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Advies WOOz: Protocol veldwerken in corona-tijd 
WOOz, 12 juni 2020 
 
Achtergrond en werkwijze 
Op initiatief van de faculteit Geowetenschappen (Aardwetenschappen, Fysische Geografie) is in 
samenwerking met de faculteit Bètawetenschappen (IMAU, Biologie) een protocol ontwikkeld. 
Intussen is dit ook voorgelegd aan alle andere faculteiten, ter inspiratie en ter becommentariëring. 
Doelstelling is het protocol UU-breed te gebruiken. 
 
 
Aandachtspunt 
Een precair onderwerp in dit protocol betreft de verzekering van veldwerk. De WOOz heeft er nu 
voor gekozen om aan te raden dat per geval bij HR te laten toetsen: 
“Neem voor planning en vertrek van het veldwerk contact op met de HR-afdeling van de faculteit 
om duidelijkheid te krijgen over de dekkingsvoorwaarden van de universitaire reisverzekering voor 
het betreffende veldwerk.” 
 
Conclusie 
De WOOz vraagt bij dezen graag goedkeuring van het protocol. Tevens vragen we toestemming 
voor eventuele kleine wijzigingen die na de commentaar-ronde nog worden aangebracht. Met het 
oog op de haast bij vele veldwerkers is nu een snelle goedkeuring gewenst. Uiteraard 
communiceren we later een eventueel gewijzigde, definitieve versie weer met WOB en CvB. 
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Protocol voor opstarten veldwerken in de Corona-tijd 

 
Auteurs:  Geowetenschappen: Aardwetenschappen, Fysische Geografie;  

Bètawetenschappen: IMAU, Biologie 
 
 
Neem voor planning en vertrek van het veldwerk contact op met de HR-afdeling van de faculteit 
om duidelijkheid te krijgen over de dekkingsvoorwaarden van de universitaire reisverzekering voor 
het betreffende veldwerk. 
 
Protocol voor onderzoeks-veldwerk: 
 

• Veldwerken in Nederland kunnen worden opgestart en volgen dit protocol. 
• Voor veldwerk buiten Nederland zijn de richtlijnen van de overheid leidend; veldwerk in 

landen met code oranje of rood is niet toegestaan. 
• In het geval van veldwerk buiten Nederland door studenten is toestemming van de 

Graduate School dan wel het onderwijsbestuur nodig. 
• Veldwerken binnen Europa zijn mogelijk mits er geen negatief reisadvies is (code oranje of 

rood) vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken of wanneer het betreffende land zelf 
reisbeperkende maatregelen heeft genomen.  

• Veldwerken zijn voorlopig niet mogelijk in Afrika, Zuid- en Noord-Amerika en Azië. 
Wanneer landen in deze regio’s naar code geel gaan wordt dit opnieuw bekeken. 
Veldwerken in andere buitenlandse gebieden worden eerst besproken met de vice-decaan 
onderzoek. Zie nadere toelichting expedities en buitenlandse veldwerken hieronder. 

 
• Dit protocol is van toepassing op veldwerken uitgevoerd door UU stafleden en technici, 

evenals Bachelor-, Master-, en stageveldwerkprojecten (1 of 2 studenten). Voor 
veldexcursies t.b.v. onderwijs gelden enkele aanvullende opmerkingen (zie hieronder).  

• De maatregelen van de Rijksoverheid en de RIVM richtlijnen zijn het uitgangspunt. 
• De gebruikelijke ARBO en veiligheidsregels blijven onverminderd van kracht. 
• Bij werken onder leiding van een externe organisatie gelden de (aanvullende) regels van 

deze organisatie naast de UU afspraken. In geval van tegenstrijdigheid dient er overlegd te 
worden over de te hanteren maatregelen. Deze mogen echter niet lichter zijn dan de UU 
afspraken. 

 
• Maak vóóraf een risico-inschatting. Wanneer de Corona-maatregelen of de algemene 

veiligheidsregels niet kunnen worden gevolgd, kan het veldwerk niet doorgaan. Indien je 
twijfelt, overleg dan met de HSE coördinator. 

• Alle deelnemers aan het veldwerk dienen door de veldwerkleider te worden gevraagd naar 
mogelijke Corona-geassocieerde gezondheidsklachten. Bij twijfel wordt de deelnemer 
uitgesloten, of het gehele veldwerk geannuleerd. 

• Beperk het aantal deelnemers zoveel mogelijk: veldwerken worden bij voorkeur uitgevoerd 
met 2 personen, indien nodig tot maximaal 5 personen, indien dit vijf studenten betreft 
mogen deze wanneer nodig (tijdelijk) aangevuld worden met een begeleider. Werk bij 
meerdaagse programma’s en/of herhaalde veldbezoeken met vaste teams. 

• Veldtrips gebeuren met maximaal 5 vaste personen, zodanig dat de veldwerkleider toezicht 
kan houden op het naleven van de regels en afspraken; waar nodig (tijdelijk) aangevuld 
met een begeleider.  

• In het geval van veldexcursies t.b.v. onderwijs vinden deze plaats per fiets en in een 
format waarbij aan de afstandsregels van het RIVM kan worden voldaan. In dit geval zijn 
11 personen toegestaan (9-10 studenten en 1-2 begeleiders). 

• Bij herhaalde veldtrips zo veel mogelijk van vaste teams gebruik maken. 
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• Transport dient zo veel mogelijk gescheiden plaats te vinden, per fiets, auto of openbaar 
vervoer (houd rekening met richtlijnen over mondkapjes). 

• Uitgangspunt is één persoon per auto, maar nooit meer dan 2 personen per auto (dit is 
vooralsnog wettelijk strafbaar). 

• Bezetting van 2 personen in 1 auto mag alleen als dit voor de werkzaamheden (b.v. 
chauffeur en surveyor) of door omstandigheden (bv. vervoer met terreinauto over het 
strand) noodzakelijk is. 

• Geen veldbezoek op drukke locaties / tijdens drukte. Beperk contact met publiek. Indien 
mogelijk kan een veldwerkgebied worden afgezet, en belangstellenden op afstand worden 
gehouden. 

 
• Veldwerkleider is ook Corona-coördinator. 
• Veldwerkleider zorgt voor beschikbaarheid van desinfectiemateriaal. 
• Bespreek de taken vooraf zodat apparatuur door zo min mogelijk mensen worden gebruikt. 
• Beperk cross contaminatie, ontsmet apparatuur regelmatig en bij overdracht en (tijdelijk) 

opbergen, ontsmetten. Dit geldt ook voor de contactoppervlakken van bedrijfsauto’s. 
• Gebruik mondkapjes bij fysiek zware werkzaamheden (minder aerosolen uitstoot). 
• PBM’s en kleding zijn persoonlijk, en worden niet gedeeld tijdens de duur van het veldwerk. 
• Bij terugkeer op lab: volg regels van het laboratorium, maak materiaal extra goed schoon. 

 
Er gelden meer specifieke problemen voor logistiek complexe veldwerken, inclusief berg- en 
zeegaande expedities met eventueel gebruik van schepen en helicopters. Zolang code rood of 
oranje geldt en sommige landen nog in een lockdown zitten of er mogelijk ingaan is het niet zo 
urgent. 
 
Protocol voor logistiek complexe veldwerken: 

• Probeer veldwerk uit te stellen indien mogelijk en verder gelden natuurlijk de regels van 
hierboven. 

• Voor expedities die gebruik maken van helicopters worden de protocols door de 
internationale richtlijnen voor de luchtvaart en van de vliegmaatschappij gevolgd (geen 
specifieke protocollen UU nodig hiervoor). 

• Voor zeegaande expedities worden de protocols door reder/kapitein/chief scientist gemaakt 
en deze moeten worden gevolgd (geen specifieke protocollen UU nodig voor tijdens 
deelname cruise). Deze mogen echter niet lichter zijn dan de UU afspraken. 

• Wees voorbereid op quarantaine periodes vooraf en nadien, zowel voor personeel als voor 
materiaal.  

• Probeer vliegreizen en andere vormen van openbaar vervoer te ontwijken. 
• Zorg voor voldoende bescherming, inclusief hoge kwaliteit mondkapjes tijdens reis van en 

naar veldwerk gebied. 
 


