdiensten zien waar alles gepositioneerd is. 

Dit helpt hun bij het opstellen van het advies. Met behulp van de tekening kunt u leveranciers 

eenvoudig wijzen waar zij moeten zijn. De opbouwploeg doet geen dubbel werk, want het is duidelijk 

weergegeven in de tekening waar alles staat. Hulpdiensten weten in geval van een calamiteit waar zij 

moeten zijn en hoe zij kunnen aanrijden. Het is dus vanaf het idee tot aan de uitvoering van een 

evenement goed om te beschikken over tekeningen. Hieronder is weergegeven wat er in een 

situatietekeningen en plattegronden opgenomen dient te worden. 

 

Wettelijke vereisten voor een situatietekening van een evenemententerrein 

U gebruikt als basis een bestaande plattegrond. Voor een aantal vaste locaties kunt u een tekening 

downloaden op  www.heemskerk.nl/digitale_balie.  

 

Algemeen: 

Deze situatietekening, met een maat- of schaalaanduiding, geeft alle objecten, groter dan 25m2, weer 

enb moet voorzien zijn van een noordpijl 

  In het bijzonder: 

bij bouwsels (bijeenkomsttent, tribune, podium of elke andere constructie die naar een plaats is 

gebracht of ter plaatse is geconstrueerd om daar kortstondig te functioneren) met een verblijfsruimte 

(ruimte voor het verblijven van personen) die bestemd zijn voor meer dan 150 personen tegelijk,  

a) wordt de hoogste bezetting van die verblijfsruimte opgegeven, en  

b) bevat de plattegrond per verblijfsruimte:  

I. de voor personen beschikbare oppervlakte;  

II. de gebruiksbestemming;  

III. de opstelling van inventaris en de opgestelde stands, kramen, schappen, podia en 

daarmee vergelijkbare inrichtingselementen, met aanduiding van de situering van, voor zover 

deze aanwezig zijn:  

1°. brand- en rookwerende scheidingsconstructies;  

2°. vluchtroutes (route die begint in een voor personen bestemde plek, uitsluitend voert over 

vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats buiten het bedreigde gedeelte 

van een plek, zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift);  

3°. draairichting van doorgangen in vluchtroutes;  

4°. nooduitgangen in vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan;  

5°. vluchtrouteaanduidingen;  

6°. noodverlichting;  

7°. brandblusvoorzieningen en  

8°. brandweeringang (ingang die door de brandweer gebruikt wordt om een plaats of een 

bouwsel te betreden bij een brandmelding). 

 

https://www.heemskerk.nl/digitale_balie/producten_en_diensten/inhoud/pdc/p/toon/product/121/
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Suggesties voor het maken van goede situatietekeningen en plattegronden 

 

1. Tekeningen algemeen 

 schaal situatietekening (evenemententerrein) aangeven 

 schaal objectplattegronden mag variëren tussen de 1:100 /200/500 

 exacte maten aangeven bij objecten, doorgangen, straten, tenten, tribunes, bars, podia etc. 

 De aanduidingen zijn conform NEN 1413, (deze norm handelt naast het aanduiden van 

veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen ook over de eisen voor de inrichting en het 

ontwerp van deze tekeningen), indien deze norm daarin voorziet.  

 legenda (gebruikte symbolen en lijntypes), moeten op te tekening zijn aangegeven, indien de 

legenda te groot is dient deze apart bijgevoegd te worden. 

 

2. Situatietekening (voor zover van toepassing) 

 straten, straatmeubilair, prullenbakken, verlichting (vast en tijdelijk), banken, parkeerterrein 

(huidige en bezoekers), waterpartijen, gebouwen  

 contouren van het evenemententerrein 

bij hekwerken aangeven 

o type hek (tekstueel verwerken in draaiboek) 

o draairichting 

o hoogte 

o vast/verrijdbaar  

 bluswatervoorziening (open water, brandkranen) 

 voorstel aanrijdroutes (aan en afvoer) 

 bij een afgesloten evenemententerrein dient de toegangscontrole en de inrichting daarvan ook te 

worden ingetekend 

 uw voorstel voor de calamiteitenroute voor nood- en hulpverleningsdiensten; 

o aangeven met ( rode pijlen / lijnen) 

o afmetingen doorgang 3,5 m breed en 4,2 meter hoog, bochtenstraal 4,5 meter 

o geschikt voor een totaalgewicht van 15 ton en een aslast van 10 ton 

 verkeersplan: bebording en hekken aangeven en vermelden waar verkeersregelaars worden 

ingezet (eventueel losse plattegrond) en het takenplan voor verkeersregelaars voegt u apart bij.  

 

3. Plattegrond evenemententerrein (voor zover van toepassing) 

 van tijdelijke constructies ( zoals tenten, tribunes, beeldschermen, geluidstorens) kunnen de 

bouwtekeningen en constructieberekeningen worden gevraagd  

 indien aanwezig, een Centrale Post, EHBO, Opvang beveiliging op exacte locatie intekenen 
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Pictogram voorbeelden 
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Tekening voorbeeld 

 


