
ADVIES INZAKE OPENINGSPLAN – STAPPENPLAN 
 
In de periode februari – mei 2021 verricht Fieldlab Evenementen onderzoek naar de mogelijkheden om evenementen te organiseren met het loslaten van het reguliere kader van 
de RIVM binnen de evenementenlocaties. Uitgangspunt van Fieldlab Evenementen is dat dit noodzakelijk is om een economisch haalbaar model te creëren. 
Vooruitlopend op het beëindigen van de opschalingstest in mei 2021 doen wij, op basis van het risicomodel zoals dit is ontwikkeld door TU Delft en gebaseerd op de bevindingen 
tijdens de eerdere pilots, nu reeds een voorstel voor de verschillende fases van het openingsplan zoals dat thans wordt ontwikkeld. 
In dit document geven wij per stap in het openingsplan en per eventtype aan welke stappen wij verantwoord, haalbaar en wenselijk achten. 
De gehanteerde eventtypen en enkele kenmerkende voorbeelden: 
Type 1 : Binnen, passief publiek   Theatervoorstellingen, concerten met zittend publiek, culturele voorstellingen, bioscoop, zakelijke  

Congressen en seminars, musical, circus 
Type 2  : Binnen, actief publiek  Popconcerten, indoor dance events, sportwedstrijden. 
Type 3 : Buiten, actief publiek  Voetbalwedstrijden, overige sportwedstrijden, stadionconcerten*,  
Type 4 : Buiten, actief festivalpubliek Muziek-, film- en overige festivals 
Aanvullend : Deelnemersparticipatie   Hardloop- , fiets en wandelevenementen, obstacle runs 
Aanvullend : Doorstroomevenementen  Vakbeurzen, publieksbeurzen, kermis 
 
Voor type 1 t/m 4 hebben wij de eerste pilots reeds uitgevoerd en de resultaten geanalyseerd. Voor de aanvullende typen worden in april en mei 2021 pilots georganiseerd, maar 
hebben wij op basis van expert knowledge reeds een aanbeveling gedaan. 
De onderzochte typen worden gehanteerd als subcategorieën bij de in het openingsplan gehanteerde categorieën:  

Culturele Instellingen | Geplaceerde Evenementen | Ongeplaceerde Evenementen | Prof. Sportevenementen met publiek | Doorstroomlocaties 
 

Het eventtype “Deelnemersparticipatie” wordt niet onder bovenstaande categorieën geplaatst. 
 
Programmateam en Stuurgroep 
Fieldlab Evenementen 
* Stadionconcerten kunnen m.b.t. veld bezoekers onder Ongeplaceerde Evenementen worden ondergebracht; tribune bezoekers onder Geplaceerde Evenementen   
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UITLEG VOORGESTELDE MAATREGELEN 
Maatregel Uitleg 
Pre-testen Een sneltest voorafgaand aan het evenement, zo dicht mogelijk bij huis zodat reizen door mogelijke 

besmettelijke personen zoveel mogelijk voorkomen wordt. Inclusief gebruik van de CoronaCheck app. 
 
Uitgangspunt is dat de sneltest zo dicht mogelijk bij huis plaats vindt, waardoor eventueel positief 
geteste personen geen onnodige reisbewegingen maken. Controle aan de poort door middel van de 
CoronaCheck app. 

Gezondheidscheck De RIVM-gezondheidscheck, als actieve reminder in de communicatie met de bezoeker, op ongeveer 
vier uur voor het evenement. 

Communicatie-App Een vaste communicatie tool om de bezoeker van alle gewenste informatie te voorzien, maar ook voor 
gezondheidscheck en dergelijke. 

CoronaMelder Oproep aan de bezoeker om voorafgaand aan het evenement de CoronaMelder app te installeren ten 
behoeve van bron- en contactonderzoek. 

Individuele registratie Iedere bezoeker dient individueel geregistreerd te zijn, ten behoeve van bron- en contactonderzoek. 
Inclusief ondersteuning in communicatie door de organisator. Indien de bezoeker niet individueel 
geregistreerd wordt, kan hij via de hoofdboeker van de tickets benaderd worden. 

