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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!  

Lockdown  
Het coronavirus grijpt nog steeds om zich heen. Een overzicht van de maatregelen vind je hier:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-
overzicht-coronamaatregelen 
 
 

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 de RIVM/ Rijksoverheid 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.  

- 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. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
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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 
Tot 5 juni:  
We adviseren de aangesloten vrijwilligersgroepen om de werkzaamheden in deze periode nog zoveel 

mogelijk stil te leggen. Uitzonderingen kunnen we ons voorstellen voor werkzaamheden die met 

maximaal twee personen kunnen worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld bij de Klompenpaden-

brigades, weidevogelgroepen en Meet je Landschap groepen. Waarbij wel geldt: ga zoveel mogelijk 

lopend of op de fiets om je werk uit te voeren en weeg goed af of het werk echt niet kan wachten. 

Vanaf 5juni: 
Het kabinet vindt het verantwoord om de 3e stap van het openingsplan te zetten vanaf zaterdag  5 

juni. Daarmee gaan de meeste locaties in ons land weer open onder voorwaarden. Met 

coronatoegangsbewijzen kan er voor sommige activiteiten meer, zoals meer  bezoekers. Musea en 

monumenten mogen binnen weer open. Voor musea geldt dat er 1 bezoeker per 10 m2 aanwezig 

mag zijn. Zie voor alle details van stap 3  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/28/open-tenzij-in-stap-3-met-voorwaarden-

bijna-alles-open  

Met de versoepeling van de coronamaatregelen is het ook weer mogelijk het vrijwilligerswerk buiten 

in kleine groepen op te starten. Het ministerie van LNV heeft op 31-05-2021 uitleg gegeven op de 

versoepeling van groen vrijwilligerswerk.  

 Vanaf 5 juni zijn de volgende maatregelen van kracht, mits 1,5 meter afstand wordt gehouden: 

- Beheer door vrijwilligerswerk in groepen van maximaal 4 personen (vanaf 30 juni 8 

personen).  Meerdere groepen kunnen gelijktijdig werken, mits ze onderling geen contact 

hebben. 

- Excursies door vrijwilligers alleen mogelijk in groepen van maximaal 4 personen (vanaf 30 

juni 8 personen).   

Als het vrijwilligerswerk noodzakelijk is voor de continuering van dagelijkse werkzaamheden, dan 

mogen organisaties daarvoor een uitzondering maken op de maximale groepsgrootte. Het ministerie 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/28/open-tenzij-in-stap-3-met-voorwaarden-bijna-alles-open
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/28/open-tenzij-in-stap-3-met-voorwaarden-bijna-alles-open
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van LNV berichtte ons daarover: “Er is inderdaad een uitzondering voor groepsverbanden die 

noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijks werkzaamheden van instellingen, bedrijven en 

andere organisaties. Of de natuurvrijwilligers hieronder vallen is afhankelijk van de vraag of de 

werkzaamheden gewoonlijk ook door vrijwilligers worden uitgevoerd, of het noodzakelijk is dat deze 

werkzaamheden nu worden voortgezet en of het groepsverband voor het uitvoeren van die 

werkzaamheden noodzakelijk is. Die beoordeling moet de instelling, het bedrijf of de organisatie zelf 

maken.” 

Te allen tijde: 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.  

˗ 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. 

 

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. 
 

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.  

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/
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Uitleen van gereedschap is weer mogelijk, mits minimaal 3 werkdagen van tevoren is gereserveerd 

via h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl, zie hier voor meer informatie.  

 

3. Cursussen en bijeenkomsten 
Alleen digitale bijeenkomsten en cursussen 
In verband met het beperken van de groepsgrootte organiseren we tot in ieder geval 5 juni 2021 

geen fysieke bijeenkomsten en cursussen (bij LEU of op een externe locatie). Uitzondering hierop zijn 

enkele vaardigheidstrainingen gericht op het behalen van praktijkcertificaten van proeven van 

praktische bekwaamheid die benodigd zijn om het vrijwilligerswerk in natuur- en landschapsbeheer 

veilig te kunnen blijven uitoefenen, of cursussen/bijeenkomsten die noodzakelijk zijn voor de 

continuering van belangrijke werkzaamheden.  

 

De verantwoordelijkheid voor realisatie van de corona richtlijnen wordt gedeeld tussen LEU, de 

cursusleider en de deelnemers aan de cursus. Daarbij geldt in het algemeen de volgende verdeling. 

Waar nodig worden aanvullende afspraken gemaakt en gecommuniceerd. 

 

Landschap Erfgoed Utrecht 

˗ overlegt vooraf met de cursusleider over de gewenste maatregelen om werken binnen de 

basisregels van het RIVM mogelijk te maken tijdens een specifieke training en zorgt ervoor 

dat afspraken hierover worden vastgelegd in een afsprakenlijst en/of checklist 

˗ zorgt voor communicatie over de maatregelen aan de cursisten, 

˗ zorgt ervoor dat het toepassen van de algemene hygiëne maatregelen mogelijk is op cursus 

locaties die zij selecteert, 

˗ zorgt voor aanmelding van de cursisten en daarmee voor het vastleggen van hun 

contactgegevens, 

˗ zorgt voor het bewaren van de contactgegevens gedurende 4 weken, tenzij deelnemers 

toestemming hebben gegeven voor het bewaren van de persoonsgegevens voor andere 

doeleinden, 

˗ zorgt voorafgaand aan de cursusdag of bij aanvang van de cursus voor uitvoering van de last 

minute gezondheidscheck. https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck 

˗ bepaalt indien nodig op basis van nieuwe corona maatregelen dat een cursus moet worden 

gecanceld.  

 

De cursusleider 

˗ zorgt voor uitvoering van en toezicht op de maatregelen tijdens de training, 

˗ zorgt voor de aanwezigheid van voldoende middelen om hygiënisch te werken water, zeep, 

desinfectiegel en doekjes, 

˗ draagt een mondkapje met name op momenten dat hij mogelijk binnen 1,5 meter afstand 

moet komen om instructie te geven, 

˗ zorgt voor aanwezigheid van schone benodigde Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) 

voor de deelnemers, tenzij dit vooraf aan de deelnemers zelf wordt gevraagd, 

˗ is in het bezit van een certificaat veldhulpverlening. Hij heeft standaard FFP2 mondkapjes in 

zijn EHBO doos. Deze zal worden gebruikt bij het verlenen van eerste hulp waarbij 1,5 meter 

afstand niet mogelijk is, 

˗ zorgt ervoor dat het toepassen van de algemene hygiëne maatregelen mogelijk is op cursus 

locaties die hij selecteert,  

mailto:h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl
https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/ik-word-vrijwilliger/ik-ben-al-vrijwilliger/gereedschapsuitleen
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˗ zorgt voor aanwezigheidsregistratie en geeft evt. afwijkingen door aan LEU i.v.m. het 

bewaren van de contactgegevens. 
 

De cursus deelnemers 

˗ volgen instructies op en letten met elkaar ook op het toepassen van de maatregelen 

˗ nemen eigen mondkapjes mee voor waar de 1,5 meter niet te handteren is tijdens de 

training, 

˗ gebruiken gedurende de (meerdaagse) cursus elke dag hun eigen PBM’s, 

˗ tekenen vooraf een aanmeldingsformulier van LEU. Hierin wordt deelnemers erop gewezen 

dat deelname aan de cursus niet mogelijk is bij Corona gerelateerde klachten, 

˗ werken mee aan de last minute gezondheidscheck. 
 

 


