
CORONA CHECKLIST 

DOORSTROOMEVENEMENTEN

• In de natuur

• Historische of

culturele route

• Culinaire tocht

• Fietstoertocht

• Wielertoertocht

• MTB toertocht

• Trailrun in natuur

• Lokale loop

• Stadsloop

• Thema-markt of 

braderie

• Kunst/cultureel

festival

Wandelevenement Fietstocht Hardloopevenement Culturele ‘markt’

WAAROM DOORSTROOMEVENEMENTEN?

VOORBEELDEN DOORSTROOMEVENEMENTEN

Disclaimer

• Deze checklist helpt u om een passend coronaplan te maken voor de 

diverse risiconiveaus die kunnen gelden de komende maanden.

• De beoordeling of uw evenement door kan gaan vindt altijd plaats 

door de vergunning verstrekker van de gemeente.

• De informatie in deze checklist is gebaseerd op de routekaart en 

openingsplan van het rijk en afgestemd met eventcoördinatoren.

1. Testen voor toeging:

Door opschaling mogelijkheden voor 

toegangstesten worden evenementen 

versneld mogelijk die nog niet passen in 

het op dat moment geldende 

risiconiveau.

2. Vaccinatiegraad:

Doordat steeds meer mensen 
gevaccineerd zullen zijn zullen de 

risiconiveaus afgeschaald worden en 

zal er weer meer mogelijk zijn.

Doorstroomlocaties zoals pretparken en 

dierentuinen zullen eerder open gaan dan 

evenementen. Toch zijn er veel 

evenementen die een soort ‘tijdelijke 

doorstroomlocatie’ vormen en daardoor 

eerder haalbaar en veilig georganiseerd 

kunnen worden:

• Deelnemers bewegen in kleine 

aantallen over een route.

• De 1,5m zijn goed te hanteren.

• Vinden veelal plaats in de buitenlucht.

Routes naar heropening evenementen Voordelen doorstroomevenementen

Doorstroomevenementen zijn recreatieve sportieve of culturele tochten waarbij deelnemers 

verschillende afstanden overbruggen over een tijdelijke doorstroomlocatie. Hierbij kan 

gespreid op gezette tijden gestart worden. Deze tochten kunnen veilig binnen de corona-

maatregelen georganiseerd worden omdat er weinig mensen tegelijk op één locatie zijn.

Risiconiveau

Zodra risiconiveaus 

omlaag gaan, 

worden grotere 

doorstroomevents 

weer haalbaar.

Profiel

Diverse kenmerken 

van het event 

bepalen gezamenlijk 

of uw opzet van het 

event kan.

Scenario’s

Ontwikkel scenario’s 

met aanvullende 

maatregelen om met 

uw event te antici-

peren op wijzigingen.



HAALBAARHEID 

DOORSTROOMEVENEMENTEN

• Zeer complexe 

organisatie

• Heel veel publiek

• > 5.000 

deelnemers

• Complexe 

organisatie

• Meer publiek

• 1.500 – 5.000 

deelnemers

• Beheersbaar

• Weinig publiek

• 500 – 1.500

deelnemers

• Beheersbaar

• Geen publiek

• < 500 

deelnemers

Hallmark event Grote tocht Standaard tocht Kleine tocht

PROFIEL VAN HET DOORSTROOMEVENEMENT

Overige kenmerken die haalbaarheid vergroten

Evenement in 

de buitenlucht

Ruimte: altijd

min. 5 m2 p.p.

Deelname is 

op inschrijving

Gezondheids-

check vooraf

Stromen goed 

te reguleren

Locaties zijn af 

te sluiten

Het event is 

schaalbaar 

voor de

verschillende 

risiconiveaus

• Geen 

beperkingen, 

evenement kan 

doorgaan in de 

originele opzet

• 1,5m evenement

• Max. 100 pers. 

per locatie

• Basis-

maatregelen

+ richtlijnen 1

• 1,5m evenement

• Max. 50 pers. per 

locatie

• Basis-

maatregelen

+ richtlijnen 2

• 1,5m evenement

• Max. 30 pers. per 

locatie

• Basis-

maatregelen

+ richtlijnen 3

Risiconiveau geen Risiconiveau 1 Risiconiveau 2 Risiconiveau 3

2. HUIDIGE RISICONIVEAU (ROUTEKAART)

• Lockdown:

geen events 

mogelijk

Risiconiveau 4

Het profiel van uw evenement met bijbehorende aanvullende maatregelen (coronaplan) 

moeten aansluiten op het geldende risiconiveau om het evenement haalbaar te maken. 

Geldende maatregelen per risiconiveau voor wat betreft doorstroomlocaties, groepsgrootte, 

horeca en sport worden hierbij gehanteerd. Genoemde aantallen zijn ter indicatie.

Totstandkoming van deze checklist

• Verschillende organisatoren, de VRD en gemeenten hebben 

meegedacht in de ontwikkeling van deze checklist.

