
 
 
 
 
 
 
In te dienen constructieve gegevens voor evenementconstructies 
 
De tijdelijke bouwwerken voor evenementen zijn in twee categorieën in te delen. 
 
1e categorie tijdelijke bouwwerken: 
De eerste categorie zijn tijdelijke standaardbouwwerken (in verschillende configuraties) die herhaald 
worden geplaatst. Dus bijvoorbeeld een overdekt podium voor een evenement, die vorige week in Nijmegen 
is geplaatst, deze week in Amersfoort en volgende week in Enschede wordt geplaatst. 
Bij deze categorie is het aanbevolen om een zogenaamd “bouwboek” samen te stellen en deze in te dienen 
bij de evenementaanvraag.  
Hierin zijn constructie berekeningen en tekeningen van verschillende configuraties opgenomen en zijn de 
ontwerp- en gebruiksuitgangspunten vastgelegd. De berekeningen en tekeningen dienen wel aan 
onderstaande vereisten te voldoen. Tevens behoort het bouwboek een montage en gebruiksinstructie, 
alsmede een logboek met wijzigingen, inspectie-opmerkingen en certificaten te bevatten. De berekeningen 
en tekeningen zijn in dit bouwboek al gecontroleerd door een onafhankelijke instantie. Indien het een 
buitenlandse leverancier betreft , zijn de berekeningen vaak gebaseerd op een buitenlandse norm. (vaak de 
DIN-norm). Deze DIN-norm wordt in het geval van een bouwboek in Enschede wel geaccepteerd indien de 
constructieve stukken door een onafhankelijke instantie zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. 
Indien er voor deze categorie geen bouwboek aanwezig is, dienen de in te dienen stukken conform de 
tweede categorie ingediend te worden. 
 
2e categorie tijdelijke bouwwerken: 
De tweede categorie betreft “maatwerk–bouwwerken”. Dit zijn eenmalige tijdelijke bouwwerken die voor een 
evenement worden ontworpen. Hiervan verwachten wij een berekening en bijbehorende tekening die 
gemaakt is volgens de in Nederland geldende normen en opgesteld is in de Nederlandse taal. 
 
Voor tentconstructies kan gebruik worden gemaakt van: 

• NEN-EN 13782:2005 Tempory structures – Tents- Safety 
 
Voor overige evenmentconstructies (podia, stellages en hoge decoren, tribunes) is dit: 

• NEN-EN 13814:2004 Fairground and amusement park machinery and structures – Safety 
• NPR 8020-51 Belastingen en constructieve uitgangspunten 

 
Uiteraard kan ook gebruik gemaakt worden van de huidige Eurocodes, die een hoger veiligheidsniveau 
hebben dan bovenvernoemde evenementnormen. De in deze EC-normen aangegeven belastingen en 
belastingcombinaties dienen dan ook in de berekening toegepast te zijn. Het is niet de bedoeling om een 
mix van de EC-normen met de evenementnormen toe te passen. 
 
Berekening / constructierapport: 
Er dient een korte omschrijving van de tijdelijke constructie, waarin het constructieprincipe, de stabiliteit van 
de constructie wordt omschreven. Hierbij dient ook omschreven te zijn of de “gevels” dicht worden 
uitgevoerd (afhangen van zeilen) en of er installaties (lichtspots, speakers e.d.) worden afgehangen aan de 
tijdelijke constructie. De locatie en gewichten van de af te hangen installaties dient duidelijk vastgelegd te 
zijn. 
 
Tevens dient er samenhang met de tekening te zijn. Constructieve elementen aangegeven op de tekening 
moeten herkenbaar berekend zijn in de berekening. 
De gebruiksuitgangspunten dienen in het rapport te zijn vastgelegd. O.a. zijn dit het monitoren van de 
windsnelheid en de te treffen maatregelen bij hoge windbelastingen (“zeilen eruit” bij een aangeven 
windkracht en afgelasten / afbreken bij een hogere windkracht) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Te vermelden uitgangspunten: 

• Gehanteerde normen 
• Overzicht van de belastingen (permanent en veranderlijk) en de belastingcombinaties 
• Materiaalgegevens, -eigenschappen en –kwaliteiten. 
• Gegevens ondergrond (bestrating , onverharde ondergrond, ondergrondse kelder aanwezig etc.) 

 
In het rapport dienen de volgende berekeningsonderdelen opgenomen te zijn: 

• Controle op standzekerheid (stabiliteit) 
• Controle op sterkte (onderdelen en verbindingen), indien de afmetingen van het bouwwerk zodanig 

zijn, dat hier aanleiding toe is. 
• Beschouwing van de fundatie. (toe te passen verankeringen, gronddrukken e.d.) 

 
Tekening: 
Er dient samenhang met de berekening te zijn.  
Op de tekening dienen tevens belangrijke gegevens die voor de bouwinspecteur van belang zijn 
aangegeven te zijn. 
 

• Situatieoverzicht (locatie van het tijdelijk bouwwerk) 
• Constructieoverzichten op schaal, voorzien van globale maatvoering van dak- en 

vloerplattegronden en zij- en vooraanzichten (“gevelaanzichten”).  
• Aan te brengen schoren (“stabiliteitskruizen”), `bouwstempels en ballastgewichten (grootte en 

locatie aangeven) 
• Af te hangen installaties (lichtspots, speakers e.d., grootte en locatie aangeven) 
• Fundatievoorzieningen – “grondplaten” en verankeringen (materiaal, locatie en afmetingen 

aangeven) 
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