
Checklist voor een duurzaam 
wielerevenement



Inhoud
• Verduurzamen binnen de organisatie

• Een goede voorbereiding is het halve werk

• Mobiliteit & transport van en naar het evenement

• Verantwoorde merchandise

• Verduurzamen van de start-finishlocatie

• Verduurzamen van de verzorgingsposten

• Verduurzamen route-ontwikkeling



z

Inleiding
In 2020 heeft Central Events een duurzame strategie en 

actieplan opgesteld in samenwerking met Green Events en 
de NTFU. 

In de evenementenbranche staat duurzaamheid over het 
algemeen al op het programma, maar bij sportevenementen 

staat duurzaamheid nog op een laat pitje. Om deze reden 
willen wij het voortouw nemen en de stap zetten naar het 

duurzaam organiseren van sportevenementen. Met dit 
document willen we onze kennis en ervaring rondom 

duurzaamheid met andere organisatoren van 
wielerevenementen delen. Hiermee hopen we hen te 
inspireren en te helpen om ook deze stap te maken.



Stel een duurzaamheidsmanifest samen. Start een 
brainstormsessie en vraag jullie af op welke vlakken je kunt 
verduurzamen. Stel vervolgens realistische doelstellingen op en 
geef aan op welke termijn jullie deze willen bereiken. Denk 
bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

• Zijn er duurzame alternatieven voor onze kantoorartikelen?
• Hoe kunnen we onze werknemers/vrijwilligers stimuleren 

om op de fiets naar het werk/afspraak te komen?
• Kunnen we beginnen met afvalscheiding?
• Werken we samen met lokale partijen?
• Kunnen we overstappen op groene stroom?

BEGIN BIJ JEZELF! Zet duurzaamheid op de agenda van 
jouw organisatie.



Introduceer afvalscheiding.
Stimuleer carpoolen.
Stimuleer werknemers om op de 
fiets of met het openbaar 
verboer te komen.
Stap over op groene stroom.
Digitale presentaties in plaats 
van hand-outs.
Bewuste keuze in koffie/thee en 
andere voedingsmiddelen. 
(Fairtrade, Rainforest Alliance 
UTZ, Biologisch en EKO.)
Ergonomisch verantwoord, 
duurzaam kantoormeubilair (van 
gerecycled materiaal bijv.).

Probeer voornamelijk met 
lokale partijen (zoals 
leveranciers, cateraars en 
crew) samen te werken.
Energie zuinige verlichting.
Werknemers de optie geven 
om deels thuis te werken.
Kies voor milieuvriendelijke 
en eerlijk geproduceerde 
relatiegeschenken. Inspiratie 
nodig? Kijk eens op deze site: 
https://www.greengiving.nl/.

Onnodig printen.
Onnodig verpakkingsmateriaal. 
Meer over de milieu-impact 
van verpakkingsmateriaal vind 
je op: 
https://www.milieucentraal.nl/
minder-
afval/verpakkingen/milieu-
impact-van-verpakkingen/.
Wegwerpbekers en –servies.
Veel en kleine bestellingen.
Computers, printers en andere 
apparaten op standby laten 
staan.

Verduurzamen binnen de organisatie
We beginnen met do’s, aanbevelingen en don’ts m.b.t. het verduurzamen binnen de eigen organisatie. Uiteraard komen er nog 
veel meer onderwerpen aan bod op de volgende sheets.

https://www.greengiving.nl/
https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/verpakkingen/milieu-impact-van-verpakkingen/


Voorbereidingen evenement
Een goede voorbereiding is het halve werk

Marketing communicatie
Probeer zoveel mogelijk op online advertising te focussen 
om het gebruik van grondstoffen te reduceren.
Maak je gebruik van flyers en posters? Kijk of er een deel 
digitaal verspreid kan worden. 
Wil je na afloop graag een enquête afnemen? Doe dit dan 
via www.surveymonkey.nl of via Google Forms.
Wil je promotiemateriaal zoals rolbanners, 
dranghekdoeken en beachflags laten maken? Kies dan bij 
voorkeur voor PVC vrij materiaal.
Indien je kiest voor print, kun je de opties rondom 
papiersoorten overwegen. Kies bij voorkeur voor 
gerecycled papier of voor natuurkarton.
Jaartallen en specifieke data op herbruikbaar 
promotiemateriaal zetten. Gaat het om een eenmalig 
evenement? Vraag jezelf dan af of het écht noodzakelijk is.
Goodiebags en sampling in sponsordeals opnemen.