• Voorbeelden van coronaplannen zijn te vinden op onze

website: https://kenniscentrumevents.nl/corona/

https://kenniscentrumevents.nl/corona/


MAATREGELEN

• Inschrijven voor het evenement digitaal 

en betaling vooraf .

• Startbewijzen vooraf opsturen 

(fysiek contact minimaliseren).

• Registratie gegevens mocht bron- en 

contactonderzoek nodig blijken.

• Afspraken met leveranciers wie waar en 

wanneer aanwezig is, zo min mogelijk 

contact tussen verschillende groepen.

• Vrijwilligers waar mogelijk digitaal briefen

of op plaatsen waar veel ruimte is.

1. Inschrijven en betalen 5. Opbouw en afbouw

3. BASISMAATREGELEN & COMMUNICATIE

Elk evenement of recreatieve tocht is uniek. Maar ondanks deze specifieke kenmerken zijn 

er voldoende mogelijkheden om generieke maatregelen te formuleren die algemeen 

toepasbaar zijn en waar evenementen van elkaar kunnen leren.

• Indelen in tijdsloten voor aankomst bij 

het evenement i.v.m. reserveringsplicht 

voor doorstroomlocaties.

• Deelnemers per tijdslot afhankelijk van 

aantal mensen dat tegelijk op de 

startlocatie aanwezig mag zijn.

• Startgroepen conform maximum voor 

‘groepsvorming op publieke plaatsen’.

2. Tijdsloten

• Vooraf digitaal de 7 triagevragen stellen 

aan alle deelnemers.

• Op de evenementenlocatie. 

gezondheidscheck nogmaals afnemen

• Registratie van iedereen die de start- of 

finishlocatie betreed.

3. Gezondheidscheck

• Bezoekers informeren over corona-

richtlijnen en voorzieningen (mail vooraf, 

banners, borden, afzetlint, etc.).

• Reinigings- en ontsmettingsproducten bij 

toegang, toilet en organisatieruimten.

• Vrijwilligers afschermen waar nodig 

(mondmaskers, spatschermen, etc.).

• Bij smalle doorgangen looproutes in één 

richting markeren op de vloer.

4. Corona informatie en voorzieningen

• Duidelijke in- en uitgang per locatie.

• Voldoende ruimte t.o.v. maximaal 

aantal bezoekers/deelnemers.

• Per locatie beveiliging / steward.

• Voldoende ruimte, gescheiden 

voorzieningen en looppaden, duidelijk 

zichtbare routing en gemarkeerde 

wachtrijen/wachtvakken .

6. Locatie ontwerp (start, tussenstops, finish)

• Eén coördinator gezondheid die 

verantwoordelijk is voor de uitvoering 

van de corona-maatregelen als 

aanspreekpunt voor hulpdienst/toezicht.

• Eén lijst met contactpersonen van alle 

disciplines binnen de organisatie.

• Voldoende beveiliging / stewards.

7. Contactpersonen en toezicht

• Hoe worden bezoekers- en deelnemers-

stromen gemonitord en hoe kan hierop 

bijgestuurd worden?

• Wie is de verantwoordelijke persoon bij 

een eventuele ontruiming en hoe kan 

deze worden uitgevoerd?

8. Monitoring en ontruiming



MAATREGELEN

• Ontvangst binnen, op vaste tijdssloten, 

met gezondheidscheck en placering, 

indien er voldoende afstand mogelijk is 

én met een maximale groepsgrootte 

van acht personen . Maximaal 100 

personen tegelijk in de accommodatie.

• Starten in groepen van maximaal acht 
personen. Tijdens het sporten in de 

buitenlucht is onderling afstand 

bewaren niet noodzakelijk.

• Nevenactiviteiten mogelijk met een 

maximum van 100 deelnemers en/of 

publiek per locatie tijdens deze 

activiteiten.

• Kleedkamers en douches kunnen 

worden gebruikt, mits voldoende 

afstand gegarandeerd kan worden.

• Publiek langs de route is toegestaan 

indien ten allen tijden er voldoende 

ruimte is om 1,5m afstand te bewaren.

• Is het oppervlak van de start- of 

finishlocatie groter dan 2.000 m2 dan 

kan uitzondering op de 100 personen 

regel worden aangevraagd.

• Nevenactiviteiten met muziek stoppen 

om 23:00 uur. Deze zijn altijd met 

verplichte zitplaats en max. acht 

personen aan tafel.

Wat wel mag en kan (waakzaam) Wat niet mag en kan (waakzaam)

4. AANVULLENDE MAATREGELEN RISICONIVEAU 1

Hoe hoger het risiconiveau op de corona-routekaart, hoe minder er kan tijdens het 

evenement en hoe meer voorzorgsmaatregelen een organisator zal moeten nemen. 

Hierbij benoemen we de belangrijkste aanvullende maatregelen per risiconiveau.

• Zorg voor voldoende beschermings-

maatregelen voor barpersoneel, denk 

aan plexiglas of doorschijnend zijl.

