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1. Veiligheidseisen 

1.1 Inleiding 

Veldwerken en excursies zijn essentiële onderdelen van de studie Aardwetenschappen. De 

verschillende excursies en veldwerken zijn nodig om studenten, bijvoorbeeld, te laten ondervinden 

hoe gesteenten, fossielen en mineralen er in het veld uitzien, om de vormingsprocessen van een 

breed scala van geologische structuren, milieus en landschapsvormen te leren herkennen, om te 

leren waarnemingen te verrichten waarmee geologische en/of geomorfologische kaarten 

geconstrueerd kunnen worden, en om expertise te verkrijgen in het integreren van veel 

waarnemingen tot een geologische/landschappelijke geschiedenis van een bepaald gebied. Tijdens 

excursies en veldwerken leren studenten ook om te gaan met een aantal aardwetenschappelijke 

instrumenten, van kompas tot geavanceerde meetapparatuur.  

Door deze veldwerken en excursies onderscheidt de studie Aardwetenschappen zich van andere 

studies: een gedeelte van de studieduur wordt in het veld doorgebracht. Deze specifieke studie-

eigenschap, waarmee aankomende studenten i.h.a. weinig ervaring hebben, vraagt om speciale 

aandacht m.b.t. de veiligheid bij het werken in het buitenterrein. Deze nota bevat voorschriften om 

de veiligheid voor deelnemers aan excursies en veldwerken te regelen en de verantwoordelijkheden 

van onderwijsbestuur, docenten en studenten vast te leggen. Een en ander laat onverlet de 

individuele verantwoordelijkheid van studenten en begeleiders voor hun eigen veiligheid en 

gezondheid en voor die van anderen tijdens excursie of veldwerk. Deze individuele 

verantwoordelijkheid beperkt zich niet alleen tot activiteiten in het veld, die direct samenhangen 

met de excursie of de uitvoering van veldwerkopdrachten, maar omvat ook het gedrag en alle 

handelingen van de deelnemers in de vrije tijd tijdens de periode waarin excursie of veldwerk plaats 

vindt.  

1.2 Verantwoordelijkheden 

Onderwijsbestuur  

Het onderwijsbestuur is primair verantwoordelijk voor het vaststellen van voorschriften m.b.t. 

veiligheid en gedrag tijdens de uitvoering van veldwerk en excursies en voor de algemene naleving 

van deze voorschriften. Het onderwijsbestuur is verder verantwoordelijk voor alle maatregelen, die 

de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften mogelijk maakt. Het stelt (via de 

departementsbesturen) materiële en personele middelen ter beschikking die noodzakelijk zijn voor 

de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften. Dit betreft ook middelen voor EHBO-opleiding, 

veiligheidsmateriaal zoals helmen, en indien nodig chauffeurs. Daarbij zorgt de faculteit/universiteit 

voor een adequate verzekering van de deelnemers. Materiële middelen, die in redelijkheid kunnen 

worden geacht te behoren tot de personele standaarduitrusting voor veldwerk (zoals bergschoenen 

e.d.)  komen ten laste van de excursiedeelnemers.  

Het onderwijsbestuur brengt de voorschriften ter kennis aan alle stafleden die betrokken zijn bij 

veldonderwijs (inclusief AIO’s, post-doc’s e.d.) en aan alle studenten. Zij ziet erop toe dat (indien 

nodig) de hoofdverantwoordelijke docent vooraf een notitie “risico-evaluatie” (zie 1.3) ter kennis 

brengt aan deelnemers aan betreffende veldwerken en excursies. Het onderwijsbestuur gaat 

achteraf, in het kader van de kwaliteitszorg, bij studenten en docenten na of zich veiligheids- en 

gedragsproblemen hebben voorgedaan bij de veldwerken en excursies, en zo ja, welke.  
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Hoofdverantwoordelijke docent 

De voor een excursie of veldwerk hoofdverantwoordelijke docent draagt zorg voor het opstellen van 

een notitie “risico-evaluatie" voor de betreffende activiteit. In deze notitie moeten in ieder geval de 

door de opleiding vastgestelde richtlijnen worden gevolgd. De verantwoordelijke docent moet de 

notitie vooraf ter kennis brengen van studenten en overige betrokken docenten. Daarnaast dient de 

docent erop toe te zien dat allen handelen conform de veiligheidsvoorschriften. Het 'ad hoc' treffen 

van sancties tegen studenten die de veiligheid in gevaar brengen of onverantwoord gedrag vertonen 

behoort ook tot de taken van de hoofdverantwoordelijke docent.  

Overige docenten 

Begeleiders van (groepen) studenten (waaronder ook AIO’s, postdoc’s e.a.) dienen tijdens veldwerk 

en excursies nadrukkelijk conform de veiligheidsvoorschriften te handelen en daarmee een 

voorbeeldfunctie te vervullen voor deelnemende studenten. Zij volgen de aanwijzingen van de 

hoofdverantwoordelijke docent en verstrekken indien noodzakelijk extra veiligheidsrichtlijnen en -

adviezen aan studenten. Tevens zien zij toe op het conform de veiligheidsvoorschriften en 

gedragsregels handelen van studenten.  

