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Factsheet Pilots toegangstesten en fieldlabs 

Doel pilots toegangstesten 

Het doel van de inzet van toegangstesten is meer mogelijk maken binnen een bepaald risiconiveau, 
bijvoorbeeld eerder iets openen dan het openingsplan of meer bezoekers toelaten dan 
mogelijk volgens het openingsplan. In het openingsplan is aangegeven voor welke sectoren en ter 
vervanging van welke maatregelen het toegangstesten zou kunnen worden ingezet. Om goed 
voorbereid te zijn op deze fase worden in april pilots georganiseerd met als doel ‘testen van het 
toegangstesten’. 

Het onderzoek voor de pilots is praktijkgericht en heeft als doel de ICT infrastructuur van de 
teststraten, werking en gebruik van de CoronaCheck apps en de ‘customer and organisation 
journey’s’ (waar lopen burger en sectorale organisatie tegenaan) te onderzoeken. 

De cijfers 

- In de periode van 9 – 30 april worden er 464 pilots georganiseerd met totaal maximaal
230.000 aanwezigen. Dat is gemiddeld per dag ongeveer 10.000 bezoekers in heel
Nederland.

- Alle bezoekers dienen zich ten alle tijden aan de basismaatregelen te houden (1,5m,
mondkapje, hygiëne maatregelen, triage, placering, etc) op basis van protocollen van de
organisatoren. Zij moeten in de plannen ook aantonen hoe zij hier op toezien. Er wordt dus
in geen enkel geval afgeweken van de 1,5m maatregel.

- Alle bezoekers zijn vooraf getest, maximaal 40 uur, meestal 24 uur voor aanvang, bij
professionele daartoe aangewezen teststraten.

- De deelnemers worden geadviseerd om de app Corona melder te installeren en moeten
traceerbaar zijn.

- Openbare plaatsen en openbaar vervoer worden zoveel mogelijk ontzien, zo worden de
deelnemers geadviseerd om zoveel mogelijk met eigen vervoer te komen.

- De activiteiten zijn verspreid over het hele land. De meeste pilots hebben maximaal 500
bezoekers per dag, voor doorstroomlocaties (max 5000 op een dag) en (breedte) sport
(voetbalwedstrijden op ongeveer 1/8 van de capaciteit van het stadion) zijn meer
bezoekers mogelijk. De activiteiten met grotere aantallen deelnemers zijn vooral aan het
eind van de maand.

- Het gaat om bijvoorbeeld musea, monumenten als het Vredespaleis, theatervoorstellingen,
zakelijke trainingen in hotels, dierentuinen, de Keukenhof, een turninstuif, korfbalwedstrijd,
een waterpolotournooi, een yogales en een aantal voetbalwedstrijden.

- Twee voorbeelden:
o in de gehele provincie Zuid-Holland wordt, verdeeld over héél april, bij 62

activiteiten gepilot met toegangstesten, waar verspreid over die hele maand ca
34.000 bezoekers komen. Dat is 550 bezoekers gemiddeld per activiteit en
gemiddeld 1100 mensen per dag verspreid over de hele provincie

o In de gehele provincie Overijssel wordt, verdeeld over héél april, bij 37 activiteiten
gepilot waar verspreid over die hele maand ca 13000 bezoekers komen. Dat is
gemiddeld 350 bezoekers per activiteit en gemiddeld 430 bezoekers per dag
verspreid over de hele provincie

- Alle bezoekers worden vooraf getest, maximaal 40 uur, meestal 24 uur voor aanvang met
een antigeentest via een professionele testafname.

- Met het testen worden een aantal mensen die geen klachten hebben juist wel opgespoord
die daarna in quarantaine kunnen gaan en waar bron- en contactonderzoek wordt
uitgevoerd. Het spoort dus mensen op die anders mensen hadden kunnen besmetten. Ter
illustratie: bij Nederland-Letland zijn 18 mensen positief getest op 5000 bezoekers. In april
zijn tot nu toe 40 positieve testen op een totaal van 32.000 testen gedetecteerd.

- Een klein percentage is vals negatief ivm de sensitiviteit van de antigeentest. Echter: ook
zonder de pilots toegangstesten zullen deze mensen zich in de samenleving begeven. In de
pilotactiviteiten gelden –als risicobeheersing- in ieder geval alle basismaatregelen en wordt
toegezien op de naleving. Daarmee zijn de pilots niet risicoverhogend.
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Ter vergelijking een voorbeeld: 

- In het openingsplan staat een opening van de terrassen onder stap 1.
- Er zijn in Nederland 13.000 terrassen. Stel dat de helft van de terrassen open gaat en

gedurende de middag gemiddeld per terras 50 gasten ontvangt, dan zijn dat 325.000
bezoekers op één middag (6500 terrassen x 50 gasten). Als er 100 gasten in een hele
middag per terras zijn gaat het al om 650.000 bezoekers op één middag.

- Dat is dus 1,5 tot 3 keer zoveel bezoekers op het terras in één middag dan alle bezoekers
aan de pilots toegangstesten samen in de gehele maand april.

Fieldlabs in april en mei 

Doel van Fieldlabs 

Fieldlabs zijn praktijktesten, opgezet door brancheorganisaties, wetenschap en de Rijksoverheid. 
Het doel van Fieldlab Evenementen is om gevalideerde bouwstenen te ontwikkelen voor een veilige 
en betrouwbare opening van sectoren. Tijdens een Fieldlab onderzoekt men of gasten en personeel 
een bepaalde activiteit zich houden aan de coronamaatregelen. En hoe ze dat doen. De Fieldlabs 
hebben als doel gegevens te verzamelen over het gedrag van bezoekers en personeel. 
Onderzoekers bekijken: 

de onderlinge contactmomenten (afstand, duur en met aantal verschillende personen);
de naleving van verschillende coronaregels;
de deelnemers worden vooraf en achteraf getest.

De cijfers 

- In april zijn er 3 Fieldlabs:
o 15 april Indoor popconcert Utrecht  1.100 bezoekers 
o 24 april Efteling  Kaatsheuvel 8.000 bezoekers 
o 24 april Outdoor concert  Breda 10.000 bezoekers 

- In  mei zijn er 8 Fieldlabs en het Eurovisie Songfestival (9 x)
o 1 mei Concert  Oost Gelre 10.000 bezoekers 
o 7 mei Indoor concert  Den Bosch 3.500 bezoekers 
o 8/9 mei Outdoor sport  Haarlemmermeer 9.000 bezoekers 
o 14 mei Indoor concert  Den Haag  1.000 bezoekers 
o 15 mei Nachtclub Amsterdam 1.000 bezoekers 
o 16 mei Sport/marathon Enschede 5.000 bezoekers 
o 20 mei Beurs  Utrecht  3.000 bezoekers 
o 17-22 mei Songfestival Rotterdam 9 x 3.500 bezoekers 

- Van de tweede helft april t/m eind mei vindt de tweede fase van de Fieldlabs Evenementen
plaats. De doelstelling van deze tweede fase is om vast te stellen of ervaringen uit de
eerste fase (acht praktijktesten) ook toepasbaar zijn bij grotere aantallen deelnemers. De
focus ligt hierbij op de inzet van sneltesten, testbewijzen, crowdcontrol en andere
opschalingsvragen.


