
Protocol Excursies en Kampen 

 

 

Hieronder vind je het protocol dat de NJN per 13 oktober heeft geüpdatet n.a.v. de 
wetgeving omtrent het coronavirus, met aanvullingen die trachten de verspreiding op NJN-
activiteiten te voorkomen en die bedoeld zijn om ons maatschappelijk verantwoord op te 
stellen. Allereerst het protocol zelf, wat is onderverdeeld in regels en dringende 
aanbevelingen. De regels zijn niet onderhandelbaar en moeten op elke activiteit hoe dan 
ook worden nageleefd. Deze hebben hun grondslag voornamelijk in de noodverordeningen 
en ander overheidsbeleid. De dringende adviezen zijn bedoeld om mensen die activiteiten 
organiseren te helpen met richtlijnen om risico op verspreiding zo veel mogelijk te beperken. 
Na het protocol leggen we het protocol ook iets verder uit in een toelichting. Dit om zoveel 
mogelijk uit te leggen waarom we deze regels en aanbevelingen instellen zodat iedereen 
ook snapt waarom ze zich aan deze regels moeten houden. 

Na het volgens van deze regels mag je gewoon zonder veel overleg een activiteit 
organiseren, contacteer wel even ons voor het op de site zetten van de activiteiten en het 
algemeen overzicht. HEEL BELANGRIJK: blijf altijd je gezonde verstand gebruiken en 
als je vragen hebt kun je altijd cota@njn.nl contacteren. Wij hebben ook verstand van de 
regels die gelden vanuit de overheid dus daarover kun we je ook antwoorden. Wij willen 
graag meedenken over de vormgeving van wensen en hoe bepaalde dingen toch nog veilig 
georganiseerd kunnen worden. 

Wees je verder bewust dat fouten met opvolgen van overheidsregels en de consequenties 
daarvan een heel negatief effect op de reputatie en financiën van de NJN kan hebben. 
Wees je ook bewust dat dit protocol kan veranderen, twee kanten op.  
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Excursieprotocol 

i. De deelnemerslimiet voor een excursie is 4 personen 
ii. Deelnemers blijven thuis bij ziekteverschijnselen 
iii. Alle deelnemers houden tot elkaar 1,5 meter afstand ten alle tijden 
iv. Reis voor een excursie niet buiten je eigen regio 
v. Vermijd drukte 
vi. Deelnemers nemen een mondkapje mee en zetten deze op in binnenruimtes of in 

gevallen waar de 1,5 meter moeilijk te waarborgen is (bvb. bij het verlenen van EHBO) 
vii. Deelnemers delen geen potjes, vlindernetjes, verrekijkers, telescopen, loepjes, etc. 

tenzij er voldoende gedesinfectinfecteerd wordt 

Kampprotocol 

i. Tot nader order organiseren we geen kampen 
  



Argumentatie en toelichting 
 

Excursieprotocol 

i. De deelnemerslimiet voor een excursie is 4 personen 

Op dit moment zijn gezelschappen van meer dan 4 personen, ook in de buitenlucht, niet toegestaan. 
Het zou kunnen dat dit in de toekomst verandert, of dat er regionale verschillen komen, maar 
momenteel is een excursie van 5 personen of meer dus wettelijk niet toegestaan en mogen NJN’ers 
die dus ook niet organiseren. Het is wel toegestaan om meerdere excursies van 4 personen in 
eenzelfde gebied te organiseren zolang deze excursies geen contact hebben en op geen enkel 
moment eenzelfde gezelschap vormen. 

ii. Deelnemers blijven thuis bij ziekteverschijnselen 

Algemene basisregel van de overheid. Niet onderhandelbaar. Het is belangrijk dat deelnemers hierin 
zelf hun verantwoordelijkheid nemen, een excursieleider kan niet inschatten of iets corona is of 
hooikoorts is. Het wordt excursieleiders aangeraden om op de vooravond of de ochtend van de 
excursie een check te doen bij alle deelnemers. Een aanvulling hierop is dat deelnemers met 
huisgenoten die positief getest hebben of ernstige klachten(zoals koorts) hebben, ook thuis blijven. 

iii. Alle deelnemers houden tot elkaar 1,5 meter afstand ten alle tijden 

Dit is de wet. Iedereen verplicht om in de openbare ruimte 1.5 meter afstand te houden tot de rest. Dit 
geldt vanaf 1 juli niet meer voor deelnemers onder de 18 onderling. Op een excursie waar NJN’ers 
van alle leeftijden zijn kunnen er echter situaties ontstaan die heel ongelijk zijn, waardoor de regels 
vervolgens makkelijker gebroken worden. Als er een kluitje mensen van 17 naar een libel staat te 
kijken is het voor iemand van 18 een stuk moeilijker om afstand te houden en vandaar dat we op 
excursie geen onderscheid maken tussen deelnemers jonger of ouder dan 18. 

iv. Reis voor een excursie niet buiten je eigen regio 

Op dit moment geldt het landelijke advies: ‘reis zo min mogelijk’. Door als NJN alleen in de eigen 
regio excursies te organiseren kunnen we hier het beste uitvoering aan geven. Zo ontlasten we de 
druk op het OV en beperken we het aantal sociale contacten tussen NJN’ers onderling. 

v. Vermijd drukte 

Dit is het dringende advies van de overheid dat we overnemen. In de meeste natuurgebieden is het 
goed mogelijk om afstand te houden maar op sommige plekken kan het op bepaalde dagen erg druk 
worden. Als de lokale overheid ingrijpt door een gebied te sluiten, volg dit dan ook op. Denk hier ook 
over na bij het organiseren van je excursie. 

vi. Deelnemers nemen een mondkapje mee en zetten deze op in binnenruimtes of in 
gevallen waar de 1,5 meter moeilijk te waarborgen is (bvb. bij het verlenen van EHBO) 

vii. Deelnemers delen geen potjes, vlindernetjes, verrekijkers, telescopen, loepjes, etc. 
tenzij er voldoende gedesinfectinfecteerd wordt 

  



Kampprotocol 

i. Tot nader order organiseren we geen kampen 

Volgens de huidige landelijke maatregelen zijn gezelschappen van meer dan 4 mensen niet 
toegestaan. Binnen die maatregel zien wij geen mogelijkheden om kampen te organiseren die 
meerwaarde hebben boven excursies. Bovendien komt er bij een gezamenlijke slaap- en 
eetgelegenheid automatisch een hoger risico op besmettingen, wat uiteraard ongewenst is. 


