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Inleiding 

Op zondag 15 maart 2020 gingen alle Nivon-accommodaties dicht als gevolg van de door 

het kabinet afgekondigde maatregelen de ‘coronacrisis’ aan te pakken. Langzaam wordt 

duidelijk dat 1,5 meter afstand voorlopig de nieuwe norm zal zijn.  

 

Aan het Corona Regieteam is gevraagd om met voorstellen te komen voor het weer 

openstellen van de accommodaties. Bijna alle beheercommissies (BHC’s) hebben ideeën 

ingediend over welke mogelijkheden zij zien voor hun accommodatie. Een goede basis om 

algemene richtlijnen op te stellen. Richtlijnen om op een verantwoorde manier open te 

kunnen gaan. Het Regieteam en het Centraal Bestuur zijn blij met deze input. De ideeën en 

plannen van de BHC’s zijn/worden niet afzonderlijk beoordeeld. Als zij op basis van de 

vastgestelde richtlijnen vragen hebben hoe zij deze voor hun accommodatie kunnen 

toepassen, kan het Regieteam wel advies geven.  

 

Het 1,5 meter natuurvriendenhuis in Coronatijd ter inleiding 

Is zo’n natuurvriendenhuis ‘nieuwe stijl’ dan zo anders dan voor 15 maart? Nee toch?   

De gasten zijn nog steeds even welkom. Ze verblijven bij ons op basis van zelfvoorziening. 

Zij krijgen ons vertrouwen en hebben net als anders hun eigen verantwoordelijkheid. Bij deze 

eigen verantwoordelijkheid hoort inmiddels de 1,5 meter wereld en begrijpen gasten dat niet 

alle voorzieningen in deze tijd beschikbaar zijn. De organisatie faciliteert een plek waar 

bewegen met 1,5 meter afstand mogelijk is. De accommodatie moet niet een crime scene 

worden met verboden, stickers, afzettingen etc. We wijzen de gasten op wat wel kan! De 

huiswacht blijft gastheer/-vrouw en wordt geen politieagent. Regels en het gezonde verstand, 

hoe gaan we daarmee om?  
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Een natuurvriendenhuis 

Een natuurvriendenhuis is een accommodatie die wordt beheerd door vrijwilligers van het 

Nivon. Het concept is zoals een hostel, maar zonder winstoogmerk. De accommodatie biedt 

verblijf aan gasten, al dan niet met overnachting. Individuen, gezinnen, stellen, kleine en 

grote groepen verblijven op basis van zelfverzorging en hebben een eigen slaapkamer. 

 

Note: deze richtlijnen zijn opgesteld om de vrijwilligers een houvast te geven tijdens de 

herinrichting van de natuurvriendenhuizen. Het document is voor interngebruik. Naar de 

gasten communiceren we op een andere manier.  
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Uitgangspunten en voorwaarden 

 

Voor het openstellen van de natuurvriendenhuizen is een aantal uitgangspunten en 

voorwaarden gesteld. Deze zijn in de volgende pagina’s puntsgewijs opgesomd. Hierbij 

maken we onderscheid in voorwaarden, zoals verplichtingen vanuit de overheid, en 

richtlijnen waarbij het Centraal Bestuur en het Regieteam regels geven voor landelijke 

maatregelen en handvatten die door de BHC’s kunnen worden gebruikt. 

 

De uitgangspunten en voorwaarden voor het weer open kunnen stellen van de 

natuurvriendenhuizen bestaan uit meerdere lagen: 

 

1. landelijke maatregelen en gezondheidsrichtlijnen RIVM; 

2. regionale en lokale maatregelen (veiligheidsregio/gemeente); 

3. algemene hygiëne richtlijnen RIVM; 

4. landelijk beleid Nivon-natuurvriendenhuizen; 

5. accommodatie-gerichte oplossingen. 
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1. Landelijke maatregelen en richtlijnen RIVM 

De maatregelen van het kabinet en de richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor de Nivon-

accommodaties. Het Centraal Bestuur en het Corona Regieteam houden de ontwikkelingen 

bij en zo nodig worden deze richtlijnen stap voor stap aangepast. 

 

Een week eerder dan aangekondigd, op 6 mei, heeft het kabinet bekend gemaakt dat er 

versoepeling van de maatregelen kan plaatsvinden. Zo is het voornemen om per 1 juli 

gedeelde sanitaire voorzieningen weer open te stellen en ook maatregelen voor 

samenkomsten kunnen mogelijk worden verruimd.  

