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Oranje tribunes en fans die juichen voor hun helden. De taal van 
sport spreekt iedereen. Een taal die verbindt. Via de prestaties van 
topsporters, maar ook op de vereniging of in de sportschool. Inspi-
rerend voor jong en oud om het beste uit zichzelf te halen. 

Topsportevenementen leveren ons land veel op. Zowel op sportief, 
economisch als maatschappelijk gebied. Nederlandse topspor-
ters kunnen tijdens topsportevenementen voor eigen publiek de 
sportieve strijd aangaan en daarbij het beste uit zichzelf halen. Het 
publiek en volgers via de media beleven hier plezier aan en het 
draagt bij aan onze nationale trots en saamhorigheid. Internatio-
naal zetten deze evenementen Nederland op de kaart en kunnen 
ze worden benut door vele partijen. De manier waarop we in 
Nederland deze evenementen organiseren wordt in het buitenland 
hoog gewaardeerd. 

Om te zorgen dat wij de maatschappelijke waarde van topsport- 
evenementen in ons land vergroten, hebben het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en 
Gemeenten (VSG) en NOC*NSF in 2019 in het Sportakkoord de 

gezamenlijke ambitie vastgelegd dat Nederlandse topsporters en 
topsportevenementen mondiaal toonaangevend, toekomst- 
bestendig en van maximale maatschappelijke waarde voor 
Nederland zijn. Deze ambitie kunnen we alleen realiseren als we 
werken vanuit een breed gedragen strategie die sportbonden en 
overheden richting geeft. En als we in de uitvoering van deze stra-
tegie samenwerken. Zowel op landelijk als lokaal niveau, binnen en 
buiten de sector. Het Coördinatie- en Informatiepunt Topsport- 
evenementen (CIT) is daarbij een belangrijk instrument.  

Een andere essentiële voorwaarde om onze ambitie als inspire-
rend topsportland te realiseren, is het verkrijgen van inzicht. Inzicht 
in welke topsportevenementen wij organiseren, wanneer wij dat 
doen en welke doelgroepen bereikt worden. Dat inzicht is nu be-
schikbaar in de vorm van deze actuele monitor. ‘Topsportpodium 
Nederland’ is een rapportage over de realisatie en ontwikkeling 
van internationale topsportevenementen in Nederland. Op basis 
van de drie hoofdlijnen van de Nederlandse Topsportevenemen-
ten Strategie (NTS) geven wij initiatiefnemers en organisatoren 
van topsportevenementen een beter beeld van het huidige 

Voorwoord
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evenementenlandschap in Nederland. De data die is verzameld 
in de monitor geeft handvatten bij het bepalen van het type, tijd 
en locatie van toekomstige evenementen. En bovenal nodigt de 
halfjaarlijks verschijnende monitor uit tot samenwerking.  

Met de publicatie van de eerste editie van het ‘Topsportpodium 
Nederland’ hopen wij opnieuw een stap te zetten op weg naar 
maximale impact van onze topsportevenementen. Daarmee kun-
nen we meer inwoners van Nederland (en daarbuiten) inspireren 
met de waarde van topsport en nog meer laten genieten van de 
belangrijke verbindende kracht van topsport.

Martijn Kooijman
Plv. Directeur Sport, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Marc van den Tweel
Algemeen Directeur, NOC*NSF

André de Jeu
Directeur, Vereniging Sport en Gemeenten
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Deze rapportage is een eerste meting van de Topsport Evene-
menten Monitor (TEM). De data die in deze rapportage wordt 
gebruikt is afkomstig van cit.sport.nl (voorheen Evenementprofiel). 
De peildatum van deze rapportage is 1 oktober 2022. Het is de 
bedoeling dat alle organisaties die van plan zijn om een internatio-
naal topsportevenement in Nederland te organiseren, dit op deze 
website aanmelden en de gegevens over dit evenement invullen. 
Nog lang niet alle organisatoren hebben dit gedaan. Vandaar dat 
NOC*NSF de bij hen bekende evenementen heeft toegevoegd. Dat 
betekent echter nog niet dat de lijst volledig is. We hopen dat deze 
rapportage de organisatoren zal aanzetten om hun ambities aan 
te melden. 

