
  

 

 

 
Plan opening Stadsboerderij Zimmerhoeve  

 -Versie 1 juli 2020-  

 
Dit plan is opgesteld door het beheer en bestuur van Stichting Zimmerhoeve. In dit plan wordt ingegaan 
op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden wordt. Dit 
plan wordt door partijen aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk en is daarmee een levend 
document.  

 
Uitgangspunten 

 Alle aanpassingen moeten passen binnen de gestelde normen van de landelijke overheid 

  Openstelling, in welke vorm dan ook, moet verantwoord zijn.  

 Openstelling, in welke vorm dan ook, mag geen extra risico opleveren voor medewerkers en 
bezoekers. 

 Er moet voorkomen worden dat er een (te) grote toeloop ontstaat bij de boerderij. Gezinnen 
moeten echter wel gezamenlijk de boerderij kunnen bezoeken. 

 Genomen maatregelen moeten gecheckt zijn op effect en niet ingegeven worden door niet of 
slecht onderbouwde meningen. 

 De maatregelen zijn voortgekomen uit en afgestemd met kinderboerderijen en worden helder en 
eenduidig gecommuniceerd naar de (potentiele) bezoekers.  

 
Algemene maatregelen 
Onderstaande tekst is overgenomen uit Handreiking: Coronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met 
COVID-19 op de werkvloer | VNO-NCW ( 2 maart 2020) en op onderdelen aangevuld/gewijzigd. 
 
Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus? 
De belangrijkste symptomen zijn: 

koorts (boven de 38 graden) 
met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking. 

 
Bij de volgende klachten dien je thuis te blijven: 

Verkoudheid. 
Niezen. 
Hoesten. 
Keelpijn. 
Moeilijk ademen. 
Koorts. 

 
Hygiënemaatregelen 

Was handen regelmatig met zeep en water  
Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog. 
Gebruik papieren handdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één maal. 
Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan. 

 
Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft 
iedereen in je huishouden thuis.  



 

 
Personeel en organisatie 

 
Medewerkers: dragen een hesje waaraan bezoekers kunnen zien dat ze werkzaam zijn op de boerderij. Er 
is geen maximum meer aan het aantal medewerkers die tegelijk werkzaam zijn op de boerderij.  
Er is een aanspreekpunt Corona maatregelen, dit is Anna, Irre of Annelijn, afhankelijk wie die dag werkt. 
Hier kunnen vrijwilligers en bezoekers vragen aan kwijt. Op de website is dit plan en een FAQ te vinden. 

Pauzes: worden in de kantine genoten, of anders in het lokaal bij meer dan drie medewerkers. 
In het kantoor mogen niet meer dan 3 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn.  

Kantoor: houd er rekening mee dat er maximaal 3 personen in het kantoor kunnen. Voordat je naar 
binnen gaat, check even! 

Staldienst volwassen 
Ochtenddienst van 9.00 – 13.00  
Middagdienst van 13.00 – 17.00 

Kinderen  
Helpen maximaal 2 uur op een dag, van 9-11 of van 15-17, dit start weer op na de zomervakantie. 

Vrijwilligers stal 
Per staldienst vervalt het maximum aantal van 3 medewerkers per dienst.  

Stagiaires 
Kunnen terecht vanaf september/nieuwe schooljaar.  

Vrijwilligers tuin, klussers, imkers & educatie 

Bovengenoemde medewerkers: hoeven niet meer te bellen of ze langs kunnen komen. Als zij aanwezig 

zijn tijdens openingstijden dragen ook zij een hesje, Er is geen maximum aan het aantal medewerkers 

meer die tegelijk werkzaam zijn op de boerderij 

M2 bakken 

De vrijwilligers en buurtbewoners kunnen deze het beste verzorgen voor 11.30 ivm looppad dat langs de 

bakken gaat als de boerderij open is. Mocht blijken dat dit niet uitvoerbaar is moet er iemand worden 

aangewezen die de sleutel van hek bij zich houdt. 