Voorbereidingen evenement
Een goede voorbereiding is het halve werk

Deelnemerscommunicatie
Route uitpijlen waardoor een papieren routekaart 
overbodig wordt.
Deelnemersinformatie digitaliseren en online 
verstrekken d.m.v. een mail, digitale flyer, o.i.d.
Routekaartjes zijn populair, maar is het echt nodig 
om deze op papier mee te geven? Stuur op 
voorhand de route als GPX of TCX naar de 
deelnemers.
Deelnemersinformatie uitprinten en ter plaatse 
uitdelen.



Voorbereidingen evenement
Een goede voorbereiding is het halve werk

Inschrijftraject
Kies voor een online inschrijfsysteem met digitale 
tickets die gescand kunnen worden. Ook dag 
inschrijvingen kunnen digitaal. Er zijn organisaties 
die dit gratis aanbieden (NTFU) en organisaties die 
een vast bedrag per inschrijving vragen (Your Ticket 
Provider, Inschrijven.nl etc.).
Bied deelnemers de mogelijkheid tot CO2 
compensatie voor hun reis tijdens het 
inschrijftraject.
Inschrijven via papieren formulieren.

Vergunningstraject
verzoek gemeenten/overheden om 
vergunningen/verklaringen van geen bezwaar 
digitaal te sturen.



Mobiliteit en transport
Fietsen stimuleren
Mensen die in de omgeving wonen, kunnen natuurlijk 
prima op de fiets komen. Probeer dit zoveel mogelijk te 
stimuleren door bijvoorbeeld:

Op socialmedia op te roepen om op de fiets te komen.
Te benadrukken dat fietsen gratis is en parkeren/OV 
niet.
Online een routebeschrijving delen.
Een kortere afstand op te nemen. Een 75 km toertocht + 
20 km heen en 20 km terug = 105 km. 150 km toertocht 
+ 20 km heen en 20 km terug = 190 km en dat is voor 
sommigen te veel van het goede.

Local Partnerships
Onderzoek de mogelijkheden voor elektrische/hybride 
voertuigen bij een eventuele mobiliteitspartner.
Betrek zoveel mogelijk lokale leveranciers/partijen bij 
het evenement om mobiliteitskilometers te reduceren.



Mobiliteit en transport
Parkeerfaciliteiten
Maak het minder aantrekkelijk om met de auto te komen. BV:

Benadruk de beperkte hoeveelheid parkeerplekken.
Maak het parkeren duurder.
Zorg voor een bewaakte fietsenstalling op de start-finish 
locatie.
Gratis parkeren communiceren.

Bereikbaarheid per OV
Maak het aantrekkelijker om met het OV te komen. BV:

Zorg ervoor dat de start-finish locatie op fietsafstand van 
een treinstastion is.
Geef vooraf informatie over de bereikbaarheid per trein:
www.9292.nl.
Pijl de route van het treinstation naar de start-finish uit en 
doe dit ook voor de terugweg.
Beperken tot vroege starttijden. Dit maakt het vaak niet 
mogelijk om met de trein te komen.

http://www.9292.nl/


Merchandise
Wil je graag artikelen verstrekken die bij inschrijving zijn inbegrepen of die 
men kan bijbestellen? Neem dan onderstaande lijst door van duurzame 
alternatieven.

Bidons: tegenwoordig zijn bidons duurzaam te produceren (minder CO2 
uitstoot) en vaak ook volledig recyclebaar en BPA free. Bijvoorbeeld bidons 
van suikerriet.
Stuurbordjes: kies voor herbruikbare, stevige stuurbordjes met een 
statiegeldregeling. Laat deelnemers tijdens de inschrijving 5,- euro extra 
betalen die ze bij inlevering van het stuurbordje direct terugkrijgen. 
Vermijd data en jaartallen op stuurbordjes.
Wielerkleding: kies voor duurzame gecertificeerde materialen, eerlijk 
gemaakt (geen kinderarbeid en eerlijke prijs). Selecteer je leverancier 
hierop. Interessante websites: 
https://keurmerkenwijzer.nl/overzicht/kleding & 
https://growthinkers.nl/duurzame-materialen-lijst/

Over het algemeen:
Vermijd artikelen voor eenmalig gebruik.
Koop in op basis van bestellingen.
Verkoop eventueel overgebleven. voorraad via een (eigen) webshop.
Meer inkopen dan nodig.

https://growthinkers.nl/duurzame-materialen-lijst/


Bebording
Bekijk eerst of het mogelijk is om borden/pijlen te 
lenen van een andere organisatie. Is dit niet 
mogelijk?
Geef dan de voorkeur aan duurzaam materiaal (PVC-
vrij) en let erop dat de borden herbruikbaar zij. 
Vermijd bijvoorbeeld jaartallen.
Leen vervolgens zelf je borden/pijlen uit aan andere 
organisaties.

