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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!  

Daarnaast heeft de rijksoverheid een routekaart ontwikkeld waarin de risiconiveaus en maatregelen 
staan weergegeven, zie de publieksversie routekaart op 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/13/risiconiveaus-en-maatregelen-
covid-19  
Momenteel bevinden we ons in de provincie Utrecht in risiconiveau 4; zeer ernstig. Voor een actueel 
overzicht, zie https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/  
 
Tijdelijke verzwaring gedeeltelijke lockdown: extra maatregelen 5 tot en met 18 november 
Aanvullend op deze routekaart voor de gedeeltelijke lockdown gelden voor de periode 4 november 
22 uur tot en met 18 november extra maatregelen. Op 19 november keren we in principe terug naar 
het maatregelenpakket van de routekaart, tenzij de rijksoverheid opnieuw maatregelen treft. 

Waar de verspreiding van het virus daartoe aanleiding geeft kunnen aanvullend lokale maatregelen 
worden getroffen. Houdt de berichtgeving daarover in de gaten. 

Een overzicht van de maatregelen per 4 november 22uur vind je hier: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-
het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven  

Om het virus onder controle te houden, is het belangrijker dan ooit dat we ons aan deze basisregels 
en routekaart houden. Deze 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. 

- Medewerkers en kantoorvrijwilligers werken vanuit huis en gaan alleen naar kantoor als dat 
strikt noodzakelijk is en het gaat om vitale bedrijfsprocessen die niet vanuit huis gedaan kunnen 
worden.  

-  
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- We dringen er op aan dat medewerkers en vrijwilligers zo min mogelijk reisbewegingen maken. 
Mocht je vanwege bovenstaande regel toch naar kantoor moeten met het openbaar vervoer doe 
dat buiten de spits en draag ook bij carpoolen een mondkapje.  

- 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. 

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 
 

5 tot en met 18 november: stilleggen vrijwilligerswerk 
Het motto van de landelijke richtlijnen voor de periode 5 november tot en met 18 november is: blijf 
zoveel mogelijk thuis en vermijd niet-noodzakelijke reizen. In lijn hiermee leggen we de 
werkzaamheden van alle vrijwilligersgroepen in deze periode stil en adviseren alle aangesloten 
vrijwilligersgroepen met klem om hetzelfde te doen. Aangezien tevens geldt dat binnen (niet in de 
thuissituatie) en buiten een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens mag 
bestaan, is het ook om praktische redenen nauwelijks mogelijk om - veilig en verantwoord door te 
laten werken.  

Mochten groepen toch besluiten om door te werken dan gaan we er van uit dat ze dit binnen de 
kaders van de corona maatregelen van de rijksoverheid doen.  

19  november tot half december: werken in kleine groepen vooralsnog mogelijk 
In de periode 19 november tot half december gelden in principe weer de regels van de gedeeltelijke 
lockdown, zoals die zijn ingesteld op 14 oktober. Voor vrijwilligersgroepen buiten geldt dan: 
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˗ In de buitenruimte - waar geen continue doorstroming van mensen is -  geldt vanaf 14 oktober 
een maximum van 4 personen (exclusief kinderen t/m 12 jaar), omdat we in het risicogebied 
zone 4 (zeer ernstig) zitten. Daarbij geldt te allen tijde wel de 1,5 meter afstand regel en de 
hygiëne maatregelen.  
 
Uitzonderingen zijn o.a.:  
Groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden 
van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits het groepsverband niet groter is dan 100 
personen. Wanneer kan een beroep worden gedaan op deze uitzonderingsregel? 
Bij deze uitzondering zijn twee elementen van belang: 
1) Het gaat er om dat mensen/de vrijwilligers onder verantwoordelijkheid van een bepaalde 

organisatie werkzaamheden uitvoeren (en dat deze organisatie er dus ook zorg voor draagt 
dat alle overige maatregelen worden gehandhaafd); 

2) En dat het noodzakelijk is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden. 
 

Wat betekent dit voor vrijwilligers? 
Vrijwilligersgroepen die zelfstandig zijn georganiseerd als VERENIGING vallen onder de 
uitzondering en mogen dus met meer dan 4 personen aan het werk. Mits de werkzaamheden in 
de doelen van de vereniging staan (dus vereniging voor beheer van heemtuin mag wel, een 
zangvereniging die wilgen wil knotten mag niet).  
Vrijwilligersgroepen die zelfstandig zijn georganiseerd als VRIENDENGROEP of STICHTING, mogen 
maar met maximaal 4 personen aan het werk.  

