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Aan de besturen van sportverenigingen met een 

buitensportaccommodatie 

 

Geachte bestuursleden, 

 

Er is in Nederland een grote beweging op gang gekomen om rookvrij opgroeien voor kinderen 

vanzelfsprekend te maken. De Rookvrije Generatie heeft al veel in gang gezet en bereikt. 

Daarmee komt een wereld waarin kinderen rookvrij kunnen opgroeien steeds dichterbij.  

 

Ook ik ben vanuit Sport een groot voorstander van een rookvrije kindomgeving. Hieronder 

vallen naast de binnensportaccommodaties die al rookvrij zijn, voor mij ook de 

buitensportaccommodaties.  

Veel kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op de sportvereniging. Als kinderen 

anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen 

zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders. Met een rookvrij 

sportterrein geef je het goede voorbeeld aan kinderen en voorkom je bovendien het 

schadelijke meeroken. Een geheel rookvrij sportterrein houdt in dat 

 Binnenruimten geheel rookvrij zijn. 

 Het gehele buitenterrein rookvrij is: de entree en alle ruimte binnen de hekken of 

andere begrenzing van de sportvereniging zoals de velden, langs de lijn, het terras en 

de tribune. 

 Hieronder valt ook een verbod op het gebruik van E-sigaretten en nieuwe 

tabaksproducten (zoals verhitte tabak). 

 Er een structureel rookvrij-beleid is en dat voor iedereen geldt: leden, vrijwilligers, 

medewerkers én bezoekers. 

 

Veel van uw verenigingen zijn al geheel of gedeeltelijk rookvrij. Toch wil ik een stap verder 

gaan en duidelijke regels neerleggen die gelden voor alle buitensportaccommodaties, zodat zij 

allemaal rookvrij worden.  

 

Hoe pakken we dit aan 

Ik ga ervanuit dat u het met mij eens bent dat wij een zo gezond en veilig mogelijke 

sportomgeving moeten bieden aan de jongste Rotterdammers en dat u daarom meewerkt om 

alle sportaccommodaties zo snel als mogelijk rookvrij te maken.  
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Daarom heb ik Sportbedrijf Rotterdam opdracht gegeven om in de huurovereenkomsten 

tussen de sportverengingen met een buitensportaccommodatie en Sportbedrijf Rotterdam op 

te nemen dat het gehele sportterrein vanaf uiterlijk start sportseizoen 2024-2025 geheel 

rookvrij moet zijn. Zodra een huurovereenkomst is aangepast zal Sportbedrijf Rotterdam de 

uitingen dat het sportterrein rookvrij is aanbrengen. Als u dit al eerder wilt, vooruitlopend op 

het aanpassen van uw huurcontract, kan dit uiteraard ook. Neem hiervoor contact op met uw 

contactpersoon bij het Sportbedrijf.  

 

Om de sportverenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen met het rookvrij maken, bieden wij 

het volgende aan: 

 Ondersteuning bij het rookvrij maken van uw buitensportaccommodatie door 

Rotterdam Sportsupport. Hierover kunt u uw reguliere Verenigingsconsulent 

benaderen. 

 Sportbedrijf Rotterdam zorgt ervoor dat met borden, belijning, spandoeken en 

stoeptegels duidelijk wordt dat er niet gerookt mag worden op het terrein. 

 Voor verenigingen die dat willen (en dit heeft niet de voorkeur) kan Sportbedrijf 

Rotterdam een sobere rookplek op het terrein inrichten, buiten het zicht van kinderen. 

Per start sportseizoen 2024-2025 zal ook deze rookplek moeten verdwijnen.  

 

De gemeente Rotterdam wil zo een zo gezond en veilig mogelijke sportomgeving bieden aan 

de jongste Rotterdammers. 

 

Ik wens u en de clubleden daarom veel sportief succes toe. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 
Christine Eskes 
Wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport 
 

 

 

 

 

  


