
 
Tijdelijke overnachtingsmogelijkheden bij meerdaagse evenementen 

 
 

Bij meerdaagse evenementen wordt vaak gebruik gemaakt van 

tijdelijke overnachtingfaciliteiten. De reguliere huisvestings- en 

overnachtingfaciliteiten zijn aan wettelijke regels verbonden. 

Voor tijdelijke huisvestings- en overnachtingsmogelijkheden 

(tijdelijke kampeergelegenheden maar ook huisvesting in 

ter beschikking gestelde gebouwen, bijvoorbeeld scholen 

en sportclubs) gelden ook een aantal maatregelen. Deze 

maatregelen zijn nodig om onhygiënische of gevaarlijke situaties 

te voorkomen. 

 

De algemene regels (ter voorkoming van 
o.a. infectieziekten) 
 Zorg dat 24 uur per dag een medewerker aanwezig is. 

 Er moet een mogelijkheid tot alarmering van hulpdiensten 

(bijvoorbeeld met een mobiele telefoon) aanwezig zijn. 

 De locatie moet zonder belemmeringen bereikbaar zijn voor 

hulpverleners zoals politie, brandweer en ambulance. 

 Er dient minimaal een EHBO-koffer aanwezig te zijn. 

 Geef voorlichting of verstrek voorlichtingsmateriaal over 

alcohol- en drugsgebruik tijdens (en mogelijk ook al alvorens) 

het evenement. (Deze voorlichting moet duidelijk zichtbaar en 

beschikbaar zijn) 

 Er moet een schoonmaakschema aanwezig zijn waar de 

frequentie en wijze van schoonmaken van met name de 

sanitaire voorzieningen worden aangegeven. Een afvink- 

schema kan hierbij een hulpmiddel zijn. 

 Indien de overnachtingslocatie zich in de directe omgeving 

van water bevindt, moet er voldoende reddingmateriaal 

aanwezig zijn én moet het personeel in staat zijn dit redding- 

materiaal te gebruiken. 

 Indien het terrein een grasveld betreft, waar voorafgaand 

aan het evenement vee op heeft gestaan, dienen de dieren 

minimaal 2 weken voordat het evenement plaatsvindt, te 

worden verwijderd. Dit om het risico van besmetting via 

dierlijke uitwerpselen te verkleinen. 

 Het water dat uit de kranen komt dient van drinkwater- 

kwaliteit te zijn. Zie meer informatie in het infoblad tijdelijke 

drinkwatervoorzieningen. 

 De opslag en afvoer van afval moet aan bepaalde eisen 

voldoen. Leeg afval emmers minimaal één keer daags. Sluit 

deze zakken goed en bewaar ze in gesloten afvalcontainers 

op een aparte afvalplaats. Plaats geen zakken naast de 

containers. En zorg voor een tijdige leging. Laat bezoekers 

niet in de buurt van mest of dierlijk afval komen, dit dient 

gescheiden te worden van het overige afval.  

 
 Met betrekking tot aërosolvormende installaties (zoals 

douches en andere sproei-installaties) ten behoeve van 

legionella-preventie: 

 Opstellen van een legionella-risicoanalyse voor de 

aërosolvormende installaties, door een erkend installateur 

of bedrijf. 

 Opstellen van het beheersplan ter voorkoming van 

legionella-groei. Ook en vooral indien de sanitaire 

voorzieningen voor een langere tijd worden geplaatst. 

 Het opstellen en bijhouden van een logboek van de 

beheersmaatregelen ter voorkoming van legionella-groei. 

 
Advies (tijdelijke) wasgelegenheid, toiletten en  douches 

 Minimaal één wasgelegenheid per 50 gasten. 

 Minimaal één toilet per 60 gasten. 

 Minimaal één douche per 35 gasten 

 Reinig volgens een schoonmaakschema  

 
Richtlijnen voor horeca voor niet-erkende 
cateraars 
Tijdens het bewaren, bereiden en serveren van gerechten 

kunnen ziekteverwekkers zich gemakkelijke verspreiden, 

waardoor bezoekers of medewerkers ziek kunnen worden.  

Let dus op uw persoonlijke hygiëne, was uw handen 

regelmatig en houdt rekening met de eisen die gesteld worden  

aan de bereiding van eten en drinken. 

 

 
Meer informatie 
Zie hoofdstuk 4 van RIVM/LCHV Hygiënerichtlijn voor evenementen  

 

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar: 

di@ggd.groningen.nl 

 

Afdeling Infectieziektebestrijding (IZB) 
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Samen werken aan gezondheid en veiligheid 
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