Bubbels Op basis van de scheidingsmogelijkheden binnen evenementenlocaties een opdeling van de bezoekers 
in groepen. Verdeling kan ook plaatsvinden op basis van bijvoorbeeld vakken, ringen in stadions, etc. 

In- en uitstroom Speciale maatregelen om een snelle en gereguleerde in- en uitstroom van bezoekers te garanderen, 
waardoor het aantal contacten tussen bezoekers zo laag mogelijk blijft. Hiertoe behoren onder meer 
tijdsloten voor aankomende bezoekers. 

Bezetting De totale bezetting van het evenement, uitgaande van de normale standaarden. Uitgedrukt in bijv. 
percentage van de beschikbare zitplaatsen of m2 per persoon bij staande of actieve evenementen. Zie 
de uitwerking van de verschillende wijzen van bezetting in de bijlage. 

Zitpatroon Het te hanteren zitpatroon op tribunes. 
Mondkapje Het dragen van een mondkapje, tijdens het gehele evenement of in specifieke fases. 
Ventilatie De te hanteren richtlijn voor luchtverversing tijdens evenementen. 
Generieke maatregelen  De in dat risiconiveau geldende generieke maatregelen van het RIVM, o.a. afstand, groepsgrootte. 

 
Voor de volledigheid: de 1,5 meter maatregel wordt in alle gevallen losgelaten binnen de evenementenlocatie. 
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RISICO ANALYSE 
Op basis van de verzamelde data heeft TU Delft een risicomodel voor evenementen ontwikkeld. In deze presentatie een viertal voorbeelden, de 
complete analyse is te vinden in de bijlage. 

 
 

Resultaten Nederland 
Letland (NL Elftal)  

• Besmettings-
risico 

• Hospitalisatie-
risico 

• Besmettingen 
per 100.000 

mensen per uur 
Nederland - Letland bubbel 3   1.22E-05 2.27E-07 1.2 
Nederland - Letland bubbel 5   1.70E-05 3.17E-07 1.7 
Thuis 9.04E-06 1.68E-07 1.4 

Bezoek 3.53E-05 6.57E-07 5.6 
    
Nederland - Letland bubbel 3 
zonder maatregelen   2.71E-04 5.05E-06 27.1 
Nederland - Letland bubbel 5 
zonder maatregelen   3.78E-04 7.04E-06 37.8 

Tabel 1 Verwachte besmettings- en hospitalisatie risico voor NL Elftal en het aantal besmettingen uitgedrukt per 100.000 bezoekers per uur 
 
 
  

Prevalentie

Nederland - 
Letland 

bubbel 3  

Nederland - 
Letland 

bubbel 5 Prevalentie
Skybox NEC 
(bubbel 1)

Skybox 
Almere 

(bubbel 1)
1.00% geen event geen event 1.00% geen event geen event

0.75%
wel testen geen event

0.75%
geen event geen event

0.55% wel testen wel testen 0.55% geen event geen event
0.22% wel testen wel testen 0.22% wel testen wel testen
0.08% wel testen wel testen 0.08% wel testen wel testen
0.03% niet testen wel testen 0.03% wel testen wel testen
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Stap 5 - Waakzaam 
 

Categorie Routekaart 
Culturele Instellingen & 
Geplaceerde 
Evenementen 

Prof 
sportevenementen 
met publiek 

Ongeplaceerde 
Evenementen     Doorstroom locaties   

Categorie Fieldlab  Type 1 Type 3 Type 2 Type 4 Type 4 - Meerdaags 
Festival*** Doorstroom locaties Deelnemersparticipatie**** 

  

Theatervoorstellingen, 
concerten met zittend 
publiek, culturele 
voorstellingen, bioscoop, 
zakelijke congressen en 
seminars, musical, circus 

