Samen Tuinieren in de anderhalvemetersamenleving:
hoe doe je dat?
Suggesties, adviezen en tips voor spelregels
26 juni 2021 (update)
Nog steeds hebben we te maken met het coronavirus in Nederland. Om verdere
verspreiding van het virus te voorkomen, moeten we ons aan specifieke voorschriften
houden. Bijvoorbeeld: blijf thuis bij verkoudheidsklachten. Sinds maart 2020 hebben we
allemaal, ook volkstuinders en volkstuinverenigingen, vanuit de overheid te maken met anticoronamaatregelen. Stapje voor stapje zijn die in de loop van de afgelopen maanden
aangepast: eerst versoepeld, later weer aangescherpt en nu is er weer een versoepeling
gaande.

De stand van zaken:
Vanwege de vele maatregelen en de vele wijzigingen waarbij menigmaal ook verschillende
veiligheidsregio’s betrokken waren, richten wij ons in dit advies voorlopig op de meest
belangrijke actuele en landelijke maatregelen. Raadpleeg altijd de website van de
rijksoverheid als je vragen hebt over het landelijk beleid en bekijk de website van je
veiligheidsregio als er specifieke lokale maatregelen zijn of komen.

De belangrijkste adviezen voor samen tuinieren, vanaf 26 juni 2021
•

Hou je altijd aan alle adviezen en maatregelen van de rijksoverheid en zeker ook aan
de basisregels: handen wassen, 1,5 meter afstand houden en bij klachten thuis
blijven.

Algemene adviezen
Neem maatregelen waarmee leden en bezoekers samen de risico’s - op besmetting met en
verspreiding van het virus – zoveel mogelijk kunnen beperken.

Hygiënemaatregelen
Het belangrijkst zijn de hygiënemaatregelen, de bekende basisregels die voor iedereen
gelden. Leef deze na en communiceer die duidelijk. In ieder geval:
• Geen toegang tot het tuinpark en daarmee tot de tuin voor mensen met
verkoudheidsklachten of met een huisgenoot die koorts heeft of benauwd is.
• Onder iedere omstandigheid moeten leden en bezoekers 1,5 meter afstand van
elkaar houden, ook op de eigen tuin, tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen.
• Voorkom drukte en vermijd drukte.

Op het tuinpark
• Geef elkaar de ruimte, houd altijd 1,5 meter afstand en voorkom en vermijd drukte.
• Ga naar en van de tuin volgens de kortste en snelste route. Paden zijn alleen bedoeld
om je te verplaatsen, niet om te verpozen.
• Zijn de paden voldoende breed (> 1,5 meter) zodat mensen elkaar zonder risico kunnen
passeren? Is dat niet het geval, maak gedragsafspraken. Je kunt bijvoorbeeld
looproutes met eenrichtingsverkeer instellen. Maak ook gedragsafspraken voor
doodlopende paden. Ook hier geldt weer: geef elkaar de ruimte en hou rekening met
elkaar.
• Parkeerplaats, plein, algemene buitenruimtes: schep voorwaarden dat mensen daar 1,5
meter afstand van elkaar kunnen houden. Breng bijvoorbeeld markeringen aan.
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Bijeenkomsten - buiten
Zijn er bijeenkomsten wenselijk of noodzakelijk, dan kan dat mits iedereen 1,5 meter afstand
kan houden. Er is geen maximale groepsgrootte meer. Dat geldt ook voor het algemeen
werk. Zorg dan dat gereedschap en overige benodigdheden bij de uitgifte en inname wordt
schoongemaakt en ontsmet. Leden delen het aan hun uitgereikte gereedschap niet met
andere leden.

