Sanitaire voorzieningen bij evenementen
Toiletten

Hygiënerichtlijnen

Op elk evenement moeten voldoende toiletten aanwezig zijn. Voor het bepalen van het
aantal benodigde toiletvoorzieningen zijn de volgende factoren van belang:
•
•
•
•
•
•
•

het aantal te verwachten bezoekers;
de samenstelling van het publiek (mannen/vrouwen/jeugd etc.);
de gemiddelde verblijfstijd (dag evenement of meerdaags evenement);
het soort evenement (vanwege het gedragspatroon);
het type toiletten (toiletten op waterspoeling of mobiele toiletten);
de verwachte piekdrukte (bijvoorbeeld showpauzes);
het consumptieve gedrag (wordt er veel gedronken?).

• Zorg voor voldoende toiletten met toiletpapier
o Bepaal het aantal benodigde toiletten aan de hand van de bovengenoemde
factoren. Gebruik als vuistregel: minimaal 2 toiletten en 1 toilet per 150 gelijktijdig
aanwezige bezoekers.
o 75% van de herentoiletten mogen vervangen worden door urinoirs. 1 plaskruis of
plaszuil geldt als 4 urinoirs. 1 plasgoot van 50cm geldt als 1 urinoir.
o Plaats geen of minder urinoirs als u veel kinderen op het evenement verwacht.
o Zorg voor één of meerdere mindervalidetoilletten inclusief faciliteiten.
• Plaats direct naast de toiletten een wastafel met stromend water, een zeepdispenser,
wegwerphanddoekjes en een afvalbak.
• Plaats in de damestoiletten sanitair-afvalbakken.
• Is de handenwasgelegenheid ook de drinkwatervoorziening?
o Zie de folder: Hygiënerichtlijnen eten en drinkwatervoorziening bij evenementen.

GHOR Twente is onderdeel van Veiligheidsregio Twente

Douche- en wasgelegenheden
Bij sommige evenementen is het voor deelnemers noodzakelijk om te kunnen douchen of
wassen. Bijvoorbeeld als deelnemers blijven overnachten of bij sport evenementen
waarbij de deelnemers overmatig bevuild raken met bijvoorbeeld modder.
Factoren die van belang zijn voor de berekening van het benodigde aantal douches en
wastafels zijn:
•
•
•
•

de aard van het evenement (festival of sportwedstrijd);
het aantal overnachtende personen;
Zie de folder: Hygiënerichtlijnen overnachten bij evenementen;
de samenstelling van het publiek;
de douchetijden (bijv. 24 uur per dag of korte openingstijden).

• Zorg voor voldoende douches en wasgelegenheden. Bepaal het aantal douches aan
de hand van de bovengenoemde factoren.
o Zie de folder: Hygiënerichtlijnen overnachten bij evenementen.
• Plaats afvalbakken bij de wasgelegenheden.
• Zorg voor legionellapreventie.
o Zie de folder: Hygiënerichtlijnen legionellapreventie bij evenementen.
Schoonmaak toiletten en overig sanitair
• Zorg ervoor dat iedereen die schoonmaakt een instructie krijgt over de manier van
schoonmaken en de middelen die ze hiervoor moeten gebruiken.
• Werk volgens een schoonmaakwerkplan. Beschrijf hierin hoe vaak elk onderdeel
schoongemaakt moet worden en op welke manier.
• Gebruik een schoonmaakschema om de onderdelen af te tekenen nadat ze zijn
schoongemaakt.
Richtlijnen Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid
Als organisator bent u verantwoordelijk voor het naleven van de “Hygiënerichtlijn voor
Evenementen”. Kijk voor de volledige richtlijn op www.LCHV.nl.
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