
 
 

Toolkit  
Oprichten wandelclub tijdens de coronamaatregelen 
 
Wandelen heeft veel voordelen: je kunt het doen op de momenten die jou uitkomen, het is gratis en 
het is ontspannend. Veel mensen lopen samen met hun partner, een sportieve buur of een goede 
vriend(in). Maar het kan ook zo zijn dat je niemand kent om samen mee te wandelen. Een goede 
oplossing hiervoor is het oprichten van een wandelclub. Je ontmoet andere mensen en het is 
bovendien ook nog eens hartstikke gezond. Bovendien drukken wetenschappers ons in deze tijden 
van het coronavirus op het hart: blijf in beweging. 
 
Wij helpen je, met enkele tips, op weg om je eigen wandelclub op te richten.  
 
Het vinden van andere wandelliefhebbers.  

 
Waar en hoe vind je deelnemers als je ze nog niet kent. Vertel in ieder geval 
zoveel mogelijk mensen in je omgeving over je plannen. Zij kunnen met je 
meedenken over andere wandelaars in hun kennissenkring die dit een leuk 
initiatief zouden vinden. Kortom, beginnen in je eigen netwerk is een goed 
begin. 
 
 

Oproepjes plaatsen 
Je kunt bijvoorbeeld een oproep plaatsen om mensen te vinden. Deze oproepjes zou je kunnen 
achterlaten in de supermarkt of je kan een oproepje plaatsen in een lokaal dagblad. Geef bij het 
plaatsen van een oproep altijd zo goed mogelijk aan wie en wat je zoekt.  
Ook via Social Media (bv Facebook of Instagram) kun je oproepjes plaatsen om geïnteresseerden te 
vinden.  Vraag in het bericht ook aan vrienden om jouw oproepje te delen, zodat niet alleen jouw 
vrienden en kennissen het oproepje zullen zien, maar ook de vrienden van vrienden. 
 
Wandelclub vormen 
Het is altijd goed als de wandelclub uit meer dan 4 leden bestaat, als er dan eens één of twee leden 
niet kunnen, kan het toch doorgaan. 
Bespreek hoeveel tijd jullie besteden aan wandelen, hoever je wilt lopen en waar. Houd rekening 
met mensen die wat minder goed ter been zijn. Is de club ook toegankelijk voor deelnemers met een 
rollator? 
 
Routes bepalen 
Iedere week hetzelfde rondje wandelen is niet origineel en wordt op een gegeven moment zelfs een 
beetje saai. Afwisseling en originaliteit zorgen voor meer plezier en voldoening tijdens het wandelen. 
Het feit dat ook iedere keer iemand anders de route bedenkt maakt het voor de andere wandelaars 
spannend wat je deze keer te zien krijgt. Belangrijk is altijd in het achterhoofd te houden dat de route 
nooit langer of zwaarder gemaakt mag worden dan het afgesproken aantal kilometer. Zo blijft het 
voor iedereen leuk en heb je het langst wandelplezier. 
 
TIP: 

 Schrijf vooraf de geplande route uit en laat de route door iemand anders “proeflopen”. Klopt 
de routebeschrijving? Kom je obstakels tegen, waardoor iemand met een rollator de route 
niet kan lopen? 

 Pas de route, daar waar mogelijk, aan. Kun je de route niet aanpassen, geef dan bij 
deelnemers vooraf aan met welke obstakels zij te maken kunnen krijgen. 

 
 



 
 

 

Route bepalen tijdens de coronamaatregelen 
 

 
 
 
 
Zolang de maatregelen gelden is het 
essentieel dat ook de wandelclubjes zich aan 
de maatregelen houden. Het is daarom goed 
om vooraf te weten wie mee wil wandelen, 
zodat vooraf koppels/groepjes gevormd 
kunnen worden (afhankelijk van de 
maatregelen op dat moment).  
 
 
TIP: 
Vermijd drukke gebieden, zoals winkelstraten 
en drukke parken. Zoek een rustig gebied uit 
om in te wandelen. Kom je andere 
wandelaars tegen, houd dan voldoende 
afstand (1,5 meter). 
 
 
 
 
 

 
 
Optioneel: 
Tijdens het wandelen heb je volop de gelegenheid om je omgeving goed in je op te nemen. Let 
daarom extra goed op wat je ziet, hoort, voelt en ruikt. Geef de groep voor iedere wandeling 
bijvoorbeeld een opdracht: probeer zoveel mogelijk verschillende soorten vogels te ontdekken of 
fotografeer zoveel mogelijk planten met je smartphone. Dit is meteen een mooie vorm van afleiding 
in onzekere tijden. 
 
TIPS: 

 Houd bij het vormen van koppels/groepjes rekening met de 
mogelijkheden voor mensen met een rollator: koppel aan iemand 
die kan helpen met de rollator tijdens oversteken en hoge 
stoepranden. 

