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Fête de la Nature in coronatijd  

 
Uiteraard volgen we geheel de regels vanuit de Rijksoverheid. Op 9 juli zijn de versoepelde 

maatregelen deels teruggedraaid. Deze aanscherpingen zijn niet van toepassing op Fête en daarom 

kan ons natuurfeest vooralsnog gewoon doorgaan. We adviseren om rekening te houden met een 

maximale groepsgrootte van 30 personen en altijd 1,5 meter afstand te waarborgen.  

In dit document bieden we inspiratie voor leuke activiteiten en geven we tips om jouw feestje in de 

natuur veilig op 1,5 meter afstand te organiseren. 

 

Versie: 19-07-2021 

 

Aan welke organisatievorm kan ik denken? 
Er zijn verschillende organisatievormen waarbij de 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft. Hieronder 

vind je een aantal suggesties ter inspiratie: 

- Markt: zorg voor een entree, laat niet meer mensen toe dan dat er toegestaan/plek is, zorg 

voor voldoende ruimte rondom de kramen en voorzie het terrein van duidelijke looproutes. 

- Picknick: zorg voor vlakken met picknickkleden op het terrein met voldoende ruimte en laat 

mensen hun eigen picknickmand met eten en drinken meenemen.  

- Estafette excursie: stippel een wandel- of fietsroute uit die mensen met bijvoorbeeld een 

kaartje zelf kunnen volgen en laat gezelschappen op vaste tijdstippen vertrekken. Maak 

vooraf duidelijke afspraken over het niet inhalen. Houd er ook rekening mee dat gezinnen 

met kinderen zich langzamer zullen verplaatsen dan volwassenen zonder kinderen. 

- Postenexcursie: stippel een wandel- of fietsroute uit met op een aantal plekken langs de 

route een gids die de deelnemer iets over het gebied kan vertellen.  

- Concert: plaatst stoelen, kleedjes, etc. op gepaste afstand van elkaar. Houd hierbij rekening 

met de samenstelling van je bezoekers, dus enkele plekken, tweetallen, etc. Je kan enkele 

plekken vrij laten voor de toevallige voorbijganger. 

- Speurtocht: zet een speurtocht uit en laat groepjes op verschillende tijdstippen zelf op pad 

gaan. Leen je producten uit? Zorg dan voor desinfectiemiddelen en laat de deelnemers 

vooraf zelf de spullen van de speurtocht reinigen.  
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Wat voor een activiteiten kan ik organiseren? 
Tijdens Fête de la Nature kunnen verschillende soorten natuurfeestjes worden georganiseerd. 

Hieronder tref je een aantal categorieën met voorbeelden aan om je te inspireren. Kijk ook eens naar 

de tips van oud-organisatoren om inspiratie op te doen. Bij het bedenken van een natuurfeestje kan 

het je ook helpen te bedenken: ‘wat maakt iets tot een feestje in de natuur? Welk feestje in de 

natuur zou ik zelf willen bezoeken? Hoe geef ik mijn activiteit een feestelijk tintje?’ 

Culturele en muzikale feestjes 

- Klankschalenfeestje en mantra's zingen in het bos/mooie plek in de natuur 

- Silent disco in een eigen vak of bij een eigen boom in het bos 

- Concert op een mooie plek in de natuur gecombineerd met een picknick 

- Muziekestafette gecombineerd met toneel, cabaret, etc. 

- Schilderles in de natuur 

- Wandelroute met routebeschrijving met op bepaalde plekken toelichting door gids/muzikant 

- Gedichtenroute waarbij gedichten worden voorgedragen op bepaalde mooie plekken van de 

route 

Culinaire feestjes 

- Wildplukwandeling onder leiding van een natuurgids 

- Zoekkaarten-speurtocht voor gezinnen met als afsluiting een proeverij van de gevonden 

planten  

- BBQ in de natuur 

- Een tappaswandeling 

- Organiseer een picknick waarbij iedereen z’n eigen hapjes en drankjes meeneemt 

- Workshop fermenteren 

Flora en fauna feestjes 

- Estafette wandeling met verschillende stops en informatiepunten 

- Een zoekkaarten-bingo-speurtocht 

- Stiltewandeling of blote voetenwandeling 

- Workshop natuurfotografie met je smartphone 

- Stiltewandeling of blote voetenwandeling 

- Sterrenkijken 

- Bodemdieren zoeken 

- Stekjesmarkt 

Sport en spel feestjes 

- Yoga in het park of bos 

- Natuur pubquiz 

- Kubben/badmintonnen/beachball/jeu de boules/koorddansen/hoolahoopen 

https://fetedelanature.nl/organisatietips/tips/
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- Langere wandeltocht met pauzepunten met gids die verhalen vertelt en/of mini-proeverij 

- Natuurbingo 

Overige feestjes 

- Workshop natuurlijk tuinieren, maak van je tuin een feestje 

- Schapenvacht vilten 

- Zeep maken 

- Open tuinenroute 

- Een tuinfeestje 

 

Waar moet ik rekening mee houden in de communicatie richting deelnemers? 
Zodra je weet wat voor een natuurfeestje je wilt organiseren, is het van belang dat je de activiteit 

helder op de website beschrijft. Vraag deelnemers zich van te voren aan te melden per mail of via je 

(afdelings)website en stel een maximum aantal deelnemers in van bijvoorbeeld 50 personen. Dit 

aantal kun je altijd nog aanpassen. Hoeveel mensen er precies aan je activiteit mogen deelnemen is 

afhankelijk van de dan geldende regels vanuit de Rijksoverheid en de ruimte op je activiteitslocatie. 

