
EISEN VOOR VERSIERDE WAGENS EN EREBOGEN 

 

Deelname aan alle activiteiten is geheel voor eigen risico.  

De organisatie is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook. 

 

 

Voor versierde wagens gelden de volgende eisen:  

• Hoogte max. 3.80meter. 

• Breedte max. 3 meter. 

• Lengte  max. 12 meter. 

• De vrije ruimte vanaf de onderkant van de wagens moet zo gering zijn dat personen hier 

niet onder terecht kunnen komen.. 

• Houd rekening met: drempels in wegen, afmeting van bogen, redelijke draaicirkel 

• Geen paarden voor de versierde wagens. 

• De bedenkers en bouwers van de versierde wagens worden gevraagd aandacht te besteden 

c.q. rekening te houden met mogelijke verkeersobstakels in de verschillende wegen. De 

route is dusdanig uitgezet dat deze zoveel mogelijk worden gemeden. Echter, verkeer 

remmende maatregelen kunnen beperkingen met zich meebrengen. 

• Als een tractor wordt gebruikt voor niet-agrarische activiteiten is het maar zeer de vraag of 

dit wel verzekerd is. Check dit bij uw betreffende verzekeringsmaatschappij. 

• Het nuttigen van alcohol tijdens de optocht is verboden.  

 
Voor Erebogen gelden de volgende eisen:  

• De doorrijhoogte van erebogen e.d. moet minimaal 4,5 meter bedragen en mag geen gevaar 

opleveren voor het verkeer. Tevens mogen ze de brandkranen niet belemmeren; 

• Breedte min 4.00 meter. 

• Geen boog op een provinciale weg. Hoofdweg is een gemeentelijke weg. 

• Denk aan leidingen e.d. in de berm. 

• Kruispunten en oversteken langs de route van de optocht dienen bemand te worden door 

gecertificeerde verkeersregelaars die duidelijk herkenbaar zijn d.m.v. verkeersvesten, die 

voldoende reflecterend zijn. De leeftijd van een verkeersregelaar moet tenminste 18 jaar 

zijn, tevens dienen zij gecertificeerd en in het bezit van een aanstellingsbesluit te zijn en 

volgens de voorschriften gekleed te gaan. 

• Er mag geen verf op het wegdek worden aangebracht om de indeling van de praalwagens 

aan te geven. 

• Versieringen, vlaggen e.d. mogen niet aan bomen worden vastgespijkerd. 

• De ruimte tussen de weg en de te plaatsen erebogen/palen moet minimaal 1 meter bedragen 

• Het zicht op verkeersvoorzieningen mag door versieringen niet worden belemmerd. 

• Het gebruik van feestverlichting langs en/of boven de weg is geheel voor eigen risico. Bij de 

plaatselijke erkende installateurs is het bekend aan welke eisen de elektrische installaties 

moeten voldoen (pas op kabels en leidingen bij graaf werkzaamheden). 

• De constructies van de versieringen moeten zodanig zijn, dat deze geen gevaar opleveren 

voor het verkeer. 

• Versieringen mogen niet worden ingegraven en er mag geen snoeiwerkzaamheden aan 

gemeentelijk groen worden verricht. 

 

 

 

 