• Zorg voor voldoende hygiëne. 

maatregelen voor het personeel 

(handschoenen, mondkapjes, etc.).

• Zorg bij betaling voor zo min mogelijk 

gebruik van cash geld (pin of 
eenmalige consumptiebonnen).

• Gebruik bijvoorbeeld wegwerpglazen.

• Ontwerp looproutes en zorg voor 

voldoende ruimte voor wachtenden bij 

een bar en/of sanitair.

• Zorg dat het sanitair schoon is en dat 

het tussentijds wordt gereinigd.

Aandachtspunten horeca en sanitair



MAATREGELEN

• Ontvangst binnen, op vaste tijdssloten, 

met gezondheidscheck en placering, 

indien er voldoende afstand mogelijk is 

én met een maximale groepsgrootte 

van zes personen . Maximaal 50 

personen tegelijk in de accommodatie.

• Starten in groepen van maximaal zes 
personen. Tijdens het sporten in de 

buitenlucht is onderling afstand 

bewaren niet noodzakelijk.

• Nevenactiviteiten zijn beperkt mogelijk 

met een maximum van 50 deelnemers 

per locatie tijdens deze activiteiten.

• Horeca-voorzorgsmaatregelen als bij 1, 

maar dan met groepsgrootte van zes 

personen en maximaal 50 personen 

tegelijk aanwezig.

• Wedstrijd is niet toegestaan, alleen 

recreatieve deelname.

• Nevenactiviteiten met muziek stoppen 

om 23:00 uur. Deze zijn altijd met 

verplichte zitplaats en max. zes personen 

aan tafel.

• Kleedkamers en douches zijn gesloten.
• Publiek is niet toegestaan.

Wat wel mag en kan (zorgelijk) Wat niet mag en kan (zorgelijk)

5. AANVULLENDE MAATREGELEN RISICONIVEAU 2

Hoe hoger het risiconiveau op de corona-routekaart, hoe minder er kan tijdens het 

evenement en hoe meer voorzorgsmaatregelen een organisator zal moeten nemen. 

Hierbij benoemen we de belangrijkste aanvullende maatregelen per risiconiveau.

• Geen ontvangst en activiteiten binnen. 

• Starten in groepen van maximaal vier 

personen. Tijdens het sporten in de 

buitenlucht is onderling afstand 

bewaren niet noodzakelijk.

• Wedstrijd is niet toegestaan, alleen 

recreatieve deelname.

• Geen nevenactiviteiten.

• Geen horeca activiteiten, afhalen of 

meegeven van eten of drinken is wel 

toegestaan.

• Kleedkamers en douches zijn gesloten.

• Publiek is niet toegestaan.

Wat wel mag en kan (ernstig) Wat niet mag en kan (ernstig)

6. AANVULLENDE MAATREGELEN RISICONIVEAU 3



SAMENVATTING

Basismaatregelen & communicatie faciliteren

Groepsgrootte

van 8 pers.+

Side-events 

max. 100 pers.

Groepsgrootte

van 6 pers.

Side-events 

max. 50 pers.

Doorstroomevenementen in de buitenlucht kunnen veilig doorgaan tijdens risiconiveau 1, 

2 en 3 mits het profiel van het evenement passend is bij het risiconiveau en er de juiste 

voorzorgsmaatregelen genomen worden door de organisator.

Risiconiveau geen Risiconiveau 1 Risiconiveau 2 Risiconiveau 3

• Zeer complexe

organisatie

• Heel veel publiek

• > 5.000 

deelnemers

Hallmark event

• Complexe 

organisatie

• Meer publiek

• 1.500 – 5.000 

deelnemers

Grote tocht

• Beheersbaar

• Weinig publiek

• 500 – 1.500

deelnemers

Standaard tocht

• Beheersbaar

• Geen publiek

• < 500 

deelnemers

Kleine tocht

+

+ +

+

Groepsgrootte

van 4 pers.

Geen side-

events

Publiek 

beperken
+ Geen publiek 

toegestaan+ Geen publiek 

toegestaan+

+

TERUGKEER VAN EVENEMENTEN IN 2021

Evenementen beperkt mogelijk, maar toch eventbeleving:

1. De routes zijn anders dan de standaard afgepeilde routes. Ze 

brengen je toch net ergens anders.

2. Door aantrekkelijke uitnodiging, een echt ticket, 

informatievoorziening vooraf, leeft de deelnemer er naar toe.

3. Met aankleding bij start- en finishlocaties ontstaat een eventgevoel.

4. Met verzorging voor, tijdens of na het evenement wordt iets extra’s 

toegevoegd t.o.v. een ongeorganiseerde activiteit.

5. Foto’s en/of sfeerreportages achteraf maken dat de evenementen-

beleving nog wat langer blijft hangen.

6. Wij als Kenniscentrum Events denk graag mee hoe uw 1,5m 

evenement veilig en belevenisvol kan verlopen!

Meer info:

Hans Slender

hslender@sportdrenthe.nl

www.kenniscentrumevents.nl