De rapportage is vanuit de drie hoofdlijnen van de NTS opge-
bouwd en houdt de looptijd van de NTS, van 2021 tot en met 
2030, aan. De indicatoren in hoofdlijn één zijn afkomstig vanuit het 
afwegingskader. Dit kader is een verzameling indicatoren waarvan 
bekend is dat deze belangrijk zijn om topsportevenementen te 
laten inspireren. Dit afwegingskader is opgesteld aan de hand van 

Verantwoording gegevens

de resultaten van een vragenlijst aan de ondertekenaars van deel-
akkoord 6. Aan de indicatoren van hoofdlijn twee en drie wordt 
nog gewerkt, daarom worden in deze versie een aantal initiatieven 
beschreven. 

Onder internationale topsportevenementen wordt het volgende 
verstaan: Wereldkampioenschappen (WK’s), Europese Kampioen-
schappen (EK’s), verschillende Olympische & Paralympische Kwali-
ficatie Toernooien (OKT’s/PKT’s) en overige topsportevenementen 
zoals de Challengers, World Cups en Masters. Deze evenementen 
kunnen de status ‘ambitie’ of ‘bid toegekend’ hebben. Daarnaast 
zijn er jaarlijks terugkerende topsportevenementen die hier ook 
onder vallen. In deze rapportage worden de internationale top-
sportevenementen aangeduid met ‘evenementen’. 

Meer informatie over deze rapportage en over het Coördinatie-  
en Informatiepunt Topsportevenementen (CIT), is te vinden op  
cit.sport.nl. 
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1.  Organiseren van een breed en divers palet aan  
internationale topsportevenementen in heel Nederland
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1.1 Geografische spreiding van evenementen
Tussen 2021 en 2030 zijn en worden naar waarschijnlijkheid 268 topsportevenementen georganiseerd in Nederland (peildatum oktober 2022).

evenementen totaal
eenmalige evenementen 
jaarlijks terugkerende  
evenementen

para evenementen
multisport evenementen
multistad evenementen

Verspreid over
gemeenten
locaties
in de G5

268
107
18

8
2
8

37
63

13%

Amsterdam
10 evenementen
9 verschillende sporten

Rotterdam
15 evenementen
12 verschillende sporten

Heerenveen
14 schaats- en short-
track evenementen

Ermelo
5 paardensport-  
evenementen

Arnhem
2 evenementen
Beide een WK
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1.2 Evenementenkalender

Jaarlijks terugkerend* 2021 2022 2023 2024 t/m 2030

Januari Jumping Amsterdam

Tata Steel Chess  
Tournament

EK Futsal 

ISU EK Afstanden Schaatsen

Februari ABN Amro World Tennis 
Toernooi

WK Afstanden Schaatsen

OKT Waterpolo 

UCI Cyclo-Cross World  
Championships

EK Baanwielrennen 2024

WK Veldrijden 2026

Maart The Dutch Masters –  
Indoor Brabant 

WK Shorttrack ISU World Cup Finale Schaatsen ISU WK Afstanden Schaatsen ISU WK Shorttrack 2024

EK Atletiek Indoor 2025

April Amstel Gold Race 

NN Marathon Rotterdam 

EK Squash voor Landenteams 

 

Mei EK Kwalificatie Handbal Heren

Juni FBK Games

Libéma Open

CHIO Rotterdam

Motul TT Assen 

Triathlon Holten 

EK Hockey

UEFA Euro 2020

EK Driebanden

1e OKT Turnen Dames 

2e OKT Turnen Dames

EK Driebanden UEFA Womens Champions League 
Final

WK Roeien 2026

WK Korfbal 2027

Juli Benelux Tour ITF World Tennis Tournament  
Women

WK Hockey Dames 

JWK Zeilen 

EK Petanque 

EK Volleybal onder 22 jaar 
2024

WK Baanwielrennen Junioren 
2025

De kalender geeft een overzicht weer van evenementen waarvan het bid is toegekend. De evenementen in de ambitiefase zijn 
vertrouwelijk en worden daarom niet met naam weergegeven.
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Jaarlijks terugkerend* 2021 2022 2023 2024 t/m 2030

Augustus SIMAC Ladies Tour BMX World Championships Intercontinental Challenger Boccia WK Jonge Dressuurpaarden 

