
Dit informatieblad geeft inzicht over vei-

ligheid bij evenementen waarbij parcours/

route onderdeel is (denk aan wielerrondes 

etc.) en optochten (denk aan carnavalsop-

tochten, bloemencorso’s etc.) 

Het informatieblad ‘Algemene voorschrif-

ten bij evenementen’ hoort onlosmakelijk 

bij dit specifieke informatieblad.

Optochten en parcours/
route

Route algemeen
• Stem de route af met de gemeente en houd re-

kening met bereikbaarheid van de hulpdiensten. 

Dit voor zowel de bezoekers van het evenement 

als de omwonenden. Houd hier in het bijzonder 

rekening mee als het gaat om een afgesloten en 

aaneengesloten route. 

• Houd de publieksdichtheid beperkt. Motiveer 

bezoekers zich te verspreiden langs de route.

• Zorg ervoor dat duidelijk is waar parkeergele-

genheid is. Stel desnoods parkeerverboden in 

om hulpdienstroutes vrij te houden.

Optocht met wagens specifiek
Bij het verplaatsen van de objecten moet rekening 

gehouden worden met de volgende richtlijnen:

• Houd de route vrij van bezoekers. Zorg ervoor 

dat het publiek zich niet in de directe nabijheid 

van eventuele praalwagens kan bevinden. Deel 

geen snoep uit vanaf de praalwagen.

• Houd er bij verlichte optochten rekening mee 

dat in geval van een calamiteit de straatverlich-

ting direct aan kan en dat duidelijk is wie dit 

oppakt.

• Bedenk altijd een uitwijkroute, bij stremming 

van de optocht of ander incident. 

• Voor alle activiteiten gerelateerd aan de op-

tochten dient de brandveiligheid te allen tijde 

gegarandeerd te zijn. 



Houd hierbij onder andere rekening met onderstaan-

de punten: 

• De organisatie dient te borgen dat de hulpdien-

sten de route direct kunnen doorkruisen en/of 

passeren.

• De deelnemers dienen daar waar mogelijk 

de rechter rijbaan aan te houden, zodat er 

minimaal 4,5 meter (waarvan 3,25m verhard) 

beschikbaar is. Dit geldt voornamelijk tijdens het 

opstellen en de afvoer van de praalwagens. Het 

dient bij de deelnemers/loopgroepen bekend te 

zijn dat in geval van een calamiteit zij een ruim-

te opzoeken waar ze geen belemmering vormen 

voor hulpdiensten.

• Wanneer een praalwagen tijdens de optocht 

defect is dient deze z.s.m. en zodanig verplaatst 

te kunnen worden dat deze de route van de 

hulpdiensten niet blokkeert.

• Versieringen over de openbare weg zijn aange-

bracht op een minimale hoogte van 4,20 meter 

vanaf straatniveau.

• Wegafzettingen zijn eenvoudig en direct te 

verwijderen indien de hulpdiensten doorgang 

vereisen. 

• Voor podiumwagens geldt dat deze de nood-

uitgangen van omliggende panden niet mogen 

belemmeren, ze niet op een brandkraan mogen 

worden geplaatst en niet de hulpdienstroutes 

mogen blokkeren.

• Opslag van brandstoffen (voorraad) bij een 

voertuig dat deelneemt aan de optocht is niet 

toegestaan.

• Tijdens de optocht mogen geen reservoirs met 

brandstof worden bijgevuld.

• Open vuur is tijdens de optocht niet toegestaan.

• Op de praalwagens moet een adequaat blusmid-

del aanwezig zijn. 

• Kies bij voorkeur voor brandveilige kleding. 

Brandveilig aankleding van de praalwagens is 

verplicht.

• Vaste opstellingen van podiums(wagens), kra-

men en dergelijke moeten voldoen aan uit-

gangspunten genoemd in de BGBOP. Zie verder 

informatieblad ‘Algemene voorschriften bij 

evenementen’

Bovenstaande richtlijnen zijn niet uitputtend. Oor-

deel zelf welke maatregelen je moet nemen om de 

veiligheid te waarborgen.