Studenten  

Van studenten kan bij een goede instructie verwacht worden dat zij zich zodanig gedragen, dat zij 

geen onnodige of onverantwoorde risico's nemen. Wanneer zij dat wel doen, is de eventuele schade 

die zij daarbij veroorzaken, zowel aan zichzelf als ook aan derden, primair voor hun eigen rekening en 

risico. Dat geldt al helemaal met betrekking tot activiteiten die geen verband houden met hun studie, 

of die nu wel of niet in hun vrije tijd worden verricht. Daartoe behoort ook het bovenmatig gebruik 

van alcoholische drank, ook als dit niet als misbruik te kwalificeren valt. Studenten dienen te 

handelen conform de van opleidingswege vastgestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels en 

ook 'ad hoc' door de docenten verstrekte extra veiligheidsrichtlijnen op te volgen. Niet opvolgen van 

deze richtlijnen en gedragsregels kan tot sancties (per direct beëindiging van de veldactiviteit) leiden.  

Studenten die belemmerende (gezondheids-)aandoeningen ervaren om veldwerk en/of een excursie 

uit te (kunnen) voeren, dienen vooraf een medisch specialist te raadplegen. Denk bijvoorbeeld aan 

allergieën, duizeligheid, hartproblemen, ziekte van Pfeiffer, etc., etc. Doel van deze raadpleging is om 

na te gaan of de aandoening(en) van invloed kan/kunnen zijn op hun persoonlijke veiligheid dan wel 

op die van personen in hun directe omgeving. Zie ook formulier ‘melding omstandigheden die de 

uitvoering van veldwerk en/of excursie kunnen beïnvloeden’. Daarnaast moet de 

hoofdverantwoordelijke docent worden geïnformeerd dat er omstandigheden zijn die van invloed 

kunnen zijn op de uitvoering van het veldwerk en/of de excursie voor jou en/of voor personen in je 

directe omgeving.  

Daarnaast moeten studenten zich gedragen volgens de UU Gedragscodes ten aanzien van integriteit.  

Het is verboden c.q. niet toegestaan om discriminerende termen gerelateerd aan iemands sekse, ras, 

levensovertuiging of maatschappelijke opvattingen, afkomst, handicap of ziekte te gebruiken, 

iemand te dwingen tot het plegen van vernederende handelingen, inbreuk te plegen op iemands 

lichamelijke integriteit, dan wel om iemand ongewenst te intimideren in gedrag of door het maken 

van seksueel getinte opmerkingen. 

Zie voor de volledige tekst: https://www.uu.nl/organisatie/profiel/gedragscodes/ongewenst-gedrag  

https://www.uu.nl/organisatie/profiel/gedragscodes/ongewenst-gedrag
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1.3 Algemene voorschriften 

1. Geen veldwerk bij een negatief reisadvies Ministerie van Buitenlandse zaken  

Excursies en veldwerken in gebieden waarvoor het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief 

reisadvies geeft zijn niet toegestaan en moeten eventueel worden geannuleerd. De reisadviezen zijn 

te vinden op de volgende webpagina:  http://www.minbuza.nl/nl/Reizen_en_Landen/Reisadviezen 

2.  Geen individueel veldwerk in het eerste en tweede jaar van de opleiding  

Individueel veldwerk in de eerste twee jaren van de bacheloropleiding is niet toegestaan. Veldwerk 

wordt in die jaren altijd door een groep van twee of meer studenten uitgevoerd. Een eventueel 

verzoek van studenten om afzonderlijk te mogen werken zal niet gehonoreerd worden.  

3.  Risico-evaluatie  

Voorafgaand aan iedere excursie of veldwerk wordt een risico-evaluatie opgesteld door de docent 

die de hoofdverantwoordelijkheid draagt. De bedoeling van een dergelijke evaluatie is om 

belangrijke te voorziene risico's te onderkennen, om die risico's tot een aanvaardbaar niveau te 

verlagen, om deelnemers zo goed mogelijk voor te bereiden op deze risico's, om preventieve 

veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen, en om doeltreffend te kunnen optreden bij eventuele 

ongevallen.  

Deze risico-evaluatie moet (als onderdeel van de excursie- of veldwerkgids) uitgereikt worden aan, 

en besproken worden met de deelnemers aan de betreffende excursie of veldwerk.  

