
 
 
Coronaprotocol Meer Bomen Nu  
 
 

Meer Bomen Nu gaat komende winter buiten in de vrije natuur 1 miljoen bomen verzamelen 
en verplanten. We werken op grote terreinen van 1 tot 1000 hectare. Hier is het eenvoudig 
om afstand van elkaar te houden, maar duidelijke richtlijnen zijn nodig om veilig te kunnen 
oogsten en planten.  
 
Onze richtlijnen zijn gebaseerd zijn op de richtlijnen van het RIVM en richtlijnen voor 
vrijwilligersorganisaties. Dit betreft de volgende maatregelen:  
 
 

• Iedereen krijg bij aankomst instructie over de onderstaande regels.  

• Buiten mogen we in tweetallen samenkomen. Bij aankomst worden vrijwilligers 
daarom direct in tweetallen verdeeld. Er staan op ruime afstand (>10 meter) 
ontsmettingsmiddel en scheppen voorzien van kleurcodes.  

• Je blijft de hele dag werken in je tweetal, houd onderling 1,5 meter afstand en houd 
de hele dag minimaal 10 meter afstand van andere tweetallen.  

• Op terreinen van 2 hectare of groter werken we met maximaal 15 tweetallen (30 
mensen). Op kleinere terreinen is het maximale aantal vrijwilligers lager.  

• Bij aankomst graag je handen ontsmetten bij je pion. 

• Houd de hele dag dezelfde schep.  

• Neem je eigen werkhandschoenen mee.  

• Neem zelf je eigen mok, thee/koffie/water en lunch mee. Wij zorgen voor koeken bij 
de koffie bij je pion.  

• Schud geen handen. 

• Blijf thuis bij gezondheidsklachten (koorts, loopneus en hoesten) en meld je af bij de 
oogstbegeleider.  

• Kom zo mogelijk met de fiets. Als je niet van hetzelfde huishouden bent en toch 
besluit te carpoolen, gebruik dan bij voorkeur een mondkapje in de auto.  Kom je met 
het openbaar vervoer? Probeer dan buiten de spits te reizen als dit mogelijk is. 

• Denk erom dat ook bij het verlaten van de locatie afstand gehouden moet worden.  
 
Het is wat ongezellig werken zo, maar we maken er toch mooie dagen van! We kunnen 
samen iets doen aan de klimaat- en biodiversiteitscrisis doen als we ons aan de 
coronamaatregelen houden. Tot dan!  

 
 


