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Coronamaatregelen Landschap Erfgoed Utrecht 
Landelijke uitgangspunten en richtlijnen m.i.v. 26 januari 2022 
 

 
Basisregels 
Houd je overal aan de Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen: 

 

Op het werk 
Werk thuis, tenzij dat niet anders kan. Dit geldt ook voor vergaderingen. Zie Werken op locatie in 

coronatijd | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl en Handreiking thuiswerken   

Buitenwerkzaamheden kunnen niet thuis worden uitgevoerd en kunnen dus door gaan. Deze regels 
gelden voor medewerkers en vrijwilligerswerk gelijk. Werkzaamheden moeten strikt noodzakelijk zijn 
voor het bedrijfsproces.  
 
Hou op werklocaties 1,5 meter afstand. Dit geldt overal, buiten en binnen. Dus op de werkplek 
(voldoende uit elkaar staan of zitten), maar ook in de lift en de kantine. Tijdens verplaatsing wordt 
geadviseerd een mondkapje te dragen. Ook als voor uitvoering van de werkzaamheden 1,5 m afstand 
niet mogelijk is, zoals in de auto. 
 
Rekening met elkaar blijven houden 
LEU roept alle medewerkers en vrijwilligers op om rekening met elkaar te blijven houden. Bij de 
organisatie van bijeenkomsten, werkdagen en op kantoor zal steeds actief de afweging gemaakt 
moeten worden hoe dat zo veilig mogelijk kan voor iedereen. Dat is maatwerk. 
 
Zakelijke bijeenkomsten  

• Vergaderingen met medewerkers: Vergader online tenzij het niet anders kan. Op locatie geen 

Coronatoegangsbewijs (CTB), wel basisregels waaronder 1,5 meter afstand. Tijdens verplaatsing 

wordt geadviseerd een mondkapje te dragen.  

• Vergadering met externen – regels van kantoor gelden, geen CTB nodig. Alleen onder strikte 

voorwaarden mag je een CTB vragen, zie Ondernemers, organisatoren en het 

coronatoegangsbewijs | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

• Zakelijke evenementen (symposium, lezingen, cursussen voor externen). Op locatie CTB 

verplicht, mondkapjes bij verplaatsing, basisregels waaronder 1,5 meter afstand, vaste zitplaats 

verplicht tenzij doorstroomlocatie. Evenementen binnen mogen maximaal 1 bezoeker per 5 

vierkante meter ontvangen tot een maximum van 1.250 bezoekers. 

• Cursussen op locatie binnen en buiten voor medewerkers en interne vrijwilligers: kunnen 

doorgaan indien noodzakelijk voor uitoefening beroep. Geen CTB nodig. Tijdens verplaatsing 

wordt geadviseerd een mondkapje te dragen. Basisregels voor binnen locaties aanhouden, 

waaronder 1,5 meter afstand. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd/werken-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd/werken-in-nederland
file:///C:/Users/TetjeFalentijn/Downloads/211123_Handreiking_Thuiswerken%20(1).pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/ondernemers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/ondernemers
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• Cursussen op locatie binnen voor externe vrijwilligers en bezoekers: CTB is verplicht, mondkapjes 

bij verplaatsing, basisregels waaronder 1,5 meter afstand, alleen van 05:00 tot 22:00 uur, vaste 

zitplaats verplicht.  

• Cursussen op buitenlocatie voor externe vrijwilligers en bezoekers: alleen basisregels gelden, 

waaronder 1,5 meter afstand. 

 
Publieksbijeenkomsten en andere niet- zakelijke bijeenkomsten 

• Toegestaan zijn evenementen met een vaste zitplaats en doorstroomevenementen. Bij een 

doorstroom-evenement is er voortdurend in- en uitloop, zoals een braderie. Zie Coronaregels 

voor evenementen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

• Bijeenkomst binnen: CTB verplicht, mondkapjes bij verplaatsing, basisregels waaronder 1,5 meter 

afstand, alleen van 05:00 tot 22:00 uur, vaste zitplaats verplicht, tenzij doorstroomlocatie. 

