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1. Algemene uitgangspunten en richtlijnen 
In de strijd tegen het coronavirus heeft het kabinet vijf basisregels opgesteld die voor iedereen in 

Nederland gelden:  

- Houd 1,5 meter afstand 

- Vermijd drukte 

- Werk zoveel mogelijk thuis 

- Was vaak je handen 

- Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis!  

Vanaf 11 mei 2020 worden de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus stap voor stap 

versoepeld. Om het virus verder onder controle te houden, is het belangrijker dan ooit dat we ons 

aan deze basisregels houden. De vijf regels vormen dan ook het fundament van het coronaprotocol 

van Landschap Erfgoed Utrecht.  

1.1. Onze uitgangspunten  
Landschap Erfgoed Utrecht neemt actief verantwoordelijkheid in het tegengaan van de verspreiding 

van het coronavirus. Onze uitgangspunten daarbij zijn:  

- Bij alle activiteiten van Landschap Erfgoed Utrecht staat de gezondheid van medewerkers, 

vrijwilligers en bezoekers voorop.  

- We volgen nauwgezet de adviezen van het RIVM op en passen dit coronaprotocol en de 

bijbehorende werkafspraken daar indien nodig op aan. 

- We bieden onze medewerkers, vrijwilligers en bezoekers de faciliteiten om zich te gedragen 

conform onze hygiënerichtlijnen. 

- We stimuleren dat onze medewerkers en kantoorvrijwilligers zoveel mogelijk vanuit huis werken 

en alleen naar kantoor te gaan als het gaat om vitale bedrijfsprocessen die niet vanuit huis 

gedaan kunnen worden.  

- We vragen medewerkers en vrijwilligers om  reizen met het openbaar vervoer het liefst buiten 

de spits te maken en om  ook bij het carpoolen een mondkapje te gebruiken. 

- We vragen de wandelaars van onze Klompenpaden om rekening te houden met een aantal 

richtlijnen als ze de natuur in willen, zodat iedereen op een verantwoorde manier van de natuur 

kan blijven genieten. 

Van alle medewerkers en vrijwilligers van Landschap Erfgoed Utrecht wordt verwacht dat zij zelf een 

actieve rol vervullen bij het naleven van de richtlijnen. Dus ook als dat betekent dat we elkaar daarop 

moeten aanspreken. Veilig werken kunnen we alleen samen. 
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1.2. Onze hygiëne richtlijnen 
Voor alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van Landschap Erfgoed Utrecht gelden de volgende 

hygiënerichtlijnen:  

- Houd 1,5 meter afstand, schud geen handen en vermijd fysiek contact. 

- Was/ontsmet je handen bij het betreden van kantoor of bij het begin van je werk in het veld.  Op 

onze kantoorlocatie en werkschuur zijn faciliteiten hiervoor aanwezig. 

- Was/ontsmet je handen gedurende de dag regelmatig en in ieder geval na hoesten, niezen, voor 

en na het eten, toiletgebruik en het gebruik van koffieautomaten/waterkokers.  

- Gebruik papieren zakdoekjes. 

- Nies en/of hoest in je elleboog. 

- Kom niet naar kantoor of de (veld)werklocatie als je symptomen hebt die kunnen wijzen op 

corona of als je in nauw contact bent geweest met mensen die deze klachten hebben (gehad). 

Deze afweging wordt gemaakt op basis van de gezondheidscheck die het RIVM adviseert voor 

contactberoepen. Het schema voor de gezondheidscheck van het RIVM is opgenomen in de 

bijlage 1. 

2. Vrijwilligerswerk 
In onze vrijwilligersgroepen werken ook vrijwilligers van boven de 70 jaar. Uit de overheidsadviezen 

blijkt dat mensen van 70 jaar en ouder én mensen met onderliggende aandoeningen ernstiger ziek 

kunnen worden van het coronavirus. Helaas geldt dit dus ook voor een deel van onze vrijwilligers. 

Met dit feit hebben we rekening te houden in onze coronaprotocollen voor groepen die direct onder 

onze verantwoording vallen. Voor deze vrijwilligers geldt inmiddels het advies om ‘oncontroleerbare’ 

situaties te vermijden. Dit zijn situaties waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden en 

waar ook niet gecontroleerd wordt of mensen klachten hebben.  