Tevens dient een kopie van de risico-evaluatie te worden afgegeven aan het onderwijsbestuur. De 

volgende onderwerpen moeten voor zover van toepassing aan de orde komen: verantwoordelijke 

begeleider, onderlinge verdeling van de werkzaamheden van de begeleiders, locatie en aard van het 

gebied, te verwachten weersomstandigheden, aanbevolen kleding en schoeisel, 

veiligheidsinstrumenten (helm, bril, schoenen, fluit, EHBO-doos), vereiste lichamelijke conditie, 

specifieke plaatselijke gevaren voor de gezondheid, plaatselijke gedragscodes, toestemming 

betreden terrein, contacten met de landeigenaren, organisatie van eerste hulp (bijv. EHBO-uitrusting, 

plaatselijk alarmnummer, GSM-telefoon), transport (chauffeurs), contacten tussen deelnemers en 

begeleiding (locatie, telefoonnummers), contacten met thuisblijvers, vergunningen voor veldwerk, 

veiligheidsvoorschriften.  

4. Ondertekening ‘Verklaring inzake veiligheid en gedrag’ 
Ondertekening van het document ‘Verklaring inzake veiligheid en gedrag’ geldt voor studenten als 

voorwaarde voor deelname aan betreffende veldactiviteiten. Dit document dient de volgende extra 

clausules te bevatten:  

a) Ondertekenaar heeft kennis genomen van en tekent voor akkoord met wat in de studiegids van 

de bacheloropleiding Aardwetenschappen staat vermeld m.b.t. veldwerken en excursies plus wat 

in deze nota en aanvullende ‘Risico-evaluatie’ staat vermeld en verbindt zich om de uit deze 

documenten blijkende verplichtingen die voor hem/haar gelden na te komen.  

 

b) De Universiteit Utrecht/Faculteit Geowetenschappen en het onderwijsbestuur van de opleiding 

Aardwetenschappen is gerechtigd om bij het niet nakomen van deze verplichtingen de 

desbetreffende persoon onmiddellijk van verdere deelneming aan de betrokken activiteit uit te 

sluiten en is tevens gerechtigd om bij herhaald niet nakomen van de verplichtingen hem/haar 

http://www.minbuza.nl/nl/Reizen_en_Landen/Reisadviezen
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van deelneming aan het onderwijs- en examenprogramma uit te sluiten.  

 

c) De Universiteit Utrecht/Faculteit Geowetenschappen en het onderwijsbestuur van de opleiding 

Aardwetenschappen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het 

niet of onvoldoende nakomen van de uit de onder a. genoemde documenten voortvloeiende 

verplichtingen. De Universiteit Utrecht/Faculteit Geowetenschappen en het onderwijsbestuur 

van de opleiding Aardwetenschappen zal de schade die zij zelf lijdt en/of de schade van derden 

waarvoor zij aansprakelijk gesteld wordt ten gevolge van het niet nakomen van deze 

verplichtingen, verhalen op degene die deze verplichtingen niet nakomt.  

 

d) De hoofdverantwoordelijke docent (of diens plaatsvervanger) kan bij wangedrag en/of niet 

naleving van de veiligheidsvoorschriften en gedragsregels door studenten ordemaatregelen 

treffen.  

1.4 Verzekering  

De Universiteit Utrecht heeft een algemene Business Travel Insurance verzekering via de Chubb 

European Group SE afgesloten  Als de Universiteit Utrecht docenten uitstuurt op veldwerk, dan zijn 

zij verzekerd. De verzekering is naar Nederlands recht. Dat betekent dat schadevergoedingen voor 

letsel etc. zo veel mogelijk naar Nederlandse maatstaven worden afgewikkeld. De dekking is 

wereldwijd, met uitzondering van medewerkers die medische handelingen verrichten in de USA en 

Canada. Dit laatste speelt echter niet voor onze opleiding.  

Studenten zijn verzekerd voor groepsgewijze veldwerken en excursies in het buitenland via een 

collectieve verzekering van de Universiteit Utrecht eveneens afgesloten via Chubb European Group 

SE.  

Hoewel Universiteit Utrecht-medewerkers verzekerd zijn, wil dat niet zeggen dat de verzekering 

altijd uitkeert. Van belang is dat mensen ‘hun gezond verstand’ gebruiken. Op het moment dat ze 

onverantwoorde risico’s nemen, zal de verzekering niet uitkeren of het trachten te verhalen op het 

individu. Vanuit dat perspectief is de risico-evaluatie die wordt opgesteld conform deze nota van 

cruciaal belang. Medewerkers en studenten worden voorgelicht over wat de specifieke risico's zijn, 

maar ook wat de gewenste gedragingen zijn.  

De deskundige van de Universiteit Utrecht die in dit verband om advies is gevraagd noemde dat 

‘goed werkgeverschap’: als werkgever dien je je medewerkers te behoeden voor risico's.  

Los van bovenstaande is het verplicht dat iedere deelnemer zelf een WA-verzekering en 

(aanvullende) ziektekostenverzekering heeft afgesloten. In combinatie met de hierboven bedoelde 

reisverzekering (dekking bij repatriëring, verlies bagage, etc.) biedt dat samen een acceptabele 

dekking tegen aansprakelijkheid. Voorkomen is echter beter dan genezen; bovendien is nooit uit te 

sluiten dat de werkelijk geleden schade groter is dan de verzekerde maxima.  

