Eisen aan de vluchtrouteplattegrond BHV
Eisen plattegronden algemeen
 Plattegronden moeten in kleur worden uitgevoerd;
 Herkenbare symbolen (Vlgns NEN6088:2002 / NEN-EN-ISO7010:2013);
 Alle gebruikte symbolen verklaard in legenda in de taal die nodig is voor de
doelgroep;
 Duidelijk aangegeven waar men zich bevindt;
 De instructies “Hoe te handelen bij brand of ongeval” moeten op de plattegrond
of in de directe nabijheid van de plattegrond worden weergegeven;
 Actuele situatie weergeven, jaarlijks controleren en indien nodig herzien;
 Specifieke eisen vluchtrouteplattegronden: zie checklist.
Positionering plattegrond
Moet zichtbaar en bereikbaar worden gelokaliseerd, zoals nabij liften, koffieautomaten,
kopieermachines, wachtruimten, toiletgroepen enz.
Plattegrond bevestigd op een zichtbare hoogte van 1600 mm, gemeten vanaf de vloer
tot het midden van de plattegrond.
Symbolen vluchtrouteplattegronden
Moet ten minste de symbolen voor vluchtrouteaanduiding bevatten. Symbolen
brandbestrijding bevatten in de meeste gevallen ook nuttige en noodzakelijke informatie.
Symbolen voor geboden, verboden en waarschuwingen kunnen, daar waar dit bij een
calamiteit functioneel is, worden gebruikt.
Symbolen vluchtrouteaanduiding
Elke plattegrond bevat ten minste de symbolen TN01 en TB0.003 en in veel gevallen TN06
en TN05.
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Symbolen reddingsmiddelen
Reddingsmiddelen worden in principe niet afgebeeld op een vluchtrouteplattegrond.
Brandveiligheidssymbolen
Eventueel aanwezige blusmiddelen en andere brandveiligheidsmiddelen aangeduid.
TB01, TB02 en TB04.
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Verwijzing/wet- en regelgeving
Voor aanvullende informatie, zie NEN1414:2007, NEN6088:2002 / NEN-EN-ISO7010:2013,
Arbobesluit art. 3.6 & 3.7 en Arbowet art. 15.
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Checklist eisen vluchtrouteplattegronden specifiek
 Vluchtrouteplattegronden moeten eenvoudig zijn;
 De volgende informatie bevatten:
- Alle relevante (nood)uitgangen
- Horizontale en verticale vluchtroutes (vloeren, trappen, hellingbanen)
- Elementaire brandbestrijdingsmiddelen (brandslanghaspels, handbrandmelders
enz.)
 Vluchtroutes aangegeven in een lichtgroene baan;
 Finale (nood)uitgangen door het vluchtroutesymbool worden gemarkeerd.
Symbool op beganegrond buiten de buitenste gebouwlijn worden geplaatst
aansluitend op de uitgang: op ander bouwlagen symbool plaatsen in of nabij
trappen die in de vluchtroute liggen. Oriëntatie van persoonsfiguur is indien
mogelijk verticaal;
 Geadviseerd looprichtingen naar (nood)uitgangen met groene pijlen
aangegeven;
 Trappen en uitgangen naar buiten duidelijk en goed herkenbaar worden
weergegeven;
 Voorkeur alleen relevante vluchtroutes vanuit de positie van de lezer weer te
geven;
 Rotatie plattegrond zo zijn weergegeven dat het gebouw correspondeert met de
positie waarin men zich bevindt (links op de plattegrond is ook links in het gebouw);
 Plattegrond duidelijk herkenbaar als vluchtrouteplattegrond door koptekst
“VLUCHTROUTEPLATTEGROND”. Tekst moet groen zijn of in een groene balk worden
geplaatst;
 Bouwlaag duidelijk worden vermeld (begane grond, verdieping 1, kelder enz.);
 Identificeerbaarheid symbolen moet goed zijn;
 Plattegronden minimaal de schaal 1:250 hebben;
 Bij grafische weergave van een gedeelte van een gebouw moet een schematisch
overzicht van het gehele complex worden opgenomen. Hierop is het relevante
deel in rood gemarkeerd;
 Verschillende plattegronden in één gebouw moeten in dezelfde schaal getekend
zijn;
 Bevat bij voorkeur ook de locatie van de verzamelplaats(en);
 Vluchtrouteplattegrond van een gebouw met verdiepingen moet alleen de
verdieping beschrijven waar de plattegrond hangt;
 Moet informatie bevatten over de locatie van de aanwezige handbrandmelders
en handblusmiddelen.
 Plattegrond voorzien van de volgende informatie:
- Opsteller plattegrond
- Objectgegevens (naam gebouw, bouwlaag e.d.
- Tekeningnummer met revisiedatum
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