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Tussen wensen en grenzen: veiligheid en de Elfstedentocht 
Marco Meesters en Sebastiaan Barlagen 
 
Geen Elfstedentocht deze maand. De rayonhoofden besloten op 8 februari jl. dat het ijs niet dik 
genoeg was om de tocht der tochten veilig te laten verlopen. Een dappere beslissing van 
bestuurders onder druk. Immers, dit was niet de gewenste boodschap op de groots aangekondigde 
persconferentie van de voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. 
 
Grootschalige evenementen gaan altijd gepaard met risico's. En met een spanningsveld tussen de 
gewenste feestvreugde en de benodigde veiligheidsmaatregelen. Er moeten verantwoorde keuzes 
en afwegingen worden gemaakt, die vaak niet eenvoudig zijn. Mede vanwege de druk van al 
diegenen die vooral willen dat het evenement doorgang vindt.  
 
Deze veiligheidsdiscussie speelt dan ook zeker niet alleen rond de Elfstedentocht. Het speelt ook 
rond Koninginnedag in Amsterdam, de wandelvierdaagse in Nijmegen of carnaval. De discussie rond 
de Elfstedentocht laat vooral enkele terugkerende patronen zien rond veiligheid en volksfeesten. In 
dit artikel gaan we in op vier van deze patronen in relatie tot de benodigde bestuurlijke keuzes: 
1. Het 'Ik hou van Holland' effect 
2. Alles moet kunnen en alles moet veilig zijn 
3. De afnemende effectiviteit van maatregelen 
4. Technocratische normen in bestuurlijke afwegingsprocessen 
 
Patroon 1: het 'Ik hou van Holland' effect 
Eén van de meest opvallende zaken rond de Elfstedentocht is waarschijnlijk wel de 
'Elfstedentochtkoorts'. Iedereen in Nederland lijkt toe te leven naar dit unieke evenement. Het 
patroon dat hierin tot uiting komt, hebben we het 'Ik hou van Holland' effect genoemd. Een authentiek 
of typisch Nederlands lokaal of regionaal volksevenement krijgt een grote aantrekkingskracht op een 
grote groep Nederlanders. Dit wekt bij de lokale bevolking wrevel op. De Friezen benadrukken dat de 
Elfstedentocht 'van de Friezen is' (artikel in Parool), een deel van de Amsterdammers en de 
Limburgers willen 'hun' Koninginnedag of carnaval terug. Daarnaast zorgt dit patroon ervoor dat de 
samenstelling van de bezoekers van een evenement verandert. Evenementen als Koninginnedag in 
Amsterdam trekt een groep bezoekers die geen binding met het feest en de locatie heeft en, mede 
door drank/drugsgebruik, grote veiligheidsrisico's met zich meebrengt.  
 
Patroon 2: alles moet kunnen en alles moet veilig zijn 
Of het nu gaat om de Elfstedentocht, Koninginnedag in Amsterdam of de huldiging van het 
Nederlands Elftal, het zijn landelijke volksfeesten. Dit brengt een extra uitdaging met zich mee. Een 
landelijk volksfeest hoort open en voor iedereen toegankelijk te zijn, is de heersende opvatting. 
Bovendien moet alles mogelijk zijn. Een Elfstedentocht komt eens in de tien jaar voor en dan moet 
het bestuur niet te moeilijk doen. Het is één dag per jaar Koninginnedag dus dan mag je even alle 
remmen los gooien. Tegelijkertijd mag er niks misgaan. Daar dient 'de' overheid en de organisator 
voor te zorgen. Terwijl dit soort evenementen grote risico's kennen. Er komen grote aantallen 
mensen in een relatief beperkte ruimte samen. De drukte zorgt voor moeilijk bereikbare plaatsen en 
voor moeilijk beheersbare verkeersstromen. Hoog drankgebruik (Koninginnedag) of extreme kou 
(Elfstedentocht) creëren extra risico's voor de bezoekers. Specifieke kenmerken van de omgeving, 
de grachten of het ijs, leveren extra risico's op. Het resultaat is een onhoudbare spagaat voor de 
veiligheidsprofessional en de bestuurder die enerzijds de feestvierders optimaal willen bedienen en 
anderzijds (eind)verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid.  
 