1.5 Transport t.b.v. groepsvervoer bij veldwerk en excursies 

a) Bij veldwerken en excursies wordt ervan uitgegaan dat het besturen van minibusjes noodzakelijk 

is om de opdrachten van de werkgever uit te kunnen voeren. Docenten en student-assistenten 

mogen deze busjes rijden en vallen onder de verzekering. Voorwaarde is dat het busje op een 

normale wijze wordt gebruikt: niet meer inzittenden dan stoelen, geen alcoholgebruik etc.. Ook 

studenten mogen in opdracht van de verantwoordelijk docent optreden als chauffeur. Studenten 
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vallen voor de verzekering onder de categorie 'gast van de Universiteit Utrecht-medewerker'. 

Ook voor hen geldt de verzekering. Ook hier geldt dat de verzekering alleen uitkeert als er op een 

normale wijze en met gezond verstand wordt gehandeld. Het onderwijsbestuur volgt t.a.v. 

student-chauffeurs de lijn dat het inschakelen van studenten bij groepsvervoer weliswaar niet 

wordt aangemoedigd, maar ook niet wordt verboden. Wel gaat het bestuur ervan uit dat de 

docent die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het betreffende studieonderdeel 

uitsluitend studenten laat rijden waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze over 

voldoende rijervaring beschikken. De hoofdverantwoordelijke docent kan besluiten om een 

aanvullende rijvaardigheidstraining verplicht te stellen.  

 

b) Student-assistenten kunnen niet tegelijkertijd als onderwijs vragende student deelnemer zijn aan 

een veldactiviteit, tenzij de taak als bestuurder slechts op de heen- en terugreis naar het 

veldwerk-/excursiegebied of op kleine verplaatsingen per dag betrekking heeft.  

 

c) Bestuurders zijn verplicht zaken die hun functioneren als bestuurder zouden kunnen beïnvloeden 

(bijv. gezondheidstoestand) te melden aan de (hoofd)verantwoordelijke docent. 

 

d) Indien er geen bestuurders met een arbeidsrelatie dan wel gastrelatie met de Universiteit 

Utrecht beschikbaar zijn, dient gebruik gemaakt te worden van professionele chauffeurs, en als 

consequentie daarvan dus mogelijk van een bus van een transportonderneming.  

 

e) Het is niet toegestaan dat studenten van de bacheloropleiding Aardwetenschappen in het geval 

van veldwerken en excursies gebruik maken van een eigen auto: alle vervoer m.b.t. excursies en 

veldwerken vindt plaats op wijze zoals vastgesteld door het onderwijsbestuur i.c. de excursie- of 

veldwerkleiding.  

Tenslotte: in juridische zin is het in dit verband van belang dat verantwoordelijkheden uitsluitend 

kunnen worden toebedeeld aan personen of organen die daartoe krachtens wet of andere 

regelgeving competent zijn en dat het belasten van studenten met verantwoordelijkheden, anders 

dan hun eigen veiligheid betreffende, uitsluitend in overeenstemming met hun capaciteiten als 

student kan geschieden.  

1.6 Ter afsluiting  

De bovenstaande veiligheidseisen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Naleving 

daarvan kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van onnodige risico's. Zij vormen 

een gewichtige handreiking, maar ze zijn niet bedoeld als uitputtend vademecum voor alle potentieel 

risicovolle situaties. Afhankelijk van de concrete situatie zullen specifieke voorzorgsmaatregelen in 

acht genomen moeten worden. Het blijft primair de eigen verantwoordelijkheid van de individuele 

deelnemer aan excursies en veldwerken om er zorg voor te dragen dat onveilige situaties, niet alleen 

voor zichzelf maar ook voor anderen, worden vermeden en ongelukken worden voorkomen. 
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2. Gedragsregels 

2.1 Inleiding 

Hoewel veel plaatsen en activiteiten weinig meer gevaren zullen herbergen dan die men in het 

dagelijkse leven kan ontmoeten, dragen aardwetenschappelijke excursies en veldwerken door hun 

specifieke aard altijd inherente risico’s. Zo kunnen bijvoorbeeld steile wanden, groeves, mijnen en 

bouwterreinen, ontsluitingen langs kusten en rivieren, de openbare weg of spoorwegen, 

rivierbeddingen, hoog- en laagveenmoerassen en bergachtig gebied gevaarlijke plaatsen zijn. Daarbij 

kunnen slechte weersomstandigheden de risico’s soms sterk verhogen. Onervaren, ongetrainde en 

onvoldoende voorgelichte deelnemers zijn zich bovendien vaak niet bewust van de risico’s die zij 

lopen.  

Bij het uitvoeren van aardwetenschappelijk veldwerk moeten de risico’s zo klein mogelijk worden 

gehouden. In dit hoofdstuk wordt specifiek ingegaan op algemene gedragsregels en potentieel 

risicovolle situaties. 

