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Op 28 september 2020 maakte het kabinet bekend dat de coronamaatregelen werden aangescherpt 
in verband met de snelle verspreiding van het coronavirus. Het gaat om regels voor binnen en 
buiten die ingaan per 29 september 2020. 
Naar aanleiding van deze aanscherping hebben de vSKBN en Kinderboerderijen Actief 
besloten ook de richtlijnen in het protocol Corona maatregelen Kinderboerderijen van 1 juli 
aan te passen. Ten behoeve van de overzichtelijkheid worden deze wijzigingen niet 
aangebracht in het protocol zelf, maar in deze aanvullende richtlijn opgenomen. Deze 
aanvulling is vastgesteld door het bestuur van de vSKBN op 29 september 2020. 
 
Uitgangspunten 

• De basis van de nieuwe situatie blijft het protocol van 29 mei en de aanpassing 
daarop van 1 juli. 

• Punten uit dit protocol waar niet over gesproken wordt, blijven ongewijzigd van 
kracht. 

• Kinderboerderijen bepalen zelf of ze de maatregelen op een verantwoorde wijze 
kunnen overnemen.  

 
Een wolk voor de zon 
We kunnen constateren dat de fase die we omschreven als ‘De zon breekt door’ een mooie 
zomer heeft opgeleverd, maar dat er nu toch een wolkje voor die zon komt. Laten we hopen 
dat de nieuwe maatregelen voldoende zijn om het tij te keren en de donkerste wolken af te 
wentelen. 
Hieronder de nieuwe richtlijnen die per 29 september gelden en van toepassing zijn op 
kinderboerderijen. 
 
Regels voor binnen 

• Thuiswerken blijft de norm, al is dat natuurlijk voor kinderboerderijen meestal geen 
optie. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 
14 dagen worden gesloten. 

• Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30. Kinderen tellen hierbij mee. 
• Binnen mag een gezelschap uit maximaal 4 personen bestaan. Kinderen tot en met 

12 jaar tellen hierbij niet mee.  
Dat betekent dat voor 1 huishouden of maximaal 4 personen (exclusief kinderen) een 
reservering voor de binnenruimte kan worden gemaakt.  

• In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren. Dit is belangrijk 
voor bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting.  
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• Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers (zoals bibliotheken en musea) 
moet gereserveerd worden per tijdvak. Het aantal bezoekers dat op deze locaties 
tegelijkertijd kan worden toegelaten wordt bepaald door de Veiligheidsregio in 
overleg met de locatie.  
 

Regels voor buiten 
• Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een 

maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen en exclusief personeel. 
• Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken, dan 

geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter. Wij houden hierin 
de oude norm aan van 20 m2 p.p.  

 
Uitzondering op nieuw maximum gezelschapsgrootte (max 4): 

• gezamenlijk huishouden; 
• kinderen tot 13 jaar; 
• personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting 

beoefenen; 
• beroep, bedrijf of vereniging. 

 
Algemene coronaregels: 

• Medewerkers moeten altijd 1,5 meter afstand houden tot de bezoekers en onderling 
tussen de medewerkers blijft de 1,5 meter van kracht. 

• Zorg in de binnenruimte voor goede ventilatie! Gebruik hiervoor zoveel mogelijk 
verse buitenlucht en je laat de lucht van binnen zoveel mogelijk afvoeren. 
Dus: 
- Ramen en deuren open 
- Geen ventilator aanzetten 
- Geen mechanisch ventilatiesysteem gebruiken dat de lucht recirculeert 

• Houdt je aan de regels van de RIVM. 
 
Lessen voor het onderwijs 
Studenten en leerlingen vormen in het onderwijs geen gezelschap. Lessen voor scholen 
kunnen dus gewoon doorgaan. 
 
Aanpassing protocol EHBO 
In deze periode gelden aangepaste richtlijnen voor een veilige manier om EHBO te verlenen. 
Op de site van het Rode Kruis vind je hiervoor de meest recente informatie: 
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/ 
 