Hud r  Wijs deelnemers op onze coronaspelregels. Let op, dit document kan de komende maanden 

nog aangepast worden.  

Voor je activiteitsomschrijving kun je denken aan de volgende punten: 

- Wat ga je doen? Wanneer? Hoe laat? Waar? Hoeveel mensen kunnen er deelnemen? Voor 

wie is de activiteit geschikt? Hoe kunnen mensen reserveren? Wat zijn de 

parkeermogelijkheden? Welke maatregelen tref je zodat de activiteit coronaproof is? Wat 

verwacht je van bezoekers om de activiteit coronaproof te laten verlopen? Zie onderstaand 

voorbeeld ter inspiratie. 

 

Voorbeeldomschrijving van Jazzconcert in het weiland met picknick 

Op zaterdag 4 september organiseren we in het weiland van boer Klaas in Dubbeldam een 

jazzconcert met picknick. Op een kleedje kun je in het weiland genieten van een spectaculair 

optreden van de Blue-note Jazzcombo onder begeleiding van Harry Dudok. De kleedjes liggen voor 

je klaar. Je hoeft alleen je picknickmand mee te nemen! 

De picknick  start om 12.30 uur bij de hoofdingang van de boerderij (bij boerderijweg 1) te 

Dubbeldam. Daar is ook gelegenheid voor parkeren. Wacht op anderhalve meter afstand bij de 

organisator en andere deelnemers van de picknick. Je wordt door de organisator naar je 

picknickkleedje gebracht.  Duur van het evenement van 12.30 – 15.00 uur. Tijdens het concert liggen 

de picknickkleden op ruim anderhalve  meter van elkaar en wordt er ook anderhalve meter afstand 

gehouden. 

Kosten: € ……… 

https://fetedelanature.nl/
https://www.ivn.nl/nieuws/ivn-en-coronamaatregelen
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Aanmelden 

Om ons aan de RIVM-richtlijnen te houden, bedraagt het maximaal aantal deelnemers voor deze 

excursie  ….. personen. Deelname aan het evenement is daarom alleen mogelijk na aanmelding. Als 

het maximaal aantal deelnemers is bereikt, is deelname niet meer mogelijk. Vol = vol. 

Aanmelden kan via de groene button onderaan dit bericht of via [website/dit aanmeldformulier]. Na 

de aanmelding krijg je een bevestiging van je aanmelding of het bericht dat deelname niet mogelijk is 

omdat het maximaal aantal aanmeldingen is bereikt. 

 

Tot slot: 

Neem voorafgaand aan ons feestje de spelregels voor deelnemers door. Mondkapjes mogen 
natuurlijk, maar zijn niet verplicht. Meld je af indien je: 

 

- corona hebt; 

- huisgenoten/gezinsleden met corona hebt; 

- korter dan 2 weken geleden bent genezen van het coronavirus; 

- één of meerdere van de volgende symptomen hebt: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, 

benauwdheid, koorts; 

- huisgenoten/gezinsleden bovenstaande symptomen hebben. 

 

Neem zelf desgewenst desinfectie voor je handen mee, en vergeet je picknickmand niet. 

 

Waar moet ik op letten tijdens de activiteit? 
 

Algemeen: 

- Stel een maximum aantal deelnemers in en werk eventueel met tijdsloten.  

- Mijd drukke gebieden en drukke tijdstippen en ga weg als je ziet dat het ergens lastig wordt 

om 1,5 meter afstand te bewaren. Let op: op het niet naleven van de 1,5 meter afstand staan 

hoge boetes voor zowel organisatoren als deelnemers!  

- Bedenk of het gebied het toelaat om 1,5 meter afstand te houden, zeker bij plekken waar je 

even stil staat.  

- Bereid de activiteit voor door er van te voren heen te gaan. Kijk op welke plekken je wilt gaan 

staan en hoe je dan de groep om je heen verspreid neer zet, zodat toch iedereen je verhaal 

goed kan horen. Geef de uitleg eventueel in meerdere kleine groepen. 

- Zorg voor (ecologisch) desinfectiemiddel of vraag deelnemers dit zelf mee te nemen.  

- Neem keukenrol en reinigingsspray mee voor het ontsmetten van eventuele materialen.  

 

Start:  

- Kies een startpunt met voldoende ruimte waar iedereen 1,5 meter afstand kan bewaren.  

- Voer een gezondheidscheck uit met dit formulier.  

- Leg bij de start de regels uit: geen handen schudden en 1,5 afstand bewaren (afstand geldt 

niet voor kinderen <12 jaar). 

https://www.ivn.nl/nieuws/ivn-en-coronamaatregelen
https://ons.ivn.nl/groep-menu/corona-q-a/algemene-updates/registratieformulier-corona
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Afsluiting:  

- Bedankt alle deelnemers voor het volgen van het protocol en vraag desgewenst om nog een 

keer de handen te ontsmetten voor zij de activiteitslocatie verlaten.  

- Zorg dat de deelnemers verspreid weggaan. 


