
In ieder dorp of stad worden braderieën 

en rommelmarkten georganiseerd. Het 

brengt vaak veel levendigheid met zich 

mee. Voor ondernemers en gemeenten 

is er veel aan gelegen om e.e.a. zo goed 

mogelijk te laten verlopen. Om dit veilig te 

laten verlopen moet er rekening worden 

gehouden met een aantal veiligheidsvoor-

schriften. 

Het informatieblad ‘Algemene voorschrif-

ten bij evenementen’ hoort onlosmakelijk 

bij dit specifieke informatieblad.

Braderieën en 
rommelmarkten (buiten) 

De bereikbaarheid van de rommelmarkt/

braderie voor de hulpdiensten

• Hou er bij de inrichting rekening mee dat een-

gezinswoningen altijd tot op 40 meter, apparte-

ment complexen en utiliteitsbouwwerken tot 10 

meter en voorzieningen tot 10 meter te benade-

ren moeten kunnen zijn. 

• Voor een Brandweervoertuig moet hiervoor een 

breedte van 4,5 meter (waarvan 3,25 verhard) 

en een hoogte van 4,2 meter vrijgehouden 

worden. 

De toegankelijkheid van vluchroutes voor het 

publiek

• Zorg ervoor dat vanaf elke plek een route naar 

een veilige plaats buiten aaneengesloten rijen 

kramen/wagens (zgn. ‘compartimenten’) loopt. 

• Deze route is niet langer dan 60 meter. 

• Op het terrein moeten meerdere vluchtroutes 

aanwezig zijn welke vrijgehouden worden van 

obstakels.

De afstand tussen (bak)kramen ten opzichte-

van bouwwerken en bouwsels

• De afstand tussen een bakkraam of bakwagen 

met een gasinstallatie en een gebouw is mini-

maal 2 m. Als er in die kraam of wagen wordt 

gefrituurd dan moet deze afstand minimaal 5 m 

zijn. 

• Als de gevel van het gebouw brandwerend 

is (minimaal 60 minuten), zonder ramen en 

deuren dan is bakken en braden tegen de 

gevel wel toegestaan. Deze brandwerend-

heid dient voorafgaand aangetoond te 

worden.



• De afstand tussen een bakkraam of bakwagen 

met een gasinstallatie en een andere bakkraam 

of bakwagen met een gasinstallatie of een an-

der bouwsel bedraagt ten minste 2 m.

• De afstand tussen een bakkraam of bakwagen 

met een elektrische installatie waarin wordt ge-

frituurd, en een andere bakkraam of bakwagen 

of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.

Het ophangen, wegwerken van kabels, slangen

en leidingen

• Kabels, slangen en leidingen mogen geen 

struikelgevaar opleveren. Zorg ervoor dat ze op 

een deugdelijke manier zijn weggewerkt en/of 

afgedekt. 

Het vrijhouden van vluchtroutes (noddeuren)

van nabijgelegen gebouwen

• Om ervoor te zorgen dat mensen in nabijgele-

gen gebouwen deze tijdig kunnen verlaten als 

dit nodig is moet er al bij de opbouw van de 

kramen enz. rekening worden gehouden met de 

nooduitgangen van deze gebouwen. Houd deze 

altijd vrij van obstakels. 

Tref veiligheidsvoorzieningen
• Voor het tijdig kunnen vluchten bij brand en 

andere calamiteiten (denk aan vluchtrouteaan-

duidingen, een systeem voor alarmering en/of 

een ontruimingsplan).

• Denk aan een brandblusvoorziening voor tijdig 

kunnen bestrijden van een beginnende brand  

• Voor basishulpverlening. Kan er eerste hulp 

worden verleend en kan een ontruiming tijdig 

worden opgestart?

Andere suggesties
• Maak afspraken met elkaar over veiligheids-

maatregelen en zie daar met elkaar op toe. 
• Wees voorbereid op slecht weer. Goede voorbe-

reiding is cruciaal. Denk aan solide materialen, 
actuele informatie over het weer, ontruimings-
plannen en alarmeringsmogelijkheden. 

• Het is handig om bovengenoemde keuzes en 
afspraken vast te leggen in een (veiligheids)plan.

Let op: genoemde voorschriften zijn niet bestemd 
voor braderieën en rommelmarkten in sporthallen 
of andere gebouwen. Hiervoor geldt het Bouwbe-
sluit en/of de gebruiksmelding/vergunning van het 
bestaande object. 

TIP: Zie ook de handreiking ‘Veiligheid op de 
markt’. Handreiking voor ondernemers, ge-
meenten en andere partijen.


