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Speeltuinen zijn belangrijke speelplekken voor kinderen! Samen zorgen we 
ervoor dat zoveel mogelijk kinderen lekker kunnen buiten spelen in de  

belangrijke en mooie speeltuinen in Nederland. 

BASISREGELS
•   Voor volwassenen en jongeren geldt: houd altijd 1,5 meter 

afstand.
•  Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand 

te houden.
• Vermijd drukte.
• Nies en hoest in je elleboog.
• Was vaak je handen met zeep.
• Ben je verkouden? Blijf dan thuis!
•  Heb je koorts of ben je benauwd? Dan moeten alle  

huisgenoten thuis blijven.

1.RICHTLIJNEN VOOR DE SPEELTUINEN
•    NUSO adviseert haar leden de speeltuinen te openen,  

zodat kinderen voldoende ruimte hebben om buiten te  
spelen en bewegen.

•    Overleg als bestuur altijd met de gemeente en zo nodig  
met de GGD voordat de speeltuin wordt geopend.

•   De voorwaarden en richtlijnen kunnen per veiligheidsregio 
en gemeente verschillen. In sommige gemeenten moeten 
speeltuinen een protocol ter goedkeuring voorleggen.  
Zie voor voorbeelden: https://www.nuso.nl/artikel/opening 
(login).

•   Besturen kunnen maatwerk in de lokale situatie toepassen. 
Gemeentelijke richtlijnen zijn leidend.

•   Versoepelen van de maatregelen kan alleen als in Nederland 
het Coronavirus onder controle blijft. Indien hier aanleiding 
toe is, past NUSO het advies voor de richtlijnen aan. 

2.KINDEREN EN OUDERS 
2.1 KINDEREN 
•  Kinderen tot en met 12 jaar kunnen met elkaar  

buitenspelen in de speeltuin. Er gelden voor  
deze leeftijdsgroep geen afstandsbeperkingen.  

• Jongeren tussen de 12 en 18 jaar houden 1,5 meter afstand. 
•  Het maximale aantal bezoekers is 30 (totaal van kinderen 

én volwassenen). 
•  Na 1 juli 2020 mogen dit er 100 zijn – tenzij de overheid 

tussentijds anders bepaalt. 
•  Zorg zo mogelijk voor inschrijving en speelafspraken om 

wachtrijen te voorkomen en zoveel mogelijk kinderen de 
kans te geven te spelen. 

Suggesties voor maatwerk
•  Indien een speeltuin groter is dan 2.500 m2 adviseren wij 

de richtlijn 1 kind per 50m2 aan te houden (naar voorbeeld 
gemeente Utrecht. Zie: https://www.nuso.nl/artikel/ 
opening via login).

•  Inschrijving kan via de website, mail of Facebook.  
Speeltuinen die een regionale functie hebben, kunnen  
overwegen een ochtend– en middagopenstelling te doen.

•  Maak, in overleg met de gemeente, van de speeltuin  
tijdelijk een openbare speelgelegenheid (hekken open,  
geen toezicht, ouders verantwoordelijk, naar voorbeeld  
van de gemeente Leiden).   

2.2 VOLWASSENEN 
•  Vraag volwassenen (ouders, grootouders, begeleiders)  

buiten de speeltuin te blijven, tenzij zij jonge kinderen  
begeleiden.

• Beperk het aantal zitplaatsen.  
•  Volwassenen, waaronder dus ook vrijwilligers houden  

ten alle tijden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 

 

3.DE SPEELTUIN 
3.1 ROUTE IN DE SPEELTUIN  
•  Scheid de ingang en de uitgang  

(bijvoorbeeld een hekken aan de achter- of zijkant). 
•  Maak deze route duidelijk, bijvoorbeeld met afzetlint of 

pijlen op de grond. 
•  Betalen of registratie bij entree? Zorg ervoor dat bezoekers 

1,5 meter afstand kunnen houden. Plak zo mogelijk lijnen 
op de grond zodat de gewenste afstand duidelijk is.  
Betalen alleen met pin / contactloos.

