
  

 

 

 
 
Plan opening Stadsboerderij Zimmerhoeve  

 -Versie 19 mei 2021-  

 
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 (potentiële) bezoekers.  

 
Algemene maatregelen 
Onderstaande tekst is overgenomen van rijksoverheid.nl  
 
Wat zijn de symptomen van het coronavirus? 
Vaak voorkomende klachten zijn: 

 je bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn); 
 je hoest; 
 je bent benauwd of kortademig; 
 je hebt verhoging (tot 38 graden Celsius); 
 je hebt koorts (vanaf 38 graden Celsius); 
 je ruikt en/of proeft plotseling niets meer, zonder dat je neus verstopt is.   

 

Je denkt dat je besmet bent met corona 

 Blijf thuis bij klachten die passen bij corona, zie hierboven. 
 Maak een afspraak voor een coronatest.  
 Laat niemand in huis en ga zelf ook niet op bezoek. Doe zelf geen boodschappen. Wacht tot je de 

uitslag van de coronatest weet. 
 Bel met de huisarts als de klachten erger worden (meer dan 38 graden koorts of moeite met 

ademhalen). 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/van-afspraak-tot-uitslag-coronatest/uitslag-coronatest


 

 

Je hebt corona 
Blijkt uit de test dat je corona hebt? Dan belt een GGD-medewerker je voor het bron- en 
contactonderzoek. Je hoort van de GGD wat je moet doen, zoals in quarantaine gaan. Je huisgenoten 
blijven ook thuis. 

 
Genezen van corona 
Je bent genezen en kunt niemand meer besmetten als je: 

 je beter voelt; 
 24 uur lang geen gezondheidsklachten meer heeft; 
 vanaf de eerste klachten minimaal 7 dagen binnen bleef. 

Naar buiten bij hooikoorts of een allergie 

Je kunt naar buiten als je hooikoorts hebt. Of last van een allergie. Ga wel goed na of: 

 je klachten hetzelfde zijn als altijd; 
 je altijd in deze tijd van het jaar deze klachten heeft. 

Laat je testen als je twijfelt of als de klachten anders aanvoelen. En blijf thuis tot de uitslag bekend is. 

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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/van-afspraak-tot-uitslag-coronatest/bron-en-contactonderzoek
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/van-afspraak-tot-uitslag-coronatest/bron-en-contactonderzoek
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine


 

 
Personeel en organisatie 

 
Medewerkers: dragen een hesje tijdens opening van de boerderij waaraan bezoekers kunnen zien dat ze 
werkzaam zijn op de boerderij. Er is een aanspreekpunt Corona maatregelen, dit is Anna, Annelijn. Of een 
van de invallers, Melanie of Famke, afhankelijk wie die dag werkt. Hier kunnen vrijwilligers en bezoekers 
vragen aan kwijt. De laatste versie van dit plan is op de website te vinden. 

Pauzes: worden in de kantoor genoten, of anders in het lokaal bij meer dan drie medewerkers. 
In het kantoor mogen niet meer dan 3 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. Is dit toch het geval dan 
kunnen mensen op verschillende locaties (lokaal, boven schapenstal) pauze nemen.  

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 gebeurt op woensdagmiddag, zaterdag en zondagochtend/middag. 

Stagiaires 
Kunnen terecht voor een stageplaats.  

 
Tuinieren 
M2 bakken 
De vrijwilligers en buurtbewoners kunnen deze het beste verzorgen op tijden dat er weinig bezoekers 

langskomen, bijvoorbeeld op maandag (boerderij gesloten) of in de ochtenden. 

 
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: zijn afhankelijk van aanwezigheid van een gastvrouw/heer. Voor nu zijn de 
openingstijden dinsdag en vrijdag van 14.00 - 17.00. 

Toegang: de boerderij is een doorstroomlocatie, om de doorstroom van bezoekers te reguleren hangen 
we bij de poort een ‘stoplicht’ op. Staat het stoplicht bord op groen dan mogen mensen binnen komen en 
staat het poortje open. Staat deze op rood, is het maximale aantal bezoekers bereikt en moeten ze even 
wachten, er is een poortje die dicht kan worden gedaan.  

