
 

  

Natuurwerkdag 2020 gaat door! 

Natuurlijk kan dit alleen als er in november geen extra landelijke coronamaatregelen genomen zijn. Én 

we moeten zorgen dat de werkdag past binnen de RIVM maatregelen en de 1,5 meter maatschappij. 

 

Afstand houden en hygiënemaatregelen,  

zijn de basis voor een mooie natuurwerkdag. 

 

Uitgangspunten:  
- De richtlijnen van het RIVM zijn altijd leidend. 

- Het organiseren van een locatie mag, als je dit liever niet wilt is dat natuurlijk oké.  

- De groepsgrootte per locaties is beperkt tot 40 personen. 

- Alle deelnemers moeten zich vooraf aanmelden via de website. 

- Iedere locatie gebruikt een coronaprotocol of werkinstructie. 

Toelichting op de uitgangspunten: 

Richtlijnen RIVM zijn leidend 

Op dit moment is het lastig inschatten hoe de coronasituatie in november is.  We houden de actuele 

regels goed in de gaten om te bepalen wat de gevolgen zijn voor de Natuurwerkdag. We gaan er voor nu 

in ieder geval vanuit dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden en dat hygiëne heel belangrijk 

blijft. Als er aanvullende overheidsregels komen dan informeren we de locatieleiders hier nog over.  

 

Het organiseren van een locatie mag, als je dit liever niet wilt is dat natuurlijk oké 

Niet iedereen voelt zich er prettig bij om weer (veel) andere mensen te ontmoeten. Voel je als vrij om 

dit jaar het organiseren van de Natuurwerkdag over te slaan. Natuurlijk vinden we dat jammer, maar 

gezondheid en eigen keuzes hierin staan voorop.  

 

Maximaal 40 deelnemers 

Tijdens het werk als iedereen in het bos of op de heide staat, lukt het waarschijnlijk makkelijk om te 

zorgen dat deelnemers 1,5 meter afstand van elkaar houden. Vooral bij aankomst en tijdens de 

koffie/lunchpauze is dit lastiger. Daarom stellen we dat er per locatie maximaal 40 deelnemers mogen 

zijn. Mocht dit tot problemen leiden op jouw locatie, neem dan even contact op met je provinciale 

coördinator.  

 

Alle deelnemers melden zich aan via de website 

Het is op dit moment niet meer verplicht om een gezondheidscheck te doen, maar we weten niet hoe 

dat in november is. Mocht dit wel weer verplicht worden, dan hebben we de contactgegevens van de 

deelnemers nodig. Daarom moet iedereen zich aanmelden met naam, telefoonnummer en e-mailadres. 

Natuurwerkdag 2020 met Coronamaatregelen 



 

 

Hierbij is enkel de uitzondering dat vaste deelnemers van de werkgroep dit niet hoeven te doen. Zij 

kunnen via de locatieleider/coördinator vooraf in het systeem aangemeld worden.  

 

Protocol/werkinstructie: 

De locatieleiders werken volgens het coronaprotocol of werkinstructie van de betreffende provincie, 

eigen organisatie of terreineigenaar. Zonder protocol/werkinstructie kan er geen Natuurwerkdaglocatie  

gehouden worden.  

 
In bijlage 1 staan enkele regels maar vooral veel tips voor het coronaproof organiseren van een 

werkdag. Misschien actualiseren we deze regels en tips de komende maanden, afhankelijk van de RIVM 

coronarichtlijnen. Voor nu is het vast handig om er naar te kijken. De exacte invulling van de werkdag 

volgt na de zomer.  

 

 
  



 

 

Bijlage 1 Tips en regels  voor de Natuurwerkdag locatie 
concept versie 23 juli 2020  

 

 

Voorbereiding 

Tip: Print de werkinstructie uit en hang deze op een goed zichtbare plek op.  

 

Aankomst/ontvangst/afscheid 

Regel: Bij aankomst, ontvangst en afscheid moeten deelnemers geholpen worden om afstand te 

bewaren. Mensen drommen eerder bij elkaar bij koffie, kennismaking, gereedschappen en instructie. 

Zorg dus goed voor de 1,5 meter afstand.  

 

Tips: 
- Bij instructie of uitleg: Geef 1,5 meter aan op de grond. Vraag mensen afstand te bewaren. 

Geef aan hoe de werkdag moet verlopen met de 1,5 meter afstand.  

Catering 
 
Regel: Catering is mogelijk, mits het niet leidt tot direct of indirect contact tussen mensen. Dus houdt 
1,5 meter afstand en voorkom dat je elkaars eten, bekers of servies aanraakt.  
 
Tips: 

- Houd afstand bij de uitgifte van koffie of eten. Zorg voor een brede tafel tussen de 
organisatoren en de deelnemers. Of zet twee tafels tegen elkaar om meer afstand te krijgen. 

- Zorg voor belijning of een looprichting. 
- Zet water en zeep neer of handgel. Zorg voor papieren handdoekjes. 
- Draag handschoenen bij bereiding en uitgifte van eten en drinken. 
- Gebruik papieren bekers. Gebruik papieren suikerzakjes.  
- Maak de knop van de thermoskan regelmatig schoon.  
- Zorg voor wegwerpkommen en –borden of gebruik handschoenen bij het aanraken van servies 

en bestek.  
- Leg koek (met handschoenen aan) los van elkaar neer. Zorg dat mensen niet elkaars eten 

kunnen aanraken bij het pakken. 
- Als je twijfelt, laat je ze een eigen thermoskan en beker meenemen. Of deel voorverpakte koek 

uit (met handschoenen aan). 

- Vraag mensen zelf hun gebruikte spullen weg te gooien 

 
Hygiëne is belangrijk  
Blijf schoonmaken, schoonmaken, schoonmaken. Doe het meteen. Dit geldt voor zitplaatsen en 
gebruiksvoorwerpen, maar ook voor handen wassen.  
 



 

 

Op locatie: aan het werk 

Regel: Organiseer geen werkzaamheden waarbij deelnemers binnen 1,5 meter van elkaar moeten 

werken (bv snoeien en ladder vasthouden).  

 

Tips: 
- Zorg voor een ruime werklocatie. Hou voldoende afstand. Verdeel het werk over meerdere 

plekken in kleine groepjes.  
- Zorg voor belijning of zet de werkplekken af met lint. 
- Zet de locatie af, laat geen spontane deelnemers of toevallige voorbijgangers toe.  
- Gebruik handschoenen om gereedschap klaar te zetten.   

- Deel ongebruikte handschoenen uit aan de deelnemers.  

- Leg het gereedschap neer met ruim afstand. 

- Gebruik de hele dag hetzelfde gereedschap en maak dit schoon aan het einde van de dag. 

Toezicht houden 

Het is altijd verstandig om minstens 1 persoon (vaste vrijwilliger) tijdens de dag toezicht te laten houden 

op veilig werken. Vraag deze persoon ook om toezicht te houden op het houden van 1,5 meter afstand 

door de deelnemers en het houden aan de andere RIVM maatregelen. Geef het goede voorbeeld, roep 

het af en toe en doe het op een leuke manier.  Help de deelnemers om vast te houden aan de 

basisregels. 

 

Communicatie naar deelnemers: 

Een paar dagen vooraf ontvangen de deelnemers van de provinciale coördinatoren een welkomstmail 

met de richtlijnen. Ook wordt per mail de vraag gesteld of zij verkoudheidsklachten hebben. De 

boodschap is: Bij (verkoudheids)klachten, blijf thuis.  

 
 


