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KENNISMAKEN MET STERRENWACHT COPERNICUS 
MISSIE |KERNACTIVITEITEN | VRIJWILLIGERS | COVID-19 

 

Voor u ligt het Covid-19 protocol van Stichting Volkssterrenwacht Copernicus. Toen in maart 2020 de ernst en 

omvang van de Corona-crisis ten volle duidelijk werd en het Kabinet vergaande maatregelen afkondigde, heeft 

Sterrenwacht Copernicus zijn activiteiten tot nader order opgeschort. Inmiddels heeft het Kabinet een routeplan 

uitgezet waarbij – op voorwaarde dat het virus onder controle blijft – maatschappelijke activiteiten vanaf 1 juni 

2020 geleidelijk aan weer zijn opgestart. Het bestuur van Sterrenwacht Copernicus heeft zich daarom voorbereid 

op een “Anderhalve-Meter-Sterrenwacht”: een samenhangend pakket van maatregelen dat ervoor moet zorgen 

dat vanaf 1 september 2020 onze sterrenwacht weer gedeeltelijk zijn activiteiten kan hervatten, binnen de kaders 

van wat op dat moment mogelijk zal zijn. 

MISSIE 
Stichting Volkssterrenwacht Copernicus is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

De missie van de Stichting Volkssterrenwacht Copernicus is het populariseren van en bekendmaken met weer- en 

sterrenkunde en aanverwante wetenschappen voor een breed publiek. 

KERNACTIVITEITEN 
Om haar doelstelling te verwezenlijken voert Volkssterrenwacht Copernicus in normale omstandigheden de 

volgende kernactiviteiten uit. 

• Publieksopenstelling 

Vanaf 1 september tot 1 juni is de sterrenwacht op vrijdagavond en op elke eerste zaterdagmiddag van de 

maand geopend voor een algemeen geïnteresseerd publiek. Bezoekers worden ontvangen door een team 

van vrijwilligers die korte presentaties geven en vragen beantwoorden, en men kan onder begeleiding 

door de telescopen van de sterrenwacht de nachtelijke hemel of de Zon bewonderen. 

• Bijzondere (landelijke) evenementen 

Ook tijdens bijzondere astronomische evenementen is de sterrenwacht geopend voor een algemeen 

geïnteresseerd publiek. Het gaat daarbij om landelijke evenementen zoals de Nacht van de Nacht, de 

Landelijke Sterrenkijkdagen en het Weekend van de Wetenschap. 

• Ontvangst van groepen en scholen 

Gedurende het jaar worden groepen belangstellenden en scholen ontvangen, waarbij programma’s op 

maat worden aangeboden. 

• Lezingen 

Elke maand organiseert Volkssterrenwacht Copernicus een lezing over een sterrenkundig onderwerp, 

waarvoor externe sprekers worden uitgenodigd. 

• Basiscursus Sterrenkunde 
Elk jaar organiseert Volkssterrenwacht Copernicus een Basiscursus Sterrenkunde. Deze cursus is bestemd 

voor iedereen die een algemeen begrip over de sterrenkunde wil ontwikkelen. 

• Werkgroep Astrofotografie 
Voor mensen met een belangstelling voor het fotograferen van de sterrenhemel organiseert de 

Werkgroep Astrofotografie maandelijkse bijeenkomsten, waarin hemelobjecten worden gefotografeerd, 

en waarin de deelnemers hun kennis en ervaring met elkaar delen. 

• Verkoop van educatieve materialen 
Tijdens openingstijden van de sterrenwacht zijn educatieve sterrenkundige materialen te koop, zoals 

boeken, planisferen en posters. Daarnaast kunnen bezoekers koffie, thee of frisdrank kopen. 

De sterrenwacht is gevestigd aan de Tetterodeweg 27 te Overveen. Het gebouw van de sterrenwacht is bereikbaar 

via de ingang aan de Zeeweg 15 te Overveen. 

Meer informatie over de activiteiten van de sterrenwacht is te vinden op de website. 

Website:  www.sterrenwachtcopernicus.nl   
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VRIJWILLIGERS 
De activiteiten van de sterrenwacht worden uitgevoerd door een enthousiast team van ongeveer 30 vrijwilligers, 

die er met elkaar voor zorgen dat een bezoek aan de sterrenwacht altijd weer het hoogtepunt van de dag is. 