 

Neem de volgende aandachtspunten in acht:  

- Is het nodig het werk met meerdere personen te doen? Zo nee, doe het werk dan alleen. 

- Maak regelmatig de gezamenlijk gebruikte apparatuur schoon en desinfecteer.  

- Was de handen meerdere keren per dag en sowieso voor en na iedere klus.  

 

 

 

 

 

 



 

Bezoekers en faciliteiten 

Openingstijden: vooral in de ochtend lopen de medewerkers veel heen en weer over het erf. We gaan 
wat later open dan ‘normaal’. De nieuwe openingstijden zijn van dinsdag t/m zondag 11.30 – 17.00. 

Stal: blijft dicht voor bezoekers. 

Bezoekersaantallen: (buiten).De maximale bezoekersaantal 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. Kinderen 
boven de 4 jaar mogen ook zonder begeleiding de boerderij bezoeken. 

Deelnemers aan activiteiten (binnen) rekenen we ook onder de bezoekers en kunnen zich vrij over de 
boerderij bewegen. 

Bezoekers kunnen ‘gewoon’ voor een bezoek komen maar omdat we ze ook graag iets willen meegeven 
worden er uitzichtpunten gemaakt, daarnaast kunnen mensen ervoor kiezen om een extra interessante 
route te lopen. 

Looprichting: bezoek aan de boerderij verloopt in eenrichting. Via de ingang/voordeur, onder de poort 
door, langs de konijnentuin en de bijen. Langs de schapen, grote kippenhok, en weide 1 & 2. Voor nu: 
langs de varkens en hun uitloop en via de permacultuurstrook weer naar buiten. Wens: een pad aan te 
leggen door weide 1 

We sluiten het pad naar de kas en weide 3 & 4 af omdat men elkaar daar niet met voldoende ruimte kan 
passeren. Dit wordt een uitzichtpunt. 

Mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten: op het moment is het pad langs de varkens 
nog niet goed begaanbaar. Mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten moeten de ingang 
gebruiken om weer buiten te komen. 

Uitzichtpunten: op de boerderij komen verschillende uitzichtpunten om de zintuigen van de bezoekers te 
prikkelen. Wat horen of zien ze? Bij deze punten komt een bord met vragen. 
- stal, 
- konijnentuin, 
- bijentuin, 
- kippenhok/kas/weide, 
- varkens. 

Toilet mag per 1 juli weer open, dit mag niet tot opstopping onder de poort leiden. Het toilet wordt extra 
schoongemaakt tussen de middag. 

Communicatie 
 
We gebruiken bordjes die telkens terugkomen met dezelfde stijl. We kiezen ervoor om leitjes te 
beschrijven omdat die het beste bij de uitstraling van de boerderij past. Deze borden zijn ook weer 
makkelijk aan te passen. Daarnaast hebben we verschillende media (FB, IG, website) waarop we aangeven 
welke maatregelen we hanteren.  
 
Alle medewerkers krijgen dit document via de mail toegestuurd zodat iedereen op de hoogte is van de 
nieuwe maatregelen. Ook houden we de vrijwilligers op de hoogte via de nieuwtjes van de week, deze zijn 
te vinden in het voerhok en in het kantoor. 



 

Activiteiten 

Activiteiten/bijeenkomsten en 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.  

Voor een goede ventilatie gebruik je zoveel mogelijk verse buitenlucht en voer je de lucht van binnen 
zoveel mogelijk af. Voor veel boerderijen 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. 

Afstand tot en tussen kinderen 
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit 
geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs. 

Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen 
(ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan; de 1,5 
meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht. 

Feestjes: we bieden alleen het huren van de ruimte aan met knutselactiviteiten. Op woensdag, zaterdag of 
zondag kunnen mensen de ruimte huren voor een kinderfeestje. Dit kan tussen 12.00 – 16.00. De kinderen 
kunnen tussen 15.30 – 16.00 kijken naar het voeren van de dieren.  

Mad science gaat door in week 29 en week 33 volgens aangepast protocol. 
 