Suggesties voor maatwerk
•  Indien mogelijk: laat bezoekers bij aankomst en vertrek 

handen wassen of handen desinfecteren.

3.2 TOESTELLEN EN MATERIALEN   
•   Zorg voor goede hygiëne in de speeltuin door speeltoestel-

len regelmatig schoon te maken en te desinfecteren.
•   Beperk het gebruik van losse kleine materialen zoals 

schepjes, ballen etc. Vraag bezoekers zo nodig deze zelf  
mee te nemen of maak deze regelmatig schoon. 

•   Ongechloorde zwembaden kunnen vooralsnog niet worden 
gebruikt. Voor gechloorde zwembaden stem altijd met de 
gemeente over de lokale richtlijnen. 



3.3 TOILETTEN    
•    Houd toiletten zoveel mogelijk gesloten. Vraag ouders  

kinderen zoveel mogelijk thuis naar het toilet te laten gaan. 
Vanaf 1 juli mogen toiletten open zijn, tenzij de overheid 
tussentijds anders besluit. 

•   Zorg voor een duidelijke ingang en uitgang, scheid deze  
van elkaar met bijvoorbeeld afzetlint. 

•  Zorg ervoor dat bezoekers handen kunnen wassen en  
zorg voor papieren handdoekjes. 

•  Ouders kunnen alleen met hun eigen kleine kinderen  
mee naar het toilet. 

•  Maak het toilet regelmatig schoon. Leg eventueel wegwerp 
schoonmaakdoekjes neer, zodat bezoekers het toilet ook 
zelf kunnen schoonmaken. 

3.4 HORECA    
•     Verkoop van eten- en drinken is vanaf 1 juni 2020 weer  

mogelijk, tenzij de overheid tussentijds anders beslist. 
•   Zorg voor een uitgifte mogelijkheid en bied geen zit- 

mogelijkheid. 
•   Plak zo nodig lijnen op de grond zodat de gewenste  

afstand bij het wachten duidelijk is.
•   Betalen alleen met pin / contactloos.
•   Zorg voor spatschermen / plexiglas ter bescherming van  

de vrijwilligers.  
 

4.ACTIVITEITEN  
4.1 ACTIVITEITEN BUITEN  
•   Begeleide buitensport- en spelactiviteiten mogen  

in de speeltuin plaatsvinden. Kinderen hoeven geen afstand  
te bewaren, jongeren van 12-18 jaar houden 1,5 meter afstand. 

•   Vanaf 1 juni mogen volwassenen ook gezamenlijk buiten 
sporten en spelen, zij houden 1,5 meter afstand.

•   Buitenactiviteiten waar geen vergunning voor aangevraagd 
dient te worden, kunnen vanaf 1 juni plaatsvinden. Voor-
waarden zijn: maximaal 30 personen, jongeren en volwass-
enen moeten 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Bij twijfel: 
overleg met de gemeente. 

4.2  ACTIVITEITEN BINNEN EN GEBRUIK VAN HET 
GEBOUW  

•   De verhuur van de speeltuin en accommodatie voor onder-
wijs en buitenschoolse opvang is mogelijk mits dezelfde 
regels als voor het onderwijs worden gehanteerd.

•   Overige binnen activiteiten zoals kinderfeestjes, bridge, 
biljart, darten, culturele cursussen etc. mogen nog niet nog 
niet in het speeltuingebouw plaats vinden. (zie ook onder 
bestuur)

•   Pas vanaf 1 september 2020 mogen in de gebouwen ook 
weer binnen(sport)activiteiten plaats vinden.

Suggesties voor maatwerk
•  NUSO volgt de algemeen geldende richtlijnen. 
•   Sommige gemeenten kennen uitzonderingsregelingen  

en daar mogen in buurthuizen activiteiten plaatsvinden.  
Overleg daarom altijd met de gemeente. 