WK Ponymennen Oirschot 

European Para Championships 

WK King of the Court Beachvolleybal

WK Parazeilen 

WK Zeilen 

WK Jonge Dressuurpaarden 
2024

September Dutch Grand Prix Formule 1 World Triathlon Multisport  
Championships 

WK Endurance Jeugd

WK Tweespan

European Youth Bowling  
Championships

World Padel Tour Amsterdam Open

World Series Darts Finals

WK Volleybal Dames 

WK Jonge Dressuurpaarden 

WK Driebanden Dames

WK Driebanden Junioren

3x3 World Tour

EK Waterski 

EK Judo Junioren

EK Wegwielrennen 

Oktober Military Boekelo ICCD European Deaf Chess 
Championships 

Wheelchair Tennis Masters Oss

WK Biljarten 3 Cushion

WK Turnen 2026

November Jumping Indoor Maastricht World Cup Driebanden  ISU World Cup 2

December Zesdaagse Rotterdam Wereldtitel Dammen

OKT Schaatsen

WK Handbal Dames 2025
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1.3 Eenmalige en jaarlijks terugkerende evenementen

Inzichten
• Tussen 2021 en 2030 staan momenteel 107 eenmalige sportevenementen op de planning/zijn reeds georganiseerd.
•  In 2021 zijn minder jaarlijks terugkerende evenementen georganiseerd vanwege de coronapandemie. Ook in 2022 zijn niet alle  
evenementen doorgegaan. De jaren daaropvolgend hebben niet alle jaarlijks terugkerende evenementen een bekende datum of licentie. 

• 39 evenementen zijn in de ambitiefase en van 68 evenementen is het bid al toegekend.
• De evenementen waarvan het bid is toegekend in 2026 en 2027 zijn WK’s. Ook alle ambities in 2028 zijn WK’s.

Het aantal evenementen in de ambitiefase en waarvan het bid is toegekend vergeleken met het aantal jaarlijkse evenementen worden in 
de grafiek weergegeven.
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Eenmalig - bid toegekend Eenmalig - ambitiefase Jaarlijks terugkerend
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1.4 Evenementen per categorie

Inzichten
•  De OKT’s in 2021 waren voor de Olympische Zomerspelen in Tokio 2021 (turnen en waterpolo) en voor de Olympische Winterspelen in 
Peking 2022 (schaatsen).

• WK’s worden vaak vroeger toegewezen dan andere evenementen, daarom staan er nu relatief veel WK’s op de planning van 2026.
•  De verwachting is dat er in 2023 en 2024 nog OKT/PKT’s worden georganiseerd vanwege de Olympische en Paralympische Spelen in 
Parijs 2024. Deze worden meestal kort van te voren gepland.

Aantal evenementen per categorie: Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen, Olympische- en Paralympische kwalificatie 
toernooien en overige evenementen verdeeld per jaar. Zowel de evenementen in de ambitie fase als de evenementen waarvan het bid is 
toegewezen worden weergegeven.
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7
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5
4
3
2
1

0
2021      2022      2023      2024      2025      2026      2027      2028      2029      2030

WK
EK
Overig
OKT/PKT
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1.5 Kenmerken van evenementen

Inzichten
•  96% van de evenementen bestaat uit traditionele sporten. Een aantal voorbeelden van vernieuwende sporten zijn padel, 3x3 basketbal 
en baseball5.  

•  50% van de evenementen bestaat uit individuele sporten. Een aantal sporten vindt zowel individueel als in teamverband plaats, zoals: 
tennis, wielrennen, zeilen, boccia, badminton en roeien. 

•  74% van de evenementen is accommodatie gebonden. Voorbeelden van niet accommodatie gebonden sporten zijn bijvoorbeeld  
endurance, padel, zeilen, beachvolleybal, skateboarden en 3x3 basketbal. 

De type sporten en type accommodaties van alle evenementen worden weergegeven in de cirkeldiagrammen.

Sporten Accomodaties

Traditionele sporten Buitensport
Vernieuwende sporten

Teamsporten
Beide

Individuele sporten Binnensport
Niet accomodatie gebonden
Accomodatie gebonden
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1.6 Parasport evenementen

Inzichten
• Alle parasport evenementen zijn voor mannelijke en vrouwelijke senioren, waarbij 2 evenementen ook voor talenten zijn. 
• Het bid van 5 van de 8 parasport evenementen zijn toegekend.

