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Duurzaam Evenement
In dit document staan enkele voorbeelden voor praktische maatregelen die een vereniging kan treffen
om een (sport)evenement duurzaam te maken.
Afval









Maak afval scheiden zo makkelijk mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld door een ‘ecopark’ te maken
met verschillende afvalbakken. Plaats deze bakken zo strategisch mogelijk, zodat zoveel
mensen erlangs lopen. Deze bakken hebben verschillende kleuren, zodat zichtbaar is in welke
bak het afval thuis hoort.
Plaats informatie over het afval in de bakken: waar komt het terecht? Welke nieuwe producten
kunnen ervan gemaakt worden?
Zet afvalteams in die de mensen aanspreken en de weg wijzen naar de juiste afvalbak.
Relateer deze teams zoveel mogelijk aan het evenement.
Vraag leveranciers en cateraars hun afval te scheiden.
Gebruik geen losse ballonnen. Als er al ballonnen gebruik worden, maak dan een
ballonnenboog. Er kunnen bijvoorbeeld ook sierlinten gebruikt worden.
Zorg voor fosfaatwinning uit urine (als er aparte toiletblokken geplaatst worden).
Maak bewegwijzering van bijvoorbeeld sloophout.

Plastic bekers
 Gebruik geen plastic wegwerpbekers. Alternatieven zijn bekers die je kunt bijvullen. Dit kan
gecombineerd worden met merchandise. Ook zouden mensen hun eigen beker mee kunnen
nemen en laten bijvullen.
 Als er toch plastic bekers gebruikt worden, voer dan een beloning in als mensen deze
terugbrengen in plaats van op de grond gooien.
 Maak vroeg in het proces een contract met de afvalinzamelaar. Bijvoorbeeld over welke
soorten plastic beker wel en niet goed gerecycled kunnen worden.
Papier en kleding
 Gebruik duurzaam papier voor startnummers.
 Gebruik duurzaam toiletpapier.
 Wees terughoudend met het uitdelen van papieren brochure, programma, flyers etc.
Communiceer dit ook naar ketenpartners, sponsoren en andere partijen.
 Maak een webpagina of app voor alle informatie rondom het evenement. Dit zorgt voor minder
papier.
 Zamel tijdens en na het evenement gebruikte of kapotte schoenen en kleding in, zodat deze
gerecycled of hergebruikt worden en niet thuis weggegooid. Het kan ook gedoneerd worden
aan een goed doel.
 Kies voor biokatoen of andere duurzame stoffen als er kleding gemaakt wordt voor het
evenement.
Catering
 Zoek cateraars die alleen biologische producten gebruiken.
 Zoek cateraars die streekproducten gebruiken.
 Zorg voor voldoende vegetarische en veganistische gerechten.
 Vraag cateraars voedselverspilling te voorkomen.
 Doneer overgebleven voedsel aan de Voedselbank.
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Vervoer en energie
 Laat elektrische auto’s gratis parkeren.
 Laat hybride auto’s gratis of voor een gereduceerd tarief parkeren.
 Stimuleer carpoolen.
 Stimuleer het gebruik van het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld door middel van korting op het
treintarief en de inzet van (elektrische) pendelbussen en/of gratis fietsen.
 Bepaal strategisch hoeveel licht er nodig is en dim de lichten of zet ze uit als ze niet nodig zijn.
Gedrag en communicatie
 Stel duurzame huisregels op bij de entree.
 Promoot van tevoren het evenement als een duurzaam evenement en communiceer daarover
met sporters, vrijwilligers, sponsoren, ketenpartners, publiek en staf.
 Maak de duurzame maatregelen (oa zonnepanelen, verduurzaming accomodatie) zoveel
mogelijk zichtbaar en communiceer daarover, bijvoorbeeld in een app rondom het evenement.
 Maak duurzaamheid een nevenactiviteit tijdens het evenement. Bijvoorbeeld door duurzame
workshops, experimenten etc.
 Steun goede doelen en maak dit ook zichtbaar.

Inspiratie
Er zijn weinig sportevenementen die activiteiten rondom duurzaamheid vermelden op hun websites.
Stichting Zevenheuvelenloop is wel bekend en is al tientallen jaren koploper op het gebied van
duurzaamheid tijdens hun evenementen de Zevenheuvelenloop, de Marikenloop en de Stevensloop.
http://www.nnzevenheuvelenloop.nl/over-nn-zevenheuvelenloop/duurzaamheid/
De volgende website biedt een overzicht met tips voor duurzame (loop)evenementen.
https://www.allesoversport.nl/artikel/hoe-duurzaam-zijn-loopevenementen-in-nederland/
De gemeente Purmerend heeft tips en tricks opgesteld voor het organiseren van een duurzaam
evenement.
http://duurzaam.purmerend.nl/sites/default/files/Tips%20%26%20tricks%20voor%20een%20duurzaam
%20evenement.pdf
De onderstaande link is een rapport van Resource Efficient Scotland (een programma van Zero Waste
Scotland, de Schotse overheid en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Het is een gids
(Engels) over het plannen van duurzame evenementen.
https://www.resourceefficientscotland.com/sites/default/files/How%20to%20plan%20&%20deliver%20
environmentally%20sustainable%20events.pdf
De stad Richmond (Canada) heeft een flyer opgesteld met tips over het verduurzamen van
evenementen.
http://richmondsustainableevent.ca/wp-content/uploads/2016/01/UPDATED-2016-7-STEP-QG.pdf

2 van 2