Afvalverwerking
Voldoende afvalzones op het terrein waarbij 
afvalscheiding mogelijk wordt gemaakt.
Maak duidelijke signing waar elke kleur afvalbak voor 
bedoeld is.
Overgebleven catering kan worden gedoneerd aan 
de Voedselbank of soortgelijke organisatie. Maak 
hierover op voorhand afspraken zodat je zeker weet 
dat dit geregeld kan worden!

Verduurzamen start-finish



Catering
Probeer plastic wegwerp servies en bestek te vermijden.
Geef de voorkeur aan biologische dranken en kraanwater. 
Indien er gebruik wordt gemaakt van wegwerp glazen kun je 
nadenken over een statiegeldregeling.
Stel samen met de cateraar het aanbod samen. Vlees en 
zuivel zijn erg belastend voor het milieu, dus probeer voor 
vegetarische en veganistische alternatieven te gaan. Meer 
informatie hierover? Kijk eens op deze pagina: 
https://www.milieucentraal.nl/milieubewust-eten/vlees-vis-
of-vega/

Energie
Maak een gedetailleerd stroomplan om te voorkomen dat je 
overcapaciteit aan stroom inkoopt.
Kies bij voorkeur voor start/finish locaties met 
(kracht)stroom, water, sanitair en riolering.
Vervang diesel met biodiesel wanneer er geen vaste 
aansluiting is
Gebruikmaken van diesel aggregaten.

Verduurzamen start-finish

https://www.milieucentraal.nl/milieubewust-eten/vlees-vis-of-vega/


Sanitair
Gebruik zoveel mogelijk bestaand sanitair
Check leveranciers op duurzaamheid. Werken ze 
met biologisch afbreekbare producten? Wordt er 
biogas en fosfaat uit omgezet?

Catering
Baseer de hoeveelheid catering op basis van 
voorgaande evenementen. Houd dit bij in een 
spreadsheet of Excel-bestand.
Snijd bananen in tweeën en sinaasappels in partjes. 
Doe dit beetje bij beetje.
Doneer wat er over is aan de Voedselbank, 
Buurtbuik of soortgelijke instantie.
individueel verpakte voedingsmiddelen.

Verder gelden dezelfde maatregelen die onder start-
finish worden genoemd.

Verduurzamen verzorgingsposten



Route-ontwikkeling
Vermijd kwetsbare natuurgebieden (bijvoorbeeld 
Natura-2000 gebieden)
Probeer de route te leggen langs verzorgingsposten 
op locaties met bestaande stroom- en 
watervoorzieningen.
Start try-outs met GPX routes. Faciliteer deelnemers 
met verhuur/informatie over navigatie toestellen en 
apps.

Afvalverwerking
Zorg voor afvalzones onderweg. Voor grotere 
evenementen kun je denken aan drop-zones die 
laten worden opgeruimd door de organisatie. Zo 
komt er geen afval in de natuur terecht.
Communiceer hier duidelijk over met de 
deelnemers.

Verduurzamen route-ontwikkeling



Uitpijlen
Geef de voorkeur aan het uitpijlen, narijden en 
ophalen van de pijlen per fiets. Door de routes in 
stukken op de delen is vaak heel goed haalbaar. Lukt 
dit niet? Doe dit dan met een elektrische auto. 
Pijl zo kort mogelijk op de toertocht uit.
Faciliteer e-bikes met goede fietstassen aan uitpijlers.
Ver van tevoren uitpijlen. De ervaring leert dat er 
altijd wel pijlen verdwijnen. Diefstal en vernieling 
komt helaas vaak voor.

Verder gelden de eerder genoemde maatregelen m.b.t. 
bebording.

Verduurzamen route-ontwikkeling



Bedankt en veel success!
Nu je de handvatten hebt, kun je aan de slag met het 
verduurzamen van jullie eigen wielerevenementen.
Heb je vragen of heb je wellicht een mooie aanvulling? Stuur 
dan een mailtje naar info@centralevents.nl,

Samen maken we onze branche een stukje duurzamer en we 
hopen dat andere partijen snel zullen volgen!

Vind hier meer informatie over de duurzame thema’s: 
https://greenevents.nl/areasofimpact/
Vind hier meer informatie over een afvalvrij bekersysteem 
https://www.plasticpromise.nl/toolkit
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