Het aantal parasport evenementen vergeleken met het aantal niet parasport evenementen.

European Para Championships 2023
De European Para Championships (EPC) worden in 2023 voor 
het eerst gehouden in Rotterdam. De EPC wordt in het diagram 
hiernaast geteld als één EK. Tijdens dit multisport evenement 
worden Europese Kampioenschappen gehouden in tien verschil-
lende parasporten: Judo, Handboogschieten, Badminton, Schieten, 
Taekwondo, Boccia, Rolstoelbasketball, Fietsen, Rolstoeltennis en 
Goalball. Het is een belangrijk toernooi omdat er kwalificatiepunten 
zijn te behalen voor de Paralympische Spelen in Parijs van 2024.

Parasport
Geen parasport
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1.7 Topsporters

Inzichten
• Alle jaarlijks terugkerende evenementen zijn voor senioren. Twee van deze evenementen zijn ook voor talenten.  
• 67% van de jaarlijks terugkerende evenementen zijn voor mannen en vrouwen, 22% alleen voor mannen en 11% alleen voor vrouwen.  
•  Aan de meeste WK’s en EK’s kunnen zowel vrouwen als mannen deelnemen. In totaal worden 8 EK’s en 8 WK’s specifiek voor vrouwen en 
mannen georganiseerd. De verhouding bij WK’s is 6 voor vrouwen en 2 voor mannen. Bij EK’s is dit omgekeerd: 6 voor mannen,  
2 voor vrouwen. 

•  13 evenementen zijn gericht op alle topsporters, zowel mannen en vrouwen als talenten en senioren.
• Er zijn geen evenementen bekend specifiek voor vrouwelijke talenten.  

Het aantal evenementen per geslacht (man/vrouw) en doelgroep (talenten/senioren) worden in de cirkeldiagrammen weergegeven. 

Man
Vrouw
Beide

Talenten
Senioren
Beide
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Inzichten
•  Gezamenlijk organiseren en/of ambiëren de wielersport, paardensport en schaatsen 17 procent van alle evenementen.  
Daarvan zijn 29 evenementen al toegekend en bevinden 16 evenementen zich nog in de ambitiefase. 

• De schaatsport en wielersport staan ook in de top 5 sporten met de meeste fans (Nielsen Sports, 2017)1

1.8 Aantal evenementen per sport

De vijf sporten met de meeste geplande en reeds uitgevoerde evenementen zijn in de grafiek weergegeven. Hierin worden zowel de 
evenementen ambities, de evenementen waarvan het bid is toegekend en de jaarlijks terugkerende evenementen weergegeven.

1.8.1 Top 5 sporten met de meeste evenementen

Uitleg sporttype
Schaatssport: kunstrijden, langebaan-
schaatsen, shorttrack en inline-skaten.
Wielersport: wegwielrennen, BMX, baan-
wielrennen, mountainbiken en veldrijden.
Paardensport: dressuur, endurance, even-
ting, springen, mennen, voltige en trec.
Biljartsport: poolbiljarten, driebanden en 
snooker.
Atletiek: marathon, hardlopen, horde-
lopen, discuswerpen, hink-stapsprong, 
hoogspringen, kogelslingeren, poolstok-
hoogspringen, speerwerpen, verspringen, 
tienkamp en zevenkamp.

0     10     20

1. Schaatssport

2. Wielersport

3. Paardensport

4. Biljarten

5. Atletiek

Evenementen (bid toegekend + ambitie) Jaarlijks terugkerend
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Inzichten
• De vijf populairste sporten, die de meeste Nederlanders bereiken, organiseren bijna een derde (28%) van alle evenementen.
•  Van de populairste sport, voetbal, worden in verhouding weinig evenementen georganiseerd. De Eredivisie en andere topwedstrijden  
(Nations League) worden in deze monitor niet meegenomen omdat deze vallen onder topcompetities en niet onder topsportevenementen. 

•  In de tweede populairste sport, Formule 1, vindt één evenement in Nederland plaats. De omvang van dit evenement is groot en zorgt voor 
een enorm bereik (ruim 300.000 toeschouwers verspreid over het weekend). 