COVID-19 
De Corona-crisis heeft ook voor Sterrenwacht Copernicus grote impact. Jaarlijks weten zeker 1.000 bezoekers in 

alle leeftijden en van alle achtergronden uit de regio Zuid-Kennemerland tijdens de normale wekelijkse 

openingstijden de weg naar onze sterrenwacht te vinden. De lezingen trekken jaarlijks ongeveer 500 bezoekers, en 

tijdens landelijke evenementen zoals het Weekend van de Wetenschap komen vele tientallen extra bezoekers een 

kijkje nemen door onze telescopen.  

Deze activiteiten dragen niet alleen bij aan het verwezenlijken van onze doelstelling als stichting, maar zorgen ook 

voor de inkomsten die nodig zijn voor het voortbestaan van onze sterrenwacht. Voor de instandhouding van onze 

sterrenwacht bedragen de vaste kosten ongeveer € 10.000 per jaar. Een trouwe groep donateurs steunt ons 

jaarlijks, wat tot min of meer zekere inkomsten leidt van ongeveer € 7.000 per jaar. Omdat de stichting geen 

subsidies van de overheid ontvangt, moeten betaalde publieksactiviteiten zoals groepsontvangsten en het geven 

van cursussen zorgen voor een sluitende begroting en ruimte bieden voor investeringen in verbetering van de 

sterrenwacht. 

Het bestuur van Sterrenwacht Copernicus heeft daarom dit Covid-19 protocol opgesteld, waarin de maatregelen 

worden beschreven die het bestuur neemt om vanaf 1 september 2020 weer geleidelijk de publieksactiviteiten te 

hervatten. Bij de voorbereiding van dit protocol is overleg gevoerd met andere publiekssterrenwachten in 

Nederland, en met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) waarin de 

meeste publiekssterrenwachten zijn verenigd. Dit protocol is inhoudelijk beoordeeld en van advies voorzien door 

de GGD Kennemerland, als onderdeel van de Veiligheidsregio. Het advies van de GGD is in het protocol verwerkt. 

Over het protocol is ook afstemming gezocht met de Gemeente Bloemendaal; een reactie van de gemeente is nog 

niet ontvangen. 

Het bestuur volgt de ontwikkelingen rondom Covid-19 op de voet, en zal het protocol afhankelijk van de 

ontwikkelingen aanscherpen of versoepelen. 

 

WIJZIGINGEN 
De versie van 5-10-2020 is aangevuld met afspraken over het dragen van mondkapjes, en vervangt het protocol 

van 15-8-2020.  
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DE ANDERHALVE-METER-STERRENWACHT 
KERNPUNTEN |ALGEMENE MAATREGELEN| SPECIFIEKE MAATREGELEN | COMMUNICATIE 

Sterrenkundigen zijn gewend aan grote afstanden: meestal praten we over Astronomische Eenheden, Lichtjaren 

en Parsecs. In dit hoofdstuk zetten we uiteen hoe we als sterrenwacht concreet invulling geven aan de nieuwe 

afstandsmaat: 1,5 meter. 

Eerst zullen we ingaan op de uitgangspunten van ons Covid-19 protocol, en geven we de kernpunten weer van 

onze maatregelen. Vervolgens gaan we in op algemene maatregelen die in alle omstandigheden en bij alle 

activiteiten van toepassing zijn, zoals regulering van de toegang, algemene hygiëne maatregelen en 

gebouwtechnische maatregelen. Daarna wordt per kernactiviteit van de sterrenwacht aangegeven welke 

specifieke maatregelen worden genomen. We sluiten af met een paragraaf over communicatie en voorlichting 

over onze Covid-19 aanpak. 