Voetbalwedstrijden, 
overige 
sportwedstrijden, 
stadionconcerten** 

Popconcerten, 
indoor dance 
events 

Muziek-, film- en overige 
festivals 

Muziek-, film- en overige 
festivals 

Vakbeurzen, publieksbeurzen, 
kermis 

Hardloop-, fiets en 
wandelevenementen, 
obstacle runs 

          2 dag 3 dag 4 dag     

Pre-testen nee nee ja* ja ⎷ ⎷ ⎷ nee nee 

Gezondheidscheck ja ja ja ja ⎷ ⎷ ⎷ ja ja 

Communicatie-App ja ja ja ja ⎷ ⎷ ⎷ ja ja 

CoronaMelder nee nee nee nee ⎷ ⎷ ⎷ nee nee 

Individuele registratie nee nee nee nee ⎷ ⎷ ⎷ nee nee 

Bubbels nee nee nee nee ⎷ ⎷ ⎷ nvt nee 

In-/uitstroom nee nee nee nee ⎷ ⎷ ⎷ nee nee 

Bezetting 100% 100% 100% 100% ⎷ ⎷ ⎷ 100% 100% 

Zitpatroon geen geen geen geen ⎷ ⎷ ⎷ nvt nvt 

Mondkapje nee nee nee nee ⎷ ⎷ ⎷ nee nee 

Ventilatie bouwbesluit nvt bouwbesluit nvt ⎷ ⎷ ⎷ bouwbesluit nvt 

Generieke maatregelen buiten event buiten event buiten event buiten event       nvt buiten event en voor 
publiek 

 
* In risiconiveau waakzaam is testen voor Ongeplaceerde Evenementen van het Type 2, afhankelijk van diverse factoren, o.a. lokale situatie, type evenement, volume 
aan publiek.  
** Stadionconcerten kunnen onder m.b.t. veld bezoekers onder Ongeplaceerde Evenementen worden ondergebracht; tribune bezoekers onder Geplaceerde 
Evenementen 
*** Bij meerdaags festival geldt dat bezoekers 24 uur voor einde van de eerste dag waarop zij toegang tot het festival hebben, een pre-test afnemen. 

**** ! Advies is m.b.t. event. Rekening moet gehouden worden met potentieel hoog aantal (ongeteste) bezoekers  

***** Type 2 evenementen kunnen mogelijk ook geplaceerd plaats hebben 
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Stap 4 - Zorgelijk 
 

Categorie Routekaart 
Culturele Instellingen & 
Geplaceerde Evenementen 

Prof 
sportevenementen 
met publiek 

Ongeplaceerde 
Evenementen     Doorstroom locaties   

Categorie Fieldlab  Type 1 Type 3 Type 2 Type 4 Type 4 - Meerdaags 
Festival*** Doorstroom locaties Deelnemersparticipatie**** 

  

Theatervoorstellingen, 
concerten met zittend 
publiek, culturele 
voorstellingen, bioscoop, 
zakelijke congressen en 
seminars, musical, circus 

Voetbalwedstrijden, 
overige 
sportwedstrijden, 
stadionconcerten** 

Popconcerten, indoor 
dance events 

Muziek-, film- en overige 
festivals 

Muziek-, film- en overige 
festivals 

Vakbeurzen, 
publieksbeurzen, kermis 

Hardloop-, fiets en 
wandelevenementen, obstacle 
runs 

          2 dag 3 dag 4 dag     

Pre-testen Nee* ja ja ja ⎷ geen geen nee nee 

Gezondheidscheck ja ja ja ja ⎷ geen geen ja ja 

Communicatie-App ja ja ja ja ⎷ geen geen ja ja 

CoronaMelder ja ja ja ja ⎷ geen geen ja ja 

Individuele registratie nee nee ja ja ⎷ geen geen ja ja 

Bubbels nee nee ja nee ⎷ geen geen nvt startvakken 

In-/uitstroom Geregeld dmv 
afstand/tijdsloten 

Geregeld dmv 
afstand/tijdsloten 

Geregeld dmv 
afstand/tijdsloten 

Geregeld dmv 
afstand/tijdsloten ⎷ geen geen nee nee 

Bezetting 100% 100% 100% 100% ⎷ geen geen 100% 100% 

Zitpatroon geen geen geen geen ⎷ geen geen nvt nvt 

Mondkapje In beweging In beweging In beweging In beweging ⎷ geen geen nee nee 

Ventilatie 24m3/uur/per persoon*  nvt 24m3/uur/per persoon  nvt ⎷ geen geen 24m3/uur/per persoon nvt 

