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PLANNEN VOOR INTERVENTIEDOSSIERS 

Inleiding 

In een interventiedossier zijn steeds interventieplannen aanwezig. In de bundel ‘Opstellen 
van een interventiedossier’ staat in ‘deel 2 – Plannen’ beschreven welke soort plannen 
moeten opgemaakt worden: 

 1. Inplantingsplan 
 2. Zoneringsplan 
 3. Detailplannen 

In die handleiding wordt besproken wat zij elk moeten bevatten.  

In dit document  ‘Opmaken van plannen voor interventiedossiers’ wordt uitgelegd op welke 
manier deze grafisch moeten worden verwerkt. Indien u na het lezen van deze handleiding 
nog vragen hebt kan u steeds terecht op tekenbureau@brandweerzonecentrum.be. Via dit 
e-mailadres komt u automatisch bij de juiste personen terecht. 

Basisprincipe 

De interventieplannen moeten zo worden opgemaakt dat wanneer deze worden 
overgemaakt aan de brandweer, zij zo snel mogelijk kunnen worden gebruikt voor het 
interventiedossier. 

Formaat 

Interventieplannen worden in een dwg-formaat opgemaakt. 
Format / Units zijn ingesteld op centimeter. 

Opmaak van de plannen 

Op het tekenbureel van de brandweer is een typeplan-autocad uitgewerkt waarin reeds 
alle layers staan die u eventueel nodig kan hebben. Deze layers zijn opgedeeld in 4 delen: 

1. A-000_NAAM:  deze bevatten alle Architecturale elementen van een 
gebouw en omgeving. 
Sommige layers hebben dezelfde naam maar achteraan is 
‘H’ – ‘T’ of ‘D’ toegevoegd. Dit slaat op de ‘Hatch’ – ‘Tekst’ 
of ‘Dimentioning’ van hetzelfde artikel als erboven. 

2. GS-100_NAAM: op deze layers worden Gevaarlijke Stoffen geplaatst. De 
benaming en het aantal layers ervan kan steeds aangepast 
worden naar eigen behoeften. 

3. ID-000_NAAM: bevatten alle gegevens eigen aan het InterventieDossier. 
Sommige layers zullen alleen maar ‘Hatch’-layers zijn. 

4. R-000_NAAM: hierop worden alle gegevens Ruimtelijke ordening gezet. 
Deze gegevens staan voornamelijk op het inplantingsplan. 

Alle kleuren die in de layers bepaald zijn, moeten ook zo behouden blijven. Zij hangen 
immers vast aan een ctb-file / Brandweer Gent. Bij het printen zijn deze kleuren bij de 
interventieploegen in alle omstandigheden het beste leesbaar. Deze ctb-file zal met het 
type-autocadplan meegestuurd worden. 

Het is de bedoeling dat de makers van de interventieplannen, eigen studiebureau of 
externe studiebureaus, zich hieraan proberen te houden. 

mailto:tekenbureau@brandweerzonecentrum.be
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Lijst layers    layer waarop getekend kan worden  

     layer waarop symbool staat (zie legende) 

A-011_VPorts   viewport in paperspace – worden niet afgeprint 

A-013_Titelhoek   titelhoek in paperspace 

A-013_Titelhoek_H  rode inkleuring aanduiding gelijkvloers - solid 

A-013_Titelhoek_T  titelhoek tekst 

A-014_Legende aanduiding schaal 

A-015_Noordpijl   noordpijl op linksboven titelhoek 

A-031_DimExt   afmetingen 

A-034_DimHoogtepeil  aanduidingen hoogtepeilen 

A-04-_Text    tekst algemeen 

A-043_Txt_Lokaalbenaming bestemming lokaal 

A-043_Txt_Lokaalnummer lokaalnummer 

A-054_ArceringBinnenmuren invulling binnenmuren - solid 

A-054_ArceringBuitenmuren invulling buitenmuren - solid 

A-054_ArceringBovenbouw invulling gebouwen inplantingsplan - solid 

A-06-_Insert invoegen van foto’s  

A-07-_Annotatie   annotatieve elementen 

A-071_LijnenOnzichtbaar  bovenliggende constructies (lintelen, dakoversteken,…) 