 
NB: Voor iedereen geldt: maximaal 4 personen betekent in groepjes van 4 
Er mogen buiten meer groepjes van 4 werken, zolang er ruim afstand (iig meer dan 1,5 meter) 
tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke afbakening is tussen de groepjes en zij niet 
onderling mengen. Dus: 
- Meerdere groepjes van 4 is buiten toegestaan 
- Meer dan 1,5 meter afstand tussen de groepjes 
- Duidelijke afbakening (bv lint, pionnen of bijvoorbeeld echt op minimaal 50 meter afstand, of 

ochtend- en middaggroep. Bepaal zelf hoe je groepen duidelijk kunt scheiden/afbakenen) 
- Niet mengen (dus ook niet even een praatje maken) 

 
Bekijk echter goed of het wenselijk is om het vrijwilligerswerk te continueren.  

 

˗ Voor binnenruimtes geldt een uitzonderingsregel voor bedrijven, namelijk een maximum van 30 
personen (inclusief kinderen t/m 12 jaar en exclusief personeel), mits goed te ventileren en de 
1,5 meter-regel overal gemakkelijk is na te leven (bijvoorbeeld voor cursussen, 
instructiebijeenkomsten). De organisator bepaalt dan de omvang van de groep. 
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Te allen tijden: afspraken voor vrijwilligerswerk 
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. We vragen 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 buiten de spits en gebruik ook een mondkapje als 
je carpoolt. Voor risicogroepen wordt het vermijden van openbaar vervoer sterk aangeraden. 

˗ Verzamel niet in werkschuren of andere gebouwen. En houd bij het pakken van gereedschap de 
1,5 meter regel aan. 

˗ 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. 
˗ Tijdens bijeenkomsten / vergaderingen in (publieke) binnenruimtes adviseren we om bij 

verplaatsingen een mondkapje te dragen. Dit kan indien gewenst worden afgezet als mensen – 
op 1,5 meter afstand – eenmaal op een (vaste) zitplaats hebben plaatsgenomen. 

˗ 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 weken) de werkroosters 
met naam en contactgegevens. 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 het optreden van één van de 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 en dergelijk veilig weg te gooien. 
 
Houd je aan de afgekondigde maatregelen, ook al ben je het er niet mee eens:  
Er  gelden boetes bij het overtreden van maatregelen 
Groepen die zich niet aan de 1,5 meter afstand houden, lopen het risico op een boete. Ook 
werkgevers kunnen beboet worden als medewerkers zich niet aan de maatregelen houden. Het kan  
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zelfs zo zijn dat het betreffende kantoor wordt gesloten. Organisatoren van bijeenkomsten of 
evenementen krijgen ook een boete 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 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/ 

 
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 Landschapsbeheerploegen Utrecht. In de werkschuur 
gelden de algemene corona richtlijnen en hygiëne maatregelen zoals vermeld in hoofdstuk 1.  
 
In de periode 5 tot en met 18 november is het niet mogelijk gereedschap te lenen. Het je na deze 
periode gereedschap nodig, vraag dit dan minimaal 5(!) werkdagen vooraf aan bij Maarten van Beek ( 
m.vanbeek@landschaperfgoedutrecht.nl ). Dit in verband met de geringe bezetting van het kantoor 
én de planning. 
 
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 houd je aan 
de hygiënerichtlijnen. 

 
Ladderkeuringen 
5 tot en met 18 november: geen ladderkeuringen 
In de periode 5 tot en met 18 november staken we de ladderkeuringen in lijn met de 
overheidsmaatregelen in deze periode.  
 