 

 Zorg voor 3 beschreven routes, zodat elk koppel/groepje om beurten een andere 
kant op loopt. 
Laat na een paar minuten een ander groepje vertrekken, met route 2. 
Vervolgens groepje laten starten met route 3 en dan weer route 1. 

 

 Let erop dat mensen, tijdens het wachten op vertrek, niet als groep bij elkaar gaan staan! 
Houd te allen tijde minimaal 1,5 meter afstand aan. 

 

RIVM-richtlijnen  
Volg altijd de basisregels van het RIVM 
1. Afstand houden 
Borg dat iedereen anderhalve meter afstand (2 
armlengtes) van elkaar kan houden. 
2. Hygiënemaatregelen 
Laat iedereen de hygiënemaatregelen 
nauwkeurig opvolgen: was je handen regelmatig 
met water en zeep, zit niet met je handen aan je 
gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je 
elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je 
neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
3. Gezondheidscheck 
Als iemand gezondheidsklachten heeft, zoals 
verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts 
en/of plotseling verlies van reuk of smaak, dan 
moet die persoon thuisblijven. 
 
Voor de actuele stand van zaken checkt u de 
website van het RIVM: https://www.rivm.nl/ 
 

https://www.rivm.nl/


 
 

 Mocht je elkaar onderweg tegenkomen (het ene koppel/groepje loopt sneller dan 
het andere koppel/groepje) ga dan niet als groep verder, maar groet elkaar hartelijk en loop 
in eigen tempo verder.  

 

 Passeer andere mensen met voldoende afstand. Loop je in een koppel/groepje, ga dan bij 
het tegemoet komen van andere wandelaars achter elkaar lopen. Op die manier is er meer 
ruimte om elkaar te passeren. Wandel je over een smal bospad, stap dan even in de berm. 
Loop je op de stoep, stap dan even van de stoep af of blijf even wachten in een zijweg, totdat 
de tegemoetkomende wandelaar je is gepasseerd. 

 

 Vraag deelnemers na afloop naar hun ervaring. Wat vond je van de route? Heb je obstakels 
ervaren? Zo ja, pas de route dan aan. 

 

 Serveer na afloop een kopje koffie/of thee (al dan niet “to go”), zodat je met elkaar de 
wandeling en eventuele opdrachten door kunt spreken.  
 

!! N.B.: deze tip is uiteraard alleen te gebruiken na het versoepelen van de 
coronamaatregelen !! 

 

 Maak op facebook een pagina aan voor jouw wandelclub. Hierop kunnen de deelnemers hun 
ervaringen delen en foto’s (van de eventuele opdrachten) plaatsen. 
Een leuke bijkomstigheid is dat de wandelclub (nog) meer aandacht krijgt. Hierdoor heb je 
kans dat meer mensen zich willen aanmelden! 

 
 
Voorkomen van blessures 

Vraag de deelnemers goede stevige schoenen aan te trekken. Het 
hoeven echt niet meteen de allerduurste wandelschoenen te zijn. 
Belangrijker is dat je schoenen aan trekt waar je al een tijdje op loopt, 
zodat je minder kans hebt op blaren. 
 
 

 
TIP: 
Trek gemakkelijke kleding aan (niet te warm) en bescherm jezelf goed tegen de regen als dat nodig is. 
 
Houd je aan de maatregelen! 
Blijf binnen als jij of een huisgenoot ziek is 
Ga niet naar buiten als jijzelf (ook milde) klachten hebt als neusverkoudheid, keelpijn, hoesten en/of 
koorts. Blijf ook binnen als een huisgenoot koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. 
 
Houd 1,5 meter afstand 
Houd 1,5 meter afstand bij iedere persoon die niet tot jouw eigen huishouden behoort. Dit geldt voor 
mensen die je tijdens je wandeling passeert, maar ook voor mensen met wie je samen aan het 
wandelen bent 
 
Let op hygiëne, ook onderweg 
Het coronavirus verspreidt zich via vochtdruppels, zoals snot en speeksel. Spuug dus niet op de 
grond. Krijg je onderweg last van een loopneus, snuit je neus dan in een papieren zakdoek en gooi 
deze in een afvalbak. Hoest en nies in je elleboog. Raak onderweg zo min mogelijk voorwerpen aan. 



 
 

Soms ontkom je hier niet aan, bijvoorbeeld bij stoplichtknoppen. Raak je iets aan, ga dan 
daarna niet met je hand in je gezicht. Was bij thuiskomst goed je handen. 
 
TIP: 
Voor meer tips en adviezen, klik op onderstaande link van de ANWB:  
https://www.anwb.nl/wandelen/voorbereiding/wandelen-in-tijden-van-corona 
 
Vragen? 
Heb je nog vragen over of tips om deze toolkit te verbeteren? 
Neem contact op met één van onze opbouwwerkers! 
info@woej.nl of bel 070 205 4750 
 
Voorburg: 
Jessy Crul 
Suzanne Schalkwijk 
 
Leidschendam: 
Mandy van Winden 
Femke Janssen 
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