1.8.2 Top 5 sporten naar populariteit 

1. Voetbal

2. Formule 1

3. Schaatsen

4. Wielrennen

5. Darts
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

(Nielsen Sports, 2017)1

De grafiek geeft een overzicht weer van de meest populaire evenementen geselecteerd op sport. Hierin worden zowel de evenementen 
ambities, de evenementen waarvan het bid is toegekend en de jaarlijks terugkerende evenementen weergegeven. 
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1.9 Evenementenspreiding in tijd

Inzichten
• De evenementen gepland in januari zijn verspreid over de jaren en ook de sporten zijn gevarieerd.
• 89% van de evenementen gepland in september zijn al geweest in 2021 en 2022.

De grafiek geeft een overzicht weer van het aantal evenementen per categorie verdeeld over de maanden.

Januari
Februari

Maart
April
Mei
Juni
Juli

Augustus
September

Oktober
November
December

WK EK OKT/PKTOverigJaarlijks terugkerend

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1.9.1 Evenementen per maand
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Inzichten
• De meeste evenementen worden georganiseerd gedurende een weekend of een week.
• WK’s duren altijd minimaal twee dagen.
•  De meeste jaarlijks terugkerende evenementen duren één dag of een weekend. De evenementen die langer duren zijn schaak-,  
tennistoernooien en wielerwedstrijden.

•  De meeste ééndaagse evenementen hebben in 2021 en 2022 al plaatsgevonden. De komende jaren duren de evenementen vaker  
langer dan één dag.

De grafiek geeft een overzicht weer van de duur van het evenement in dagen per categorie. Het is onduidelijk of de speeldagen aansluitend zijn. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

1 dag

2-4 dagen

5-7 dagen

8+ dagen

WK
EK
OKT/PKT
Overig
Jaarlijks terugkerend

1.9.2 Aantal dagen per evenement
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2.  Het bevorderen van aantrekkelijke en  
maatschappelijk verantwoorde evenementen 

20

Wereldbeker BMX 2022 (KNWU)
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Topsportevenementen die aantrekkelijk zijn en op een maat-
schappelijk verantwoorde manier worden georganiseerd, zijn 
inspirerend en waardevol voor de maatschappij. Evenementen in 
Nederland staan erom bekend dat zij efficiënt worden georga-
niseerd. De NLsportraad (2019)2 spreekt van de Dutch Approach. 
Deze benadering voor de organisatie van evenementen is in de 
Nederlandse Topsportevenementen Strategie (NTS) verder uitge-
werkt waarbij Nederland streeft naar een optimale organisatie van 
topsportevenementen in de jaren tot en met 2030: 

• Optimale en veilig omstandigheden voor topsporters;
• Efficiënt en effectief georganiseerde evenementen;
• Duurzaam en klimaatneutraal georganiseerde evenementen;
• Inclusieve en toegankelijke evenementen;
•  Aandacht voor de gezondheid en veiligheid van deelnemers, 
medewerkers en bezoekers.

In 2021 en 2022 zijn twee kopgroepen* gestart om de thema’s 
duurzaamheid en gezondheid verder uit te werken. Voor beide 
thema’s wordt onder andere een monitor ontwikkeld om ook 
daadwerkelijk te kunnen meten in hoeverre een topsportevene-
ment duurzaam of gezond wordt georganiseerd. In de toekomst 
worden de andere thema’s uitgewerkt. Het doel is om bij te dragen 
aan de positieve aspecten van deze maatschappelijke thema’s, 
waarbij het topsportevenement als katalysator kan worden 
gebruikt. Hierna volgen twee voorbeelden van gezondheid en 
duurzaamheid die het afgelopen jaar uitgewerkt zijn.

21

*meer informatie over de kopgroepen is te vinden op cit.sport.nl.

2 NLsportraad (2019). Nederland evenementenland?: Advies strategische agenda en beleidskader sportevenementen. Nederlandse Sportraad.

https://cit.sport.nl
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Voor het thema gezondheid wordt op dit moment een monitor 
ontwikkeld en een communicatieplan geschreven. Daarnaast 
was dit jaar (2022) het doel om een business case te maken om 
te kunnen laten zien wat de kosten en baten zijn om het thema 
gezondheid te implementeren bij een topsportevenement. De Ne-
vobo heeft tijdens het WK Volleybal het Gelre Food Plaza ingericht, 
waarbij gezonde voeding aangeboden werd aan de bezoekers. 