 

KERNPUNTEN 
Het bestuur van Sterrenwacht Copernicus heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

• De individuele veiligheid en gezondheid van onze bezoekers en vrijwilligers staat voorop; 

• Door bezoek aan de sterrenwacht kleinschalig en lokaal van aard te houden dragen we bij aan het 

tegengaan van verspreiding van het virus en daarmee aan de volksgezondheid; 

• We streven ernaar de kernactiviteiten op een verantwoorde manier doorgang te laten vinden en daarmee 

onze financiële continuïteit zoveel mogelijk zeker te stellen; 

• We volgen de richtlijnen van het Kabinet en de adviezen van het RIVM, en houden ons aan hetgeen is 

vastgelegd in de regionale Noodverordening; 

• Gelet op de aard van onze activiteiten nemen wij de adviezen en richtlijnen in aanmerking die gelden voor 

bibliotheken, musea en culturele instellingen; 

• We nemen maatregelen volgens het ALARA-principe, waarbij we het risico op besmetting voor onze 

vrijwilligers en bezoekers zo laag houden als redelijkerwijs mogelijk is met de middelen die ons ter 

beschikking staan. 

Kernpunten van onze maatregelen zijn: 

• Vrijwilligers die milde Covid-19 klachten hebben, of die huisgenoten hebben bij wie een Covid-19 infectie 

is vastgesteld, worden niet ingezet voor publieksactiviteiten; 

• Bezoekers die milde Covid-19 klachten hebben, of die huisgenoten hebben bij wie een Covid-19 infectie is 

vastgesteld, kunnen niet deelnemen aan  publieksactiviteiten; 

• We organiseren onze publieksactiviteiten zodanig, dat vrijwilligers en bezoekers te allen tijde 1,5 meter 

afstand tot elkaar kunnen bewaren; 

• Het aantal bezoekers van publieksactiviteiten wordt beperkt, en aanmelden vooraf is verplicht; ook de 

verblijfsduur van bezoekers wordt beperkt; 

• We nemen gebouwtechnische maatregelen gericht op het tegengaan van verspreiding van het virus door 

de lucht; 

• We nemen hygiënische maatregelen gericht op het tegengaan van verspreiding van het virus via 

huidcontact; 

• We communiceren ons protocol met allen die bij onze sterrenwacht zijn betrokken en die onze 

sterrenwacht bezoeken, en zien toe op uitvoering en naleving van de maatregelen. 
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ALGEMENE MAATREGELEN 
De volgende algemene maatregelen worden genomen. 

• Vrijwilligers met gezondheidsrisico worden niet ingezet 
Vrijwilligers die behoren tot risicogroepen worden niet ingezet voor publieksactiviteiten. 

Vrijwilligers die milde Covid-19 klachten hebben, of die huisgenoten hebben waarbij een Covid-19 infectie 

is vastgesteld, worden niet ingezet voor publieksactiviteiten. 

• Bezoekers met gezondheidsrisico hebben geen toegang 

Bezoekers die  milde Covid-19 klachten hebben, of die huisgenoten hebben waarbij een Covid-19 infectie 

is vastgesteld, worden niet toegelaten bij publieksactiviteiten. Bij de deur van de sterrenwacht zal een van 

de vrijwilligers de bezoekers een aantal controlevragen stellen om vooraf samen het risico van het bezoek 

in te schatten.   

• Bij alle publieksactiviteiten is aanmelden vooraf verplicht 
Voor alle publieksactiviteiten is aanmelding vooraf verplicht. We maken hiervoor gebruik van het platform 

EventBrite, waarop voor afgemeten tijdvakken een beperkt aantal kaarten zal worden aangeboden. We 

gebruiken dit platform nu al voor lezingen, maar zullen het ook gaan inzetten voor onze reguliere 

openstellingen. 

• We beperken de verblijfsduur van bezoekers 

We beperken de maximale verblijfsduur van bezoekers aan onze sterrenwacht. Daardoor kunnen we per 

openstelling meer bezoekers toelaten, en tegelijkertijd de 1,5 meter afstand handhaven en tussentijds 

extra schoonmaakrondes uitvoeren. 

• Beperking aantal gelijktijdige bezoekers 
We beperken het aantal gelijktijdige bezoekers tot 8 

personen. Dit geldt voor alle activiteiten. Losse tafels en 

stoelen zullen worden verwijderd, er worden alleen 

staanplaatsen geboden.  

In de boven de Expositieruimte gelegen Koepel met de 

telescopen laten we maximaal 4 bezoekers toe. 