Onveilige situaties en ongelukken doen zich niet alleen voor in het veld. De meeste ongelukken die in 

het verleden zijn voorgekomen hadden niets met het werken in het veld zelf te maken, maar vonden 

wel plaats in het betreffende excursie- of veldwerkgebied.  

2.2 Algemene gedragsregels  

• Gedraag je ordelijk en beheerst tijdens excursies en veldwerken. 

• Respecteer lokale codes betreffende kleding en gedrag. Bedenk dat men in de meeste landen 

niet zo tolerant is als in Nederland. Je gedrag kan leiden tot verkeerde interpretaties bij de lokale 

bevolking. Geef door gedrag en kleding geen signalen af die anders kunnen worden 

geïnterpreteerd dan je bedoelt..  

• Respecteer andermans eigendommen, niet alleen in het veld, maar ook in bus, hotel en op de 

camping. 

• Vraag altijd toestemming om particulier terrein te betreden. Sluit hekken en laat geen rommel of 

afval achter.  

• Laat op velden of wegen geen gesteentefragmenten of open gaten achter die schade zouden 

kunnen toebrengen aan vee of die een gevaar voor het verkeer of voor andere voorbijgangers 

kunnen vormen; laat ontsluitingen niet gevaarlijk achter voor degenen die na je komen.  

• Houd je aan de gedragsregels in de vrije natuur, en stel je op de hoogte van lokale 

verordeningen.  

• Wees attent en milieubewust; vermijd onnodige verstoring van de levende natuur.  

Niet nakomen van algemene gedragsregels kan leiden tot sancties en na een mondelinge 

waarschuwing van een docent tot beëindiging van de veldactiviteit per direct. 

2.3 Wees geïnformeerd en geef informatie  

• Zorg er voor dat het thuisfront je kan bereiken: laat weten waar je bent.  
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• Verzeker je ervan dat je vóór het begin van het veldwerk op de hoogte bent van de aard van het 

terrein en van de aldaar mogelijke weersomstandigheden: alleen dan kun je zorgen voor 

geschikte kleding en schoeisel.  

• Ga het veld niet in zonder een bericht achter te laten over de plaats waar je naartoe gaat 

(eventueel met kaart) en over het tijdstip van terugkeer. Indien je daarbij personen inschakelt, 

vergeet dan niet je af te melden bij terugkeer! Zorg er ook voor om woonadres en 

telefoonnummer op zak te hebben, zodat je een verlate terugkomst kunt melden. Als anderen 

zich niet op tijd afmelden, waarschuw dan de begeleiders en spreek af wie de plaatselijke politie 

inschakelt.  

2.4 Alcohol, roken en drugs  

• Het gebruik van alcohol tijdens veld- en excursiewerkzaamheden (d.w.z. werkuren) is verboden.  

• Rook niet in droge gebieden.  

• Het in bezit hebben van en het gebruik van drugs tijdens veldwerken en excursies is verboden. 

Dit verbod strekt zich uit tot de gehele periode waarin staf en studenten weg zijn vanwege veld- 

en excursiewerkzaamheden (m.a.w. geldt dus ook buiten de normale werkuren). 

2.5 Verkeer  

• Gebruik geen alcohol in het verkeer, en vermijd overmatige hoeveelheden alcohol op de avond 

vóór je deelname aan het verkeer.  

• Rij rustig en defensief; houd je passagiers en auto heel. Zorg ervoor dat je de huurauto intact 

inlevert na afloop van een veldwerk.  

• Wanneer je op veldwegen rijdt, weet dan wanneer je beter kunt gaan lopen.  

• Stel je op de hoogte (bijv. via de ANWB) van afwijkende verkeersregels in andere landen.  

2.6 Kleding  

• Draag ook in warme gebieden bij voorkeur een lange broek in het veld. Daardoor worden 

schaafwonden of erger vermeden. Bescherm in warme gebieden uw hoofd met een zonnehoed. 

Gebruik van zonnebrandolie, liefst met een beschermingsfactor van 20 of meer, is essentieel in 

zonnige gebieden.  

• In regenachtige veldwerkgebieden kan men zich nat, koud en ellendig voelen. Daardoor riskeert 

men niet alleen blootstelling aan onderkoeling, maar door de afgeleide aandacht is er ook een 

grotere kans op ongevallen.  

• Draag altijd kleding die aan het weer is aangepast: shirt, wijdvallende broek, warme trui, 

felgekleurde waterdichte anorak met capuchon.  

• Als het weer erg nat is, zorg dan ook nog voor een waterdichte regenbroek. Strak zittende jeans 

zijn totaal ongeschikt in nat weer: natte jeans drogen niet op, en bij felle koude wind is het risico 

onderkoeld te raken behoorlijk groot. 
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• Een paraplu lijkt handig bij regen, maar is dat beslist niet in ruw terrein: men mist een hand om 

zich tegen valpartijen te beschermen.  

