Tijdelijke voorzieningen voor overnachting
Als u gebruik maakt van een veld waar normaal gesproken vee graast, kunnen er risico’s zijn
op besmetting via uitwerpselen. Daarnaast kan het zijn dat u huisdieren toestaat op het
kampeerterrein. Zorg dat de eigenaars van huisdieren duidelijke informatie krijgen.
Neem daarom de volgende maatregelen:
 Maakt u gebruik van een grasveld waar gewoonlijk vee graast? Breng het vee dan
minstens twee weken voordat het evenement plaatsvindt ergens anders onder om de
kans op besmetting via dierlijke uitwerpselen te verkleinen. Controleer het veld
voorafgaand aan het evenement en verwijder nog eventueel aanwezige uitwerpselen.

-

Zijn huisdieren op het kampeerterrein toegestaan? Zorg dan dat er geen dierlijke
uitwerpselen op het terrein terecht komen. Vermeld dat deze dieren:
altijd aan de lijn moeten;
niet op het kampeerterrein uitgelaten mogen worden;
en dat eventuele uitwerpselen direct dienen te worden opgeruimd.

Ter beschikking gestelde gebouwen
In deze gebouwen wordt gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen, zoals het geval is in
scholen, buurthuizen of sporthallen. Het kan dan voorkomen dat toiletten en waterinstallaties
een tijdje niet gebruikt zijn. Zorg daarom dat u van tevoren goed nagaat of alle voorzieningen
goed werken en repareer eventuele mankementen voordat het evenement begint.
 Zorg voor ventilatie in de slaapzalen.
 Laat huisdieren niet toe in tijdelijke huisvesting in verband met teken en vlooien.
Douche- en badruimtes
Als deelnemers ook overnachten op uw evenement is de mogelijkheid om te kunnen
douchen of baden noodzakelijk. Hoeveel douches u minimaal moet plaatsen is afhankelijk
van het aantal bezoekers of deelnemers. Factoren die van belang zijn voor de berekening
van het benodigde aantal douches en wastafels zijn:
 Het aantal overnachtende personen.


De samenstelling van het publiek.



De aard van het evenement (bijvoorbeeld festival, sportwedstrijd).



De douchetijden (bijvoorbeeld 24 uur per dag open of korte openingstijden
(bijvoorbeeld 09.00 – 12.00 uur of direct na een sportwedstrijd).

Aandachtspunten
 Zorg voor voldoende douches. Bepaal het aantal benodigde douches aan de hand
van de bovengenoemde factoren.
 Zorg voor voldoende wastafels. Bepaal het aantal benodigde wastafels aan de hand
van de bovengenoemde factoren.
 Bepaal of maatregelen nodig zijn ter voorkoming van Legionella.
 Plaats afvalbakken bij de wasbakken.

Chemische toiletten
Als er bezoekers zijn met een camper of caravan met een eigen chemisch toilet, dan moeten
er voorzieningen zijn voor het legen van deze toiletten.
 Zorg voor minstens één stortplaats met afgesloten afvoersysteem waar chemische
toiletten in geleegd kunnen worden.
Aandachtspunten
 Plaats direct boven (of in de buurt van) de stortplaats een kraan die alleen voor het
schoonmaken van chemische toiletten wordt gebruikt.
 Attendeer bezoekers om na gebruik van de stortplaats voor chemische toiletten, de
handen te wassen.

