
Protocol Jeugdland Covid-19 versie 18 december 2020 

Stichting Jeugdland Haarlemmermeer (Hoofddorp) en Stichting Jeugdland Nieuw-Vennep 

Dit protocol beschrijft de voorwaarden voor openstelling van zowel Stichting Jeugdland 

Haarlemmermeer (Hoofddorp) als Stichting Jeugdland Nieuw-Vennep in verband met de COVID-19 

pandemie. Dit protocol is geldig vanaf 18 december 2020. 

Inleiding 

Jeugdland Hoofddorp en Jeugdland Nieuw-Vennep hebben hun deuren per 13 mei 2020 geopend 

voor kinderen tot en met 12 jaar zodat zij in de buitenlucht kunnen spelen en bewegen. De visie van 

Jeugdland is dat kinderen het best leren door zelf te ontdekken en te ervaren met zo min mogelijk 

bemoeienis van volwassenen. Deze visie is bekend bij ouders/verzorgers van kinderen die onze 

terreinen bezoeken en de meeste kinderen spelen altijd al zonder ouders/verzorgers op Jeugdland. 

Per 1 juni 2020 is Jeugdland geopend voor alle bezoekers.  

BASISREGELS 

• Voor volwassenen (18+) geldt: houd altijd 1,5 meter afstand. 

• Kinderen tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden (van elkaar). 

• Vermijd drukte. 

• Nies en hoest in je elleboog. 

• Was vaak je handen met zeep. 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 

Openingstijden 

Jeugdland Hoofddorp en Jeugdland Nieuw-Vennep openen op de volgende tijden voor bezoekers: 

● woensdag 13.00-17.30 tot 11 oktober, 13.00-17.00 vanaf 19 oktober 

● vrijdag 13.00-17.30 tot 11 oktober, 13.00-17.00 vanaf 19 oktober 

● zaterdag 10.00-17.30 tot 11 oktober, 12.00-17.00 vanaf 19 oktober 

● In de herfstvakantie is Jeugdland van maandag 12 oktober t/m zaterdag 17 oktober dagelijks 

geopend van 10.00-17.30. 

● In de kerstvakantie is Jeugdland alle dagen, behalve Eerste en Tweede kerstdag, zondagen, 

Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag, geopend van 12.00-17.00. 

 

Bezoekers 

● Jeugdland is geopend voor bezoekers t/m 17 jaar.  

● Bezoekers 18+ zijn niet welkom met uitzonderen van maximaal 10 ouders van kinderen 

onder de 8 jaar of met een beperking. 

● Kinderen onder de 6 jaar moeten altijd begeleid worden door een volwassene (18+) 

● Volwassenen (18+) (bezoekers, medewerkers en vrijwilligers) houden te allen tijde 1,5 meter 

afstand van alle aanwezigen, behalve van leden van hun eigen gezin. 

● Komt uw kind alleen op Jeugdland spelen en is het zelfstandig genoeg, laat hem/haar dan 

alleen het terrein van Jeugdland betreden. 

 



Personen van 13/18 jaar of ouder 

● Personen van 18 jaar en ouder (bezoekers, medewerkers en vrijwilligers) houden zich aan de 

richtlijnen van het RIVM. Zij houden minstens anderhalve meter afstand van iedereen 

behalve leden van hun eigen gezin. 

● Voor personen van 13 jaar en ouder geldt dat een gezelschap uit niet meer dan twee 

personen mag bestaan. Wij verzoeken u om zoveel mogelijk alleen te komen. Als uw kind 

oud/zelfstandig genoeg is laat u hem/haar alleen op Jeugdland spelen. 

● Ouders/verzorgers worden gescheiden van de spelende kinderen. Buiten de looproutes 

worden zitplaatsen gecreëerd waar zij op geruime afstand van elkaar toezicht kunnen 

houden op hun spelende kinderen.  

● Ouders/begeleiders houden afstand tot de kinderen die niet bij hun eigen gezin horen, 

daarom laten zij hun kind(eren) (zoveel mogelijk) zelfstandig spelen. 

