
Van Corona
naar CoroNA

Advies voor heropening stads- en 
kinderboerderijen Nederland



De jonge dieren springen rond in de wei, de bomen zijn weer helemaal groen en 
wij….? Wij staan te trappelen om onze boerderijen weer open te doen. Het is bijna 
zover. Er moet nog wel een aantal dingen gebeuren om onze boerderijen klaar te 
maken voor de tijdelijke 1,5 meter samenleving. 

In dit verkorte plan zetten we aanpassingen en maatregelen onder elkaar, zodat je zelf kunt 
beoordelen wat er op jouw boerderij allemaal moet gebeuren. Want één ding is zeker: het 
wordt maatwerk, waarbij elke boerderij zijn eigen keuzes en aanpassingen moet maken. 

Aan dit plan hebben we een checklist toegevoegd die je kunt nalopen om vast te leggen 
dat je alles goed geregeld hebt. Toets vervolgens samen met de lokale overheid (gemeente) 
of aan alle voorwaarden is voldaan om weer open te kunnen.

Van Corona naar CoroNA

vSKBN maakt een duidelijk plan dat boerderijen helpt bij de voorbereidingen 
voor de heropening en zorgt dat dit wordt getoetst door de overheid en andere 
belangrijke partijen.

Kinderboerderijen kunnen voorzichtig de bezetting gaan opschalen.

Kinderboerderijen gaan beperkt open.

Stallen en horeca gaan onder voorwaarden open.

Reguliere opening.

De vijf fases naar het ‘nieuwe open’:

Hier vind je de geldende richtlijnen:
RIVM: de website van Rijksoverheid
Richtlijnen voor werkgevers en ondernemers: zie deze link 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/werkgevers-en-ondernemers
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Interne communicatie op de 
boerderij: 
Leg afspraken schriftelijk vast in je eigen 
protocol voor de boerderij.

 y Wie is verantwoordelijk waarvoor?
 y Wie mag er weer aan de slag? Kan dat 
vanuit huis?

 y Neem medewerkers mee in het traject, 
informeer ze over het hoe en waarom 
van maatregelen en zorg dat ze weten 
dat je achter ze staat bij onverwachte 
gebeurtenissen. 

 y Vertel wat je doet met signalen/
suggesties van medewerkers.

 y Maak duidelijke afspraken met eventuele 
medegebruikers over de tijdelijke 
maatregelen op de boerderij.

Ons advies:
 y Stel iemand aan (en een vervanger) als spin in het ‘coronaweb’: hij/zij is 
aanspreekpunt en verantwoordelijke voor bestaande en nieuwe maatregelen. 

 y Tijdens openingstijden is er altijd iemand aanwezig die toeziet op een verantwoorde 
gang van zaken en die medewerkers en bezoekers indien nodig aanspreekt op hun 
gedrag of ze bij ziekteverschijnselen naar huis stuurt. Maak dagelijks een kort verslag, 
evalueer en pas je werkwijze waar nodig aan.  

 y Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen waar dit nodig is. 
 y Zorg dat alle medewerkers weten:

 y Hoe ze het protocol moeten uitvoeren
 y Hoe ze bezoekers moeten (laten) aanspreken op ongewenst gedrag
 y Dat ze niet (mogen) komen werken bij de minste vorm van neusverkoudheid, 
griepverschijnselen, benauwdheid, koorts of iedere vorm van een ziek gevoel

 y Dat ze extra aandacht moeten besteden aan hun persoonlijke hygiëne en wat je 
daarbij van ze verwacht (o.a. doorlopend handen wassen)

 y Werk in vaste teams.
 y Zorg voor voldoende onderlinge ruimte tijdens de pauzes. 

1. Personeel en organisatie
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2.1  Ontvangst van bezoekers
Bij aankomst op je boerderij is het van 
belang om je bezoekers te wijzen op de 
aanpassingen op je boerderij in verband 
met Covid-19. 

2.2 Wachtrij en routing
Je bent als boerderij ook deels 
verantwoordelijk voor wat er rondom je 
terrein gebeurt. Dus zorg ervoor dat je 
bij het hek een wachtrij op de grond hebt 
aangegeven waarop duidelijk 1,5 meter 
wordt aangegeven. Zo kunnen bezoekers 
‘contactvrij’ wachten. Indien mogelijk zorg 
je voor een aparte in- en uitgang, zodat 
bezoekersstromen elkaar zo min mogelijk 
kruisen. 
Voor de routing op de boerderij is het 
belangrijk dat je ruimere paden benut en 
op smallere paden eenrichtingsverkeer 
instelt. Als bezoekers elkaar op paden toch 
in twee richtingen moeten passeren, geef 
dan duidelijk aan wie er voorrang heeft, 
bijvoorbeeld via voorrangsborden. 

