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De Heikop biedt sinds 1954 aan haar bezoekers een unieke locatie te midden van de natuur van de 
Brunssumerheide, om te recreëren en te genieten van hun verblijf op onze Locatie. Oorspronkelijk opgezet 
als buitenplaats voor de verkennerij, faciliteert de Heikop (jeugd)groepen in hun behoefte om op een 
verantwoorde manier te bivakkeren en/of te kamperen in een bosrijke omgeving. Kenmerkend aan de 
(jeugd)groepen die ons bezoeken is dat er steeds sprake is van een groepsleiding die verantwoordelijk is 
voor hun kinderen en hen aansturen. 
 
Om op een verantwoorde manier weer activiteiten te kunnen faciliteren is in dit protocol aan de hand van 
activiteiten beschreven waar kansen op besmetting bestaan en welke maatregelen worden genomen om deze 
te voorkomen. Hierbij wordt uitgegaan van de hygiëne- en afstandsmaatregelen zoals beschreven door het 
RIVM en de door de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport Hugo de Jonge op 11 juni 2020 
goedkeurde protocollen zoals opgesteld door onder andere Scouting Nederland met betrekking tot 
zomerkampen en groepsactiviteiten. De  
 
In de bivakaccomodaties (binnen overnachten) zien wij geen mogelijkheid om met een jeugdgroep te 
overnachten met in acht name van de 1,5 meter regel.  
Hierdoor zullen jeugdgroepen niet binnen overnachten tot nader order. 
  
Binnenactiviteiten overdag zijn mogelijk voor kleine groepen.  

• In het hoofdgebouw maximaal 20 personen ouder dan 12 jaar of bij een mix van kinderen onder 12 
jaar en begeleiding maximaal 25 kinderen en maximaal 5 begeleiders ( dus 30 personen in totaal).  

• In het Henderikxhuis maximaal 6 personen. In elke gebouw maximaal 1 persoon in de toiletruimte. 
 
Het bestuur wijst de familie Erven, beheerders van De Heikop, aan als aanspreekpunt voor de bestaande en 
nieuwe maatregelen in relatie met Corona 
 
Opmerking: Volgens de GGD past binnen de hygiëne maatregelen dat schoonmaken met water en zeep 
afdoende is. Voor ons blijft superbelangrijk dat alle toegepaste middelen biologisch afbreekbaar moeten zijn 
willen er geen problemen ontstaan met de IBA (Individuele behandeling van afvalwater ofwel sceptic tank ) 
 
 
Activiteit bedreiging oorzaak Maatregel 
Materialen 
arriveren 

Te korte afstand Meer dan 1 groep 
gelijktijdig 

Elke groep krijgt een tijdvenster 
aangegeven waarbinnen zij materialen 
mogen uitladen 

Gasten arriveren Te korte afstand Kinderen worden 
door vader, 
moeder of  
anderen gebracht 

Kiss and ride plek op de openbare 
parkeerplaats aan de Toeristenweg te 
Landgraaf. Van daar onder begeleiding 
van hun eigen leiding lopen tot aan de 
Heikop 

Gasten arriveren besmetting Gast is ziek bij 
aankomst 

Screening door eigen groepsleiding voor 
vertrek thuis aan de hand van vragenlijst. 
Kinderen of stafleden met 1 of meerdere 
corona-symptomen blijven thuis. 

Overhandigen borg 
en deelnemerslijst 

Te korte afstand Contact met 
beheerder 

Borg wordt van tevoren overgemaakt en 
deelnemerslijst per e-mail naar 
Beheerder gestuurd. Eventuele mutaties 
tijdens kamp worden per e-mail 
vastgelegd. 
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Activiteit bedreiging oorzaak Maatregel 
Toelichten 
huishoudelijk 
reglement door 
beheerders 

Te korte afstand Contact met 
beheerders 

Huishoudelijk reglement staat op de 
website, huurders dienen dit vooraf af te 
drukken met het verzoek om dit bij aan-
komst te tonen om aan te geven dat dit 
gelezen is, en zelf toe te lichten aan deel-
nemers van het kamp. 
https://www.deheikop.info/reglement 

Aanwijzen 
kampeerterrein 
door beheerders 

Te korte afstand 
 

Hele groep loopt 
mee 

Beheerder wijst de kampleider de plaats 
aan. De groep wacht op onze eigen 
parkeerplaats. 

Bevestiging dat 
kampeerterrein 
schoon is 

Te korte afstand 
bij 
ondertekenen 
controle 
formulier 

Controleformulier 
wordt ondertekend 
door 
groepsleid(st)er en 
beheerder 

Formulier wordt alleen ondertekend door 
groepleid(st)er. Beheerder maakt hiervan 
een foto.  Beheerder bevestigt bij vertrek 
per e-mail het resultaat van controle. 