 

Halen en brengen 

● Auto 

○ Alleen mensen die Jeugdland bezoeken of hun kinderen het terrein op begeleiden 

mogen de auto uitstappen bij Jeugdland. Bezoekers lopen na uitstappen gelijk door 

het hek het Jeugdlandterrein op en melden zich bij de balie. 

○ Bij het ophalen stapt indien noodzakelijk één persoon uit de auto om het kind op te 

halen, andere inzittenden in de auto zitten. Bij het verlaten van het Jeugdlandterrein 

stappen de kinderen direct in de auto. Als de kinderen zijn ingestapt rijdt u direct 

weg. Let u hierbij goed op voetgangers en fietsers. 

○ Bij Jeugdland Nieuw-Vennep zet u de kinderen af bij de Kiss&Ride zone aan de 

Getsewoudweg. U verlaat de auto niet en laat de kinderen zelf via de verkeerslichten 

oversteken en naar Jeugdland lopen. Indien gewenst wacht u in de auto tot de 

kinderen bij Jeugdland zijn aangekomen en rijdt daarna direct weg. Let u hierbij goed 

op voetgangers en fietsers. 

Wilt u uw kind naar Jeugdland begeleiden of Jeugdland bezoeken parkeer uw auto 

dan bij de P&R aan het eind van de busbaan. 

○ Bij Jeugdland Hoofddorp zet u uw kinderen af voor de deur van Jeugdland en rijdt u 

direct weg. Let u hierbij goed op voetgangers en fietsers. 

Parkeer in de aangegeven vakken als u uw kind wilt begeleiden of Jeugdland wilt 

bezoeken. 

● Fiets 

○ Ouders die hun kind per fiets komen brengen laten het kind de fiets zelf parkeren en 

houden voldoende afstand van andere aanwezigen. Na het parkeren van de fiets 

betreden de kinderen direct het Jeugdlandterrein en verlaten de ouders die niet op 

Jeugdland blijven de locatie. 

○ Ouders die op de fiets hun kinderen komen ophalen houden anderhalve meter 

afstand  en verlaten zodra hun kind er is direct de locatie. 

○ Kom alleen met uw kind, maak er geen uitje van. 

● Te voet 

○ Ouders die hun kind te voet komen brengen lopen direct door nadat het kind bij 

Jeugdland is aangekomen. 

○ Bij het ophalen houdt u anderhalve meter afstand van de andere aanwezigen. U 

verlaat de locatie zodra uw kind er is. 

○ Kom alleen met uw kind, maak er geen uitje van. 



● Bij het halen en brengen wordt met strikte regels gewerkt omdat hier de grootste kans is dat 

mensen met elkaar in contact komen en dat moet gezien de geldende regels worden 

voorkomen. Wij rekenen op uw medewerking. 

 

Accommodatie 

● Bij het betreden van het terrein van Jeugdland dient men zich te melden bij de balie. Hier 

worden de kinderen volgens de normale procedure, noteren naam en telefoonnummer, 

ingeschreven. Ouders/verzorgers zorgen ervoor dat het kind een telefoonnummer bij zich 

heeft van een ouder/verzorgers die bereikbaar is. 

In verband met een mogelijk contactonderzoek van de GGD worden deze lijsten 14 dagen in 

een afgesloten kast bewaard, waarna ze worden vernietigd. 

● Het gebouw van Jeugdland is niet geopend voor bezoekers.  

● Er worden geen versnaperingen en dranken verkocht en er is geen limonade beschikbaar. 

● Ouders/verzorgers worden gescheiden van de spelende kinderen. Buiten de looproutes 

worden zitplaatsen gecreëerd waar zij op geruime afstand van elkaar toezicht kunnen 

houden op hun spelende kinderen. De overige zitplaatsen op het terras worden buiten 

gebruik gesteld. 

● Na het spelen verlaten de bezoekers zo snel mogelijk het terrein en gaan naar huis. 

Ouders/verzorgers die een kind op komen halen houden 1,5 meter afstand. 

 

Hygiëne 

● Alle bezoekers dienen zich aan de RIVM hygiëne regels te houden. Bezoekers worden hierop 

gewezen via posters, website en sociale media. 

● Alle bezoekers worden verzocht om thuis naar het toilet te gaan en handen te wassen voor 

en na een bezoek aan Jeugdland. 