Op dit moment zijn voor de Nivon-accommodaties o.a. de volgende maatregelen van direct 

belang: 

1. het houden van 1,5 meter afstand; 

2. de algemene gezondheidsrichtlijnen van het RIVM; 

3. de oproep om drukte te vermijden; 

4. de oproep om thuis te blijven in geval van gezondheidsklachten en voor 

risicogroepen; 

5. de maatregelen betreffende samenkomsten; 

6. verbod op evenementen (vergunning- en meldingsplichtig) tot 1september; 

7. gedeelde sanitaire voorzieningen moeten in ieder geval tot 1 juli gesloten zijn. 
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2. Regionale en lokale maatregelen (veiligheidsregio/gemeente) 

Per veiligheidsregio en gemeente kunnen de voorwaarden verschillen waaronder 

openstelling van de accommodaties weer mogelijk is. De BHC’s zullen in contact met de 

betreffende veiligheidsregio en/of gemeente moeten kijken hoe dat voor hun accommodatie 

is. De ervaring is dat de veiligheidsregio’s en/of gemeentes verschillend omgaan met 

‘toestemming’ geven. In sommige gevallen hoeft de BHC enkel te laten weten dat ze 

opengaan en dien je rekening te houden met de uitgegeven noodverordening. Soms zal er 

gevraagd worden om een uitgewerkt plan en moet er goedkeuring komen. Neem in ieder 

geval contact op. Indien er vanuit de veiligheidsregio en de gemeente geen bezwaar is tegen 

openstelling op basis van dat contact, dan pas mag een accommodatie weer open.  

 

Het uitgangspunt is als volgt: 

à Een natuurvriendenhuis valt niet onder landelijke protocollen van hostels of 

groepsaccommodaties. Zij valt onder natuurvriendenhuizen waar door Nivon landelijk 

beleid voor gemaakt is.  

à Een natuurvriendenhuis is een accommodatie die wordt beheerd door vrijwilligers 

van het Nivon. Het concept is zoals een hostel, maar zonder winstoogmerk. De 

accommodatie biedt verblijf aan gasten, al dan niet met overnachting. Individuen, 

gezinnen, stellen, kleine en grote groepen verblijven op basis van zelfverzorging en 

hebben een eigen slaapkamer. 

 

 

Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s, zie hier: 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios 
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3. Algemene hygiëne maatregelen 

De Nivon-maatregelen moeten in ieder geval voldoen aan de algemene hygiëneregels en 

voorschriften; zie https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen. Dit is de minimale eis, die normaal 

ook van toepassing is. 
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4. Landelijk beleid Nivon-natuurvriendenhuizen 

 

4.1.  Algemene uitgangspunten Centraal Bestuur 

Het Centraal Bestuur heeft een aantal algemene uitgangspunten vastgesteld: 

à De veiligheid van gasten en vrijwilligers is het eerste belangrijke uitgangspunt. 

à De natuurvriendenhuizen gaan weer open. De financiële afwegingen daarbij zijn 

op dit moment van minder belang, belangrijker is dat gasten weer in onze huizen 

terecht kunnen en dat vrijwilligers weer actief mee kunnen doen. 

à Huiswachten worden beschermd en (extra) schoonmaakwerkzaamheden 

gebeuren door een professioneel bedrijf. Voor huiswachten die in deze tijd niet mee 

willen of kunnen doen, is alle begrip. Zij blijven thuis. 

à Er worden geen groepsboekingen (vanaf 9 personen) tot 1 september gedaan. 

Hierover is al gecommuniceerd met de BHC’s. 

 

We faciliteren een veilige en verantwoorde situatie met noodzakelijke maatregelen. Verder 

gaan we uit van de medewerking en verantwoordelijkheid van onze gasten. De 1,5 meter is 

een situatie waar iedereen overal buitenshuis mee te maken krijgt en is inmiddels een basis 

waar we vanuit mogen gaan. 

 

Gastvrijheid is belangrijk. We communiceren positief, vertellen wat er wel kan en vertrouwen 

op de verantwoordelijkheid van onze gasten. 

 

 



 Centraal Bestuur 

 

9 
Richtlijnen natuurvriendenhuizen in coronatijd  14-05-2020 

 

4.2 Richtlijnen natuurvriendenhuizen 

 

Algemene te hanteren richtlijnen 

1. Alle regels die buitenshuis gelden, gelden ook in en rondom het natuurvriendenhuis 

(richtlijnen RIVM, maatregelen kabinet). 

2. De regels gelden voor gasten én voor vrijwilligers. 

3. Geen dagbezoek of logees mogelijk, ook geen passanten in huis of op terras. 

4. Alleen vooraf reserveren en zoveel mogelijk vooruitbetalen. Betalingen per pin, niet 

contant. 

5. Speeltoestellen mogen gebruikt worden volgens de regels die ook buiten voor 

openbare speelvoorzieningen gelden; gebruik op verantwoordelijkheid van de gast. 

6. Leveranciers en andere vrijwilligers houden zich ook aan de geldende afspraken en 

melden zich eerst bij de huiswacht of toegang mogelijk is. 