 

Op basis van de meest recente adviezen voor de groep vrijwilligers van 70+ vinden we het met 

ingang van 1 juli a.s. verantwoord om ook hen weer voor werk en kleine bijeenkomsten buiten uit te 

nodigen. Mits zij dat zelf ook willen en in hun specifieke situatie verantwoord vinden. Daarbij is het 

van belang dat de 1,5 meter afstand kan worden gehanteerd tijdens het werk of de bijeenkomst, de 

hygiënemaatregelen kunnen worden gewaarborgd, en bij alle deelnemers vooraf -  door de 

coördinator van de werkzaamheden of bijeenkomst – de gezondheidscheck is uitgevoerd.  

 

Bij het vrijwilligerswerk zijn te allen tijde onze uitgangspunten en hygiënerichtlijnen van toepassing 

(zie hoofdstuk 1). Daarnaast gelden de volgende  aanvullende afspraken. 

˗ Als je tot de risicogroep behoort, dan verzoeken wij je om zelf op basis van de RIVM richtlijnen 
goed af te wegen of je vrijwilligerswerk veilig kan en wil doen. Zie hiervoor  
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen. En vragen we je om met de 
coördinator van het werk af te stemmen of je vindt dat de 1,5 meter afstand kan worden 
gehanteerd en de gezondheidscheck voldoende is uitgevoerd bij de andere deelnemers.  Je 
deelname blijft voor eigen verantwoordelijkheid en risico.  

˗ Als je met het openbaar vervoer komt, reis dan zoveel mogelijk buiten de spits en gebruik ook 
een mondkapje als je carpoolt. 

˗ Verzamel niet in werkschuren of andere gebouwen. En houdt bij het pakken van gereedschap de 

1,5 meter regel aan. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
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˗ Werk je met materialen en werktuigen die je deelt met anderen, ontsmet deze dan vóór en na 

gebruik.  

˗ Neem je eigen drinken en eten mee en nuttig dat op 1,5 meter afstand van elkaar. 

˗ In de buitenruimte gelden vanaf 1 juli geen aanvullende voorwaarden als er minder dan 250 

mensen werken. Daarbij geldt te allen tijde wel de 1,5 meter afstand regel en de hygiëne 

maatregelen. De mate waarin het werken volgens deze regels mogelijk is (in het veld, maar ook 

bijvoorbeeld in werkschuren en bij toiletbezoek) bepalen de omvang van de groep.  

˗ De organisator van het groepswerk stelt vooraf iedereen de vragen van de gezondheidscheck 

zoals aangegeven in bijlage 1. Als één van de vragen met ja wordt beantwoord, kom je niet naar 

het werk. 

˗ Als je in een groep werkt (2 personen of meer) bewaar dan tijdelijk (4 – 6 weken) de 

werkroosters. Als een dienst vervalt of wordt geruild, wordt het rooster bijgewerkt zodat er te 

allen tijde bekend is wie er gewerkt heeft. Dit in verband met het mogelijk maken van 

contactonderzoek bij corona besmetting. 

˗ In het geval van besmetting of één van symptomen van corona neem je telefonisch contact op 

met je ploegleider, coördinator of projectleider van Landschap Erfgoed Utrecht. Raadpleeg bij 

twijfel de informatie op de RIVM-site https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel. 
 

Middelen om te werken volgens de hygiëne richtlijnen 
Als je het veld in gaat, denk dan na of je de volgende zaken nodig hebt / mee moet nemen om je 
werk volgens hygiënerichtlijnen uit te voeren:  
- Een jerrycan met schoon water 
- Een dispenser met desinfecterende zeep 
- Desinfecterende handgel 
- Een papieren handdoekrol 
- Ontsmettingsmiddel om gereedschappen te reinigen 
- Wegwerphandschoenen voor desinfectie van materialen  
- Prullenbak/vuilniszak om handschoenen e.d. veilig weg te gooien 
 

Forse boetes bij overtreden maatregelen 
Groepen die zich niet aan de 1,5 meter afstand houden, lopen het risico op een boete. Voor 

volwassenen is dat 390 euro, voor kinderen 95 euro. Organisatoren van bijeenkomsten of 

evenementen krijgen een boete van 4.350 euro als zij (incl. deelnemers) zich niet aan de 

afstandsregel houden. 