Opzetten tenten Korte afstand 
tussen 
deelnemers en 
hun leiding 

De activiteit zelf De groepsleiding hanteert de richtlijnen 
zoals vastgesteld door Scouting 
Nederland. 

Vervoer 
kampeermaterialen 
tussen parkeerplaats 
en kampeerveld 

Korte afstand 
tussen 
deelnemers en 
hun leiding en 
andere 
kampeerders 

De activiteit zelf De groepsleiding hanteert de richtlijnen 
zoals vastgesteld door Scouting 
Nederland. 

Gebruik toilet Contact 
besmetting 

Door gezamenlijk 
gebruik toilet 

Elke kamperende groep krijgt 2 toiletten 
toegewezen die alleen door die groep 
worden gebruikt. Toiletdeuren worden 
voorzien van naam van de groep. 
Toiletten worden dagelijks 
schoongemaakt. De groepsleiding maakt 
indien nodig vaker. 
schoon met door ons verstrekte 
schoonmaakmiddelen. Ter plaatse is 
ontsmettingsgel aanwezig ten behoeve 
van schoonmaken deurklinken en 
handen. 

Lopen over het 
terrein 

Korte afstand 
tussen gasten 

Gasten komen 
elkaar tegen op 
pad 

Rechts houden 

Wachten voor toilet Korte afstand 
tussen 
wachtende 
gasten 

Toiletgebouw is 
op een 
conventionele 
manier gebouwd 
waarbij elk toilet 
van buitenaf 
toegankelijk is 

Voor toilet wordt met lint aangegeven 
wat 1,5 meter is. Tevens worden 1,5 
meter waarschuwingsposters 
opgehangen. 
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Activiteit bedreiging oorzaak Maatregel 
met elk een eigen 
buitendeur. 

Gebruik wasruimte Korte afstand 
tussen gasten 
van 
verschillende 
groepen 

Wasruimten zijn 
gebouwd voor 
gezamenlijk 
gebruik 

Wasruimten blijven gesloten. De 
verschillende groepen richten op het 
kampeerterrein wasgelegenheid in 
Scouting-style 

Jerrycans vullen op 
centrale vulplaats 

Korte afstand 
tussen gasten 
van 
verschillende 
groepen 

Vulplaats voor 
gezamenlijk 
gebruik 

Voor vulplaats wordt met lint aangegeven 
wat 1,5 meter is. Tevens worden 1,5 
meter waarschuwingsposters opgehangen 

Slapen Korte afstand 
tussen gasten in 
tent 

Gebruik van 
groepstenten 

De groepsleiding hanteert de richtlijnen 
zoals vastgesteld door Scouting 
Nederland 

Eten Korte afstand 
tussen gasten in 
tent 

Gebruik van 
groepstenten 

De groepsleiding hanteert de richtlijnen 
zoals vastgesteld door Scouting 
Nederland 

Afwassen Korte afstand 
tussen gasten 
tijdens 
afwassen 

Inherent aan 
afwassen 

Afwasruimte blijft gesloten. De 
verschillende groepen richten op het 
kampeerterrein afwasgelegenheid in 
Scouting-style. 

Spelactiviteiten Korte afstand 
tussen gasten 

Contactspelen en -
sporten 

De groepsleiding hanteert de richtlijnen 
zoals vastgesteld door Scouting 
Nederland 

Gast vertoont 
ziekteverschijnsele
n 

Corona 
besmetting 

onbekend De beheerders beoordelen in overleg met 
de groepsleiding of de gast mag blijven 
of naar huis moet 

EHBO- verlenen Corona 
besmetting 

Lichamelijk 
contact tussen 
slachtoffer en 
hulpverlener 

Richtlijnen hanteren zoals 
voorgeschreven door het Nederlandse 
Rode Kruis. De aangepaste EHBO-
richtlijnen in coronatijd zijn te vinden op: 
www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-
verlenen-tijden-corona/ 
Extra beschermingsmiddelen voor 
hulpverlener verstrekken. 

Verstrekken 
middelen door 
beheerders 

Korte afstand Middelen 
doorgeven 

Middelen op een tafel leggen waar deze 
vanaf worden genomen 

Vertrek Korte afstand Drukte op 1 plaats Groepsleiding gaat met hun kinderen 
naar de openbare parkeerplaats aan de 
toeristenweg in Landgraaf waar ze hun 
ouders ontmoeten en huiswaarts gaan. De 
ouders worden erop gewezen om niet 
door te rijden naar De Heikop. 

 
 


