Wijziging protocol Corona maatregelen Kinderboerderijen
d.d. 1 juli 2020
Op 24 juni 2020 maakte het kabinet een aantal versoepelingen bekend van de corona maatregelen.

Het gaat om regels voor binnen en buiten die ingaan per 1 juli 2020.
Naar aanleiding van deze en eerdere versoepelingen hebben de vSKBN en Kinderboerderijen
Actief besloten ook de richtlijnen in het protocol Corona maatregelen Kinderboerderijen van
29 mei te versoepelen. 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 juni 2020.
Uitgangspunten
•
•
•

De basis van de nieuwe situatie blijft het protocol van 29 mei.
Punten uit dit protocol waar niet over gesproken wordt, blijven ongewijzigd van
kracht.
Kinderboerderijen bepalen zelf of ze deze versoepelingen op een verantwoorde wijze
kunnen overnemen.

Fases van ‘gesloten naar anderhalve meter open’
Wij zijn blij dat de eerste drie fases naar een verantwoorde heropening (eerder dan
verwacht) voorbij zijn. We zitten inmiddels in fase vier van het proces, een fase die we
omschreven als ‘De zon breekt door’ en waarin sprake is van beperkte heropening van
stallen en horeca.
Hiermee ontstaat ruimte voor versoepeling. In deze nieuwe richtlijn zetten we de wijzigingen
ten opzichte van het oude protocol onder elkaar.
Algemene coronaregels:
• Zorg dat de doorstroming goed is, bijvoorbeeld bij de entree en de toiletten.
• 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:
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•

- Ramen en deuren open
- Geen ventilator aanzetten
- Geen mechanisch ventilatiesysteem gebruiken dat de lucht recirculeert
Houd je aan de regels van de RIVM.

