‘ Nieuwe ervaringen voor en op de kinderboerderijen’
Impressie van Webinar 1 op 28 mei 2020 over heropening kinderboerderijen in coronatijd

Om 15.00 uur opende wethouder Paul de Beer van Breda deze online bijeenkomst van mensen uit de
praktijk van de kinderboerderijen en een vertegenwoordiger van de GGD.
Woorden van waardering van de wethouder voor het aanpassingsvermogen van veel kinderboerderijen
en de creativiteit die daarbij ontwikkeld wordt. Belangrijk dat kinderboerderijen weer open gaan. Ze zijn
een belangrijke schakel in de maatschappij voor leren van de natuur, ontwikkeling en sociaal contact.
Beheerders van kinderboerderijen uit verschillende steden waren aangehaakt: Alphen aan de Rijn, Breda,
Den Haag, Deventer, Ede, Hengelo, Hoofddorp, Leiden, Oldenzaal, Oss, Spijkenisse, Utrecht en Zwolle .
Kinderboerderijen kunnen gebruik maken van een protocol dat door vSKBN en KinderboerderijenActief is
gemaakt en ingediend bij de ministeries van LNV en EZK. Maar omdat geen enkele kinderboerderij precies
hetzelfde is en in iedere regio weer net even andere afspraken en regels gelden, moet een kinderboerderij
van het standaard protocol vaak wel maatwerk maken dat helemaal past op de eigen locatie.
Op sommige locaties zijn bv de BSO en cliëntenzorg al wel weer aan de slag maar is de boerderij nog
gesloten.
In ieder geval mogen Alphen aan de Rijn, Den Haag, Spijkenisse , Ede en Utrecht in de eerste week van juni
(gedeeltelijk) open. Later in de maand als alles goed gaat weer iets langer open of ook stallen
toegankelijk b.v. Een aantal kinderboerderijen wacht nog op toestemming van de veiligheidsregio.
De dag na het webinar kregen we positieve feedback van de ministeriële werkgroep van EZK op ons
basisprotocol. Goed nieuws dat we gewoon alvast in deze impressie noemen. Maar dat zullen we ook nog
melden op de website en facebook met onze Corona-updates.
Over hygiëne
Marjolein Swaanenburg, deskundige Infectiepreventie GGD Haaglanden, legt uit dat inmiddels duidelijk is
geworden dat handen wassen en met stromend water en zeep helemaal toereikend is en dat
desinfectiemiddelen niet nodig zijn. Ook het schoonmaken van oppervlakten die veel worden aangeraakt
kan gewoon met water en zeep. En daarmee zijn flink wat vragen uit dit gezelschap beantwoord.
En als bezoekers op de weides bij de dieren mogen, kun je daar heel eenvoudig een mobiele
handenwasgelegenheid maken. Utrecht heeft een mooi voorbeeld gedeeld. Is ook beschikbaar op de
website van Utrecht Natuurlijk, waartoe de Utrechtse kinderboerderijen behoren.
Toiletbezoek is wel een lastig ding. Het advies is om de toiletten dicht te laten. Alleen als je zo fortuinlijk
bent dat je toiletten na ieder bezoek direct kunt schoonmaken, kun je overwegen om een uitzondering te
maken.
Over communicatiemiddelen voor bezoekers
Fonds 1818 heeft voor de boerderijen in regio Zuid-Holland prachtige informatieborden beschikbaar
gesteld. Heeft vSKBN zoiets voor de rest van Nederland? Nee, die middelen heeft de vSKBN niet. Maar wel
kun je op de site en/of via het secretariaat een aantal ook hele goede voorbeelden en formats van andere
boerderijen vinden die je gratis mag gebruiken. vSKBN blijft alert op nog meer gratis te delen middelen.
Verder vind je via de site van vSKBN ook een lijst leveranciers waar je met korting hulpmiddelen voor je
boerderij kunt aanschaffen.
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Het reserveringssysteem voor bezoekers van de vSKBN is in de eerste week van juni beschikbaar voor
€ 30. Kan heel handig zijn als je veel toeloop verwacht en daarop wilt anticiperen en dat in goede banen
wilt leiden. In het protocol dat bij de ministeries ligt zal het aantal personen per 20m2 worden aangepast.
Het is inmiddels in allerlei sectoren zo dat in dat aantal niet het personeel c.q. de vrijwilligers worden
meegeteld. Dus dat gaat voor ons protocol ook gelden.
Over veiligheid en gezondheid
Hoewel bezoekers altijd verantwoordelijk zijn voor eigen gezondheid, is het toch verstandig om aan de
poort even de tijd te nemen voor een welkomstwoordje. Dan wordt snel duidelijk of er
gezondheidsklachten zijn en bij twijfel vraag je er gewoon naar.
Sommige kinderboerderijen liggen in wijken waar niet iedereen geneigd is zich aan de regels te houden.
Een beroep op handhaving door de gemeente is dan verstandig. Liefst al bij het vragen van toestemming
voor heropenen.
Die toestemming wordt in de ene gemeente heel gemakkelijk gegeven en in de andere gemeente heeft ook
de veiligheidsregio een doorslaggevende stem in het verlenen van toestemming.
Ervaringen met openstelling kinderboerderij Leiden
Hier is de afgelopen weken vanaf 13 mei ervaring opgedaan met openstelling op doordeweekse dagen.
Ondanks de beperkingen die er natuurlijk zijn, is het erg goed bevallen. Over het algemeen zijn bezoekers
erg blij dat ze er weer mogen zijn. Wel zijn er bij de ingang een aantal extra toezichthouders ingezet vanuit
de gemeente.
Het is nog wat rustiger dan voor coronatijd het geval was, maar er is sprake van een regelmatige
toestroom. De sfeer is uitermate prettig en gezellig. En ja de toiletten zijn ook hier gesloten en dat heeft
regelmatig in het wild plassende kinderen tot gevolg.
Gaan we door met webinars?
Deze bijeenkomst liep uitstekend. Heel fijn om elkaar zo even te spreken en ervaringen uit te wisselen.
Voor herhaling vatbaar vindt iedereen en misschien ook weer met andere deelnemers. Daarom hebben
we dit webinar maar alvast nummer 1 gegeven.

Hartelijk dank Paul de Beer, Marjolein Swaanenburg en alle andere deelnemers voor jullie tijd en
zinvolle bijdragen.

Hans de Rijk (KinderboerderijenActief) en Corrie Reijnhout (vSKBN)
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