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Drinkwater bij evenementen 

Versie 1.1 - januari 2017 

Overweeg het beschikbaar stellen van gratis drinkwater voor deelnemers en/of bezoekers 

van evenementen:  

 waar mensen in relatief korte tijd grote inspanning leveren (uitputting/uitdroging) en/of 

 waar mensen veel alcohol en/of drugs gebruiken (uitdroging) en/of 

 waar sprake is van extreme warmte (uitdroging) 

o Zie de folder: Geneeskundige richtlijnen risicovol weer bij evenementen. 

 

Bij evenementen waar in relatief korte tijd grote inspanning geleverd wordt of waar veel 

alcohol en/of drugs gebruikt wordt of bij extreme warmte: 

 Zorg dat de prijs van water goedkoper is dan van andere drankjes.  

 Zorg dat bezoekers/deelnemers gratis hun flesjes/bekers kunnen vullen bij 

watertappunten. 

o Op sommige evenementen wordt voorkomen dat bezoekers water tappen in 

flesjes of plastic bekers. De drempel om (voldoende) water te drinken is dan 

hoog, niet efficiënt en vaak onhygiënisch (drinken aan de kraan of uit 

ongewassen handen).  

 

Hoe meer punten van toepassing zijn (en dan met name de combinatie van punten), hoe 

groter het risico op uitdroging. De beschikbaarheid van gratis drinkwater maakt het risico 

op gezondheidsverstoringen door uitdroging en uitputting kleiner. Daarnaast kan 

waterverstrekking tegen betaling leiden tot onvoldoende vochtinname of keuze voor 

minder geschikte dranken.  

Beschikbaarheid drinkwater 

Het verzorgen van gratis drinkwater kan op verschillende manieren. Er kan gekozen 

worden voor aanwezige voorzieningen, tijdelijke drinkwatervoorzieningen en voor het 

aanreiken van drinkwater in flesjes/uit verpakkingen

 



 

Richtlijnen Drinkwater bij evenementen 

 Bij aanwezige en tijdelijke drinkwatervoorziening moet er één tappunt per 500 gelijktijdig 
aanwezige bezoekers zijn. De tappunten moeten over het terrein verspreid zijn. 

 Bij verstrekken van drinkwater in flesjes of uit verpakkingen moeten er voldoende uitgiftepunten 
aanwezig zijn.  

Verdere voorwaarden 

 Zie de folder: Hygiënerichtlijnen eten en drinkwatervoorziening bij evenementen. 

Meer informatie 

Deze folder is een uitgave van GHOR Twente en GGD Twente.  

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met GHOR Twente via het 

e-mailadres: evenementenadvisering@ghortwente.nl. 