•  Indien de gemeente binnenactiviteiten toestaat: 
•   Zorg ervoor dat er maximaal 30 personen binnen zijn  

(inclusief beheerder, begeleiders en vrijwilligers).
•   Zorg ervoor dat deze personen 1,5 meter afstand van elkaar 

kunnen houden. Lukt dat niet: verminder dan het aantal 
deelnemers. 

•   Zorg ervoor dat deelnemers zich van te voren opgeven, 
check of zij gezond zijn en laat alleen deze personen binnen 
om het overzicht te kunnen bewaren.

4.3  ZOMERVAKANTIEACTIVITEITEN 
•   Vanaf 1 juli 2020 kunnen activiteiten voor maximaal 100 

deelnemers worden georganiseerd (inclusief begeleiders  
en vrijwilligers). 

•   Veel kinderen kunnen dit jaar niet op vakantie, organiseer 
daarom activiteiten voor een speelse zomer! 

•   Houd de, in dit document uiteengezette, geldende richt- 
lijnen voor de speeltuinen aan. 

•   Huttenbouwweken en grote kindervakantieweken,  
waarvoor een vergunning als evenement is aangevraagd  
bij de gemeente, zijn helaas afgelast. 

•   Overnachten? We wachten op de richtlijnen van de  
Rijksoverheid en werken nauw samen met andere organi- 
saties voor snel duidelijkheid. 

5.VRIJWILLIGERS EN BESTUUR   
5.1 VRIJWILLIGERS  
•   Vrijwilligers houden1,5 meter afstand van elkaar.
•   Vallen vrijwilligers onder de risicogroep, vraag hen dan  

niet actief te zijn in de speeltuin.  
•   Respecteer het als vrijwilligers zich niet kunnen of willen 

inzetten. 
•   Bespreek met de vrijwilligers hoe de dag is geweest en denk 

samen na over verbeteringen etc.  
•   Opzoek naar extra vrijwilligers? Veel mensen willen  

graag wat doen voor anderen tijdens de Coronacrisis,  
vraag hen te helpen buitenspelen mogelijk te maken  
(zie: www.nlvoorelkaar.nl).  Of neem contact op met de  
lokale vrijwilligersorganisaties.

•   Beperk het aantal verplaatsingen van vrijwilligers buiten  
de woonplaats indien mogelijk. Dit om verspreiding van  
het virus tegen te gaan.

5.2 BESTUUR  
•   Besturen zijn vrij maatwerk in de lokale situatie toe te  

passen. Gemeentelijke richtlijnen zijn leidend. 
•   Onderhoud goed en regelmatig contact met de gemeente 

over hoe het gaat. Maak afspraken over het sluiten van de 
speeltuin bij te grote drukte. 

•  Onderhoud goed en regelmatig contact met de vrijwilligers. 
•   Maak heldere afspraken over toezicht door de vrijwilligers, 

wat verwacht je als bestuur van hen en bespreek dit. 
•   Vergaderingen voor de voortgang van de speeltuin vanaf  

1 juni 2020 weer binnen (maximaal 30 personen in het  
gebouw, houd 1,5 meter afstand). Als live vergaderen niet 
nodig is, ga dan uit van de opgedane ervaring met online 
vergaderen. 

•   Materialen zoals tape, hesjes, papieren handdoekjes etc.  
zijn een extra financiering voor de speeltuin, vraag de  
gemeente voor compensatie van deze kosten. 

COMMUNICATIE
•   Informeer bezoekers duidelijk over de regels. Bijvoorbeeld 

met posters en via de website en/of social media. Maak  
gebruik van de standaard posters van NUSO (zie www.nuso.nl). 

•  Vraag ouders de regels met hun kinderen te bespreken. 
•   Communiceer zo mogelijk de geldende regels van het RIVM 

t.a.v. hygiëne en 1,5 meter afstand vanaf 12 jaar. 
•   Voor meer speelplezier thuis en leuke speeltips:  

www.speelbeweging.nl