• Fysieke markeringen geven 1,5 meter aan 

Op de vloeren zullen we markeringen aanbrengen die 

aangeven waar bezoekers kunnen gaan staan om 1,5 

meter afstand tot anderen te bewaren. 

• Geen toiletgebruik door bezoekers 

De Werkruimte met daarin het keukentje en het toilet 

zijn niet toegankelijk voor bezoekers. Er kan door hen 

geen gebruik worden gemaakt van het toilet.  

• We reguleren bezoek aan de Koepel 
Bezoekers mogen alleen in groepjes van maximaal 4 

personen naar boven de Koepel in, en weer naar 

beneden. Op die manier vermijden we dat bezoekers 

elkaar op de trap ontmoeten en dan geen afstand 

kunnen houden. 

• We ventileren zoveel mogelijk 
Het gebouw van de sterrenwacht heeft een mechanische ventilatie. Lucht uit de Expositieruimte en uit de 

Werkruimte wordt afgezogen en naar buiten uitgeblazen. De maximum ventilatiecapaciteit bedraagt 890 

m3 per uur. Daarnaast is natuurlijk spuien mogelijk door alle deuren open te zetten. Via de toegangsdeur, 

Expositieruimte, trap en Koepel kan zo langs natuurlijke weg worden geventileerd.  

Voorafgaand aan publieksactiviteiten zal er gespuid worden. Tijdens de publieksactiviteiten wordt de 
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mechanische ventilatie op de hoogste stand gezet. De luchtkanalen en de motor zullen voorafgaand aan 

de openstelling in september extra worden schoongemaakt. 

• We vermijden hand/huidcontact 
In de Expositieruimte bevinden zich verschillende objecten waar bezoekers zelf mee kunnen spelen, of die 

ze kunnen oppakken om te bekijken. Deze objecten zullen worden verwijderd. Tijdschriften worden uit de 

Expositieruimte verwijderd, en de boekenkast zal worden afgedekt met transparant plastic. 

De sterrenkundige boeken en planisferen die we in ons winkeltje verkopen worden onder de glasplaat van 

de balie gelegd in plaats van er bovenop. Contante betalingen worden niet meer geaccepteerd, er kan 

alleen met PIN worden betaald. 

• Handontsmetting voor bezoekers 
Bij de toegang van de sterrenwacht wordt een dispenser met ontsmettende handgel geplaatst. Bezoekers 

moeten hunnen handen reinigen. 

• Mondkapjes 

Overal in het gebouw van de sterrenwacht is het dragen van een mondkapje verplicht. Dit geldt voor 

bezoekers en vrijwilligers. Bezoekers die tijdens een presentatie op een hen aangewezen stoel zitten 

mogen op dat moment het mondkapje afdoen. Een vrijwilliger die een presentatie geeft in de zaal of uitleg 

geeft in de koepel hoeft geen mondkapje te dragen tijdens de presentatie of uitleg.  

• Alleen kijken NAAR de telescoop, niet DOOR de telescoop 
Bezoekers mogen niet meer zelf door de telescoop kijken. Daarmee vermijden we huidcontact met de 

oculairs en met de scherpstelknoppen. Om bezoekers wel een zekere vorm van “kijken in de koepel”-

ervaring te geven zullen we een camera aansluiten op de telescoop, en het beeld daarvan vertonen op 

een beeldscherm dat in de koepel wordt geplaatst. 

• We maken vaker en intensiever schoon 
Voorafgaand en na afloop van elke publieksactiviteit worden alle contactoppervlakken in de sterrenwacht 

gereinigd met wegwerpdoekjes, water en normaal huishoudelijk schoonmaakmiddel. Tijdens de 

publieksactiviteiten wordt bij het wisselen van groepen bezoekers extra schoongemaakt op de 

belangrijkste contactoppervlakken zoals deurkrukken, trapleuning en glasplaat van de balie. 

• Vrijwilligers krijgen beschermingsmiddelen en instructies 
De vrijwilligers krijgen de beschikking over een hesje met de opdruk “Houd 1,5 meter afstand”. De 

Werkruimte en het toilet zijn alleen voor de vrijwilligers toegankelijk. In het toilet wordt de stoffen 

handdoek vervangen door papieren handdoeken, en wordt een instructie opgehangen om het toilet te 

spoelen met de klep omlaag (ter voorkoming van verspreiding via aerosol na spoeling). In de Werkruimte 

kunnen de vrijwilligers koffie, thee of fris drinken. We gebruiken alleen kartonnen bekers die na gebruik 

worden weggegooid, en de suikerklontjes en pot met poedermelk maken plaats voor verpakkingen voor 

eenmalig gebruik. In de Werkruimte houden vrijwiliigers 1,5 afstand van elkaar. 

