
NUSO protocol 25 september 2021 

 
SPELEN IS NIET ALLEEN LEUK, HET IS OOK NOG EENS HEEL BELANGRIJK  
 
In de persconferentie van 14 september is aangekondigd dat een groot aantal coronamaatregelen per 

25 september worden versoepeld. Zo is 1,5 meter afstand houden per 25 september niet meer 

verplicht. Wel zijn er nog een aantal regels voor evenementen en binnen horeca. 

 

Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en het ministerie van VWS d.d. 14 

september 2021. Zie ook:  

- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 
- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-
leven/cultuur 

 

Basisregels (ook als u al een prik heeft gehad) 

• Houd je aan de algemene corona- en hygiënemaatregelen. 

• Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. 

• De gezondheidscheck is vervallen. Blijf wel thuis bij klachten en laat je testen. Negatief 
getest? Dan kun je weer naar de speeltuin (tenzij de quarantaineperiode nog niet voorbij is). 

• Nies en hoest in je elleboog. 

• Was vaak je handen met zeep.  En zorg regelmatig voor frisse lucht in binnenruimtes. 

 
1. Richtlijnen voor de speeltuinen 

• NUSO adviseert haar leden de speeltuinen te openen, zodat kinderen en jongeren voldoende 

ruimte hebben om buiten te spelen en te bewegen. 

• Voor toegang tot de speeltuin is het gebruik van een Coronatoegangsbewijzen voor zowel 

kinderen als volwassenen niet nodig. 

• Besturen kunnen maatwerk in de lokale situatie toepassen. Gemeentelijke richtlijnen zijn 
leidend. Indien hier aanleiding toe is, past NUSO het advies voor de richtlijnen aan.  

 
2.0 Coronatoegangsbewijs (Coronacheck-app) 

Het Coronatoegangsbewijs (vaccinatiebewijs, testbewijs of doorgemaakte besmetting) wordt verplicht 

voor onder andere een bezoek aan horeca, cultuur, professionele sportwedstrijden en evenementen. 
Het gebruik van Coronatoegangsbewijzen zijn nodig voor: 

• Evenementen zijn onder voorwaarden toegestaan (waaronder het gebruik van 
Coronatoegangsbewijzen (Coronacheck-app) vanaf 13 jaar). Twijfel je of een activiteit een evenement 

is, neem dan contact op met de gemeente. 

• Per 25 september is 1,5 meter afstand houden niet meer verplicht. Het coronatoegangsbewijs 
wordt ingezet op die locaties waar het door het loslaten van de verplichte 1,5 meter afstand 

drukker wordt. Dit zijn onder andere cafés, sportkantines en buurthuizen. 

• In de horeca bij de speeltuin moeten bezoekers vanaf 13 jaar ook verplicht een 

coronatoegangsbewijs laten zien. Vanaf 14 jaar moeten bezoekers naast het 
coronatoegangsbewijs ook een identiteitsbewijs laten zien. 

• In de horeca is bovendien registratie en een gezondheidscheck verplicht. Er geldt geen 

maximaal aantal bezoekers en de horeca moet tussen 0.00 en 6.00 uur gesloten zijn. 

• Er is geen coronatoegangsbewijs nodig op het terras of bij afhalen van eten en drinken. 

• -Als er in de speeltuin evenementen worden georganiseerd (zoals een braderie of feest) dan 
zijn daarvoor ook coronatoegangsbewijzen verplicht. Bij evenementen zonder vaste zitplaats 

binnen geldt 75% van de reguliere capaciteit. 

•  
 

2.1 Hoe werkt de Coronacheck-app? 
In sommige gevallen (evenementen en horeca binnen is een Coronatoegangsbewijs (vaccinatiebewijs, 

testbewijs of doorgemaakte besmetting) verplicht. Hieronder leggen we uit hoe dit werkt: 

 
* De Coronacheck-app voor bezoekers 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen


Bezoekers dienen de Coronacheck-app te downloaden om hun toegangsbewijs te maken. Zie: 
https://coronacheck.nl/nl 
 
* De CoronaCheck Scanner voor organisaties 
Als Horeca of Evenementen organisatie controleer je de geldigheid van het coronabewijs van de 

bezoeker en of de gegevens op jouw scherm hetzelfde zijn als op het identiteitsbewijs. Dat werkt zo: 

https://coronacheck.nl/nl/scanner/ 

3. De speeltuin  

3.1 Toestellen en materialen  

• Zorg voor goede hygiëne in de speeltuin door speeltoestellen 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.  

 
3.2 Toiletten  

• Toiletten mogen open voor alle bezoekers.  

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

• Maak het toilet regelmatig schoon. Leg eventueel wegwerp schoonmaakdoekjes neer, zodat 

bezoekers het toilet ook zelf kunnen schoonmaken.  
 

4. Activiteiten  

• Voor jeugdactiviteiten tot 13 jaar is een Coronatoegangsbewijs niet nodig, hier geldt ook geen 

maximum aantal bezoekers. 

• Voor kampactiviteiten zie: https://www.wegaanopzomerkamp.nl/.  

5. Houd rekening met elkaar 

Met de aangekondigde versoepelingen is er gelukkig weer veel meer mogelijk zonder beperkende 

maatregelen. Voor sommige mensen kan dit ook spannend zijn. Heb oog voor elkaar en respecteer 

dat niet iedereen kan of wil meedoen, of nog graag afstand houdt. 

Heel veel speelplezier! 
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