Aantal bezoekers per oppervlakte (buiten)
De norm van 20 m2 per persoon laten we los. Het ging hier om een algemene norm die elke
boerderij op haalbaarheid kon beoordelen. Inmiddels is duidelijk dat deze norm bijna overal
op een verantwoorde manier is aangepast aan de eigen omstandigheden. Echter is er wel
een maximum van 250 bezoekers buiten op het terrein toegestaan zonder reservering. Bij
250 bezoekers of meer dient er van te voren gereserveerd te worden en een de
gezondheidscontrole uitgevoerd te worden.
Let op: de 1.5 meter regel blijft hierbij van kracht!
Ook de richtlijn dat kinderen alleen onder begeleiding toegang hebben tot de boerderij laten
we los.
Ontvangst en routing
Bezoekers krijgen steeds meer de vrijheid om zelf te bewegen en over het terrein te
begeven. Ons advies is om bewegwijzering op je eigen terrein te behouden en ook de
eventuele markering op de grond te behouden voor de afstand tussen bezoekers. Blijf
bezoekers actief erop wijzen dat er 1,5 meter afstand gehouden dient te worden tussen de
diverse huishoudens.
Aanbod desinfectiemiddelen
Liever water en zeep dan desinfectiemiddelen
Handen wassen met stromend water en zeep is afdoende. Hetzelfde geldt voor het
schoonmaken van materialen die veel worden aangeraakt (bijv. hekken en deurknoppen).
Handen wassen bij binnenkomst en vertrek is belangrijk. Biedt daarom in ieder geval op die
plekken een duidelijke mogelijkheid aan om de handen te reinigen. Gebruik papieren
handdoekjes.
Waar geen stromend water voorhanden is, gebruik je handgel. Deze moet minimaal aan de
volgende eisen voldoen:
• Er staat op dat de gel desinfecterend is.
• Er staat een toelatingsnummer op.
• De gel bevat minimaal 70% alcohol.
Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze maatregel.
Gebruik binnenruimte door bezoekers
Het gebruik van de binnenruimte blijft afhankelijk van de mogelijkheden voor het creëren
van voldoende afstand, maar we voegen hier nu een tweede criterium aan toe, namelijk de
mogelijkheid om de ruimte goed te ventileren.
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De rol van goede ventilatie bij het bestrijden van het coronavirus is nog een punt van
discussie onder de deskundigen, maar wij zien voldoende aanleiding om dit nu op te nemen
in de richtlijn.
Voor een goede ventilatie gebruik je zoveel mogelijk verse buitenlucht en voer je de lucht
van binnen zoveel mogelijk af. Voor veel kinderboerderijen betekent dit dat ramen en
deuren open zijn.
Goed ventileren betekent dus niet: een ventilator aanzetten! Die blaast de lucht alleen maar
rond en voegt geen verse lucht toe. Beschik je over een mechanisch ventilatiesysteem dan is
het belangrijk dat de lucht niet gerecirculeerd wordt.
Als er geen duidelijke routing en afstand tussen personen gegarandeerd kan worden en/of
de ruimte niet goed geventileerd kan worden, blijven binnenruimte en stallen afgesloten
voor bezoekers.
Gebruik wc of niet
De toiletten mogen weer open. Wij adviseren kinderboerderijen hier alleen gebruik van te
maken als dit op een verantwoorde wijze kan gebeuren. Denk daarbij aan vaker en
uitgebreider schoonmaken en aan het voorkomen van wachtrijen.
Lastig? Dan is dit een alternatief: houd de toiletten op slot en meld dat de sleutel kan
worden opgehaald bij het beheer. Eventueel kun je de bezoekers vragen het toilet na
gebruik zelf te reinigen (geef reinigingsmiddelen mee).
Lessen voor het onderwijs
De beperkingen hiervoor zijn opgeheven. Houd wel rekening met de richtlijnen van het RIVM
t.a.v. het onderwijs.
NME centra
Voor NME centra gelden grotendeels dezelfde maatregelen als voor kinderboerderijen. Ook
hier vragen we extra aandacht voor een goede ventilatie. Het is weliswaar nog een punt van
discussie onder de deskundigen, maar wij zien voldoende aanleiding om dit ook op deze plek
op te nemen in de richtlijn.
Activiteiten/bijeenkomsten
Kleinere evenementen, waarbij mensen zich ‘verzamelen’ op de locatie zijn weer
toegestaan. Voor grotere (vergunning-plichtige) evenementen gelden nog wel beperkingen,
maar de meeste activiteiten die kinderboerderijen organiseren op eigen terrein vallen niet
onder deze categorie. Let op, het blijft belangrijk:
• Houd 1,5 meter afstand.
• Zorg bij activiteiten binnen voor een goede ventilatie. Deze ventilatie dient te
beschikken over de eigenschappen die hierboven staan aangegeven.
Overdracht besmetting door dieren
LNV meldt onveranderd dat met de kennis van nu het risico voor mensen op
coronabesmetting via dieren (m.n. via katten) verwaarloosbaar wordt geacht. Er zijn volgens
dit advies daarom geen aanvullende maatregelen nodig. Een uitzondering geldt voor
nertsenfokkerijen.
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Horecadeel / versnaperingen / verkoop
Vanaf 1 juni is de horeca weer open en met ingang van 1 juli worden de regels ook hiervoor
verder versoepeld. Koninklijke Horeca Nederland vat de regels als volgt samen:
•

•
•
•
•

Iedereen houdt binnen en buiten 1,5 meter afstand (uitzondering hierop vormen
mensen die uit gezamenlijke huishouding komen of twee mensen uit een verschillend
huishouden. Vanaf 3 personen of meer wordt gehandhaafd en dus beboet);
Bezoekers zitten binnen en buiten aan een tafel. Staan is niet toegestaan;
Op een buitenterras mag de afstand tussen tafels minder dan 1,5 meter zijn als er
een zogenaamd kuchscherm is geplaatst tussen de tafels;
Bij meer dan 100 bezoekers binnen of meer dan 250 bezoekers buiten zijn reserveren
vooraf en gezondheidsvragen verplicht;
De ruimte is uiteindelijk bepalend voor het aantal gasten met de 1,5 meter afstand.

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/
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