7. Gebruik van de koffiehoek of koffieautomaat in de hal is niet toegestaan. 

8. De BHC’s stellen beschermingsmiddelen beschikbaar voor de huiswacht waar 

gewenst: handschoenen en eventueel niet-medische mondkapjes. Gasten moeten 

zelf voor eventuele beschermingsmiddelen zorgen (eigen verantwoordelijkheid).  

9. De BHC’s stellen voldoende schoonmaakmiddelen beschikbaar, geschikt voor de 

diverse ruimtes. 
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Advies en ter overweging 

10. Dagverblijf is na het uitchecken niet meer mogelijk. In veel natuurvriendenhuizen kan 

een gast na het uitchecken ’s ochtends (11.00 uur) vaak nog in en om het huis 

verblijven en gebruik maken van voorzieningen. Dat is met de coronamaatregelen nu 

niet of veel minder mogelijk, vanwege beschikbaar (privé)sanitair en beschikbare 

verblijfsruimten.  

11. Bij strakke schoonmaaktijden en in- en uitchecktijden kan het verantwoord wisselen 

van gasten goed verlopen. Eventueel kan men vaste incheckdagen (maandag en 

vrijdag) hanteren. Dit geeft ruimte om de schoonmaak goed te organiseren en 

voorkomt meerdere bezoekersstromen op verschillende dagen. Gezocht moet dan 

wel worden naar een oplossing voor gasten die 1 of 2 nachten zouden willen komen.  

12. Geef niet overal looproutes aan, alleen op cruciale punten. Geen pijlen en lijnen door 

het hele huis. Hierbij geldt ons uitgangspunt van eigen verantwoordelijkheid. 
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Hoe bepaal je het aantal gasten dat kan verblijven in een 1,5 meter 

natuurvriendenhuis? 

De huizen zijn zo verschillend. Dat maakt het lastig een eenvoudige norm te bepalen die 

voor ieder huis direct van toepassing is. De hoeveelheid gasten is afhankelijk van de 

inrichting van het huis, de mogelijkheden in de zalen, het gebruik van de keuken en, zolang 

gedeeld sanitair niet mogelijk is, de beschikbaarheid van sanitair.  

 

Wij geven hierbij een richtlijn hoe dit zou kunnen.  

à Tot 1 juli is gedeeld sanitair niet toegestaan. Het beschikbare sanitair zal kunnen 

worden toegewezen als privésanitair aan één huishouden. Gasten bevestigen bij 

boeking dat zij boeken met een huishouden. Dit hoeft niet gecontroleerd te worden, 

we vertrouwen hier op de verantwoordelijkheid van de gast. 

à Bepaal het maximaal aantal huishoudens dat in de accommodatie kan verblijven 

aan de hand van het aantal wc/douches of aantal sanitaire units, afhankelijk van het 

advies van jullie veiligheidsregio.  

à Bekijk of dat aantal huishoudens ook op 1,5 meter kan verblijven in de 

gemeenschappelijke ruimtes en gebruik kan maken van de keuken en stel eventueel 

het aantal huishoudens bij. 

 

Vanaf 1 juli kan mogelijk het gedeelde sanitair worden opengesteld. Zodra daar duidelijkheid 

over is kan het maximaal aantal huishoudens worden bijgesteld en is het aantal 

gasten/huishoudens te bepalen op basis van de inrichting van de gemeenschappelijke 

ruimtes en gebruik van de keuken. 
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Advies: Ga met boekingen tot 1 september voorlopig uit van gebruik als privé sanitair. Het is 

nog onzeker of gedeeld sanitair inderdaad per 1 juli weer mag. Maak gebruik van opties en 

zodra er duidelijkheid is, zet je deze opties om in reserveringen. We streven er naar om 

duidelijkheid hierover zo snel mogelijk te communiceren met de BHC’s. 

 

Richtlijnen gericht op gebruik accommodatie 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de gasten om de 1,5 m afstand ten opzichte van anderen 

in de gaten te houden. De organisatie moet vooral faciliteren om die 1,5 meter norm te 

kunnen waarborgen. Goede communicatie is daarbij belangrijk. Te veel regels en verboden 

geven irritatie. Ook willen we niet een situatie creëren waar gasten elkaar gaan wijzen op 

regels. We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid zoals we altijd doen bij onze gasten. 

Naast het schoonhouden van gebruikte ruimtes, respectvol omgaan met elkaar en meer, 

hoort 1,5 meter afstand houden van elkaar daar nu ook bij.  