Nevobo ziet dat sport en voeding onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Daarnaast past dit thema ook bij het DNA van de 
volleyballer. Ze hebben veel ervaring opgedaan bij verschillende 
toernooien in de afgelopen jaren (2017, 2018, 2019, 2020). Deze 
ervaring en een duidelijke ambitie op het thema voeding heeft er-
voor gezorgd dat bij het indienen van het bid voor het WK Volleybal 
2022, voeding als onderdeel van het plan is opgenomen.  

Na het indienen van het bid zijn er tien ambities opgesteld met 
betrekking tot het thema voeding. Om deze ambities te kunnen 
realiseren zijn er veel gesprekken gevoerd met verschillende 
partijen en belanghebbenden. Je hebt partijen en mensen nodig 
die geloven in één of meerdere ambities. De samenwerkingen 
met de partners Foodvalley NL, Provincie Gelderland en JOGG 
zorgden ervoor dat Gelre Food Plaza, bij het GelreDome is gerea-

liseerd waarbij verantwoorde voeding de hoofdmoot was. Onder 
verantwoorde voeding wordt gezonde en/of duurzame voeding 
verstaan. Tevens is er in Rotterdam Ahoy en Omnisport Apeldoorn 
een standaard verkooppunt gemaakt waarbij de verantwoorde 
keuze verkocht werd. Met elkaar is geprobeerd zoveel mogelijk 
kansen te pakken waarbij ook duidelijke keuzes gemaakt moesten 
worden. Het was een traject waarbij er soms ook zaken uitgepro-
beerd moeten worden om te weten wat wel en niet aanspreekt. 
JOGG-Teamfit heeft meegekeken op het voedingsaanbod om te 
zorgen dat het klopte met de ambities die zijn opgesteld.

2.1 Thema Gezondheid: ‘Gelre Food Plaza’ bij het WK Volleybal
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In aanloop naar het evenement is voeding onderdeel geweest van 
alle bijeenkomsten. Op scholen en andere bijeenkomsten is voor-
lichting gegeven over verantwoorde voeding. Ook is er zorgvuldig 
gekeken naar het aanbod op verschillende locaties. Er was bijna 
altijd een duidelijke keuze aanwezig waarbij verantwoord, waar 
mogelijk, de boventoon voerde. In alle activiteiten waar voeding 
een rol speelde is er gekeken naar gezondere opties, van crew 
catering, spelershotels, hospitality tot publiekscatering. Daarnaast 
heeft er bij het GelreDome tien dagen een groot Gelre Food Plaza 
gestaan waar men gezondere en duurzame producten en menu’s 
kon krijgen. In Ahoy en Omnisport werd een gezonde “WK-Wrap” 
verkocht, die goed werd gepromoot.

De eerste algemene reacties van bezoekers waren positief. 
Momenteel wordt er onderzocht hoe de bezoekers het aanbod 
van gezonde voeding hebben ervaren. Om de impact hiervan te 
meten wordt er door de HAN een onderzoek uitgevoerd, daarbij 
wordt ook gekeken of er een businessmodel gecreëerd kan wor-
den voor toekomstige evenementen. Het thema gezondheid wordt 
onderdeel van de Topsport Evenementen Monitor. Op dit moment 
is deze monitor in ontwikkeling, de eerste resultaten worden in 
2023 gepubliceerd.
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Het programma ‘Duurzame en circulaire sportevenementen’ geeft 
vorm aan de duurzaamheidsambities uit de NTS. Het heeft als 
doel om sportevenementen in de komende zeven jaar te verduur-
zamen en door middel van deze sportevenementen, mensen te 
inspireren tot duurzaam gedrag.  

