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Boerderijeducatie ligt stil 
 

Sinds de afkondiging van de nieuwe 

coronamaatregelen zijn op advies van het platform 

Boerderijeducatie Nederland de activiteiten met 

betrekking tot boerderijeducatie stilgelegd. Dit betroffen 

ook de activiteiten die nog gepland stonden voor de 

resterende tijd van de Dutch Food Week (10 t/m 17 

oktober).  

 

Waarom boerderijeducatie niet meer kan: 

- er mogen geen groepen groter dan 4 personen inclusief de educatieboer op een 

thuislocatie aanwezig mogen zijn. Daarbij geldt een maximum van één groep per 

dag; 

- een educatieboerderij valt niet onder de uitzondering van zogenaamde 

doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea). Daarvoor 

geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak (met 

uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen); 

- tot slot is de nadrukkelijke oproep: Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte. Dat 

onderschrijft het advies om boerderijeducatie activiteiten stil te leggen zo lang de 

afgekondigde maatregelen op 13 oktober van kracht zijn. 

 

Geen Nationaal Schoolontbijt op de boerderij 

Ook de organisatie van het Nationaal Schoolontbijt heeft besloten dat zij dit jaar ook het 

ontbijten op de boerderij tijdens de week van het Nationaal Schoolontbijt afraden. Reden 

daartoe zijn de coronamaatregelen. Het Nationaal Schoolontbijt wil er aan bijdragen om 

reisbewegingen en samenkomsten zoveel mogelijk te beperken. Daartoe zullen zij zelf ook 

bijvoorbeeld het openingsevenement in zeer afgeslankte vorm laten plaatsvinden.  

Dit jaar vindt er dus geen Nationaal Schoolontbijt plaats op educatieboerderijen. De hoop is 

dat het volgend jaar wel weer kan.   

 

 

Vragen over verhuur vergaderlocaties 
 

Zalen mogen verhuurd worden (zowel zalen in hotels als 

vergadercentra). Maar er mag niet gecaterd worden in de 

zaal, dus ook geen koffie of thee. Dit geldt ook voor 

vergaderingen die in een hotelzaal plaatsvinden. Bezoekers 

(dus in het hotel logerende gasten) van die vergadering 

kunnen wel gebruikmaken van de horeca-outlets in het 

hotel. 

 

Let op! 

Slechts enkele groepen mogen nog vergaderen in een ruimte, zie ook de website van de 

Rijksoverheid. Het gaat hier voornamelijk om noodzakelijke bijeenkomsten die van belang 

zijn voor de continuering van een bedrijf, instelling of vereniging. Denk aan bijvoorbeeld 

algemene ledenvergadering, of een werkoverleg van artsen en verpleging, of een 

aandeelhoudersvergadering. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven
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Houd 1,5 meter afstand en zorg voor gescheiden stromen naar voorzieningen zoals toilet en 

in-en uitgang. 

 

Tip: Houd de lokale noodverordeningen in de gaten, hierin kan afgeweken worden van de 

regels. 
 

Bron: Koninklijke Horeca Nederland 

 
 

Tweede lockdown nekslag voor groepenmarkt 
 
De tweede lockdown raakt de verblijfsrecreatie hard maar is de nekslag voor ondernemingen 

die afhankelijk zijn van de groepenmarkt. De groepsaccommodaties en buitensportbedrijven 

zijn als sinds maart vrijwel helemaal gesloten.  

 

Medio september was er sprake van massale annuleringen en terugval van boekingen als 

gevolg van het negatief reisadvies vanuit Duitsland en België. Met de nieuwe lockdown is de 

schade alleen maar toegenomen. De 5.000 ondernemingen in de watersport- en recreatie 

zien een daling van 99% van de bestedingen van buitenlandse gasten.  

 

Groepenmarkt op slot  

Met name de groepenmarkt wordt relatief zwaar getroffen. Vanaf maart kunnen deze 

bedrijven alleen maar kleine gezelschappen ontvangen met als gevolg dat zeven maanden 

lang de omzet 70% tot wel 90% lager is dan normaal. Voorlopig is er nog geen zicht op 

verruiming. 
 

Bron: Hiswa-Recron 


