
Als sociaal dier verlangt de mens naar samenzijn en ontmoeten. Samen iets delen of ervaren. Maar in 

tijden als deze, verlangen wij boven alles ook naar veiligheid. Een gevoel van zekerheid en 

gemoedsrust, niet alleen voor onszelf, maar vooral ook voor kwetsbaren om ons heen.

Het is tijd om weer te kunnen genieten, zij het op gepaste wijze. In de 1,5 meter-maatschappij 

denken wij graag met u mee in hoe wij u als organisatie kunnen ondersteunen bij het organiseren van 

een veilig en vertrouwd evenement. 

De capaciteit binnen 1931 is bijgeschaafd van 6.000 naar 1.000 gasten per evenement (in combinatie met 

Mainstage en Brabanthallen). Alle faciliteiten en activiteiten, van zaalindeling tot binnenkomst, barren 

en toiletvoorzieningen, zijn erop ingericht om voldoende afstand, hygiëne en veiligheid te creëren voor 

iedere bezoeker, op ieder moment van de dag. Jezelf goed voelen in jouw persoonlijke bubbel is ons doel.

Ontmoeten op veilige afstand

Feiten: 
 

Persoonlijk gastvrij en 

professioneel volgens de 

RIVM normen

Van 2 tot 1.000 gasten  

(i.c.m Mainstage en Brabanthallen)

Diverse exclusieve entrees

Diverse aparte 

toiletgroepen

Opgezette functionele ruimtes 

met daglicht 

Verschillende sfeervolle ontvangst- 

en cateringruimtes ingericht volgens 

de RIVM richtlijnen

Ruim voldoende parkeerplaatsen 

o.b.v. 1,5m norm en dicht bij de 

verschillende entrees



Capaciteit & 
Veiligheid 
Volgens de nieuwe richtlijnen van het RIVM 

gericht op 1,5m afstand, gaan wij uit van een 

benodigde 10m2 per persoon. Om gasten een 

veilig gevoel te geven delen wij onze locatie op 

in compartimenten, waarbij per groepsgrootte 

wordt gekeken naar verschillende 

parkeerzones, verschillende entrees en 

verschillende cateringruimtes. Hiermee wordt 

de benodigde 1,5m afstand tussen personen 

op ieder moment gewaarborgd en zijn aanraak 

momenten niet van toepassing.

onze
mogelijkheden
Graag informeren wij u over onze 

nieuwe werkwijze, veiligheidsgaranties 

en organisatiemogelijkheden voor 

uw evenement in de 1,5m afstand 

maatschappij bij 1931.
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Ontmoeten op 
veilige afstand

Zij het op gepaste wijze. Bekijk hier 

onze virtuele rondleiding of neem 

contact op:

T. 088 - 9000  333

altijd ruimte,
voor uw succes

Ruimte Afmetingen l x b (m)

Afmetingen

1.5m afstand capaciteit**Oppervlakte m2

Congreszalen

Limousin 1 38,80 x 19,10 741 175 pers. theateropstelling

Limousin 2 38,80 x 28,90 1.121 320 pers. theateropstelling

Limousin 3 38,80 x 19,10 741 175 pers. theateropstelling

Limousin 1 t/m 3 38,80 x 70,70 2.743 670 pers. theateropstelling

Flexibele subruimtes

Dexter enkel 6,50 x 4,30 28 3 pers. theateropstelling

Dexter duo 6,50 x 8,80 57 12 pers. theateropstelling

Dexter kwartet 13,00 x 8,80 114 25 pers. theateropstelling, 16 pers. schoolopstelling

Dexter sextet 19,60 x 8,80 172 40 pers. theateropstelling

Dexter octet 26,20 x 8,80 231 50 pers. theateropstelling

Foyer

Foyer tot de spanten 45,00 x 30,50 1.373 170 pers. ontvangst

Foyer tot de Dexters 45,00 x 39,00 1.755 250 pers. ontvangst

Voorbouw 1931

Galloway 20,00 x 13,00 260 53 pers. theateropstelling

Rode Geus 11,25 x 8,00 90 5 pers. theateropstelling

Lakenvelder 31 6,20 x 3,90 24 5 pers. boardroom

Lakenvelder 32 6,75 x 4,50 30 5 pers. boardroom

Lakenvelder 33 6,50 x 4,50 29 5 pers. boardroom

Lakenvelder 34 7,50 x 5,00 38 5 pers. boardroom

Van Lanschotzaal 8,00 x 6,00 48 12 pers. u-vorm opstelling

Mainstage & Foyer

Mainstage 72,3 x 58 x 17* 4.138 500 pers. theateropstelling

   Mobiele tribune

   Vloerstoelen

Foyer Mainstage 1.494 150 pers. ontvangst

*  L x b x h (onderkant dak)
** Capaciteit kan afwijken en is afhankelijk van diverse factoren zoals totale indeling ruimtes, looproutes en programma

https://www.1931.nl/virtuele-rondleiding/


Capaciteit 

Voldoende m2 (in combinatie met Mainstage 
en Brabanthallen) voor min- of maximaliseren 

gastenaantallen. Hanteren van 10m2 oppervlakte per 
persoon, waarmee 1,5m afstand wordt gewaarborgd. 

Flexibele ruimtes 
Deels koppelbare ruimtes waardoor groepsgroottes 
worden opgedeeld en gesprekken op verantwoorde 

afstand kunnen plaatsvinden.

4 exclusieve entrees 

Meerdere toegangen/looproutes worden ingezet voor 
uw gasten en bezoekersbewegingen worden gestuurd 

middels looproutes, zonder kruisende lijnen. 

Voldoende
parkeergelegenheid  

Van 4.000 parkeerplaatsen worden 2.000 parkeer-
plaatsen ingezet. Middels signing, routing en 
gebruik van diverse gedeeltes van het terrein, 

wordt 1,5m afstand gecreëerd.

Libéma
 

1931 is één van de 11 beurzen- en evenementenlocaties 
van Libéma. Door jarenlange kennis en ervaring 
op gebied van evenementen beschikken wij over 

professionele expertise omtrent veiligheid.

meer informatie
 

T. 088 - 9000 333, E. info@1931.nl, W. 1931.nl
Oude Engelenseweg 1, 5222 AA, ’s-Hertogenbosch

Onze klanten beoordelen  
ons met een:

8.7
De mooiste tijd beleef je bij 1931 Congrescentrum, onderdeel van Libéma 

USP’s