 

Wat de BHC kan verwachten aan communicatiehandvatten: 

- landelijke posters met belangrijke maatregelen positief gecommuniceerd; 

- een banner voor bij de ingang met belangrijke aandachtspunten; 

- een format om eigen aanvullende maatregelen in te zetten en te communiceren met 

gasten; 

- teksten om te gebruiken voor website, facebook, nieuwsbrief e.d.; 

- meer handvatten op aanvraag: corona@nivon.nl of specifieke communicatie uitingen: 

communicatie@nivon.nl. 
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Uitgewerkte richtlijnen per onderwerp 

Hieronder zijn diverse onderwerpen uitgewerkt in richtlijnen op basis van de input van de 

BHC’s, diverse afwegingen en landelijke uitgangspunten. 

 

1. 1,5 meter afstand 

Zorg in het hele huis dat gasten 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Daar waar 

dat niet mogelijk is, kijk je naar oplossingen zoals voorrangsregels en eenrichtingswegen. 

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat in het hele huis pijlen en lijnen worden geplakt of 

op elke deur een briefje wat wel of niet te doen. Hou rekening met het gezonde verstand 

van gasten en een gastvrije beleving.  

 

Denk wel aan het herinrichten van de verschillende ruimtes, waarbij er niet meer 

stoelen/tafels geplaatst worden dan het aantal gasten/huishoudens dat maximaal in de 

ruimte kan verblijven én waarbij voldoende loopruimte wordt gecreëerd om aan de 1,5 

meter norm te kunnen voldoen. Dit zal neerkomen op loopruimte creëren van 2,5 meter 

breed. 

 

Creëer voldoende afstand bij de balie tussen gast en huiswacht. Afstand houden is de 

norm, dus een plexiglasafscheiding of anderszins is niet nodig. Daar waar de 1,5 meter 

norm niet kan worden toegepast, kan een afscheiding worden overwogen. Dit is aan de 

BHC’s.  

Laat één persoon tegelijk bij de balie toe, anderen wachten op gepaste afstand. Dus geen 

plexiglas, maar bijvoorbeeld wel een vakje op de grond bij de balie en sleuteloverdracht 

op afstand. 
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 Een idee om algemene drukte te managen in keukens en andere kleinere ruimtes 

Elke gast krijgt bij aankomst een kaart met gaatje erin. Bij de ingang van de betreffende 

ruimte, hangen haakjes, precies het aantal haakjes als het maximaal aantal personen dat 

is toegestaan. Bij toetreden van de ruimte hangt de gast zijn/haar kaartje aan het haakje. 

Zo weet men hoeveel mensen er op dat moment in de ruimte zijn. Bijvoorbeeld: Kunnen 

in jouw keuken maximaal 4 mensen? Dan zijn er 4 haakjes aan de deur bij de ingang van 

de keuken. 

 

2. Keuken 

Hoe de 1,5 meter norm in de keuken kan worden toegepast, is sterk afhankelijk van de 

inrichting van de keuken.  

 

à Hanteer als stelregel dat per huishouden niet meer dan 1 of 2 personen per 

huishouden tegelijk in de keuken mogen, zolang de afstand van 1,5 meter tot 

anderen maar gewaarborgd is. Samen koken en afwassen moet in principe mogelijk 

zijn.  

à Van de gasten wordt -net als anders- verwacht dat zij de plek waar zij gewerkt 

hebben en de inventaris direct na gebruik zelf schoon maken.  

à Buiten de aangewezen ruimtes voor opslag van voeding en dranken (kastjes, 

schappen, mandjes, kratten etc.) mogen geen spullen van gasten staan. 

 

Om het aantal mensen per keer te beperken kan gewerkt worden met een 

inschrijfrooster/tijdslot of een andere oplossing. Ook het kaartsysteem kan hierbij helpen. 
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Denk ook hier weer aan een gastvrije beleving. Inschrijfrooster is geen gebod maar een 

middel. Overweeg ook om in de koelkasten privéruimte toe te wijzen en gebruik te maken 

van mandjes en kratjes en geen losse spullen toe te staan. Het is aan de BHC’s om hier 

een goede invulling aan te geven op basis van de mogelijkheden ter plaatse.  

 

 Extra advies: de evenementenbranche heeft het rustig. Neem contact op met lokale 

horecaondernemers voor een samenwerking. Bijvoorbeeld: een foodtruck in het weekend op 

het terrein een plek geven of de lokale pannenkoekenbakkers bezorg/afhaalmenu laten 

aanbieden aan gasten. Hiermee steun je lokale ondernemers, verminder je de drukte in de 

keuken en bied je de gasten een goede service. 

Een aantal overwegingen die door verschillende BHC’s zijn aangedragen betreffende de 

keukens: 

• eventueel minder gasstellen en/of wasbakken beschikbaar stellen om de afstand tussen 

gasten beter te waarborgen; 

• wel of geen verplicht gebruik van vaatwasmachine;  

• gasten een eigen teiltje meegeven (voor bewaren vieze vaat) met afwasborstel en evt. 

keukenlinnen. 
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3. Huiswachtenruimte 

à De huiswachtenruimte is de privéruimte van de huiswachten. Dit is nu niet anders 

dan normaal. Tref eventueel extra maatregelen om de toegang te beperken. 