2.3 Aantal bezoekers
Bereken hoeveel bezoekers je tegelijkertijd 
kunt toelaten en ga daarbij uit van het 
oppervlak dat voor bezoekers toegankelijk 
is. 

Wij adviseren als norm 20 m2 per 
persoon. Hierbij worden alle aanwezigen 
meegeteld: volwassen bezoekers, kinderen 
en medewerkers. Of dit op jouw boerderij 
haalbaar en gewenst is, kun je alleen zelf 
bepalen.  

Houd rekening met:
 y De verschillende onderdelen van de 
boerderij: paden, weides, binnenruimte 
e.d. 

 y Wat is al beschikbaar/nog gesloten?
 y Een aangepaste routing.
 y Bezoekers komen met het meerdere 
mensen.

 y Voorkom drukte bij de ingang.       

2. Bezoekers en faciliteiten

Suggesties
 y Kinderen tot 12 jaar: alleen onder 
begeleiding van een meerderjarige.

 y Op weides en speelgelegenheid vrij 
spelen voor kinderen (nog steeds onder 
begeleiding). 

 y Met digitale hulpmiddelen kunnen 
bezoekers vooraf de drukte op de 
boerderij checken.

 y Een verkeerslicht/bord bij de ingang 
(groen = plek genoeg, oranje = korte 
wachttijd, rood = ‘kom later terug’.

 y Maak een wachtrij op 1,5 meter voor de 
ingang.

 y Stel waar nodig/mogelijk 
eenrichtingsverkeer in, zodat mensen 
elkaar niet op korte afstand hoeven te 
passeren.

 y Reeksen halsnummers voor dieren (evt. 
in verschillende kleuren) gebruiken om de 
bezoekersaantallen bij te houden.    
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2.4 Openingstijden
Medewerkers moeten de werkzaamheden 
goed kunnen verrichten zonder dat de 
1,5 m regel daarbij in het gedrang komt. 
Pas indien nodig de openingstijden aan.

2.5 Gebruik binnenruimte 
Kun je in de stal of andere binnenruimtes 
geen duidelijke routing en afstand tussen 
personen garanderen? 

Overweeg dan die ruimte af te sluiten voor 
bezoekers.Sluit je aan bij de beperkende 
maatregelen voor de horeca.  

2.6 Gebruik toiletten
Ons advies: houd de komende periode 
de wc gesloten voor bezoekers. Alleen 
openstellen als je voldoende toiletten hebt 
en ervoor kunt zorgen dat die vaak en 
goed worden gereinigd. Communiceer dit 
duidelijk en tijdig!

2.7 Aanpassingen i.v.m. 
beschikbare ruimte

Suggesties
 y Duidelijk aangeven:

 y Looproutes 
 y Maximumaantal bezoekers 
(volwassenen/kinderen) op 
speelplekken en weides.

 y Indien nodig de wachtrij bij bijv. 
horecapunt of voerplek met 1,5 m 
afstand markering.

 y Herhaal de 1,5 m regel op meerdere 
plaatsen (bijvoorbeeld bij de ingang, 
bij vaste banken en in de stal). 

 y Om de anderhalve meter afstand tussen 
personen op het terrein goed te kunnen 
waarborgen moeten er duidelijke 
looproutes aangegeven worden. Voor 
speelplekken en weides geef je aan 
hoeveel mensen (volwassenen/kinderen) 
daar maximaal aanwezig kunnen zijn. 
Voorbeelden voor een aangepaste routing 
vindt je in bijlage 2.

 y Creëer bij de weides indien mogelijk 
een aparte in- en uitgang om onnodig 
passeren te voorkomen. Lukt dat niet, geef 
dan duidelijk aan hoe bezoekers de weide 
moeten in- en uitgaan. 

 y Vraag bezoekers op drukke tijden hun 
verblijf te beperken tot bijvoorbeeld 
maximaal één uur. 

 y Voor een tijdslot kun je digitale 
hulpmiddelen gebruiken of bijvoorbeeld 
de kleur van de halsnummers.

 y Zet losse zitelementen uit elkaar of haal 
ze tijdelijk weg. 
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2.8 Onderwijs
Bij verzoeken vanuit het onderwijs 
adviseren wij om met de school de 
mogelijkheden te bespreken die je 
op de boerderij hebt. Denk eraan dat 
het gebruikte materiaal naderhand 
gedesinfecteerd moet worden.

