
MUISBROEK – Put van Ekeren  

Covid-19 protocol 

Update 09-08-2020 

Domein Muisbroek - Put van Ekeren kan enkel openblijven mits strikte naleving van de geldende 

regelgeving. De federale, provinciale en stedelijke COVID-19 maatregelen hebben ten allen tijde voorrang 

op onderstaande richtlijnen. 

voor gedetailleerde info raadpleeg de officiële website http://www.info-coronavirus.be/nl/ 

  

Beste duikers, 

AVOS is fier en verheugd dat het duiken in Domein Muisbroek – Put van Ekeren weer toegelaten is sinds 

maandag 04 mei 2020. 

AVOS heeft een protocol tot heropening van onze geliefde Put van Ekeren opgesteld. Het domein Muisbroek 

werd daarop door de Stad Antwerpen heropend op voorwaarde dat de onder genoemde maatregelen strikt 

gerespecteerd worden. Het niet respecteren van deze maatregelen houdt mogelijk een nieuwe sluiting in!  

Het AVOS-bestuur en verschillende vrijwilligers zijn, sinds de heropening, regelmatig aanwezig aan de put om 

de duikers te begeleiden en te coachen. Ook de politie zal regelmatig toezicht houden. 

Algemeen stellen wij vast dat onze richtlijnen goed opgevolgd worden. Dit verheugt ons en daarvoor zijn wij u 

allen dankbaar. Alleen door een consequent respect voor de afspraken kunnen wij onze geliefde Put openhouden. 

Het gaat immers om een uiterst moeilijk en fragiel evenwicht tussen veiligheid en gezondheid enerzijds en 

genieten van onze duiksport anderzijds. Dikke merci aan iedereen die ons helpt om deze discipline te handhaven. 

Denk eraan: Covid-19 is nog niet dood! 

Hou deze pagina in het oog. Eventuele wijzigingen vind je eerst hier. 

Geniet van het duiken! Hou het veilig en hoffelijk!  

Ingevolge de recente verstrenging van de nationale en provinciale maatregelen zijn een aantal richtlijnen 

aangepast. 

Richtlijnen voor Duikers (samenvatting) 

·        Carpooling: enkel binnen je bubbel. 

.        Mondmasker verplicht op de parking, tijdens alle handelingen voor en na de duik. Op weg naar/van de put

 ademen op ontspanner. 

.        Clubduiken: verboden 

·        Parking: min. 1,5 m afstand tussen auto’s (respecteer de signalisatie) 

o   Parking vol: wachten op toegangsweg of later terugkomen. 

o   Parking: geen (party)tenten, caravans, mobilhomes, kamions. 

 

http://www.info-coronavirus.be/nl/


  Duiken: 

o   Sociale afstand min. 1,5 m ook tijdens de briefing. 

o   Whet Wheelers: max. 2 begeleiders waar toegelaten. 

o   Max. duikdiepte: 15m ! 

o   Proeven: volgens richtlijnen van uw federatie 

o   Nachtduiken: verboden (avondklok) 

o   Tweede automaat verplicht voor elke duiker. 

 

·        De steiger of de trap: enige toegelaten entry- en exit-points. 

o   Respecteer de sociale afstand van 1.5 m 

o   Instapplaats steiger: verplicht met sprong vanaf platform. 

o   Uitstapplaats steiger: verplicht via trap of ladder 

o   Bruggetje: slechts 1 persoon op bruggetje. 

o   Filevorming? Wacht geduldig je beurt af 

 

·        Preventie: 

o   Ontspanners etc. desinfecteren bij uitwisseling tussen duikers. 

o   Uitrusting van buddy aangeraakt => handen desinfecteren! 

 

Bijkomende waarschuwingen heet van de naald! 

Sinds dit weekend controleert de politie verscherpt op het naleven van de beperkingen en past de vigerende 

wetgeving en de coronamaatregelen strikt toe en deelt GAS boetes uit. 

• enkel duiken met ademgasapparatuur en vrijduiken is toegestaan: geen lange-afstandszwemmen of palmen 

rond de put meer: de politie beschouwt dit als zwemmen en dat is verboden. 

• Geen BBQ en andere pré- of après-duik activiteiten rond de Put en op de parking. 

• Geen nachtduiken: de avondklok is niet afgeschaft (enkel de handhaving is voorlopig opgeschort). 

Vandaar bestendiging van het verbod op nachtduiken. 

• Big Brother is watching you! Aangezien het dweilen met de kraan open was wat betreft illegaal zwemmen, 

heeft de politie ter hoogte van het bruggetje een observatiecamera opgehangen, waarmee ze het reilen en 

zeilen aan het ponton vanop afstand in het oog kan houden. Respecteer daarom ook als duiker alle geldende 

coronaregels en vermijd boetes. 

Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking! 

SAMEN HOUDEN WE DE PUT OPEN  !!! 

AVOS vzw 

09-08-2020 

 