Maximaal aantal toegestaande bezoekers  
Bij de ingang staat een gastvrouw/heer die de bezoekers welkom heet. Er is een maximum van 20 
bezoekers op de boerderij met uitzondering van kinderen.  
Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht, dit gebeurt via de QR code die bezoekers bij de ingang 
moeten scannen en invullen. Een reservering is voor maximaal 2 personen, met uitzondering van kinderen 
en personen van eenzelfde huishouden. De binnenruimtes op deze terreinen, zoals een dierenverblijf 
binnen, blijven gesloten.  

Bezoekers kunnen ‘gewoon’ voor een bezoek komen maar omdat we ze ook graag iets willen meegeven 
zijn er uitzichtpunten gemaakt. 

Stal: blijft dicht voor bezoekers, want dit is een binnenruimte.  

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

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

Mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten: op het moment is het pad langs de varkens 
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 zijn 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. 

Toilet is 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 

Op het moment is het alleen mogelijk voor organisaties om de boerderij te gebruiken voor 
groepsactiviteiten voor kinderen. Is de boerderij op het moment van de activiteit geopend kunnen ze de 
boerderij bezoeken. Is de boerderij ten tijde van de activiteit gesloten hebben ze alleen toegang tot het 
lokaal en toilet. 
 
Afstand tot en tussen kinderen (van Rijksoverheid.nl)  
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. 

Jongeren en 1,5 meter afstand 

 Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.  

 Op school houden leerlingen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar en tot personeel. 

 In het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs geldt dat afstand gehouden moet worden 

waar mogelijk. 

Feestjes: we bieden geen feestjes aan tot dat de boerderij ruimer open kan. 

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: kan alleen doorgang vinden tussen medewerker boerderij en adoptieouder 
(<13 jaar). Dit gebeurt dus alleen zonder ouder, of op gepaste afstand van de ouder. Kan het kind niet 
zelfstandig knuffelen dan komt dit te vervallen.  
 
Basisschoollessen 
Zijn geanulleerd tot aan de zomervakantie 

Kinderdagverblijf: zij kunnen op bezoek komen tijdens de ‘normale openingstijden’.  
 
Naschoolse opvang: zij zijn welkom tijdens de ‘normale openingstijden’. 

 
 



 

 

Boerderijdieren & Corona  
 
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 16.00 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. 

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  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dieren & Corona  
(van het RIVM - april 2021 -)  
 
Honden en katten 
Bij recent onderzoek in Nederland zijn antistoffen tegen SARS severe acute respiratory syndrome -
CoV coronavirus -2 gevonden bij ongeveer 1 op 5 katten en 1 op 7 honden uit huishoudens met personen 
met COVID-19. Dit betekent dat deze huisdieren besmet zijn geweest met het virus. Bij enkele honden en 
katten is het virus zelf aangetroffen. Daarnaast zijn op een aantal besmette nertsenbedrijven 
boerderijkatten besmet geraakt met het virus.  

Honden en katten die een besmetting met SARS-CoV-2 doormaken, vertonen doorgaans geen tot milde 
klachten.  

Daarna werd vervolgonderzoek gedaan onder asielkatten en honden en katten uit huishoudens zonder link 
met personen met COVID-19. Hier bleken slechts enkele dieren antistoffen tegen SARS-CoV-2 te hebben 
en dus besmet te zijn geweest. Geen van deze dieren testte positief op het virus. Dat betekent dat de kans 
erg klein is dat honden en katten buiten hun huishouden met SARS-CoV-2 worden besmet. 
Er zijn nog geen gevallen bekend van besmette honden en katten die mensen hebben besmet. De kans 
hierop wordt heel klein geacht. 

Andere huisdieren waarmee geknuffeld wordt 
Van onder meer hamsters, fretten en konijnen weten we dat zij besmet kunnen raken met het coronavirus 
SARS-CoV-2. Aangezien deze dieren zelden het huis verlaten, is er op dit moment geen reden om voor 
deze thuisblijvende dieren extra voorzorgsmaatregelen te nemen. 

 

Andere huisdieren en COVID-19 
Naast onder andere honden, katten, hamsters, en konijnen zijn ook fretten en nertsen gevoelig gebleken 
voor besmetting met het virus. Op een groot aantal nertsenbedrijven is het virus aangetroffen en in 
Nederland zijn alle bedrijven met nertsen inmiddels leeg. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe de dieren 

op de bedrijven besmet zijn geraakt. 
 