A-073_SnedeAanduiding  aanduiding van langs- en dwarsdoorsnede 

A-076_Detail   detailtekeningen 

A-08-_Hulplijnen   hulplijnen – worden niet afgeprint 

A-082_Perceelsgrens  perceelsgrens 

A-10-_Onderbouw   omtrek van kelders, ondergrondse garages op niv. 0 

A-10-_Onderbouw_H  grijze inkleuring kelders,… op niv. 0 - solid 

A-20-_Bovenbouw   omlijning gebouwen op inplantingsplan 

A-20-_Bovenbouw_H  grijze inkleuring gebouwen op inplantingsplan - solid 

A-21-_Buitenwand  buitenmuren 

A-22-_Binnenwand  binnenmuren 

A-24-_Trappen   trappen 

A-24-_Trappen_L   trappen – onzichtbare bovenliggende lijnen 

A-27-_Daken   daken in planzicht 

A-27-_Daken_T   benoeming daken (plat dak, hellend dak,…) 

A-31-_Buitenschrijnwerk  buitenschrijnwerk (deuren, ramen, poorten,…) 

A-32-_Binnenschrijnwerk  binnenschrijnwerk (deuren, ramen, poorten,…) 

A-33-_Vloeropening  luiken, vides, openingen,… 

A-33-_Vloeropening_T  benoeming van luiken, vides, openingen,… 

A-35-_Plafondopening  luiken, zoldertrappen, openingen,… 

A-35-_Plafondopening_T  benoeming luiken, zoldertrappen, openingen,… 

A-37-_Dakopening  openingen op dakplan 

A-43-_VloerAfwerk_T  benoeming van uitzonderlijke vloeren (roosters, glas,) 

A-70-_Machines   grote vaste binneninstallaties 

A-70-_Machines_T  benoeming grote vaste binneninstallaties 

A-72-_VastMeubilair  vaste werkbladen,… 

A-90-_Buiten_T   benoeming buitenconstructies 

A-92-_Omgeving   eventueel relevante omgevingsfactoren 

A-97-_Afsluiting   terreinafsluitingen 

A-111_Bodem   niveau maaiveld op doorsneden 

A-247_Helling   omtrek verharde hellingen + pijl stijgrichting  

A-282_Kolom   kolommen 
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A-318_Buitendorpel  buitendorpel aan deuren en ramen 

A-328_Binnentablet  binnentablet aan ramen 

A-661_Lift    omtrek lift 

A-664_Roltrap   omtrek roltrap + pijl stijgrichting 

A-742_SaniToestel  vaste sanitaire toestellen 

A-902_BuitenVerharding  omtrek verharde zones 

A-903_BuitenConstructies vaste buitenelementen (bloembakken, fietsstallingen,) 

A-905_Belijning   belijningen op verharde oppervlakten (parkings,…) 