 

2.1 Veldhulpverlening/ EHBO 
Bij het verlenen van eerste hulp is het niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Dit 

betekent niet dat je iemand in nood niet mag helpen. Als je hulp gaat verlenen, is het heel belangrijk 

dat je goed zorgt voor je eigen veiligheid. Jouw eigen veiligheid als hulpverlener staat altijd voorop.  

Op de website van het Rode Kruis vind je tips voor het verlenen van EHBO en een aangepast 

reanimatie protocol https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/ 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/
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2.2 Werkschuren en keuringen 

Werkschuur Oostbroek  
De werkschuur op Oostbroek blijft voorlopig alleen toegankelijk voor medewerkers van Landschap 

Erfgoed Utrecht en de ploegbegeleiders van de Landschapbeheerploegen Utrecht. In de werkschuur 

gelden de algemene corona richtlijnen en hygiëne maatregelen zoals vermeld in hoofdstuk 1.  

 

Vanaf 1 juni is het weer mogelijk om gereedschap te lenen. Heb je gereedschap nodig, vraag dit dan 

minimaal 3 werkdagen vooraf aan bij Maarten van Beek ( m.vanbeek@landschaperfgoedutrecht.nl ).  

 

Eigen opslagplek vrijwilligersgroepen 
Werk je met je groep met een gezamenlijke opslagplek voor materialen (garage bijvoorbeeld), 

gebruik die dan alleen om materialen op te halen, terug te brengen en te ontsmetten. En houdt je 

aan de hygiënerichtlijnen. 

Ladderkeuringen 
De jaarlijkse ladderkeuringen zijn verplaatst naar het najaar (september – oktober). Een en ander 

uiteraard afhankelijk van de actuele overheidsrichtlijnen op dat moment. 

 

3. Cursussen en bijeenkomsten 
 

Met ingang van 1 juli organiseren we in beperkte mate weer bijeenkomsten of cursussen op locatie 

voor vrijwilligers.  

 

Daarbij geldt: 

- Te allen tijde de 1,5 meter afstand regel en de hygiëne maatregelen toepassen. De mate waarin 

het werken volgens deze regels mogelijk is (in het veld, maar ook bijvoorbeeld in werkschuren, 

tijdens lunch en bij toiletbezoek) bepalen de omvang van de groep. 

- Voorlopig blijven we in eerste instantie inzetten op de organisatie van digitale bijeenkomsten. 

- Als dit niet mogelijk is, zoveel mogelijk inzetten op organisatie van bijeenkomsten in de 

buitenruimte. 

˗ Als organisatie digitaal of buiten niet mogelijk is, kunnen kleine bijeenkomsten binnen worden 

georganiseerd. Deze vinden plaats in een goed geventileerde ruimte.  

˗ In het Koetshuis op Oostbroek kunnen op de Vide bijeenkomsten met maximaal 3 (inclusief 

organisator) worden georganiseerd.  

˗ In het Hoofdhuis op Oostbroek kunnen bijeenkomsten met maximaal 6 (Biljartzaal) of 10 

(Janssenzaal) deelnemers (inclusief organisator) worden georganiseerd. De Serre en de Salon 

kunnen niet worden gereserveerd. 

˗ Voor de organisatie van bijeenkomsten op een externe locatie geldt: de projectleider bepaalt 

de maximale groepsomvang op basis van de mogelijkheid om de 1,5 meter afstand en de 

hygiënemaatregelen toe te passen. Het advies is evenwel ook hier om de groepsomvang 

zoveel mogelijk te beperken. 

 

Zoals het er nu naar uit ziet verwachten we vanaf  september we weer meer cursussen te kunnen 

organiseren. Onze projectleiders en docenten bekijken momenteel op welke manier dit veilig kan. 

mailto:m.vanbeek@landschaperfgoedutrecht.nl
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Bijlage 1: schema gezondheidscheck 

 

 