Evenementen binnen mogen maximaal 1 bezoeker per 5 vierkante meter ontvangen tot een 

maximum van 1.250 bezoekers. 

• Bezoekersevenement buiten: basisregels, waaronder 1,5 meter afstand. Groepsgrootte heeft 

geen maximum, mits 1,5 meter afstand kan worden gehouden.  

• Registratie, gezondheidscheck en kaartverkoop: U bent verplicht de registratie en een 

gezondheidscheck te doen. U bent verplicht te werken met kaartverkoop (al dan niet gratis). 

• In- en uitstroom: U moet zorgen voor een gecontroleerde in- en uitstroom. 

• U dient afspraken te maken met uw gemeente over deze voorzorgsmaatregelen en hoe u de 

toegangscontrole heeft ingericht. 

 

Vrijwilligerswerk 

• Onbetaald en betaald werk worden als gelijk gezien. Ook voor vrijwilligers gelden daarom de 

regels voor Werken op locatie in coronatijd | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

• Vrijwilligerswerk binnen: werk thuis, tenzij dat niet anders kan. Vrijwilligerswerk op kantoor 

alleen als het niet anders kan.  

• Vrijwilligerswerk buiten: kan niet thuis uitgevoerd worden en mag dus door gaan. Er is voor werk 

geen maximale groepsgrootte. Houd je aan de basisregels, waaronder 1,5 meter afstand. Geen 

maximale groepsgrootte, geen CTB vragen. 

 
Excursies  

• Excursies buiten – Geen maximale groepsgrootte, geen CTB vragen. De basisregels blijven 

belangrijk, waaronder 1,5 meter afstand.  

• Excursies buiten in een (rondvaart)boot of wagen: regels voor recreatief vervoer gelden. Let op: 

1,5 meter is verplicht, CTB vragen. Mondkapjes bij verplaatsing, niet als deelnemers zitten. Zie 

Coronaregels voor recreatie en dagjes uit | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

• Excursies binnen in kasteel, buitenplaats of andere erfgoedlocatie: de regels van culturele 

locaties gelden. CTB vragen aan bezoekers; mensen die aan het werk zijn (ook vrijwilligers) 

hoeven geen CTB te laten zien. Mondkapjes zijn verplicht voor de bezoekers. Medewerkers en 

vrijwilligers zijn niet verplicht mondkapjes te dragen, mits 1,5 meter afstand kan worden 

gehouden. Corona en naar het theater, de bioscoop, het museum of een concert | Coronavirus 

COVID-19 | Rijksoverheid.nl.  

 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/regels-voor-evenementen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/regels-voor-evenementen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd/werken-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/recreatie-dagje-uit
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/naar-theater-bioscoop-museum-of-concert
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/naar-theater-bioscoop-museum-of-concert
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Bezoekerscentra en erfgoed locaties 

• Erfgoedlocaties als kasteel, buitenplaats of molen: de regels van culturele locaties gelden. CTB 

vragen aan bezoekers; mensen die aan het werk zijn (ook vrijwilligers) hoeven geen CTB te laten 

zien. Mondkapjes bij verplaatsing, voor bezoekers en personeel.  Corona en naar het theater, de 

bioscoop, het museum of een concert | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. 

• Bezoekerscentra met en zonder winkel: regels van niet-essentiële dienstverlening: Open van 

05:00 tot 22:00 uur. Er is 1 persoon per 5 m2 toegestaan. Basisregels in acht nemen, waaronder 

1,5 meter afstand. Mondkapjes verplicht, geen CTB vragen. Zie ook Corona en winkelen en 

boodschappen doen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

• Bezoekerscentra met horeca: regels voor Horeca gelden in Horecagedeelte Coronavirus en de 

horeca | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/naar-theater-bioscoop-museum-of-concert
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/naar-theater-bioscoop-museum-of-concert
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/winkels-en-contactberoepen/winkelen-en-boodschappen-doen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/winkels-en-contactberoepen/winkelen-en-boodschappen-doen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen

