Excursies en corona
Vanaf 1 juni kunnen we weer in groepen buiten aan de slag. Belangrijke voorwaarde
daarvoor is het houden van anderhalve meter afstand tot anderen. Bij het geven van
excursies vraagt dit om extra voorzorgsmaatregelen. Deze gelden voor alle excursies,
ongeacht of deze door een medewerker van RAVON/FLORON is georganiseerd of door
vrijwilligers.

Aanmelding en weten wat de afspraken zijn:
-

Excursies gaan door in kleine groepen van maximaal 10 personen, inclusief
excursieleider(s).
Deelnemers melden zich van te voren per mail aan. Bij de aanmelding geven
ze ook hun telefoonnummer op. Als er contactonderzoek nodig is, zijn alle
deelnemers snel te bereiken.
De deelnemers krijgen voor de excursie deze tips en afspraken in hun
mailbox.
Bij de aanvang van de excursie herhaalt de excursieleider de afspraken.

De afspraken:
-

Kom niet naar de excursie als je verkoudheidsklachten hebt.
Kom niet naar de excursie als één van je huisgenoten koorts of
benauwdheidsklachten heeft.
Hou altijd anderhalve meter afstand.
Iedereen kan iemand anders vriendelijk aanspreken als de afstand niet wordt
gerespecteerd.
Als je eigen materialen hebt, neem deze dan mee. (Herkenningsgids, loep,
schepnet, kaart van het gebied…)
Bij aanvang van de excursie ontsmet iedereen zijn handen. De excursieleider
zorgt voor desinfecteermiddel.
Al het materiaal dat gedeeld wordt tijdens de excursie wordt vooraf en
achteraf ontsmet. De excursieleider zorgt voor desinfecteermiddel.
Kijk niet samen op een kaart, zoekkaart of in een boek. De excursieleider zorgt
voor voldoende kopieën zodat iedere deelnemer een eigen exemplaar heeft.
Als de afstand niet gerespecteerd wordt, kan de excursieleider besluiten om
de excursie af te blazen. Dit kan ook gebeuren wanneer deelnemers daar zelf
op aandringen.

Specifiek voor waterexcursies:
-

Probeer zo weinig mogelijk cuvetten door te geven. Wees creatief. Neem
bijvoorbeeld een kampeertafeltje mee om cuvetten op te zetten. Alle
deelnemers kunnen één voor één langslopen om ze te bekijken.
Of zorg dat iedere deelnemer een cuvet heeft.
Zorg voor voldoende emmers, waar de vangst in kan. Zo kunnen deelnemers
ieder met hun eigen emmer aan de slag om de vangst in een cuvet te doen en
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soorten te determineren. Ieder heeft zijn eigen schepnet en schepnetten
worden niet doorgegeven tijdens de excursie.

Specifiek voor planten:
Wil je een plantje in een groep determineren?
Optie 1: Als er meerdere planten staan kan je allen een stukje plantje plukken.
Doe dit niet als dit om een bedreigde soort gaat.
Optie 2: Als er maar één plantje staat, kan je de plant niet doorgeven aan
elkaar. Leg de plant ergens neer en laat deelnemers één voor één de plant
bekijken. Geef de plant niet door, de ander raapt het telkens op. Mocht
determinatie ingewikkeld zijn, dan kan ook afgesproken worden dat één
persoon de plant bestudeert en tegelijk uitlegt hoe hij/zij de determinatie
doorloopt met de Heukels of andere gids. De andere groepsleden houden
voldoende afstand en discussiëren met elkaar.
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