Monitoring speelt hierbij een belangrijke rol. Daarom heeft VWS 
in 2021 de opdracht gegeven aan Royal Haskoning DHV om een 
monitor te ontwikkelen. De monitor moet de circulariteit en duur-
zaamheid van sportevenementen meten en inzichtelijk maken. Het 
gebruik ervan zorgt voor bewustwording en het kunnen stellen van 
de juiste vragen in de organisatie en binnen de keten. De volgende 
categorieën worden gemonitord: mobiliteit, grondstoffen, water, 
energie en food & beverages. Als basis hiervoor diende de monitor 
van de Green Deal Circular Festivals. Tijdens het ontwikkelen heeft 
More2Win de monitor getest op toepasbaarheid bij de volgende 
topsportevenementen:  

2.2 Thema Duurzaamheid: Ontwikkeling monitor

- Voetbal: Oefeninterland Nederland Duitsland op 29 maart 2022 
- Squash: EK Squash van 27 t/m 30 april 2022 
- Golf: Dutch Open van 26 t/m 29 mei 2022 

Naar verwachting is de monitor per 1 januari 2023 beschikbaar op 
de topsportevenementen monitor op de CIT-website. Daarmee 
kunnen de ontwikkelingen op landelijk niveau in kaart worden ge-
bracht. De provincies Gelderland en Noord-Brabant maken gebruik 
van deze monitor en dragen met hun duurzaamheidsambities op 
topsportevenementen bij aan de (verdere) ontwikkeling van de 
monitor. 

Op de volgende pagina is een voorbeeld van het dashboard met 
fictieve data weergegeven.
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CO2-uitstoot voedsel en dranken (ton)

Vervoer toeschouwers van/naar stadion

Voedsel

Dranken

Aantal reizigerskilometers

Aantal vervoerskilometers

0 5 10 15 20 10 25

Onverkocht
Verkocht

Trein

Groente

Mineraalwater

Auto

Granen

Koffie

Bus

Saus

Thee

Bier

Fiets/lopend

Vlees

Frisdrank

Wijn

3105 kg 21000 liter

Voorbeeld monitor duurzame sportevenementen (fictieve data)
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Elektriciteitsverbruik naar bron (kWh)

Monitoring sportevenementen - totaaloverzicht

0 50 100 150 200 250 300

- 10.000 20.000 30.000 40.000

Ingekochte grijze elektriciteit van net
Zonne-energie opgewekt op locatie

Totaaloverzicht: Fictief sportevenement X stootte 303 ton CO2 uit. Reisbewegingen van toeschouwers vormen hierbinnen de grootste post.

Emissies waar 
direct invloed op 
uitgeoefend wordt

Emissies waar 
indirect invloed op 
uitgeoefend wordt

CO2-uitstoot per 
bezoeker-dag
5,6 kg CO2-eq

CO2-impact (ton CO2), Fictief evenement X

Gasverbruik
Elektriciteit
Reisbewegingen medewerkers
Materialen
Voedsel en dranken
Reisbewegingen toeschouwers
Waterverbruik
Totaal*
* Dit totaal betreft een indicatie van de CO2-impact van de belangrijkste thema’s van het evenement en weergeeft daarmee geen complete CO2-footprint.
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3.  Creëren van een podium waarop overheden,  
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven 
hun eigen maatschappelijke doelen onder de  
aandacht kunnen brengen  
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Topsportevenementen trekken een groot en divers publiek. Dit 
biedt kansen voor lokale maatschappelijke vraagstukken en het 
bedrijfsleven. Door het organiseren van aantrekkelijke en maat-
schappelijk verantwoorde evenementen wordt een podium ge-
creëerd waaraan veel maatschappelijke waarden en ambities van 
zowel private als publieke partijen kunnen worden verbonden. Dit 
podium kan ook gebruikt worden om de doelstellingen vanuit het 
bedrijfsleven te koppelen aan topsportevenementen. 

Vuelta Fietshub is een project van sportorganisatie SportUtrecht, 
dat van mei t/m augustus 2022 liep in het kader van La Vuelta 
Holanda en de viering van Utrecht 900 jaar stadsrechten in 2022. 
Vuelta Fietshub is een rondreizend minifestival in de stad en de 
provincie Utrecht met activiteiten op het gebied van sport en  
bewegen, kunst, cultuur en duurzaamheid. Het doel van het project 
is om zoveel mogelijk Utrechters in beweging te krijgen en te  
zorgen voor feest en ontmoeting.  

