
Kennisoverzicht 

Schone evenementen

Een schoon evenement is prettig voor iedereen. Voor de bezoekers, voor de organisatoren, voor de 
omwonenden en daarmee ook voor gemeenten. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij 
het maken van afspraken met organisatoren. En bij het vastleggen van verplichtingen in vergunningen.  
Daarnaast de inhoud: welke acties en maatregelen zijn er mogelijk om (zwerf)afval voor, tijdens en na 
afloop van het evenement te voorkomen? In dit kennisoverzicht zetten we de belangrijkste kennis, 
inspiratie en hulpmiddelen op een rij.

Aan de slag
Een effectieve aanpak voor schone evenementen begint bij een goede samenwerking met alle 
betrokkenen. Op tijd beginnen met het in kaart brengen van de stakeholders is in dit proces 
essentieel. Vervolgens is het van belang dat richtlijnen voor schone evenementen in gemeentelijke 
evenementenvergunningen en APV geborgd zijn. Als deze basis op orde is, kun je met organisatoren 
van evenementen afspraken maken over een schoon evenement. Denk hierbij aan voldoende, 
schone en opvallende afvalbakken op de juiste plekken. En aan preventie van afval door goede 
afspraken met de horeca. Maar ook aan motiverende boodschappen of cleanteams die bezoekers 
aansporen om hun afval weg te gooien.

Kennis
 » Handreiking Schone Evenementen

 » Praktische toolkit schone evenementen

 » Zwerfafval en evenementenvergunningen

 » Stappenplan voor gedragsverandering om organisatoren mee te krijgen

Inspiratie
 » Voorbeelden van gedragsbeïnvloeding op evenementen (p 37-40)

 » Handige video: zo organiseer je een schoon evenement

 » Filmpje carnaval aanpak Den Bosch

 » Presentatie met praktijkvoorbeelden (Mysteryland en Limburgs Mooiste)

 » Website met best practices voor organisatoren in Amsterdam

Hulpmiddelen
 » Toolkit schone evenementen voor organisatoren

 » Infographic Schone Evenementen

 » Materialen bestellen voor schone evenementen
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Deel 2 

Schone evenementen

http://kenniswijzerzwerfafval.nl/document/handreiking-schone-evenementen?destination=/bibliotheek%3Fkeywords%3Devenementen
http://kenniswijzerzwerfafval.nl/document/toolkit-evenementen-maatregelen-en-tips-voor-de-praktijk?destination=/bibliotheek%3Fkeywords%3Devenementen
http://kenniswijzerzwerfafval.nl/document/zwerfafval-en-evenementenvergunningen?destination=/bibliotheek%3Fkeywords%3Dtauw
http://kenniswijzerzwerfafval.nl/document/stappenplan-voor-gedragsverandering?destination=/bibliotheek%3Fkeywords%3Dgedrag
http://kenniswijzerzwerfafval.nl/document/inspiratielijst-voorkomen-zwerfafval-de-openbare-ruimte
https://www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/video-tips-schoon-evenement
https://www.nederlandschoon.nl/succesvolle-carnavalsaanpak-oeteldonk
http://kenniswijzerzwerfafval.nl/document/schone-evenementen
http://www.duurzame-evenementen020.nl/
https://www.nederlandschoon.nl/sites/default/files/media/Documenten/Toolkit%20schoon%20evenement.pdf
http://kenniswijzerzwerfafval.nl/document/infographic-checklist-schone-evenementen
https://webshop.supportervanschoon.nl/waarvoor/evenementen/?page=1