A-906_Luifel   bovenliggende luifels  

GS-100_1 IN TE VULLEN GS_H eventuele leidingen met gevaarlijke stoffen 

GS-100_2 IN TE VULLEN GS_H eventuele leidingen met gevaarlijke stoffen 

GS-100_3 IN TE VULLEN GS_H eventuele leidingen met gevaarlijke stoffen 

GS-100_4 IN TE VULLEN GS_H eventuele leidingen met gevaarlijke stoffen 

GS-100_5 IN TE VULLEN GS_H eventuele leidingen met gevaarlijke stoffen  

GS-100_6 IN TE VULLEN GS_H eventuele leidingen met gevaarlijke stoffen 

GS-100_Bovengrondse opslag symbool – zie legende 

GS-100_Ondergrondse opslag symbool – zie legende 

ID-014_Ingangspijlen  symbool – zie legende 

ID-014_Nooduitgangen  symbool – zie legende 

ID-014_Terreintoegang  symbool – zie legende 

ID-015_Verwijzing naar plan symbool – zie legende 

ID-24-_Trap_H   oranje inkleuring trapbomen - solid 

ID-54-_Afsluitkraan gas  symbool – zie legende 

ID-57-_Ventilatie   symbool – zie legende 

ID-58-_Stookplaats_H  rode inkleuring muren stookplaats - solid 

ID-60-_Pompen_Monitorlans symbool – zie legende 

ID-97-_Zonering   aanduiding zoneringen op zonerings- of inplantingsplan 

ID-201_Niet toegankelijke  diagonalen in vides, kokers,… 
ruimten 

ID-247_Helling_H   oranje-witte gradiënt over hellingen - solid  

ID-505_Gecontroleerde zone blauwe inkleuring vrij te geven ruimtes - solid 

ID-536_Afsluitkraan water symbool – zie legende 

ID-536_Bovengrondse   symbool – zie legende 
hydranten 

ID-536_Ondergrondse   symbool – zie legende 
hydranten 

ID-536_Watervoorraden  symbool – zie legende 
_symbool 

ID-661_Lift_H   oranje inkleuring liften - solid 

ID-661_Liftpijl   toegangspijl liften 

ID-683_Sleutelkluizen  symbool – zie legende 

ID-683_Sloten   symbool – zie legende 

ID-685_Brandbestrijdings- symbool – zie legende 
middelen 

ID-685_Brandbeveiligings- symbool – zie legende 
middelen 

ID-685_Rookgordijn  aanduiding rookgordijn 

ID-685_Watergordijn  aanduiding watergordijn 

ID-692_Gevaartekens_geel symbool – zie legende 

ID-693_Doorgangen_groen aanduiding wandelpad in gebouw - dikke groene lijn  

ID-694_Gevaartekens_blauw symbool – zie legende 

ID-694_Rookkoepels druk- symbool – zie legende 
knoppen_blauw 
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ID-694_Rookkoepels_blauw symbool – zie legende 

ID-911_Buitenverharding  omtrek berijdbare (brandweerwagen) buitenverharding 
(berijdbare interne weg) 

ID-911_Buitenverharding_H  groene inkleuring berijdbare weg - solid 
(berijdbare interne weg)_H 

ID-911_Grasdallen  omtrek bereidbare (brandweerwagen) grasdallen 

ID-911_Grasdallen_H  groene inkleuring grasdallen - solid 

R-08-_Aanrijroute   aanrijroute voor brandweerwagens – rode lijn 

R-014_Eenrichtingsverkeer rode pijl met aanduiding richting 

R-92-_Waterloop   omtrek waterloop 

R-92-_Waterloop_H  blauwe inkleuring waterloop - solid 

R-96-_Straathydranten  symbool – zie legende 

R-921_Autoweg   omtrek autosnelweg 

R-921_Autoweg_H  paarse inkleuring autosnelweg - solid 

R-922_Hoofdweg   omtrek hoofdweg 

R-922_Hoofdweg_H  rode inkleuring hoofdweg - solid 

R-923_Secundaire weg  omtrek secundaire weg 

R-923_Secundaire weg_H gele inkleuring secundaire weg - solid  

R-924_Berijdbare aardeweg omtrek berijdbare aardeweg 

R-924_Berijdbare aardeweg_H grijze inkleuring berijdbare aardeweg - solid 

R-925_Smalle weg  omtrek smalle weg 

R-925_Smalle weg_H  gele inkleuring smalle weg - solid 

R-926_Onberijdbare weg  omtrek onberijdbare weg 

R-926_Onberijdbare weg_H bruine inkleuring onberijdbare weg - solid 

R-981_Referentiepunten  symbool – zie legende 
 
 

Indien bepaalde terminologie niet duidelijk is verwijzen wij graag naar de handleiding voor 
het ‘Opmaken van interventiedossiers’ waar alles in detail uitgelegd staat. 
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Gebruik van de symbolen 

In het ’model-tabblad’ van het autocad-bestand zijn alle te gebruiken pictogrammen reeds 
aangemaakt met de juiste kleuren (ctb-bestand) en op de juiste layer. Indien deze 
aangeklikt worden is geweten op welke layer zij moeten geplaatst worden. Ze zijn 
opgeslagen als een ‘block’. Zij kunnen worden gekopieerd en/of ingevoegd via ‘insert’  

‘block’. 

Layout van de plannen 

Zij zijn opgemaakt telkens in een A4 formaat (horizontaal en vertikaal) en een A3 formaat 
(ook horizontaal en vertikaal). Enkel de teksten, noordpijlen, bladnummer en eventueel 
een bijkomende opmerking moet aangepast worden. De schaalaanduiding moet natuurlijk 
ook aangebracht worden. 

De layouts ‘legende’ en ‘legende 2’ zijn al volledig opgemaakt. Enkel het bladzijde nummer 
moet ingevuld worden. Symbolen dienen dus behouden te worden. 

Deze 2 legendes dienen altijd achteraan in elk interventiedossier aanwezig te zijn. 

Doorsturen naar de brandweer 

Dit gebeurt volledig digitaal naar interventiedossier@brandweerzonecentrum.be 

mailto:interventiedossier@brandweerzonecentrum.be

