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Aanpassing nodig aan manier van plannen opstellen 
i.f.v. leesbaarheid voor: 

- Adviserende instanties en stedenbouwkundig 
ambtenaren 

- Bezwaarschrijvers bij openbaar onderzoek 

- College  

- ... 
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Besluit dossiersamenstelling - BVR (28 mei 2004)  
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Normenboeken 

• Zonder architect 

• Met architect 

• Infrastructuur en technische werken 
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 Kan als basis dienen voor een dossier onontvankelijk te 
verklaren en procedure stop te zetten 

 Besluit van de dossiersamenstelling aangevuld/aangepast met 
digitale vormvereisten 

 

 

 OPM: Aanvullingen na indienen niet mogelijk in digitaal loket  
 vb: ontbrekend plan aanvullen, foute aanduiding locatie op GRB 
 rechtzetten,... niet mogelijk) 
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Formaten: 

– Plannen: PDF (min. pdf 1.7) 

 Vectorieel! 

 Gelieve bestandsgrootte te bewaken  

 

– Foto’s: .jpg, .png, .gif, .pdf 

 maximaal 2Mpixels (1200x1600) 
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Belangrijkste vormvereisten 

 Alle tekeningen op apart plan 

 Naamgeving 
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Alle tekeningen op apart plan 
 Elke tekening op apart plan 

 Elke toestand op aparte tekening 

 Per constructie afzonderlijke plannenset(woning, garage, 
tuihuis,...) 

 Aparte set voor de brandweer 

 Legende in apart bestand 
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Bij zoveel plannen is naamgeving dan zeer belangrijk i.f.v. 
overzicht. 

Uniforme manier van naamgeving. 

 

 

 
        BA_[Voorwerp-ID]_[Tekeningsoort]_[Toestand]_[Volgnummer]_[Vrije tekst].EXT 
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Vb: BA_woning_P_B_1.PDF 
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Overige 

 liggingsplan en omgevingsplan vallen weg door intekening op GRB  

 Schaal:  
 Schaal + meetlijn 

 1 schaal per tekeningsoort 

 Schaal plannen:  

“De schaal van het inplantingsplan is qua detaillering bedoeld om perfect leesbaar te 
zijn op schaal 1:200 wanneer in een pdf-lezer ingezoomd wordt op ware grootte.” 

“De schaal van de grondplannen is qua detaillering bedoeld om perfect leesbaar te zijn 
op schaal 1:100 wanneer in een pdf-lezer ingezoomd wordt op ware grootte.” 

 Aparte set voor brandweer:  
 Intplantingsplan brandweer: 

 Grondplan brandweer: 

 Gevels brandweer 

 Sneden/terreinprofiel brandweer 

 Eventueel detailtekeningen  
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Specifieke normen bij de plannen voor de brandweer, o.a.: 
 Intplantingsplan brandweer: 

 Maten t.o.v. perceelsgrens en gebouwen 
 Brandweerwegen, breedtes, draaistralen, aard verharding 
 Hydranten  
 Buitenaanleg 

 Grondplan brandweer: 
 Materialen van basisconstructies en compartimenten 
 Breedtes van trappen, doorgangen, uitgangen 
 Trappen: maten van op- en aantreden 
 Circulatie/evacuatiewegen in groene vlakken 
 Verschillende compartimenten aanduiden in kleurvlakken met oppervlakteaanduiding  
 Brandweerstand van compartimentswanden (wanden en deuren) 
 (nood)uitgangen  aanduiden met pictogrammen 
 Rookluik, brandcentrale, bedieningspaneel RWA 
 Zone beschermd door sprinklers 
 ... 

 Gevels brandweer 
 Materialen 
 Maten tussen ramen en deuren (horizontaal én verticaal) 
 Type ramen (vast, opendraaiend,...) 

 Sneden/terreinprofiel brandweer 
 Nul-pas midden van de weg 
 Alle verschillende buitenpassen 
 Vloerniveau van elke bouwlaag 
 materialen 
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Vragen? 

 

 

      

 



Gent in 3D 



Gent in 3D 
Afspraken 2011 – richtlijnen 3D bouwtekening versie 1.0 



Gent in 3D 
Nieuwe doorstart – versie 2.0 

 
• 3D doorsturen in functie van vooroverleg 

 
• 3D meesturen met indienen digitale bouwaanvraag 

 
• Nieuwe folder in opmaak 

 



Gent in 3D 
VOOROVERLEG - VOORBESPREKING 

 
• 3D model (enkel buitenzijde) doorsturen in .skp, .dwg, 

.dxf, .dae of .fbx formaat  
 

• Via mail – grote bestanden WeTransfer 
 

• Model ingepast en te bekijken met de stedenbouwkundig 
ambtenaar in ‘Gent in 3D’ = intern gebruik! 
 
 
 



Gent in 3D 
BIJ INDIENEN DIGITALE BOUWAANVRAAG 

 
• 3D model (enkel buitenzijde) doorsturen in .skp, .dwg, 

.dxf, .dae of .fbx formaat  
 

• Via mail – grote bestanden WeTransfer 
 

• Model ingepast als hulp bij de beoordeling door de 
stedenbouwkundig ambtenaar = intern gebruik 
 
 
 



Gent in 3D 
PUBLIEK ONTSLUITEN 

 
• 3D model (bouwaanvraag of As-built) publiek ontsluiten 

via de website in ‘Gent in 3D’ 
 
• Uitdrukkelijk toestemming nodig van de architect.  

 
• Snelkoppeling naar website architect.  

 
 
 



Gent in 3D 
MAIL en INFO 

 

• 3D-bouwtekeningen@stad.gent 
 

• Open 3D data te vinden op de website 

 
• Meer info 

• www.stad.gent/gent-3D 
• Mario.Matthys@stad.gent (3D coördinator)  
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