Alle vrijwilligers zullen bij de start van het nieuwe seizoen een uitgebreide veiligheidsinstructie krijgen, 

zowel op papier als mondeling.  

 

SPECIFIEKE  MAATREGELEN 
Naast de hierboven geschetste algemene maatregelen, die bij alle activiteiten van toepassing zijn, heeft het 

bestuur voor de verschillende kernactiviteiten van onze sterrenwacht nog aanvullende specifieke maatregelen 

genomen. 

• Publieksopenstellingen 

De reguliere publieksopenstellingen op vrijdagavond en zaterdagmiddag worden in omvang beperkt en in 

gestructureerde vorm aangeboden zodat de 1,5-meter norm kan worden gehandhaafd. 

o De openstelling wordt ingedeeld in tijdvakken van 60 minuten;  

o Voor ieder tijdvak worden maximaal 8 bezoekers toegelaten; 

o Er wordt een vast programma aangeboden bestaande uit 3 blokken; blok 1 is gemeenschappelijk, 

blokken 2 en 3 wisselen af: 
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§ Blok 1: Buiten op het terras: algemene introductie, Covid-19 spelregels, en waarnemen 

met het blote oog (8 personen) 

§ Blok 2: Expositieruimte: korte lezing, bezoekers staan op aangewezen plaatsen (4 

personen) 

§ Blok 3: Koepel: bekijken van de telescopen, en bij helder weer via webcam en 

beeldscherm telescoopbeelden bekijken (4 personen). 

Tijdens de publieksopenstellingen zullen er in het winkeltje geen consumpties worden verkocht. 

Toiletgebruik is niet toegestaan.  

• Bijzondere (landelijke) evenementen 

Naar verwachting zullen landelijke evenementen worden afgelast. In elk geval zal het bestuur tot 1 januari 

2021 bij landelijke evenementen de sterrenwacht niet fysiek openstellen voor publiek vanwege de 

verwachte boven-lokale en mogelijk ook boven-regionale toestroom van bezoekers, zeker bij helder weer. 

We zullen in die gevallen een online programma aanbieden. 

• Ontvangst van groepen en scholen 

Tot 1 januari 2021 zullen we – anders dan de reguliere openstellingen – geen groepen of schoolklassen op 

de sterrenwacht ontvangen. Ook kinderfeestjes en partijtjes zijn tot 1 januari 2021 niet mogelijk. 

Activiteiten op scholen worden wel aangeboden. Onze vrijwilligers houden zich dan aan de spelregels en 

protocollen van de betreffende scholen. 

• Lezingen 

Tot 1 januari 2021 zullen er geen lezingen worden georganiseerd. Het bestuur gebruikt de komende 

maanden om te zoeken naar geschikte alternatieve locaties voor de lezingen.  

• Basiscursus Sterrenkunde 

De Basiscursus Sterrenkunde zal in september 2020 in aangepaste vorm doorgang vinden. Het bestuur 

onderzoekt op dit moment 2 alternatieven: 

o Verzorgen van de cursus met maximaal 12 deelnemers in de sterrenwacht; 

o Verzorgen van de cursus met een groter aantal deelnemers, maar dan op een alternatieve locatie. 

Tijdens de cursus worden geen consumpties verkocht, cursisten dienen zelf iets te drinken mee te nemen. 

Toiletbezoek is wel mogelijk. 

• Werkgroep Astrofotografie 
De bijeenkomsten van de Werkgroep Astrofotografie worden tot 1 januari 2021 geannuleerd. 

 

COMMUNICATIE 
Dit protocol is opgesteld door het bestuur van Sterrenwacht Copernicus. Daarbij is gebruik gemaakt van tips en 

ideeën van onze vrijwilligers, ervaringen van andere publiekssterrenwachten in Nederland, de gepubliceerde 

adviezen van het RIVM (www.rivm.nl) en adviezen van REHVA (www.rehva.eu).  