• Als schoeisel in het veld zijn bergschoenen met rubberen profielzolen de norm, als het even kan 

ook waterdicht. Gympen zijn uit den boze, men vraagt dan om ongevallen en verwondingen. 

Rubberlaarzen zijn goed op natte en modderige bodems.  

• Draag een veiligheidshelm op alle plaatsen waar stenen of andere voorwerpen kunnen vallen: 

oude groeves, kliffen, steile wanden, puinhellingen. Het dragen van een helm is verplicht bij het 

bezoek aan groeves in werking, mijnen en bouwwerven.  

• Raadpleeg de dagelijkse weersvoorspelling. Wees op je hoede voor wijzigingen in het weer 

gedurende je werk in het veld. Aarzel niet om terug te keren als het weer verslechtert. Neem 

altijd waterdichte kleding mee indien je van plan bent om gedurende meerdere uren in het veld 

te gaan werken.  

• Zoek bij onweer beschutting en neem een gehurkte positie in, echter niet onder een hoge boom. 

Onweer in bergachtig gebied is zeer gevaarlijk; daarom is het raadzaam om het hoogste punt van 

een wandeling in de bergen voor het middaguur te bereiken. 

2.7 Hypothermie (onderkoeling) en hyperthermie (zonne- of hittesteek)  

Onderkoeling is het resultaat van een gevaarlijk verlies van lichaamswarmte. De voornaamste 

oorzaak is afkoeling door de wind bij het dragen van onvoldoende of natte kleding. De eerste 

symptomen zijn ongecontroleerde rillingen, bleke huidskleur en agressieve reacties op raad en 

vragen. Daarna volgt lethargie en gebrek aan coördinatie. De betrokkene zelf voelt zich warm en 

slaperig. De beste behandeling is het nemen van een bad van 40ºC; als dit niet mogelijk is: extra 

kleding en bescherming (nooddeken). Voorkomen is beter dan genezen: draag kleding die geschikt is 

voor het heersende weer.  

Oververhitting is het resultaat van een gevaarlijke toename van lichaamswarmte. De voornaamste 

oorzaak is lichamelijke activiteit in warm weer of bij hoge luchttemperatuur (bijv. in een diepe mijn). 

Hoge luchtvochtigheid zal de situatie verergeren, omdat die de mogelijkheid van het lichaam 

vermindert om warmte door te zweten af te voeren. Stop alle activiteit, rust in de schaduw. Drink 

koud water, maar met mate om maagkrampen te voorkomen. Spons het slachtoffer af met lauw 

water om afkoeling door verdamping te bevorderen. Een hittesteek is een meer gevorderd stadium; 

wikkel het slachtoffer in een laken en houd dat nat met lauw water. Waarschuw onmiddellijk een 

arts. Ook hier is voorkomen beter dan genezen. Draag kleding die beschermt tegen de zonnewarmte 

(hoed, dunne shirts met lange mouwen), drink veel water en neem extra zout om uitdroging te 

bestrijden. Zonnebrandolie, liefst met een beschermingsfactor van 20 of meer, is essentieel bij 

veldwerk in zonnige gebieden.  

2.8 Gezondheid  

• Zorg voor een goede lichamelijke conditie. Veldwerk vergt meestal meer inspanning dan normaal 

werk, en de dagen zijn vaak lang. 

• Stel de begeleiders vóór het begin van excursie of veldwerk op de hoogte van eventuele ziekte, 

allergie, lichamelijke gebreken of van de noodzaak voor bijzondere medische zorg. Laat 

eventueel je huisarts contact opnemen met de begeleiders.  
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• Deel tijdens een excursie of veldwerk eventuele problemen onmiddellijk mee aan de begeleiders; 

vertel ze meteen als je moeilijkheden hebt om de groep te volgen; blijf nooit hangen achter een 

groep.  

• Het kan wenselijk zijn je voor het veldwerk te laten inenten tegen tetanus. Vraag aan de 

begeleiders of andere inentingen nodig zijn, zeker als je veldwerk gaat doen in niet-westerse 

landen. Informeer hier desnoods zelf naar bij de GG&GD.  

• Ga bij twijfels over de toestand van je gebit naar je tandarts vóór het begin van veldwerk in 

afgelegen gebieden.  

• Ga ook tijdens het veldwerk op tijd naar een arts. Neem daarom vanuit Nederland je bewijs van 

de Nederlandse ziektekostenverzekeraar mee. Voor landen binnen de EER (EU, Noorwegen, 

IJsland en Liechtenstein), alsmede Zwitserland en Australië is een European Health Insurance 

Card belangrijk, te verkrijgen bij je verzekeraar. De kaart vergemakkelijkt de afhandeling van 

medische hulp in het buitenland. 

• Neem altijd een kleine EHBO-doos mee in het veld. Kun je omgaan met de zaken die zich in die 

EHBO-doos bevinden? Wat moet je doen bij kleine ongevallen, schaafwonden, insectenbeten? 

