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2020-08 Nieuwsbrief LTO Multifunctionele Landbouw 

 

Risico op legionella door corona 
 

Vergeet niet om weinig gebruikte tappunten door te spoelen. 

Veel waterleidingen op bijvoorbeeld zorgboerderijen, bed and 

breakfasts en boerderijcampings worden als gevolg van de 

maatregelen tegen het coronavirus op dit moment niet 

gebruikt. Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat, is het niet 

meer vers en kan de waterkwaliteit negatief worden 

beïnvloed. Zo kan bijvoorbeeld de legionellabacterie, die de 

veteranenziekte kan veroorzaken, een probleem vormen. 

 

Wij adviseren daarom om te kijken of u weinig gebruikte tappunten toch af en toe door kunt 

spoelen en dat water op andere plekken weer kunt gebruiken. Ga in het uiterste geval over 

van een frequentie van wekelijks spoelen naar tweewekelijks spoelen. Bij het beheersen van 

risico’s rond legionella ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de binneninstallatie. 

Bij twijfel kunt voor ingebruikname een monster laten afnemen of een risico-analyse laten 

uitvoeren bij Bureau Wit met ledenkorting. 

 
(Bron: LTO Ledenvoordeel) 

 

Agrarische kinderopvang weer open, boerderijeducatie nog niet 
 

Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 11 mei weer 

op een aangepaste manier open. De dagopvang voor 0-4 

jaar gaat volledig open. En leerlingen van de basisschool 

krijgen, ongeveer de helft van hun lestijd en in kleinere 

groepen, weer les op school. Goed nieuws voor de 

agrarische kinderopvang. Echter nog geen groen licht voor 

boerderijeducatie nu scholen aangepast open gaan. 

 

Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is 

daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en ten opzicht van 

volwassenen alleen wanneer mogelijk. Ouders, leiders en leerkrachten dienen wel onderling 

afstand te houden. 

 

Agrarische kinderopvang 

Voor de agrarische kinderopvang geldt dat de dagopvang van kinderen van 0-4 jaar weer 

volledig open gaat. Voor opvang van kinderen ouder dan vier jaar blijft gelden dat deze enkel 

plaats vindt voor ouders in cruciale beroepen en wordt verstrekt aan kwetsbare kinderen. 

Voor en na school kunnen deze kinderen net zoals nu bij de kinderopvang terecht. 

Gedurende schooltijd zijn de scholen verantwoordelijk voor de opvang van kinderen van vier 

jaar en ouder die tot deze groepen behoren op de dagen dat zij niet naar school kunnen. 

 

Boerderijeducatie nog niet mogelijk 

De PO-raad heeft twee protocollen opgesteld voor het aangepast opengaan van 

basisscholen. Daarin staat beschreven dat excursies niet zijn toegestaan. Ook anderen dan 

leerkrachten binnen de school of hulp van ouders is niet mogelijk. Daarmee is duidelijk dat er 

op dit moment, zeer begrijpelijk, nog geen mogelijkheden zijn voor boerderijeducatie.  

https://www.ltoledenvoordeel.nl/veiligheid/legionellapreventie/
https://www.ltoledenvoordeel.nl/nieuws/risico-op-legionella-door-corona/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/basisscholen-en-kinderopvang-vanaf-11-mei-aangepast-open
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/basisscholen-en-kinderopvang-vanaf-11-mei-aangepast-open
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/twee-protocollen-beschikbaar-voor-het-opstarten-van-de-scholen
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Nadenken over 1,5 meter economie 
 

Door de overheid wordt er inmiddels voorzichtig nagedacht over het weer op gang brengen 

van maatschappelijk en economisch leven. Dit is nu nog niet aan de orde, maar hopelijk over 

een tijdje toch weer stap voor stap. De vraag is hoe multifunctionele landbouw sectoren dit 

voor zich zien. 

 

De vraag aan de sectoren is hoe zij het voor zich zien om 1,5 meter norm vorm te geven. 

LTO MFL is hierover in gesprek met LNV en neemt daarbij graag de input mee van het erf. 

Hoe concreter en duidelijker, hoe beter. Wil je voorbeelden/oplossingen delen voor een 1,5 

meter economie op een multifunctioneel landbouwbedrijf, geef deze door aan de infolijn van 

jouw regionale LTO. 

 

 

Veelgestelde vragen corona en MFL 
 

LTO MFL heeft samen met de regionale LTO-organisaties en branchepartijen een overzicht 

gemaakt van veelgestelde vragen over corona en multifunctionele landbouw. Daarnaast 

bundelt het crisisteam van LTO overstijgende vraagstukken in wekelijkse updates. Deze 

informatie is via onderstaande links te vinden. 

 

De regionale LTO’s en de werkgeverslijn voorzien in een Q&A welke dagelijks aangevuld 

wordt met vragen en antwoorden die binnenkomen (LTO Noord, ZLTO, LLTB).   

 

 

https://werkgeverslijn.nl/coronavirus-veelgestelde-vragen/
https://www.ltonoord.nl/dossiers/corona/overzicht-veelgestelde-vragen-corona
https://www.zlto.nl/coronavirus/veelgesteldevragen
https://www.lltb.nl/corona