19  november tot half december: ladderkeuringen vooralsnog mogelijk 
Per 19 november hervatten we het aanbieden van ladderkeuringen buiten. Daarbij gaan we uit van 
de generieke adviezen van het RIVM voor het veilig organiseren van bijeenkomsten buiten.  Je vindt 
de adviezen hier: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-
kader-coronamaatregelen 
 
We werken onder de volgende condities:   
- Ladderkeuringen worden uitsluitend buiten uitgevoerd op landgoed Oostbroek, zodat de 

uitvoerder van LEU de condities waaronder hij keurt zo maximaal mogelijk kan beïnvloeden. 
- Groepen die gebruik willen maken van de keuringen tekenen zich - met contactgegevens - in via 

het keuringsrooster. Dit rooster wordt 4 weken bewaard i.v.m. evt. contactonderzoek. 
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- De ladders worden door maximaal 1 persoon vanuit de vrijwilligersgroep op de afgesproken tijd 

gebracht en gehaald. 
- Bij deze persoon wordt door de uitvoerder van LEU bij aankomst de gezondheidscheck 

uitgevoerd. 
- Voor het overdragen van ladders wassen of ontsmetten de vrijwilliger en de uitvoerder van LEU 

de handen,  wordt 1,5 meter afstand gehouden en worden door beiden de algemene hygiëne 
maatregelen in acht genomen. 

- Op de keuringslocatie zijn mogelijkheden om de handen te wassen en/of te ontsmetten. 
- Voor en na keuring worden de ladders door de uitvoerder van LEU gedesinfecteerd met een 

desinfecterende spray. 
- De uitvoerder draagt handschoenen en – indien gewenst – een mondkapje of gelaatscherm. 
 

3. Cursussen en bijeenkomsten 
 

Cursussen 
Met ingang van 5 november leggen we ons cursusprogramma stil, in ieder geval tot en met de 
kerstvakantie (3 januari 2021). Gezien de ernst van de pandemie willen we maximaal bijdragen aan 
de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, ook in na 18 november, de periode 
van de aangescherpte maatregelen. Dit doen we omdat veel van de deelnemers tot de risicogroep 
behoren, veel vrijwilligersgroepen tenminste tot het einde van dit jaar hun werk hebben neergelegd 
en het geleerde niet of minder in praktijk kunnen oefenen. Daarnaast geeft deze keuze vanuit 
oogpunt van organisatie van de cursussen meer rust/zekerheid. 

Periode 5 tot en met 18 november: geen bijeenkomsten 
In verband met het beperken van de groepsgrootte tot 2 personen binnen cancelen we alle 
bijeenkomsten binnen (bij LEU of op een externe locatie) in deze periode, of vervangen ze door 
digitale bijeenkomsten. We adviseren vrijwilligersgroepen met klem om hetzelfde te doen. 
 
Uitzondering hierop zijn bijeenkomsten die strikt noodzakelijk zijn voor de continuering van de 
dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Het dringende advies 
daarbij is de groepsomvang zoveel mogelijk te beperken. 
 
Periode 19 november tot half december: beperken groepsomvang   
Voor de periode 19 november tot half december blijven we terughoudend in het organiseren van 
bijeenkomsten. Bij de organisatie van bijeenkomsten binnen en op een externe locatie geldt: de 
maximale groepsomvang is 30 personen en 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. 
 
Te allen tijde: algemene richtlijnen voor bijeenkomsten   
Bij de organisatie van bijeenkomsten hanteren we aanvullend de volgende richtlijnen: 
- Te allen tijde de 1,5 meter afstand regel en de hygiëne maatregelen toepassen. De mate waarin 

het werken volgens deze regels mogelijk is (bijvoorbeeld in werkschuren, tijdens lunch en bij 
toiletbezoek) bepalen de omvang van de groep 
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- Het dringende advies daarbij is de groepsomvang zoveel mogelijk te beperken.  
- Bij het organiseren van bijeenkomsten bij LEU hanteren we de volgende voorkeursvolgorde:  

- We blijven in eerste instantie inzetten op de organisatie van digitale bijeenkomsten. 
- Als organisatie digitaal niet mogelijk is, kunnen (wanneer echt noodzakelijk) 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 5 (inclusief 
organisator) worden georganiseerd.  

˗ In het Hoofdhuis op Oostbroek kunnen bijeenkomsten met maximaal 6 (Biljartzaal) of 10 
(Janssenzaal) mensen worden georganiseerd. De Serre en de Salon kunnen niet worden 
gereserveerd. 

˗ Tijdens bijeenkomsten / vergaderingen in (publieke) binnenruimtes dragen we bij verplaatsingen 
een mondkapje. Dit kan indien gewenst worden afgezet als mensen – op 1,5 meter afstand – 
eenmaal op een (vaste) zitplaats hebben plaatsgenomen. 

 
 


