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Ongetwijfeld zullen op zondag 1 april 2018 weer honderdduizend toeschouwers zich naar de heuvelzone van de 
Vlaamse Ardennen reppen om de renners aan te moedigen. Om deze wielerklassieker zo aangenaam en veilig mogelijk 
te laten verlopen, geeft de politiezone Vlaamse Ardennen een aantal handige tips.

Kies voor veilig en duurzaam vervoer! 
Om ervoor te zorgen dat het verkeer in de streek niet 
strop komt te zitten is een mobiliteitsplan uitgewerkt. 
Hierbij wordt volop ingezet op het openbaar vervoer en 
de fiets. Organisator Flanders Classics legt samen met 
de Provincie Oost-Vlaanderen en De Lijn gratis 
pendelbussen in. De NMBS voorziet extra capaciteit op 
haar bestaande lijnen. 

BOB mee! 
Kies je toch voor de auto? Drink dan niet als je zelf rijdt, 
ofwel, als je iets wil drinken, kies dan een alternatief 
vervoersmiddel en leg dit zo mogelijk al vast: een taxi 
reserveren, de uurregeling van bus, tram, metro of trein 
opzoeken en een retourticketje kopen, een toffe BOB 
zoeken, …. Mogelijkheden genoeg! En zo vertrek je 
zonder zorgen naar de Ronde! 

Geen glas! 
Om jouw veiligheid en die van de vele andere 
wielerliefhebbers te verzekeren, zijn er tijdens de Ronde 
veiligheidszones ingericht waar strengere regels gelden, 
zoals een verbod op glas. Breng dus geen glazen 
recipiënten (zoals bierflesjes) mee.  

Wees een heer in het verkeer! 
Signaalgevers, stewards en politiemensen zijn onmisbaar 
bij een wielerwedstrijd op de openbare weg. Ook tijdens 
de Ronde staan ze in voor zowel de veiligheid van de 
renners en de supporters als voor de veiligheid van de 
andere weggebruikers. Het is dus in je eigen belang hun 
aanwijzingen op te volgen. 

Sta niet op gevaarlijke punten! 
De 102e Ronde trekt steeds heel wat wielersupporters 
aan waardoor het vaak moeilijk is om een goed plekje 
langs het parcours te bemachtigen. Weet dat wielrenners 
in het peloton meestal maar twee of drie meter vooruit 
kunnen kijken. Ga dus niet midden op de weg, op 
vluchtheuvels of rotondes of op plaatsen waar de 
wielrenners bochten kunnen afsnijden, staan om zoveel 
mogelijk te zien.  

 
 

Respecteer de snelheidslimieten! 
Ben je van plan om tijdens de Ronde van het ene punt op 
het parcours naar het andere te rijden om de renners zo 
vaak mogelijk te kunnen zien? Neem dan gaan onnodige 
risico’s en vermijd snelle verplaatsingen langs 
sluipwegen en/of tegen overdreven snelheid. 

Voorzichtig met kinderen! 
De 102e Ronde brengt heel wat mensen op de been. Een 
kind dat contact verliest met zijn ouders of begeleiders is 
een nachtmerrie voor alle betrokkenen. Hou uw kinderen 
steeds bij de hand. Zo ook wanneer de 
wedstrijdkaravaan passeert, zo vermijdt u ongevallen.  

Geen afval! 
In het kader van de zorg om het milieu en de 
duurzaamheid wordt opgeroepen zo weinig mogelijk 
afvalgevoelige zaken mee te brengen. Eventueel afval 
dient gedeponeerd te worden in de daartoe voorziene 
recipiënten die talrijk aanwezig zijn in de 
veiligheidszones. Laat je afval ook niet rondslingeren in 
de groene bermen langs het parcours.  

Vlaggen rechtop! 
Zak je naar de 102e Ronde af met vlaggen, hou deze dan 
rechtop zodat je geen hinder of gevaar veroorzaakt voor 
andere bezoekers of voor de renners. Zwaaien met 
vlaggen boven het parcours van de wielerwedstrijd is uit 
den boze. 

Veiligheid! 
In het kader van de veiligheid bevelen we aan om geen 
rugzakken mee te brengen naar de veiligheidszones. 
Daarnaast zullen de politiediensten en de organisatie 
extra zichtbare en niet-zichtbare maatregelen treffen.  

DE RONDE VAN VLAANDEREN MOET EEN 

FEEST BLIJVEN. 
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