Patroon 3: de afnemende effectiviteit van maatregelen 
Bij periodiek terugkerende grootschalige evenementen zoals Koninginnedag, de Elfstedentocht en 
de wandelvierdaagse zien we een professionalisering van de project- en veiligheidsorganisatie. Deze 
professionalisering heeft ervoor gezorgd dat er steeds betere veiligheidsmaatregelen worden 
getroffen en dat de organisatie steeds beter in staat is om risico's te reduceren of te mitigeren. 
Echter, op een gegeven moment is de grens bereikt. Amsterdam loopt inmiddels tegen deze grens 
aan: extra maatregelen hebben nauwelijks extra effect, terwijl de risico's nog steeds blijven bestaan.  
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De capaciteit van de binnenstad lijkt te zijn bereikt. Een bestuurlijke heroverweging van de aard en 
vorm van het evenement kan noodzakelijk zijn om de risico's beheersbaar te maken of houden.1 
Tegelijkertijd zien we in de praktijk dat het merendeel van de veiligheidsrisico's rond een bepaald 
evenement veroorzaakt lijkt te worden door een relatief klein aantal primaire risicofactoren. In de 
evaluatie van Koninginnedag in Amsterdam bleken dit de omvang van de mensenmassa en het 
gedrag van de bezoekers te zijn. Deze factoren moeten dan ook centraal staan in een bestuurlijke 
heroverweging. 
 
Patroon 4: technocratische normen in bestuurlijke afwegingsprocessen 
In de bestuurlijke afweging over evenementen, bijvoorbeeld het doorgaan van de Elfstedentocht, 
spelen veiligheidsnormen een belangrijke rol. Het ijs moet op grote delen 15 cm dik zijn, er moet 
minstens 36 uur zitten tussen het uitschrijven van de tocht en de start van de tocht. Als de druk op de 
organisatie toeneemt, dreigen deze normen onderwerp van discussie te worden. In de media werd in 
de vorige weken over de rayonhoofden gesproken als de preciezen en de rekkelijken, al naar gelang 
de mate waarin zij flexibel om wilden gaan met de benodigde 15 cm. In 1997 heeft de vereniging de 
oorspronkelijke norm van 48 uur voorbereidingstijd uiteindelijk gewijzigd in de norm van 36 uur. Dit 
wel pas nadat er onderzoek was gedaan naar de haalbaarheid in verband met zorgen van de 
hulpdiensten.2 
 
Dit gevaar wordt groter als de achtergrond van de norm vergeten wordt. Wat is het risico als het ijs 
niet 15 cm dik is? Of als de normale aanrijtijd ruim wordt overschreden? Voor een goede afweging 
tussen belangen en risico’s moeten normen uitgedrukt worden in tastbaarder eenheden: hoe groot is 
het risico dat mensen massaal door het ijs zakken, hoe groot is het risico dat mensen overlijden 
omdat de ambulance ze niet kon bereiken? Daarnaast is de legitimiteit van normen belangrijk. In de 
voorbereiding moeten de normen dan ook regelmatig kritisch worden getoetst en state of the art zijn. 
Onderzoek, discussie én gezamenlijke besluitvorming in de voorbereiding maken dat deze discussie 
minder op zal spelen in de acute fase van besluitvorming. 
 
Conclusie: bestuurlijke durf & richting 
Het voordeel van grootschalige volksfeesten is dat ze periodiek terugkeren. Dit maakt een goede 
voorbereiding mogelijk. De Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden en de betrokken besturen 
stellen bijvoorbeeld met enige regelmaat hun draaiboeken bij en ze oefenen. Maar als puntje bij 
paaltje komt moet er worden gekozen: wel of niet doorgaan. Deze beslissing geldt voor ieder 
evenement, zowel aan de voorkant (willen we het), als op het moment dat de definitieve 'go' of 'no 
go' moet worden gegeven, als op het moment dat er tijdens het evenement iets gebeurt.  
 
Wij pleiten voor bestuurlijke durf én richting rond grootschalige evenementen. Bestuurlijke durf in het 
stellen van vragen en bestuurlijk durf in het beslissen: 
 
1. Welk type evenement willen we hebben?  
2. Wat zijn de belangrijkste risicofactoren? 
3. Welke bestuurlijke normen hanteren we voor het beoordelen van het risico? 
4. Welke overheidsmaatregelen zijn proportioneel en wat vragen we van het publiek zelf?  
 
 
Meer informatie 
Neem voor meer informatie contact op met Marco Meesters, m.meesters@cot.nl of klik door naar 
onze dienstverlening op het gebied van evenementen en veiligheid.    
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