à Uiteraard houden de huiswachten de ruimte zelf schoon.  

à Het gebruikte keukenlinnen (en eventueel beddengoed) wordt door de 

huiswachten zelf gewassen en niet door hun opvolger. Het kan ook door de 

huiswacht zelf vanuit huis worden meegenomen.  

à De moltons en onderslopen van de kussens worden na elke huiswachtenperiode 

verschoond. 

 

4. Inventaris 

à Het advies is zo weinig mogelijk zaken voor algemeen gebruik beschikbaar te 

stellen: geen speelgoed, kranten, tijdschriften, puzzels en dergelijke. Gasten kunnen 

dit zelf meebrengen. Dit zal goed gecommuniceerd moeten worden, ook landelijk.  

 

Spullen die duidelijk voor kleine kinderen zijn bedoeld kunnen eventueel wel beschikbaar 

worden gesteld. Indien de BHC wel iets beschikbaar wil stellen dan moeten de gasten 

gewezen worden op hun verantwoordelijkheid en gezonde verstand. Van de huiswacht 

kan/mag niet worden verwacht dat zij alles steeds ontsmetten. Het beschikbaar stellen voor 

de gasten van een spray met papier om te ontsmetten voor en na gebruik, van bijvoorbeeld 

een puzzel, zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. 
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5. Slaapkamers 

à Ook hier geldt de 1,5 meter norm. De stelregel is dat een slaapkamer alleen 

gedeeld wordt met gasten binnen 1 huishouden.  

à De gast is -net als anders- verantwoordelijk voor de schoonmaak van zijn kamer 

tijdens zijn verblijf en hij zorgt voor reguliere schoonmaak van de kamer bij vertrek.  

à De kamer wordt door de gast bezemschoon opgeleverd. 

à Het schoonmaakbedrijf doet vervolgens de ‘hygiëneschoonmaak’, met extra 

aandacht voor handcontactpunten, oppervlakten, bedden en wastafel. Het inzetten 

van een schoonmaakbedrijf voor de hygiëneschoonmaak van de kamers is verplicht. 

Zo worden risico’s voor gasten en huiswachten beperkt. De gast krijgt een schone 

kamer bij aankomst.  

à Na vertrek van de gasten worden de kamers voldoende gelucht voordat de 

volgende gasten komen. Overweeg om de kamers afwisselend te verhuren en een 

periode leeg te laten staan.  

à De moltons op de bedden en de kussen-onderslopen worden na elke verhuring 

verschoond. 

à Bekers, wegwerpdoekjes en vuilniszakjes worden bij aankomst met de sleutel aan 

de gast overhandigd om zeker te zijn van schone spullen. 

 

Deze voorschriften gelden zolang coronamaatregelen gelden.  

Deze extra hygiënemaatregelen worden (deels) doorbelast aan de gasten door een vaste 

bijdrage per boeking per kamer.  De bijdrage hygiënemaatregelen is vastgesteld op 

€ 12,50, zie puntje 10. Financiën. 
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6. Sanitaire ruimtes 

à Ook hier geldt de 1,5 meter norm.  

à Het uitgangspunt is dat gasten zelf in de gaten houden dat zij afstand houden in de 

ruimtes en dat we niet gaan verplichten tot een maximaal aantal mensen.  

à Wijs toilet en douche toe aan een huishouden. 

à Handenwasvoorzieningen moeten zoveel mogelijk beschikbaar zijn, dus niet 

afsluiten. Maar om gebruik en drukte te beperken wordt op verschillende plekken in 

het huis desinfecterende gel aangeboden. Wel dienen er altijd papieren doekjes en 

voldoende zeep beschikbaar te zijn.  

 

Advies: hang nummers op de deuren om de toiletten van elkaar te onderscheiden. Gasten 

zullen veelal in hun ‘eigen ruimte’ zijn (toilet of douchehok) en hier geldt dus een andere 

regel voor dan voor de keuken. 

 

7. Hygiëne algemeen 

à De algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM zijn een minimale vereiste om aan 

te voldoen. 

à De schoonmaak wordt gedaan door een schoonmaakbedrijf op basis van de 

bovengenoemde richtlijnen. Extra hygiënemaatregelen door het schoonmaakbedrijf: 

aanraakpunten in de kamers van vertrokken gasten, toegewezen sanitaire 

voorzieningen van vertrokken gasten en overige aandachtspunten in het huis 

(deurklinken, balie, tafels, stoelleuningen, kranen, lichtknoppen). 

à Daarnaast zijn gasten ook zelf verantwoordelijk voor de ruimtes en spullen die zij 

gebruikt hebben.  
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à Ook deze extra hygiënemaatregelen communiceren in een poster/document met 

de gasten. Hierbij gaan we uit van gastvrije communicatie en vertrouwen in 

medewerking van onze gasten. De standaard verantwoordelijkheid van gasten mag 

positief worden benadrukt bij aankomst.  