2.9 NME centra
Voor NME centra gelden grotendeels 
dezelfde maatregelen als voor 
kinderboerderijen. Wel zullen zij vaker te 
maken hebben met hygiënemaatregelen 
m.b.t. bijvoorbeeld lesmateriaal en 
gastlessen.

Het GDO (Gemeenten voor Duurzame 
Ontwikkelingen) heeft speciaal voor NME-
centra een protocol ontwikkeld. 

Vanaf 11 mei hanteert de PO-raad de 
volgende specifieke maatregel:

Alle materialen en werkplekken die 
worden gebruikt door meerdere 
leerlingen of leerkrachten moeten met 
regelmaat worden ontsmet. 

Gastlessen
Vanaf 11 mei hanteert de PO-raad de 
volgende specifieke maatregelen:
 y Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, 
vieringen en excursies gaan niet door.

 y Ondersteuning door ouders of derden 
bij leeractiviteiten is niet mogelijk in de 
school. 

Leskisten uitleen
 y Reinig de leskisten met hygiënische 
doekjes voor de uitleen en na ontvangst.

 y Als de kisten naar school gebracht 
worden, plaats deze dan bij de ingang 

van de school (entree van de school is 
niet toegestaan).

 y Als de kisten worden opgehaald:
 y Zorg voor eenrichtingsverkeer of voor 
voldoende afstand bij het passeren

 y Spreek van te voren een tijd af waarop 
de kisten worden opgehaald, zodat niet 
meerdere scholen tegelijk aanwezig 
zijn.

 y Zet de leskisten klaar met de naam van 
de school erbij, zodat de ophaler ze 
zelfstandig kan pakken.

Het complete protocol van het GDO vind je 
in bijlage 3. 

2.10 Activiteiten/bijeenkomsten
Tot 1 september zijn vergunning plichtige 
evenementen niet toegestaan. De 
meeste activiteiten die kinderboerderijen 
organiseren op eigen terrein vallen niet 
onder deze categorie. Deze regel is echter 
bedoeld om te voorkomen dat grotere 
groepen mensen bij elkaar komen. Daarom 
raden wij ook het organiseren van (kleine) 
evenementen af, waarbij mensen zich 
‘verzamelen’ op de locatie. Speur- of 
ontdekkingstochten die passen binnen een 
geplande routing zijn wel mogelijk. 

2.11 Speeltoestellen 
Zorg voor goede hygiëne door 
speeltoestellen en speelmaterialen 
regelmatig schoon te maken. Als dat niet 
of niet voldoende lukt, kun je overwegen 
onderdelen af te sluiten.

Wij adviseren los spelmateriaal (zoals 
kruiwagens, trekkers en bolderkarren) 
tijdelijk weg te halen i.v.m. extra 
schoonmaakwerkzaamheden.
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Maak een duidelijk hygiëneprotocol met:
 y op welke manier wordt ontsmet (volgens 
GGD is schoonmaken met water en 
zeep afdoende)

 y wat wordt er schoongemaakt 
(handcontactmomenten zoals 
deurklinken, lichtknopjes etc.)

 y hoe vaak 
Informeer bezoekers hierover.

Zorg bij de in- en uitgang en eventueel 
bij de toegang tot de weides voor 
desinfectiemiddel en/of mogelijkheid om 
de handen te wassen. Handen wassen 
met stromend water en zeep met papieren 
droogdoekjes is ook voldoende. 

 

Op dit moment is er geen weten-
schappelijke reden om dieren (cavia / 
konijn) vanwege het coronavirus niet in de 
knuffelhoeken te hanteren, maar wel een 
praktische. 

Door de 1,5 meter regel kunnen de 
medewerkers niet helpen bij het hanteren 
of ingrijpen als dat nodig is. Daarom 
adviseren wij om dit nu even niet aan te 
bieden. 

3. Hygiëne

4. Dieren hanteren
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Zorg dat bezoekers goed geïnformeerd 
worden over de coronamaatregelen op 
de boerderij. Het meest effectief is om 
je boodschap op een leuke manier te 
introduceren. Herhaling is daarbij de 
sleutel. Je kunt dit doen via je website, 
flyers, posters, social media, nieuwsbrieven 
enz. Gebruik weinig tekst en veel 
beeld, zodat de boodschap duidelijk 
is voor iedereen (ook anderstaligen en 
laaggeletterden).  