Zimmer Zomer Feest is afgelast  
 
Vrijwilligersuitje wordt verzet naar volgend jaar. 
 
Workshops: zou weer kunnen maar staan niet op de planning. 

Dierenhotel: deze service blijven we aanbieden. De eigenaren van de logeer-dieren kunnen hun dier 
brengen tussen gezette tijden (10.30 – 12.30 en 13.00 – 15.00). Dan wordt de gezondheid van het dier 
meteen gecheckt.  

Knuffeluurtje adoptie ouders: omdat we geen 1,5 kunnen houden komt dat te vervallen.  
 
Basisschoollessen 
De beperkingen hiervoor zijn opgeheven. Houd wel rekening met de richtlijnen van het RIVM t.a.v. het 
onderwijs  

Kinderdagverblijf: zij kunnen op bezoek komen tussen 11.00 – 11.30 maar moeten eerst telefonisch 
reserveren. Ook hier geldt maximaal 15 bezoekers (groot/klein) tegelijk. 
 
Naschoolse opvang: zij zijn welkom tijdens de ‘normale openingstijden’. 

Buitenschoolse activiteiten 
Excursies onder schooltijd en NSA zijn niet toegestaan. 



 

“Kinderen in kinderopvang en in het primair onderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te 
bewaren. Kinderen moeten zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van volwassenen 
(leraren en andere personeelsleden). Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden 
met het feit dat afstand houden voor bepaalde categorieën leerlingen in de praktijk lastig zal zijn. Toch is 
het goed om, waar het kan, afstand tussen leerling en leerkracht te houden. Personeelsleden onderling 
moeten de afstand van 1,5 meter in acht nemen. 
 
Excursies onder schooltijd en NSA zijn (in ieder geval) tot de zomervakantie niet toegestaan.. 

 
Dieren 

Corona virussen komen voor bij verschillende diersoorten. Voorbeelden hiervan zijn Feline Infectious 
Peritonitis bij katten en Porcine Epedemic Diarrhea bij varkens. Deze virussen verschillen duidelijk van 
SARS-CoV-2, het virus dat gevaarlijk kan zijn voor mensen.  

Konijnentuin mag weer open, we houden goed rekening met de hoeveelheid bezoekers en de druk die dit 
oplevert bij de konijnen. Zien we symptomen van stress (bijvoorbeeld alleen maar binnen zitten) dan 
kunnen we besluiten de konijnentuin te sluiten. Deze gaat, zoals gewoonlijk, om 15.30 dicht. 

Schapen en geiten mogen worden geaaid, goede hygiene (handen wassen) is sterk aan te bevelen. 

Aangeraden wordt om nauw contact met het gezicht bij dieren te vermijden en hygiënische 
maatregelen te nemen zoals handen wassen voor en na de verzorging van de dieren.  

Varkens: (Nog) geen bewijs voor dat ze geïnfecteerd kunnen raken met SARS-CoV-2. Uit de eerste 
onderzoeken lijken varkens er niet gevoelig voor te zijn. 
Varkens blijven of binnen in de stal of buiten in de wei, tijdens openingsuren, afhankelijk van het weer. 

Kippen: (Nog) geen bewijs voor dat ze geïnfecteerd kunnen raken met SARS-CoV-2. Uit de eerste 
onderzoeken lijken kippen er niet gevoelig voor te zijn. 

Katten: Het lijkt erop dat katten geïnfecteerd kunnen raken als er zeer nauw contact is met mensen die 
geïnfecteerd zijn met SARS-CoV-2. Omdat er zeer kleinschalige onderzoeken zijn opgestart is het nog te 
vroeg om hier iets over te zeggen. Er wordt ook onderzocht of katten mensen kunnen infecteren. Tot 
dusver is er geen bewijs dat katten een rol spelen in de verspreiding van SARS-CoV-2.   

Bron: The Friedrich-Loeffler-Institut has started studies on the susceptibility of animals to SARS-CoV-2. 
These animal studies are important to assess the potential risk to humans and animals and to test whether 
these animals might develop into a virus reservoir. Bron: KNMVD  
 