à Huiswachten hoeven geen extra schoonmaaktaken op zich te nemen.  

à Wel rekenen we op inzet van alle accommodatiegebruikers en op gezond 

verstand. 

à De BHC’s stellen de volgende middelen ter beschikking: 

1. desinfecterende schoonmaakmiddelen voor de verschillende ruimtes; 

2. desinfecterende handgel op de balie bij binnenkomst; 

3. desinfecterende sprays: 

a. op de balie en bij de pin; 

b. in de zalen; 

c. in de werkkasten; 

d. in de algemene ruimtes  (denk ook de huurfietsen). 

Slaapkamers zijn de ruimte van de gast, daar hoeft de BHC niet voor te zorgen.  

à Het Centraal Bestuur heeft besloten geen centrale inkoop te regelen, maar de 

BHC’s de ruimte te geven eigen middelen te kopen. Dit om snelheid en expertise te 

waarborgen. De extra gemaakte kosten, zolang deze redelijk zijn, worden wel 

centraal betaald. Hou bij de aankoop rekening met ‘groene keuzes’! 

à In de sanitaire ruimtes wordt gebruik gemaakt van zeepdispensers en papieren 

handdoeken.  

à In de keuken en voor de slaapkamers wordt gebruik gemaakt van 

wegwerpdoekjes.  
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Advies en ter overweging: 

• Het advies is om in de keuken geen keukenlinnen beschikbaar te stellen voor algemeen 

gebruik, maar de gast bij aankomst een eigen setje te geven en/of te vragen of zij dit zelf 

willen meebrengen.  

• Het schoonmaakbedrijf kan in de tijd dat sprake is van privésanitair mogelijk minder frequent 

worden ingezet voor deze voorzieningen. 

• Het advies is om het schoonmaakbedrijf op vaste tijden tussen 11.00 en 14.00 uur te laten 

komen. Zo is het aantal mensen in huis om de gewenste afstand te houden beter te 

reguleren, zeker op aankomst- en vertrekdagen.  

 

8. Beschermingsmiddelen 

à Het gebruik van mondkapjes door huiswachten wordt niet aangeraden.  

à De BHC zorgt er wel voor dat niet-medische-mondkapjes beschikbaar zijn in geval 

de huiswacht in een situatie komt dat de 1,5 meter norm niet in stand kan blijven.  

à De BHC stelt voldoende wegwerphandschoenen ter beschikking voor de 

huiswachten. Indien gewenst kunnen huiswachten daarvan gebruik maken bij de 

uitvoering van hun dagelijkse werk.  

à Afstand houden is de norm en we willen de ruimte gastvrij houden. Als we kijken 

naar het dagelijkse leven, dan zijn plexiglasschermen of andere 

afscheidingsmiddelen juist geplaatst op plaatsen waar de 1,5 meter afstand niet in 

acht kan worden genomen. Zolang er bij de balie voldoende afstand kan worden 

gecreëerd, zijn extra maatregelen niet nodig.  
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9. Gedrag gasten 

Om te zorgen dat gasten zich aan de nieuwe norm houden, moeten de spelregels 

duidelijk zijn.  

à Bij de reservering moeten de spelregels al worden meegegeven, vervolgens 

worden uitgereikt bij aankomst en op de kamer bij de gasteninformatie. Dit kan 

worden opgemaakt in een van de bijgeleverde formats. 

à Het naleven van de regels is een verantwoordelijkheid van de gast zelf. We doen 

een beroep op het gezonde verstand en het sociale bewustzijn. 

à De huiswachten zijn geen politieagenten, maar moeten de gasten wel kunnen 

aanspreken als het echt nodig is.  

à Bij het niet naleven van de regels en na een vriendelijk verzoek om zich aan de 

regels te houden, kan uitzetting uit het huis volgen. Dit gebeurt altijd in/na overleg met 

de BHC. Er volgt geen restitutie van het betaalde bedrag.  
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10. Financiën  

à De penningmeester van de BHC stuurt directeur Ron Manuel per mail 

(rmanuel@nivon.nl) een indicatie van de extra kosten.  

à De extra kosten die de BHC’s moeten maken, worden centraal betaald. Facturen 

kunnen worden doorgestuurd naar finance@nivon.nl. 

à De gast draagt bij in de extra hygiënemaatregelen door een vaste bijdrage van € 12,50 

per kamer per boeking. In het reserveringssysteem kan dit als artikel worden aangemaakt, 

dat automatisch wordt toegevoegd net als de toeristenbelasting. Over de implementatie 

wordt nog gecorrespondeerd. 