Generieke 
maatregelen 

buiten event buiten event buiten event buiten event       nvt buiten event en voor publiek 

 
* Voor Culturele instellingen en Geplaceerde Evenementen van het Type 1, kan er gekozen worden voor pretesten óf de verhoogde ventilatiemaatregel 
** Stadionconcerten kunnen onder m.b.t. veld bezoekers onder Ongeplaceerde Evenementen worden ondergebracht; tribune bezoekers onder Geplaceerde 
Evenementen 
*** Bij meerdaags festival geldt dat bezoekers 24 uur voor einde van de eerste dag waarop zij toegang tot het festival hebben, een pre-test afnemen. 

**** ! Advies is m.b.t. event. Rekening moet gehouden worden met potentieel hoog aantal (ongeteste) bezoekers  

***** Type 2 evenementen kunnen mogelijk ook geplaceerd plaats hebben 
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 Stap 3 - Ernstig 
Categorie 

Routekaart 

Culturele Instellingen & 
Geplaceerde 
Evenementen 

Prof sportevenementen 
met publiek 

Ongeplaceerde 
Evenementen     Doorstroom locaties   

Categorie Fieldlab  Type 1 Type 3 Type 2*** Type 4 Type 4 - Meer*daags 
Festival** 

Doorstroom locaties Deelnemersparticipatie**** 

  

Theatervoorstellingen, 
concerten met zittend 
publiek, culturele 
voorstellingen, 
bioscoop, zakelijke 
congressen en seminars, 
musical, circus 

Voetbalwedstrijden, 
overige 
sportwedstrijden, 
stadionconcerten** 

Popconcerten, 
indoor dance events Muziek-, film- en overige festivals 

Muziek-, film- en overige 
festivals 

Vakbeurzen, 
publieksbeurzen, kermis 

Hardloop-, fiets en 
wandelevenementen, obstacle 
runs 

          2 dag 3 dag 4 dag     

Pre-testen ja ja ja ja geen geen geen ja nee 

Gezondheidscheck ja ja ja ja geen geen geen ja ja 

Communicatie-App ja ja ja ja geen geen geen ja ja 

CoronaMelder ja ja ja ja geen geen geen ja ja 

Individuele 
registratie 

ja ja ja ja geen geen geen ja ja 

Bubbels ja ja ja nee geen geen geen nvt Kleine startvakken 

In-/uitstroom Geregeld dmv 
afstand/tijdsloten 

Geregeld dmv 
afstand/tijdsloten 

Geregeld dmv 
afstand/tijdsloten 

Geregeld dmv afstand/tijdsloten geen geen geen Tijdsloten, extra maatregelen 
bij plenaire sessies of shows 

Verkorte warming up 

Bezetting 75% 50% - 75%* 75% zittend, 50% 
staand 

1m2 per persoon bij podium Of 
zittend 75% geen geen geen 75% 75% 

Zitpatroon iedere 4de stoel vrij iedere 4de stoel vrij iedere 4de stoel vrij iedere 4de stoel vrij geen geen geen nvt nvt 

Mondkapje In beweging In beweging / continu* In beweging In beweging geen geen geen continu Indien niet aan het sporten 

Ventilatie 24m3/uur/p.p. Dak open 24m3/uur/p.p. nvt geen geen geen 24m3/uur/p.p. nvt 

Generieke 
maatregelen 

buiten event buiten event buiten event buiten event en buiten de plekken 
direct voor het podium** 

      buiten event buiten event en voor publiek 

 
* In risiconiveaus ernstig of zeer ernstig kan men voor Geplaceerde Evenementen van het Type 3, kiezen voor 50% bezetting met een 
mondkapje in beweging, of 75% bezetting met continu dragen van een mondkapje (ook zittend op de plaats) 
** Stadionconcerten kunnen onder m.b.t. veld bezoekers onder Ongeplaceerde Evenementen worden ondergebracht; tribune bezoekers 
onder Geplaceerde Evenementen 

*** In fase  Zeer Ernstig, worden type 2 evenementen als Type 1 evenement uitgevoerd; met uitzondering dat 50% staand publiek mogelijk is 