● Bij binnenkomst  en vertrek wassen/desinfecteren de kinderen hun handen. 

● De WC’s zullen, afhankelijk van de drukte, minimaal 2x per dag worden schoongemaakt. 

Contactoppervlakken worden regelmatig schoongemaakt en prullenbakken regelmatig 

geleegd. Hiervoor zal een rooster opgesteld worden waarop wordt afgetekend. 

● Jeugdland zorgt voor voldoende zeep, papieren handdoekjes en schoonmaakmiddelen. 

● Bij verlenen van EHBO zullen de richtlijnen van het Rode Kruis over COVID-19 in acht worden 

genomen. 

● Neem je eigen bidon of flesje drinken mee en wat te eten mee. 

 

  



Organisatie 

● Er is tijdens openingstijden altijd minstens één medewerker van Jeugdland aanwezig, 

eventueel aangevuld met een vrijwilligers. 

● Bezoekers volgen te allen tijde de aanwijzingen van het personeel/vrijwilligers van Jeugdland. 

Medewerkers van Jeugdland zijn herkenbaar aan een rode bodywarmer/T-shirt. 

● Bij het betreden van het terrein van Jeugdland dient men zich, via een looproute, te melden 

bij de balie. Hier worden de kinderen volgens de normale procedure, noteren naam en 

telefoonnummer, ingeschreven. 

● Betalen entree: niet-abonnementhouders betalen het liefst per pin of anders gepast bij 

contante betalingen. 

● Door middel van de inschrijflijsten wordt het aantal bezoekers worden bijgehouden.  

● Afhankelijk van het aantal bezoekers kunnen er maatregelen genomen worden om een te 

drukke mensenmassa te voorkomen. 

● Bij conflicten: ten aanzien van kinderen zal er een zero-tolerance beleid gehanteerd worden. 

Ten aanzien van overlast gevende ouders zal altijd de politie ingeschakeld worden.  

● Bij de balie worden de kinderen ingeschreven: 

o Zoveel mogelijk gepast of met pin betalen.  

o Bij de balie worden hamers, zagen en spijkerbakken uitgeleend. Deze worden na 

inlevering schoongemaakt. 

● Als kinderen het terrein verlaten dienen ze zich verplicht bij de balie af te melden. Als 

kinderen niet zelf naar huis mogen gaan worden de ouders gebeld als de kinderen klaar zijn 

met spelen. 

● Met de medewerkers van Jeugdland zijn de telefoonnummers gedeeld die nodig zijn in geval 

van calamiteiten. Medewerkers van Jeugdland zijn op de hoogte van de inhoud van dit 

protocol en handhaven indien nodig de regels. 

● Jeugdland geeft geen geld terug/compensatie aan houders van een abonnement. 

● In verband met een mogelijk contactonderzoek van de GGD worden de lijsten met 

naam/nummer14 dagen in een afgesloten kast bewaard, waarna ze worden vernietigd. 

Communicatie 

Alle regels worden dmv posters, de websites en Facebookpagina's gecommuniceerd. 

De informatie wordt ook per nieuwsbrief verstuurd. 

Voor ouders komt er een internetpagina waarin de regels duidelijk worden uitgelegd. 

www.jeugdland.net/wordpress/corona 

www.facebook.com/jeugdlandhoofddorp,  www.facebook.com/jeugdland.nieuwvennep  

http://www.facebook.com/jeugdlandhoofddorp
http://www.facebook.com/jeugdland.nieuwvennep


Contactgegevens 

Jeugdland Hoofddorp 

Redenburgsingel 100 

2135 AC Hoofddorp 

023 557 8880 

kantoor@jeugdland.net 

 

Jeugdland Nieuw-Vennep 

Getsewoudweg 2 

2151 MS Nieuw-Vennep 

0252 620 844 

jeugdlandnieuwvennep@gmail.com 

 

Het bestuur van Jeugdland is ook via de mail bereikbaar: jeugdlandhaarlemmermeer@gmail.com 

mailto:kantoor@jeugdland.net
mailto:jeugdlandnieuwvennep@gmail.com
mailto:jeugdlandhaarlemmermeer@gmail.com