 

De extra hygiënemaatregelen brengen extra kosten met zich mee, terwijl de inkomsten 

achter zullen blijven als gevolg van het kleiner aantal gasten dat in de huizen kan verblijven. 

Het Centraal Bestuur is zich er van bewust dat dit kan leiden tot negatieve 

exploitatieresultaten. 
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11. Overige aandachtspunten 

1. Verkoop van ijs, wandelkaarten etc. is een keuze van de BHC en zal afhankelijk zijn 

van de vrijwilligers. Advies is om dit wel te bieden en overdracht op afstand te doen, 

pinbetaling en product op balie neerleggen.  

2. Annuleringen in de zomerperiode i.v.m. beperkte openstelling.: indien er nu al meer 

gasten hebben geboekt dan op grond van de richtlijnen mogelijk is, zullen 

annuleringen plaats moeten vinden. De boekingsdatum is uitgangpunt voor het 

bepalen van wie er wel/niet kan verblijven. Ook voor deze annulering vind je 

communicatieadvies in de bijlage. 

Advies: wacht tot circa 2 weken van te voren met annuleren, wellicht worden de 

maatregelen nog verruimd, waardoor er t.z.t. meer mogelijk is dan we nu kunnen 

voorzien. 

3. Het gebruik van de lift is eigen verantwoordelijkheid van de gast. 

 

 

5. Accommodatie gerichte oplossingen 

De huizen zijn zo verschillend. Dat maakt het lastig een eenvoudige norm te bepalen die 

voor ieder huis direct van toepassing is. Er zullen nog maatregelen komen die de BHC zelf 

maakt voor iedere accommodatie. Denk bijvoorbeeld aan de sloep bij De Kleine Rug, het 

verhuur van kano’s bij Lettelbert of het gebruik van trapliften.  
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Tot slot 

 

Deze richtlijnen zijn vastgesteld door het Centraal Bestuur.  De uitwerking is aan de BHC’s.  

Veel BHC’s hebben al zo goed als uitgewerkte plannen liggen om verder mee aan de slag te 

gaan. Het Centraal Bestuur en het Corona Regieteam houden de ontwikkelingen bij en zo 

nodig worden deze richtlijnen stap voor stap aangepast. 

 

De individuele plannen worden niet door het Regieteam en het CB beoordeeld. Net als voor 

gasten geldt een beroep op de eigen verantwoordelijkheid.  

 

Voor vragen en advies kan gewoon contact worden opgenomen met het Regieteam. Het 

delen van ervaringen, tips, knelpunten en oplossingen wordt zeer op prijs gesteld. Dan 

hebben ook andere BHC’s daar baat bij. Het is niet de bedoeling dat alles via het Regieteam 

loopt. Deel ook vooral zelf met andere BHC’s. 

 

Uitgangspunt is een zo normaal mogelijk natuurvriendenhuis, maar met de 1,5 meter norm 

en aandacht voor de hygiëne.  

 

Succes en blijf gezond! 

 

Namens het Centraal Bestuur en het Corona Regieteam 
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Bijlagen 

1. checklist BHC’s voor openen accommodaties 

2. checklist accommodaties ingezette maatregelen 

3. communicatiehandvatten en toelichting 
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Bijlage 1 - Checklist BHC’s voor openen accommodaties  

Helemaal voorbereid? Controleer deze puntjes: 

 

ü Data:  

o Kampeerterreinen en vakantiehuisjes mogen per direct open mits ze voldoen 

aan alle gestelde richtlijnen in het eerder verzonden document. 

o Natuurvriendenhuizen mogen vanaf 1 juni weer open mits ze voldoen aan de 

gestelde richtlijnen (zie hieronder). 

ü Plan van opening is in lijn met de landelijke maatregelen en richtlijnen van RIVM 

ü Plan van opening is in lijn met regionale en lokale maatregelen 

ü De BHC heeft contact gehad met de lokale veiligheidsregio over de opening. 

ü Plan van opening is in lijn met algemene hygiënemaatregelen. 

ü Plan van opening is in lijn met algemene uitgangspunten CB (zie richtlijnen 4.1). 

ü Plan van opening is in lijn met het algemene beleid voor natuurvriendenhuizen 

opgesteld door het Regieteam en Centraal Bestuur (zie richtlijnen 4.2). 

ü De BHC heeft contact gehad met het Centraal Bestuur en het Regieteam over de 

datum van opening. 

ü De penningmeester heeft contact gehad met Ron Manuel over de extra kosten. 

ü De BHC heeft een bevestiging gekregen van Herbert Boerendonk via het CB of het 

Regieteam over de heropening van het huis. 

 

Zijn deze punten afgevinkt? Dan kan jouw huis weer open! 
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Bijlage 2 - Checklist BHC’s ingezette maatregelen 

Helemaal voorbereid? Controleer deze puntjes: 

Vul de lijst eventueel zelf aan met de eigen maatregelen voor jouw accommodatie. 

