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OP- EN AFBOUWPLANNING 1 

Op- en afbouwplanning Lago Lago 2022 
 

Geluidstijden festival 

Vrijdag 1 juli 2022  
12:00 – 04:00 uur (tot 01:00 gewone programmering, 01:00 
– 04:00 uur alleen area A) 

Zaterdag 2 juli 2022  
09:00 – 04:00 uur (tot 01:00 gewone programmering, 01:00 
– 04:00 uur alleen area A) 

Zondag 3 juli 2022 09:00 – 23:00 uur 
 

Openingstijden Camping, Glamping & Campers 
Opening Vrijdag 1 juli 2022 09:00 uur  
Sluiting Maandag 4 juli 2022 12:00 uur 

Openingstijden bungalows Landal 
Opening Vrijdag 1 juli 2022 15:00 uur  
Sluiting Maandag 4 juli 2022 10:00 uur 

Planning 
Start opbouw Donderdag 23 juni 2022 vanaf 08:00 uur 
Eind opbouw Vrijdag 1 juli 2022 tot 09:00 uur 
Start afbouw Maandag 4 juli 2022 vanaf 08:00 uur (start Markant) 
Eind afbouw Donderdag 7 juli 2022 tot 16:00 uur 

Tijden 
Op bovenstaande op- en afbouwdagen wordt er uiterlijk van 7:00 tot 21:00 uur gewerkt. Mocht 
er na 21:00 uur gewerkt worden betreft dit werkzaamheden waarbij geen geluidsoverlast 
gemoeid gaan. Dit is nog even onder voorbehoud, dit is namelijk afhankelijk van de mogelijke 
andere boekingen bij Markant, waarbij er wel ’s nachts afgebouwd zou moeten worden.  

Bezoekers 
Wanneer er al of nog bezoekers zijn rondom het festivalgebied zullen de werkzaamheden daarop 
worden afgestemd om zo ten alle tijden de veiligheid van bezoekers en personeel te kunnen 
waarborgen. 

Werkzaamheden die o.a. worden uitgevoerd 
Rijplaten plaatsen, constructies plaatsen, podia en decor plaatsen, omheining aanbrengen, 
veiligheidsvoorwaarden treffen, techniek plaatsen, sanitair en badhuizen plaatsen, foodstands 
en bars inrichten en alle overige zones inrichten.  

Draaiboek 
Naarmate de tijd vordert zal er een meer gedetailleerd draaiboek worden opgesteld om zo alle 
bewegingen tijden op- en afbouw in kaart te brengen. Een eerste versie is al in te zien. 

Verkeersondersteuning 
Wij maken gebruik van Festivalpoort, een partner om alle bewegingen op en in het festivalterrein 
zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zij controleren aan de poort onze leveranciers en worden 
daarna met terreinpersoneel naar de juiste werklocatie gebracht. 


