
 

 

Sportmogelijkheden buiten vanaf 16 maart 2021 
 

 Binnen Officiële buitensport-
accommodaties 

Andere buitenlocaties 
met goedkeuring  
gemeente 

Overige buitenlocaties 
zonder goedkeuring  
gemeente 

Kinderen  
0 t/m 17 

In principe niet, behalve:  
• Gymlessen basis en 
voortgezet onderwijs  
• Onder voorwaarden medisch 
 

Sporten mag:  
• In teamverband  
• Binnen 1,5 meter  
• Met onderlinge wedstrijdjes 

Sporten mag:  
• In teamverband  
• Binnen 1,5 meter  
• Met onderlinge wedstrijdjes 

Sporten mag:  
• In teamverband  
• Binnen 1,5 meter  
• Met onderlinge wedstrijdjes 

Jongvolwassenen 
18 t/m 26 jaar 

In principe niet, behalve:  
• Onder voorwaarden medisch 

Sporten mag:  
• In teamverband  
• Binnen 1,5 meter  
• Met onderlinge wedstrijdjes 

Sporten mag:  
• In teamverband  
• Binnen 1,5 meter  
• Met onderlinge wedstrijdjes 

Sporten mag:  
• Max. 2 personen  
• Op 1,5 meter  
• Met meerdere groepjes op 
meer dan 1,5 meter afstand  
• Geen wedstrijden  
• Geen groepslessen 
 

Volwassenen  
27 jaar en ouder 

In principe niet, behalve:  
• Onder voorwaarden medisch 

Sporten mag:  
• Met max. 4 personen  
• Op 1,5 meter  
• Met meerdere groepjes op 
meer dan 1,5 meter afstand  
• Geen wedstrijdjes 
• Geen groepslessen 
 

Sporten mag:  
• Met max. 4 personen  
• Op 1,5 meter  
• Met meerdere groepjes op 
meer dan 1,5 meter afstand  
• Geen wedstrijdjes 
• Geen groepslessen 

Sporten mag:  
• Met max. 2 personen  
• Op 1,5 meter  
• Met meerdere groepjes op 
meer dan 1,5 meter afstand  
• Geen wedstrijden  
• Geen groepslessen 

Voorbeeld Sporthal, fitnesscentrum Sportpark Cruyff Court, eigen terrein bij 
fitnesscentrum 
 

Parken en bossen 

 
• Goedkeuring betekent een sportactiviteit die door of met goedkeuring vooraf van de gemeente is georganiseerd.  
• Houd je bij alle sporten aan de landelijke maatregelen, het sportprotocol van NOC*NSF en de specifieke protocollen  

van elke bond.  
 

  



 

 

Aanvragen sportmogelijkheden op andere locaties 
De gemeente heeft ruimte om extra sportlocaties aan te wijzen, waarop verantwoord 
gesport kan worden. In onderstaand schema lees je hoe dit werkt. 
 

 Voorwaarden 
 

Contact 

Buitensporten op eigen terrein Binnensportlocaties, zoals fitnesscentra, krijgen standaard 
goedkeuring voor buitensporten op eigen terrein. Dit hoeft niet 
aangevraagd te worden. 
 

Aanvragen is niet nodig. Voor het plaatsen van 
tenten of andere ‘vaste’ objecten blijft het nodig 
contact op te nemen met corona@brummen.nl. 

Playground Playgrounds, zoals Cruijff-courts, hebben standaard 
goedkeuring. Organisaties als verenigingen, stichtingen en 
bedrijven kunnen hier in overleg met Stichting Sportkompas 
gratis gebruik van maken. De sportactiviteit moet wel een open 
karakter hebben en toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld 
buurtbewoners. 
 

Verzoek indienen via corona@brummen.nl 

Parken en bossen Sportactiviteiten in teamverband of met meer dan 2 personen in 
parken zijn op dit moment niet mogelijk. 
 

Aanvragen is niet mogelijk 

Overige locaties Aanvragen voor sportmogelijkheden op andere locaties als 
eigen terrein rondom een binnensportlocatie, playgrounds en 
parken worden individueel beoordeeld. 
 

Verzoek indienen via corona@brummen.nl 

 
 
 