5. Communicatie

Suggesties
 y Kracht van herhaling: zorg dat je de 
bezoekers met meerdere borden of 
markeringen en op een vriendelijke toon 
wijst op de 1,5 meter afstand.

 y Geef duidelijk aan wanneer het druk/rustig 
is en dat de boerderij bij grote drukte 
gesloten kan zijn. 

 y Geef medewerkers en vrijwilligers een 
aangepast (houd afstand-)hesje als 
reminder voor de 1,5 meter regel.

 y Hang de corona-huisregels bij de ingang 
van de boerderij goed zichtbaar op 
en herhaal dit als het nodig is op meer 
plekken op het terrein.

 y Zoek naar een aantrekkelijk en opvallende 
route aanduiding, bijvoorbeeld in de vorm 
van pootafdrukken.

 y Organiseer voor personen in de 
risicogroepen een ‘speciaal uurtje’, zodat 
ze ook nu naar de kinderboerderij kunnen 
komen.

 y Een extra dagelijks of wekelijks (online) 
vragenuurtje maakt het makkelijker om op 
afstand vragen te beantwoorden.
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Een uitgifteloket kan onder voorwaarden 
geopend zijn, maar alleen als er geen 
zitgelegenheid (terras) aanwezig is. 
Verder gelden voor de horeca op 
kinderboerderijen dezelfde maatregelen als 
elders in de horeca.

Voor aanvullende maatregelen op de 
gebruikelijke hygiëneprotocollen kun je 
denken aan:

 y Zo veel mogelijk betalen met pin 
(+ reinigingsprotocol) en het liefst 
contactloos betalen met de pinpas of 
telefoon om fysieke contactmoment tot 
een minimum te beperken

 y Afschermen kassa
 y Routing langs afhaalloket (hoe voorkom 
je opstoppingen en wachtrijen) 

Zorg dat medewerkers duidelijke instructies 
hebben over wie bezoekers indien nodig 
aanspreekt en wat te doen als bezoekers 
zich na (herhaald) aanspreken niet aan de 
afspraken houden.
 
Zorg er ook voor dat deze medewerkers 
herkenbaar zijn. Het dragen van een geel 
hesje met daarop: houd a.u.b. 1,5 meter 
afstand werkt daarbij. 

6. Horeca

7. Toezicht

 y Gebruik plastic handschoentjes voor 
aangescherpte hygiëne-maatregelen

 y Bepalen waar de producten genuttigd 
kunnen worden (wandelend op de 
locatie).

 y Afstand duiding voor betaal- en 
afhaalloket

 y Bediening op afstand en vuile vaat 
afhandeling

De kinderboerderij is verantwoordelijk voor 
de orde en veiligheid op de boerderij en 
voor het naleven van deze gedragsregels. 
In noodgevallen kan boerderij een beroep 
doen op handhaving door de overheid, net 
als bij een geweldsincident of overlast

Maak afspraken met de lokale overheid 
(gemeente) over situaties waarbij 
opgetreden moet worden door handhavers.
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Om verspreiding van het virus tegen te gaan heeft Hartslag NU een advies 
uitgebracht met voorzorgsmaatregelen bij reanimaties. 

8. EHBO/Reanimatie

Voorzorgsmaatregelen bij reanimaties:
 y Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen.
 y Bij reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd 
vanwege het beperkte risico op besmetting.

 y Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt 
het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een 
ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt 
uitgevoerd.

 y Voel je je ziek of heb je een verhoogd risico? Neem geen deel 
aan de reanimatie.

 y Eén burgerhulpverlener geeft borstcompressies, de andere 
staat bij de voeten van het slachtoffer i.v.m. aflossen van de 
hartmassage. Anderen staan op ruime afstand.

 y Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming 
bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn in dit 
geval niet veilig en moeten daarom niet gebruikt worden!

 y Desinfecteer je handen na een inzet zo snel mogelijk!

Een uitgebreid overzicht van de aangepaste EHBO richtlijnen in 
coronatijd vind je op: 
www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/

Praktische beslisboom: bijlage 4.

http://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/
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9. Afspraken met leveranciers

10. Praktische hulpmiddelen

Houd bij afleveren 1,5 meter afstand

Meld een kwartier van tevoren wanneer je 
arriveert

Draag handschoenen

Spreek van tevoren af waar de spullen geplaatst 
worden – welke ingang of losplek wordt 
gehanteerd

Overweeg bezorging tot de deur

Bijlage 1:  Checklist heropening kinderboerderijen

Bijlage 2:  Voorbeeld voor een aangepaste routing met dank aan   
  Kinderboerderij De Elzenhoek in Oss 

Bijlage 3:  Protocol GDO

Bijlage 4:  Beslisboom voor reanimatie



www.vskbn.nl

http://www.vskbn.nl
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