Verzorg onmiddellijk alle wonden, ook de kleine; in warme gebieden raken wonden snel 

geïnfecteerd. Zie voor informatie over teken: https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme   

2.9 Gedragsregels bij specifieke locaties  

Bezoek aan groeves  

• Ga nooit een groeve in werking in zonder eerst het kantoor van de groeve te bezoeken. Vraag 

altijd toestemming (schriftelijk of mondeling) voor het bezoek. Bij ieder bezoek moet je je 

aankomst en vertrek melden.  

• Stel je op de hoogte van de toestand van de groeve: vraag aan de mensen ter plaatse waar de 

bezoekers mogen gaan en staan, welke lokale gevaren vermeden moeten worden, en op welke 

plaatsen in de groeve gemonsterd mag worden.  

• Verzeker je ervan dat je de waarschuwingssignalen kent voor dynamiteren.  

• Voor de docent: Geef exacte instructies aan de deelnemers over het bezoek aan de groeve.  

• Pas goed op voor vallend gesteente. Groevewanden - ook in zand- en kleigroeves - kunnen zeer 

gevaarlijk zijn en kunnen instorten zonder enige waarschuwing. In groeves is het gebruik van 

veiligheidshelmen verplicht; stevige schoenen worden aangeraden. Monster alleen bij 

groevewanden als anderen op de uitkijk staan voor vallend gesteente.  

• Houd afstand van voertuigen en machines; blijf altijd van machines af.  

• Nooit onontplofte explosieven, draden of ontstekers aanraken of oprapen; bij aantreffen 

onmiddellijk de groevedirectie waarschuwen.  

• Pas op voor moddermeertjes en drijfzand.  

Ontsluitingen langs spoorwegen  

• Voor het bezoeken van ontsluitingen langs spoorwegen is altijd toestemming nodig.  

https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme
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• Het werken langs spoorwegen is bijzonder gevaarlijk: houd er rekening mee dat wagons 

behoorlijk uitsteken over de rails: vergewis je er van of er voldoende ruimte is voor jezelf als er 

een trein voorbijkomt.  

• Loop nooit door tunnels of over bruggen voor spoorwegverkeer. Tijdens een excursie moeten 

deelnemers aangesteld worden die er voor zorgen dat iedereen van de rails wegblijft en die 

waarschuwen bij voorbijkomende treinen. In sommige landen rijden de treinen aan de andere 

kant! 

Ontsluitingen langs de openbare weg  

• Houd zeer goed rekening met het gemotoriseerde verkeer; sommige automobilisten rijden 

uiterst rechts (of links in sommige landen).  

• In groepsverband (excursies) neemt de oplettendheid voor verkeer sterk af. Hou daar rekening 

mee. 

• Om je zichtbaarheid te vergroten wordt sterk aangeraden fluorescerende vestjes te dragen. 

• Stel deelnemers aan om er voor te zorgen dat niemand op de rijbaan loopt. Waarschuw 

automobilisten voor een groep langs de weg.  

• Laat geen rommel op de rijbaan achter.  

Kustontsluitingen en onderzoek aan de kust  

• Raadpleeg altijd de kustwacht of een andere instantie over getijden en lokale gevaren zoals 

instabiele kliffen.   

• Zorg ervoor dat je een vluchtweg hebt bij opkomend tij. 

• Ga niet dieper dan een halve meter de zee in; ga niet een zee in met gevaarlijke stroming; mocht 

je onverhoopt in een muistroom (‘rip current’) terecht komen, probeer deze dan te verlaten door 

er zijdelings, evenwijdig aan de kust uit te zwemmen.  

Steile rotswanden  

• Klim niet in steile rotswanden. Gebruik een verrekijker om gesteenten te bestuderen die zich op 

een plaats bevinden die te gevaarlijk is om er naartoe te klimmen.  

• Draag altijd een veiligheidshelm als je bij steile wanden werkt.  

• Neem geen risico’s bij instabiele rotswanden. Zorg ervoor dat je geen gesteente losmaakt; 

misschien bevinden anderen zich onder je. Waarschuw anderen als je gesteente losmaakt.  

Ondergronds  

• Verzeker je ervan dat je de juiste uitrusting en de nodige ervaring hebt als je ondergronds moet 

werken. Doe dat nooit alleen.  

• Licht iemand in over je vertrek, over de plaats waar je gaat werken, en over de voorgenomen 

werktijd ondergronds. Meld je ook af bij je terugkeer.  

• Bij bezoek aan mijnen tijdens excursies: alle deelnemers dienen nauwgezet de instructies van de 

begeleiders op te volgen. Betreed nooit verlaten mijngangen. 
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2.10 Individueel veldwerk  

Sommige hierna genoemde maatregelen zijn extra van belang bij individueel veldwerk en hebben 

dus vooral betrekking op veldwerk nà het tweede curriculumjaar.  

