
(Rommel/waren) markten en braderieën 

 

De waren/rommelmarkt of braderie is vooral een plek waar verkoop van producten plaatsvindt, 

consumenten hun inkopen doen en mensen elkaar ontmoeten. De markt vormt een prima visitekaartje 

voor de gemeente: een gezellige markt vormt een trekpleister en is een belangrijke voorziening. Maar 

de markt is tegelijk een voorziening die aandacht in termen van veiligheid behoeft. Er komen veel 

mensen samen en er wordt gewerkt met installaties en apparaten die elektriciteit en gas verbruiken. 

Dit brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. 

Omgeving 

Onder evenementen in de openbare ruimte worden onder andere evenementen in parken, op pleinen 

en in straten bedoeld. Veelal is er sprake van een bebouwde omgeving of een omgeving die lastig 

bereikbaar is voor hulpdiensten. Kenmerkend is de hoge publieksdichtheid op deze terreinen. 

Bezoekers moeten altijd veilig kunnen vluchten. 

Waar je rekening mee moet houden: 

 Een minimale tweezijdige bereikbaarheid voor hulpdiensten (verhard) 

 Een kraam en overige bouwwerken dient op maximaal 40 meter door een tankautospuit 

benaderd te kunnen worden. 

 Indien de markt in een lintopstelling is opgesteld dient er een vrije doorgang aanwezig te zijn 

van tenminste 4,0 meter breed tussen de luifels. 

Vluchten 

 In de vrije doorgang tussen kramen mogen geen obstakels worden geplaatst; 

 Kabels die op de grond liggen dienen beschermd te zijn en wel zodanig dat niet over de 

kabels gestruikeld kan worden en niet beschadigd kunnen worden; 

Brand 

Voor de bak- en braadkramen verwijzen wij u naar de folder ‘Bakken en braden’.  

https://pixabay.com/nl/eerlijke-marktkramen-stad-trail-409734/


.  

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. 

De bovenstaande richtlijnen zijn niet uitputtend. Oordeel altijd zelf welke maatregelen u moet nemen 

om de (brand)veiligheid te waarborgen. Raadpleeg daarbij het Besluit brandveilig gebruik en 

basishulpverlening overige plaatsen. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0040068/2018-01-01 

Voor meer informatie over veiligheid op markten: https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20120419-

HBD-Handreiking-veiligheid-op-de-markt.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De maker van dit infoblad heeft zijn uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbende van beeldmateriaal dat in dit infoblad te zien is, te 

achterhalen. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en u voor het gebruik ervan niet 

als bron of rechthebbende wordt genoemd, of u heeft voor het gebruik geen toestemming verleend, neemt u dan contact op met de 

afdeling Risicobeheersing van Brandweer Gelderland Midden.  

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0040068/2018-01-01