Bijeenkomsten – binnen
Er is geen maximale groepsgrootte voor binnen meer, maar iedereen moet altijd 1,5 meter
afstand van elkaar (kunnen) houden. Is het veilig, verantwoord en noodzakelijk om in een
binnenruimte bij elkaar te komen, zorg dan voor goede ventilatie en hygiënemaatregelen. Wij
adviseren dispensers met handgel bij de ingang en op diverse plaatsen in het clubhuis te
plaatsen. Zorg voor ruime beschikbaarheid hygiënedoekjes en stel duidelijke instructies op
voor zelfhygiëne maatregelen. Zorg voor pedaalemmers waar men gebruikte doekjes
makkelijk kan weggooien. Draag bij voorkeur mondmaskers.
Kantine
Verenigingsgebouwen met horecafunctie (kantine) en terrassen mogen open, maar wel
volgens de overheidsrichtlijnen die gelden t.a.v. de horeca, zoals vaste zitplekken, altijd 1,5
meter afstand en medewerking aan een gezondheidscheck. Laat je wel door de gemeente
voorlichten of die inderdaad opening toestaat.
Zorg daarnaast voor de veiligheid van de barmedewerkers. Creëer afstand, plaats
kuchschermen, werk volgens een hygiëneprotocol uitserveren (bijvoorbeeld aan bar
bestellen, uitserveren op speciale tafel) en laat klanten/gasten bij voorkeur contactloos
betalen.
Toiletten
Ook hier geldt dat gebruikers 1,5 meter afstand moeten kunnen bewaren. Zorg voor een vrije
toegang tot de schoongemaakte sanitaire ruimte (vergeet niet om contactpunten als
deurknop, drukknop spoelbak, kraan ook te reinigen). Maak en vermeld duidelijke
schoonmaak en –gebruikersafspraken en bied voldoende hygiënemiddelen
(voetpedaalemmer, handgel, zeep, schoonmaakdoekjes en dergelijke) aan.
Overige ruimtes zoals een tuinwinkel, bestuurskamer en gereedschapsschuur
Kunnen gebruikers van deze ruimtes onderling 1,5 meter afstand bewaren? Je kunt belijning
op de vloer aanbrengen waardoor het makkelijker is om afstand te houden. Denk ook aan
een deurbeleid (stel een maximaal aantal aanwezigen in volgens bijvoorbeeld de richtlijn van
1 per 5 m2) en veiligheidsmaatregelen zoals kuchschermen en contactloos betalen. De
bekende hygiënemaatregelen moeten gebruikers ook in deze ruimtes kunnen naleven. Bied
handgel aan en streef ernaar dat iedereen eigen apparatuur in gebruik heeft en maak in
ieder geval gedeelde apparatuur schoon voor en na gebruik.

Algemene Ledenvergadering
Vanwege de anti-coronamaatregelen kan een bestuur mogelijk geen (fysieke) Algemene
Ledenvergadering houden. Terwijl de Wet en Statuten bepalen dat dit binnen zes maand na
afloop van het boekjaar moet gebeuren. De Tijdelijke Wet Covid-19 Justitie en Veiligheid
biedt een oplossing. Zie het bericht elders op onze site.

Voorlichting
Stel heldere spelregels op en communiceer die duidelijk op de website, via nieuwsbrieven en
in het clubblad. Zorg er ook voor dat de belangrijkste spelregels voor iedereen te lezen zijn
bij de ingang(en) en op andere belangrijke punten, zoals in of bij het clubhuis.

Contactpunten
Besmetting vindt voornamelijk plaats door niezen, hoesten, praten en via handcontact. Het
coronavirus kan ook – in mindere mate – worden overgedragen worden via oppervlakten.
Denk bijvoorbeeld aan handgrepen en -vatten, deurknoppen, lichtschakelaars, kranen,
kopjes en glazen, bedieningsknoppen van apparatuur, toetsenborden, enzovoorts. We
adviseren om per tuinpark na te gaan welke mogelijke contactpunten er zijn.
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a.
b.
c.

Informeer leden over deze contactpunten en vertel hoe zij bestemming via deze punten
kunnen voorkomen.
Gebruik deze contactpunten zo weinig mogelijk.
Bied schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen aan - en eventueel wegwerphandschoenen
- op die plaatsen waar veelvuldig contact plaatsvindt.

Insteek: tuinpark openhouden
Met duidelijke spelregels kan het tuinpark openblijven en kunnen leden naar hun tuin gaan.
Ook zijn bezoekers welkom in het tuinpark. Dit kan alleen als iedereen zich houdt aan de
overheidsregels en de spelregels van de vereniging.

Vragen over corona en welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn op je locatie?
Op de website van je veiligheidsregio en op de website van de rijksoverheid vind je alle
actuele maatregelen en adviezen.
• algemene pagina over het coronavirus

Twijfel je over bepaalde maatregelen? Heb je behoefte aan advies?
Neem gerust contact met ons op via info@avvn.nl
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