De komst van de Vuelta naar Utrecht is de directe aanleiding ge-
weest om het project te ontwikkelen. SportUtrecht heeft als missie 
om meer Utrechters in beweging te brengen en zag dit evene-
ment als een middel om haar missie extra kracht bij te zetten. De 
energie van de komst van de Spaanse wielerronde zorgde daarbij 

voor meer dan 40 samenwerkingspartners afkomstig uit publieke 
en private sector, die zowel landelijk als lokaal een bijdrage heb-
ben geleverd. Partners hebben op uiteenlopende manieren een rol 
gespeeld, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van middelen, 
materialen of juist inhoudelijk door betrokkenheid bij de program-
mering of communicatie. 

3.1  Maatschappelijk activatieprogramma: ‘de Vuelta Fietshub’ 
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Ook is tijdens het project een aanpak ontwikkeld om te kunnen 
sturen op de gewenste maatschappelijke impact, op korte en 
lange termijn. Deze aanpak wordt gemonitord en de uitkomsten 
dragen bij aan een vervolgprogrammering. Voorbeelden van 
vraagstukken uit de aanpak:  

•  Bevorderen sociale cohesie tussen (kwetsbare) doelgroepen in 
een specifieke wijk: via het organiseren van een van de events 
op locatie van het Asielzoekerscentrum in een Utrechtse wijk is 
gestreefd de cohesie tussen inwoners van het AZC en bewoners 
uit de omliggende wijk te bevorderen. 

•  Duurzaamheid en circulariteit: Dit thema is toegepast in concrete 
activiteiten zoals clean up acties, een mini recyclefabriek en een 
mobiele BMX-baan van gerecycled plastic om zo sport als middel 
in te zetten voor meer bewustwording rond deze thema’s. 

•  Cultureel aanbod toegankelijk maken voor iedereen: divers aan-
bod op gebied van kunst en cultuur is georganiseerd en daarbij is 
opgehaald waar de behoefte ligt voor vervolgaanbod. 

•  De rode draad van het project was de vraag op welke wijze de 
maatschappelijke impact gestuurd kan worden en hoe in de 
toekomst grote (topsport) evenementen hiervoor beter benut 
kunnen worden. 
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Hoewel dit pas de eerste rapportage is van de Topsport Evene-
menten Monitor - en nog geen volledig beeld geeft - laat het al 
wel een aantal interessante inzichten zien, zoals in welke ge-
meenten de topsportevenementen plaatsvinden. Daarbij springen 
Amsterdam, Heerenveen en Rotterdam eruit qua aantal. Ook de 
sporten van de topsportevenementen zijn divers waarbij populaire 
sporten zoals: paardenport, schaatsen en wielrennen het meest 
vertegenwoordigd zijn. Dit zegt echter nog niks over het bereik 
van deze evenementen. Zo kan de Dutch Grand Prix op het circuit 
van Zandvoort veel meer mensen bereiken dan bijvoorbeeld een 
Europees Kampioenschap in een andere tak van sport. Verder valt 
op dat er nog maar relatief weinig parasport- en multisportevene-
menten in Nederland zijn en worden georganiseerd.

Aan de hand van deze rapportage willen wij de voortgang van de 
Nederlandse Topsportevenementen Strategie laten zien.  
Gemeenten, provincies, de rijksoverheid, sportbonden en evene-
mentorganisatoren zetten zich samen in voor deze strategie. 
De monitor is het meetinstrument dat hierbij hoort. Daarom hopen 
we dat alle partners gebruik maken van de inzichten in deze 
rapportage en bijdragen aan het delen van informatie via de 
CIT-website. Op die manier kunnen wij samen werken aan een 
breed palet van topsportevenementen in Nederland die van grote 
maatschappelijke waarde zijn.

Nawoord
In de komende jaren willen wij de monitor verder ontwikkelen door 
bestaande vragen waar nodig aan te scherpen of te verwijderen. 
Maar ook door nieuwe vragen toe te voegen die bijvoorbeeld 
beter aansluiten bij het strategisch kader topsport dat medio 
2023 door VSG, NOC*NSF en VWS wordt gepubliceerd. Verder 
worden er indicatoren ontwikkeld die inzicht geven in het maat-
schappelijk verantwoord organiseren van topsportevenementen 
en het gebruik van het podium dat door deze evenementen wordt 
geboden.

Meer informatie over deze rapportage en over het Coördinatie- 
en Informatiepunt Topsportevenementen (CIT), is te vinden op  
cit.sport.nl.
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