Maken van een eenvoudige verkeerstekening bij een evenement
Met behulp van een goede tekening geeft u andere partijen een inzicht in uw ideeën voor het evenement. De
tekening kunt u zien als basis voor het evenement. Als u alle onderdelen van het evenement intekent weet u
zeker dat de opstelling past binnen het terrein. Aan de hand van de tekening kan iedereen de situatie overzien.
De gemeente en adviseurs vanuit de veiligheidsregio kunnen zien waar alles wordt geplaatst. Dit helpt de
adviseurs bij het opstellen van hun advies. Hulpdiensten weten in een calamiteit waar zij moeten zijn en hoe zij
kunnen aanrijden. Hieronder is aangegeven wat er in een situatietekening en plattegrond opgenomen dient te
worden.
De tekening voldoet aan de volgende eisen:
tekening moet digitaal gemaakt zijn, dus geen potloodtekening
u levert een digitaal bestand aan, we stellen geen eisen aan het type bestand. U kunt bijvoorbeeld
een jpg-bestand of pdf-bestand indienen.
het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB.
Op de tekening moet het volgende staan:
Schaal: de tekening heeft minimaal een schaal van 1:3000
- Noordpijl
Legenda:

-

in de tekening zit een uitleg van de symbolen of kleuren waarmee u bepaalde zaken aanduidt.

Daarnaast de zaken uit het verkeersplan die voor uw evenement van toepassing zijn:
Grenzen van het evenemententerrein
Aanrijdroutes en/of opstelpost van hulpdiensten
Verzamelplaats
Parkeergelegenheden
Wegafsluiting en benodigd verkeersmeubilair om de afsluiting duidelijk te maken, bijvoorbeeld hekken
en verkeersborden.
Omleidingen
Af te leggen route van (sport-) evenementen
Locatie verkeersregelaars
Voorbeelden van symbolen om bij een verkeerstekening toe te passen:
V

Verkeersregelaar
Verkeershek
Aanrijroute Hulpdiensten
Route Evenement
Grens Evenemententerrein
Afgesloten weggedeelte

P

Parkeren Bezoekers

P Deeln

Parkeren Deelnemers

A

Verkeersbord, Bv: “Let
op: Evenement”
Pion

Stappenplan voor het maken van een verkeerstekening
1. Gebruik PDOK Viewer (https://www.pdok.nl/viewer/)
gebruik een goede dataset, waarbij wegen en straatnamen goed zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld “Opentopo
Achtergrondkaart”

2.
3.
4.
5.

Gebruik een juiste schaal, minimaal 1:3000. Onderin de kaart ziet u welke schaal er geldt.
Download of kopieer de kaart. Klik daarvoor met de rechtermuisknop op de kaart.
Open een tekenprogramma (bv. Paint of Paint 3D) en open de gedownloade of gekopieerde
afbeelding
Gebruik de tekentools en/of symbolen om genomen verkeersmaatregelen te plaatsen. Zie
onderstaand voorbeeld. (Gemaakt in Paint 3D)

6. Voeg vervolgens een legenda toe

7. Voeg nog een Noordpijl toe

8.

Sla de tekening als .jpg. Of maak een PDF van de tekening.