Het protocol is door het bestuur vastgesteld tijdens haar vergadering van 18 mei 2020. Gelet op de voortdurende 

ontwikkelingen zal het een “levend document” zijn, dat op basis van voortschrijdend inzicht zal worden bijgesteld. 

Het protocol is om advies voorgelegd aan de gemeente Bloemendaal en de Veiligheidsregio Kennemerland, in 

casu de GGD Kennemerland. De GGD heeft op een aantal punten verduidelijking geadviseerd; dit advies is 

verwerkt. De gemeente Bloemendaal heeft aangegeven enige tijd nodig te hebben voor een reactie, maar heeft 

vooralsnog niet gereageerd. 

Het protocol is gedeeld met de KNVWS en de overige publiekssterrenwachten in Nederland. 

Het protocol is in juni 2020 besproken met de vrijwilligers. 

Begin augustus is het protocol op basis van de op dat moment beschikbare informatie, richtlijnen, adviezen en 

omstandigheden definitief vastgesteld en heeft het bestuur besloten de publieksactiviteiten van de sterrenwacht 

te hervatten op de wijze zoals in dit protocol is uiteengezet. 
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Het protocol wordt gepubliceerd op de website van Sterrenwacht Copernicus, en de belangrijkste spelregels 

worden in het gebouw van de sterrenwacht door middel van posters onder de aandacht gebracht van onze 

bezoekers. 

 

 

SLOTWOORD 
Met dit protocol heeft Sterrenwacht Copernicus voor ogen om, in samenspraak met hen die bij onze sterrenwacht 

zijn betrokken, een beheersbare en verantwoorde aanpak te presenteren om vanaf 1 september 2020 onze 

publieksactiviteiten weer geleidelijk aan te kunnen opstarten. De sterrenkunde is en blijft een mooi en boeiend 

onderwerp, en een bezoek aan onze sterrenwacht is een leuk en leerzaam lichtpunt in een toch wat donkere 

periode van thuiswerken, economische recessie en beperkingen in het erop uittrekken. 

Namens het bestuur en de vrijwilligers van Sterrenwacht Copernicus wensen wij u een goede gezondheid, en 

nodigen wij u vanaf 1 september graag uit in onze prachtige Anderhalve-Meter-Sterrenwacht! 	
 

Bestuur Stichting Volkssterrenwacht Copernicus 
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KIJKEN 
LEREN 
BEGRIJPEN 
VERWONDEREN 
 
Kom kijken naar Zon, Maan, planeten en verre 
sterrenstelsels. Gewoon met je blote oog, of met 
één van onze moderne telescopen. En altijd onder 
deskundige begeleiding. 
Wil je leren hoe je zelf sterrenbeelden, planeten en 
verre sterrenstelsels en nevels kunt vinden? Koop 
onze planisfeer, en laat je uitleggen hoe je zonder 
computer of telefoon in een handomdraai je weg 
kunt vinden aan de hemel. 
Wil je begrijpen hoe ons Heelal in elkaar zit? Wil je 
weten hoe onze Zon werkt? Benieuwd waarom we 
altijd de zelfde kant zien van de Maan? Of 
nieuwsgierig naar zwarte gaten en exo-planeten? 
Kom dan naar een van onze lezingen, of volg onze 
cursus Basiskennis Sterrenkunde. 
Blijf je verwonderen over de stille schoonheid van 
ons universum! Neem je familie en vrienden mee, en 
geniet samen met anderen van een blik door onze 
telescoop, van leerzame mini-lezingen, en van een 
goed gesprek. En dat alles onder het genot van thee, 
koffie of frisdrank. Bij mooi weer natuurlijk onder 
een stralende sterrenhemel! 

Postadres: Postbus 2507, 2002 RA HAARLEM 

Routeplanner: Zeeweg 15 Overveen 

Telefoon: 023-5383339 (tijdens openingsuren) 

Mail: info@sterrenwachtcopernicus.nl 

Web: www.sterrenwachtcopernicus.nl 

Bank: NL59 INGB 0003 1593 15 

KvK: 41222379 

ISSN: 1872-3705 

 