• Neem in het veld een verblijfplaats (hotel of tent) waar ook andere mensen verblijven. Stel je op 

de hoogte van de dichtstbijzijnde telefoon en medische hulp, alsmede van de lokale 

alarmnummers. Doe moeite om in de plaatselijke taal om hulp te kunnen vragen. 

• Overweeg ter plaatse de mogelijke veiligheidsproblemen of -risico’s vóór het begin van het 

veldwerk. Maak een zorgvuldig werkplan; houd daarbij rekening met je ervaring en training, de 

aard van het terrein, en het weer. Wees beducht voor overschatting van je mogelijkheden.  

• Zorg dat je altijd weet waar je je bevindt op de kaart en dat je de kortste weg naar een veilig 

onderkomen kent. Weet wat je doen moet in het geval van nood (bijv. ongeval, ziekte, slecht 

weer, duisternis). 

• Neem altijd deze zaken mee: kleine EHBO-doos, enig noodrantsoen (chocolade, koekjes, 

glucosetabletten), een nooddeken (aluminium, of grote plastic zak), fluit, mes, zaklamp, kaart, 

kompas en horloge.  

• Overweeg om een GSM-telefoon mee te nemen, maar bedenk dat die apparaten in afgelegen 

gebieden bij gebrek aan zendmasten niet altijd werken.  

• Bij het werken in groepen: wees voortdurend op de hoogte van de plaats van uw partner, spreek 

duidelijke ontmoetingsplaatsen en -tijden af indien je afzonderlijk gaat werken.  

• Weet hoe je het internationale noodsignaal moet gebruiken. 

Noodsignalen  

In geval van nood kan men alarm slaan op de volgende wijze:  

• zes fluittonen OF zes gillen OF zes flitsen met een zaklamp OF zesmaal zwaaien met een 

felgekleurd doek  

• 1 minuut pauze  

• herhaal de zes fluittonen, gillen, flitsen of zwaaien.  

Bij het horen van dergelijke signalen is het antwoord:  

• drie fluittonen OF drie gillen OF drie flitsen met een zaklamp  

• herhaling.  

Als je in nood verkeert, is het belangrijk om je niet uit te putten door te lang achter elkaar te fluiten 

of te gillen. Neem regelmatig rust, en ga na een tijdje verder met het alarm.  

2.11 Werkzaamheden  

Hamers  

• Gebruik altijd een echte geologische hamer in het veld.  
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• Gebruik uw geologische hamer met beleid, en alleen op plaatsen waar het gebruik van de hamer 

is toegestaan. Sla nooit stukken uit muren of gebouwen. De punt van een geologische hamer 

wordt gebruikt om in gesteente te wrikken, niet om mee op het gesteente te slaan. 

• Bij het hameren op stenen of beitels geeft een veiligheidsbril bescherming tegen rondvliegende 

splinters of scherven.  

• Gebruik nooit een hamer als beitel om er met een andere hamer op te slaan; dit veroorzaakt 

staalsplinters; gebruik alleen beitels van zacht staal.  

• Vermijd hameren in de buurt van andere personen, en kijk niet naar andere personen die aan het 

hameren zijn. Waarschuw in een groep altijd wanneer je gaat hameren.  

• Laat geen gesteentefragmenten rondslingeren na het hameren, ruim je troep op!  

Boren in het veld  

Harde gesteenten   

Het nemen van boorkernen met kleine diameter met draagbare boorapparatuur is een nieuwe 

manier voor het monsteren van ontsluitingen van gesteenten. Deze wijze van monsteren is relatief 

netjes in vergelijking met het monsteren met de hamer, maar men kan er ontsluitingen wel volledig 

mee ontsieren. Neem de volgende richtlijnen in acht.  

• Vraag altijd toestemming aan de eigenaar.  

• Neem de kernen van plaatsen van de wand die het minst zichtbaar zijn vanaf de openbare weg of 

vanaf de toegang tot de ontsluiting.  

• Stop zo goed mogelijk de ontstane gaten dicht met puin van gelijksoortig materiaal, of vul de 

gaten op met kernen van een iets kleinere diameter die geboord worden uit losse blokken. 

• Respecteer de hamerverboden die op kwetsbare plaatsen in de natuur zijn ingesteld, zoals 

aardwetenschappelijk waardevolle monumenten.  

Zachte gesteenten   

Ook hier geldt dat men bij het boren de plaatselijke omstandigheden moet respecteren.  

• Kies een plaats uit waar niemand gehinderd wordt tijdens het boren.  

• Gutsboren hebben scherpe randen; pas op voor snijwonden.  

• Verken de boorlocatie goed: vermijd kabelstraten, pijpleidingen, etc..  

• Laat geen open gat na bij het beëindigen van de boring: probeer zo mogelijk het opgehaalde 

sediment terug in het gat te duwen.  

• Wees voorzichtig met het transport per fiets van boorstangen.  

 

 


