
Evenementen in Herentals: een inplantingsplan tekenen met Google Maps 

 

Deze handleiding toont je hoe je 
gemakkelijk met Google Maps een 
inplantingsplan kan maken voor je 
evenement, en hoe je dit deelt met 
de hulpdiensten via het online 
aanvraagformulier. 

 

Opgelet: om plannen te maken met 
Google Maps heb je een Google-
account nodig. Die kan je hier 
maken: 
https://accounts.google.com/SignUp 

 
Log in met je Google Account en surf 
naar 
https://www.google.be/mymaps/ 

 

Vervolgens opent er een menu en 
kan je je kaarten weergeven (Al uw 
kaarten weergeven) of een nieuwe 
kaart aanmaken (+ nieuwe kaart 
maken). Klik op dit laatste. 

 
Kies nu eerst de basiskaart van je 
nieuwe kaart. Best kies je voor 
satelliet (tweede 
keuzemogelijkheid).  

 

https://accounts.google.com/SignUp
https://www.google.be/mymaps/


Je kan via de adresbalk het adres 
ingeven of je kan naar het adres 
zoomen met het de muis 
(scrollwiel). Je kan nu beginnen met 
tekenen. 

 

Begin met de vaste structuren: 
Tenten, podia etc. Dit kan je doen 
via ‘Lijn of vorm toevoegen‘. Plaats 
punten en zorg dat het laatste punt 
verbonden wordt met het eerste 
punt om een afgesloten figuur te 
creëren. Geef vervolgens een 
duidelijke naam aan deze figuur. 

Probeer ook meerdere kleuren te 
gebruiken, dit komt de duidelijkheid 
ten goede.  

Duid ook de omvang van je 
evenement aan, zekers als het met 
hekwerk afgesloten is. Je kan hier 
opnieuw te werk gaan met ‘Lijn of 
vorm toevoegen’, alleen sluit je hier 
de figuur niet af. Begin en eindig 
best bij de inkom, zonder begin en 
eindpunt direct met elkaar te 
verbinden. 

 
Soms kan het nodig zijn zones aan te 
duiden, zeker als je evenement zeer 
uitgestrekt is. Gebruik hier de 
werkwijze voor de vaste structuren. 
Best maak je de zone transparant 
van kleur, zodat het onderliggende 
gebied zichtbaar blijft. 

Je kan onmiddellijk ook de 
oppervlakte en omtrek van de zones 
weergeven. 

 



Zaken die relatief klein zijn, zoals 
eetkraampjes en EHBO-posten, mag 
je aanduiden met een markering 
(Markering toevoegen). Zorg voor 
een duidelijk icoontje, Google Maps 
heeft standaard heel wat duidelijke 
icoontjes die je kan gebruiken. 

 
Tot slot kan je zelf ook nog routes 
aanbrengen. Vooral de route tussen 
de brandweerkazerne (Oud-
Strijderslaan 1, 2200 Herentals) en je 
evenement is interessant, omdat je 
in principe dan zelf ook weet welke 
weg je vrij moet houden. Je kan zelf 
ook een andere interventieweg 
suggereren, vb. met de optie 
‘bestemming toevoegen’. Vermeld 
dit duidelijk in de naam van de 
routebeschrijving, pas ze eventueel 
aan.  

 

Merk op dat je kan werken met 
verschillende lagen. In sommige 
gevallen kan dit zeer interessant zijn, 
bijvoorbeeld als het evenement 
verschillende opstellingen heeft 
over meerdere dagen. Zorg er 
opnieuw voor dat de lagen 
duidelijke namen hebben. 

 



Het eindresultaat kan je delen door 
op het icoontje ‘Delen’ te klikken. 
Geef je evenement eerst nog een 
duidelijke naam. In het menu 
‘Instellingen voor delen’ hoef je 
enkel aan te passen dat iedereen 
met de directe link toegang heeft. 
Dit pas je aan onder ‘Wie heeft 
toegang’, vervolgens ‘Wijzigen…’ en 
‘Iedereen met de link kiezen’. Deze 
link vind je terug bovenaan het 
‘instellingen voor delen’-menu. Deze 
link kan je kopiëren en plakken in je 
online aanvraagformulier. Op die 
manier heeft het stadsbestuur en zo 
ook de hulpdiensten toegang tot je 
inplantingsplan. Als je het later nog 
aanpast, zullen zij eveneens deze 
aanpassingen kunnen zien. Er hoeft 
dus niet een nieuwe kaart gemaakt 
worden of opnieuw gedeeld 
worden. 

 
 

 
Tips: 

- Begin simpel. Bij je aanvraag weet je nog niet alles, je kan meestal wel al de tent of 
afbakening plaatsen. Dit is al heel wat relevante informatie, de rest kan je achteraf 
toevoegen. 

- Heel wat informatie kan je op de kaart plaatsen. Zie dit vooral als een win/win-
situatie, ook buiten noodgevallen. Als je hier aanduidt waar je een levering van 
stoelen verwacht, moet je allicht zelf minder met stoelen zeulen. 

- Denk ruimer dan alleen het onmiddellijke terrein. Als je bepaalde verkeersstromen 
verwacht (bv. door bewijzering), kan je dit ook aanduiden. 

- Je kan de kaart (of een deel-laag hiervan) ook insluiten en op je website plaatsen. 
- Verwijder de kaart niet zomaar, ze kan herbruikt worden voor een volgende editie. 
- Let op met wie je toegang geeft. Je kan heel eenvoudig de kaart publiek toegankelijk 

maken, maar enkel delen met wie de directe link heeft is vaak veiliger. 
- Als je tijdens het tekenen de rand van de kaart bereikt, kan je met de pijltjestoetsen 

de kaart verschuiven. Zo kan je toch ononderbroken een figuur tekenen. 
 
 
 
 