**** ! Advies is m.b.t. event. Rekening moet gehouden worden met potentieel hoog aantal (ongeteste) bezoekers  

***** In risiconiveau ernstig voor Ongeplaceerde Evenementen van het Type 4, handhaven op de momenten dat mensen niet voor het 
podium staan, dus bij bezoek aan horeca, toiletten, etc 
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Stap 1/2 - Zeer Ernstig 
 

Categorie Routekaart Culturele Instellingen & 
Geplaceerde Evenementen 

Prof sportevenementen met 
publiek Ongeplaceerde Evenementen   Doorstroom locaties   

Categorie Fieldlab  Type 1 Type 3 Type 2*** Type 4 Doorstroom locaties Deelnemersparticipatie**** 

  

Theatervoorstellingen, 
concerten met zittend 
publiek, culturele 
voorstellingen, bioscoop, 
zakelijke congressen en 
seminars, musical, circus 

Voetbalwedstrijden, overige 
sportwedstrijden, 
stadionconcerten** 

Popconcerten, indoor dance 
events 

Muziek-, film- en overige 
festivals 

Vakbeurzen, publieksbeurzen, 
kermis 

Hardloop-, fiets en 
wandelevenementen, 
obstacle runs 

              

Pre-testen ja ja ja geen event ja ja 

Gezondheidscheck ja ja ja geen event ja ja 

Communicatie-App ja ja ja geen event ja ja 

CoronaMelder ja ja ja geen event ja ja 

Individuele registratie ja ja ja geen event ja ja 

Bubbels ja ja ja geen event nvt Kleine startvakken 

In-/uitstroom Geregeld dmv 
afstand/tijdsloten 

Geregeld dmv 
afstand/tijdsloten 

Geregeld dmv 
afstand/tijdsloten geen event Tijdsloten, geenplenaire 

sessies of shows Verkorte warming up 

Bezetting 50% 50% - 75%* Alleen zittend 50% geen event 50% 50% 

Zitpatroon Voorkeur achter elkaar t.o.v. 
dambord***** 

Voorkeur achter elkaar t.o.v. 
dambord***** 

Voorkeur achter elkaar t.o.v. 
dambord***** 

geen event nvt nvt 

Mondkapje Continu In beweging/continu* Continu geen event continu Indien niet aan het sporten 

Ventilatie 24m3/uur/p.p. Dak open 24m3/uur/p.p. geen event 24m3/uur/p.p. nvt 

Generieke maatregelen buiten event buiten event buiten event geen event buiten event buiten event en geen  publiek 
toestaan 

 

 
 
 
 

* In risiconiveaus ernstig of zeer ernstig kan men voor Geplaceerde Evenementen van Type 3, kiezen voor 50% bezetting met mondkapje in beweging, of 75% bezetting met continu dragen van  mondkapje (ook zittend op de plaats)

** Stadionconcerten kunnen onder m.b.t. veld bezoekers onder Ongeplaceerde Evenementen worden ondergebracht; tribune bezoekers onder Geplaceerde Evenementen

*** In fase  Zeer Ernstig, worden type 2 evenementen als Type 1 evenement uitgevoerd

**** ! Advies is m.b.t. event. Rekening moet gehouden worden met potentieel hoog aantal (ongeteste) bezoekers 

***** Indien stoelen worden geplaats, voorkeur voor recht achter elkaar plaatsen i.p.v. dambord
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BIJLAGE – VOORBEELDEN BEZETTINGSGRADEN 
 

      
   75%      
 
33%, 50% of 100% Bezetting bij Festivals of Staanplaatsen 
Uitgangspunt is om met één of meerdere zones voor het podium te werken, waar een maximum aantal personen in wordt toegelaten.  
 
In het geval van 100% bezetting wordt uitgegaan van 3 personen per m2 (oranje voorbeeld) 
In het geval van 50% bezetting wordt uitgegaan van 1,5 personen per m2 (paarse voorbeeld) 
In het geval van 33% bezetting wordt uitgegaan van 1 persoon per m2 (groene voorbeeld) 
 

 