Algemeen 

Wat  Controle 

Zijn alle ruimtes bij opening professioneel schoongemaakt?  

Er is voldoende gespoeld i.v.m. legionella voorafgaand aan de opening?  

Worden de maatregelen duidelijk gecommuniceerd naar gasten?  

Is de situatie voor spontane bezoekers duidelijk voor zij binnenkomen?  

Is er desinfecterende gel beschikbaar bij binnenkomst?  

Zijn er beschermingsmiddelen voor de huiswacht beschikbaar?  

Staat er desinfecterende spray op de balie en bij het pinautomaat?  

Is er desinfecterende spray aanwezig in de algemene ruimtes  (denk ook 

aan huurfietsen) 

 

  

Inrichting 

Zijn stoelen, tafels en meubilair zo gezet dat 1,5 meter afstand houden 

mogelijk is? 

 

Is de afstand rondom de balie duidelijk aangegeven?  

Is op cruciale punten, waar de 1,5 meter norm in het geding is, duidelijk 

aangegeven wat er van de gast wordt verwacht? 

 

Zijn zaken voor algemeen gebruik weggeruimd of indien wel beschikbaar 

is dan duidelijk aangegeven voor de gast hoe ermee om te gaan? 

 

Is er desinfecterende gel en desinfectiespray aanwezig in de diverse 

ruimtes? 

 

Is ook de buitenruimte (terras) ingericht op basis van 1,5 meter afstand?  

  

Sanitaire voorzieningen 

Is er desinfecterende gel beschikbaar ?    
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Is er een zeepdispenser aanwezig met voldoende zeep?  

Zijn er papieren handdoekjes beschikbaar?  

Worden de maatregelen aangegeven aan de gast?  (iconen)  

Zijn de gezamenlijke sanitaire voorzieningen afgesloten, behalve 

handenwasvoorziening? 

 

Is duidelijk aangegeven wie de toiletten en douches mag gebruiken?  

  

Kamers 

Zijn de kamers schoongemaakt door het schoonmaakbedrijf? 

Is het duidelijk welke kamers in gebruik zijn en welke schoongemaakt 

moeten worden? 

 

De kamers hebben geen bekers of doekjes op de kamer liggen en krijgen 

deze bij aankomst.  

 

Liggen er schone moltons en kussenslopen klaar?  

  

Keuken 

Is de keuken zo ingericht dat 1,5 meter afstand houden mogelijk is?  

Is duidelijk (aangegeven) hoeveel mensen in de keuken mogen?  

Zijn de richtlijnen voor de keuken duidelijk aangegeven?  

Is er desinfecterende gel beschikbaar?  

Hangen er zeepdispensers met voldoende zeep?  

Zijn er papieren handdoeken aanwezig?  

Zijn er goede schoonmaakmiddelen beschikbaar voor gasten, om na 

gebruik direct hun werkplek te reinigen? 

 

Is duidelijk hoe en waar de gasten hun spullen kwijt kunnen?  

  

Werkkasten 

Is er voldoende materiaal aanwezig?  

Zijn schoonmaakmiddelen voldoende aanwezig?  

Is er desinfecterende spray aanwezig?  
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Bijlage 3 – Communicatiehandvatten en toelichting 

Waar vind ik de communicatiehandvatten? 

Alle documenten die door het landelijk bureau ter beschikking worden gesteld kunnen hier 

gedownload worden: Googledrive Communicatie Handvatten 

De komende tijd zal de drive worden aangevuld wanneer nodig. 

 

Waar zijn de communicatiehandvatten voor bedoeld? 

De documenten zijn voor BHC’s om te communiceren over zaken omtrent Corona. Let op: ze 

zijn dus niet bedoeld voor communicatie die geen betrekking heeft op Corona.  

 

Hoe gebruik ik de documenten? 

In de Googledrive vind je verschillende mappen.  

Iconen – om te gebruiken op eigen kanalen (documenten, website, plaatjes) 

Lettertypes – deze kan je downloaden en installeren. Anders werken de formats niet zoals 

ze bedoeld zijn. De lettertypes zijn de huisstijl lettertypes. We gebruiken VAG voor koppen 

en Raleway en/of Arial voor subkoppen en teksten.  

Posters printklaar – deze PDF’s kan je zelf printen of bij een printshop laten printen. Het 

zijn verschillende posters om mee te communiceren met de gasten. 

Poster templates – de Word documenten kan je gebruiken, wanneer lettertypes correct 

gedownload, om aan te vullen of eigen berichten te communiceren. 

Communicatiehandvatten Hoe zeg je dat..? – een document vol teksten en advies die 

BHC’s kunnen gebruiken in verschillende situaties.  

Template gasten informatie bij boeking – een document als basis voor een extra bijlage 

bij een reserveringsbevestiging.  


