
 
 
 
 

Veelgestelde vragen 
Heropening Weizigt – 1 juli 2020 
 
Na maanden zonder bezoekers, ging maandag 15 juni, met de nodige 
maatregelen, ons terrein weer open. Vanaf woensdag 1 juli versoepelen wij een 
aantal van deze maatregelen. Hieronder een lijst met veelgestelde vragen, 
zodat je snel de belangrijkste informatie bij de hand hebt. 
 
Wanneer zijn jullie open? 
Wij zijn vanaf woensdag 1 juli, de hele week open van 09.00 uur tot 17.00 uur. 
Beide ingangen zijn open. Je kunt dus zowel aan de kant van het Koetshuis, Van 
Baerleplantsoen, als aan de kant van de speeltuin, Markettenweg, het terrein op en af.  
 
Hoeveel mensen mogen er per keer op jullie terrein? 
We laten 250 bezoekers tegelijkertijd toe. Met behulp van digitale sensoren bij de 
ingang weten we precies hoeveel mensen er op dat moment op het terrein zijn. Uit 
ervaring van de afgelopen jaren weten we ook dat we deze hoeveelheid bezoekers niet 
halen. Er wordt dus bij de ingangen niet meer op aantallen gecontroleerd en je kunt het 
terrein op elk moment van de dag vrij bezoeken. Mocht het toch erg druk worden op het 
terrein, wat wij op basis van bovengenoemde ervaring niet verwachten, nemen we 
uiteraard de nodige maatregelen en melden we dit op onze Facebookpagina, 
www.facebook.com/DuurzaamheidscentrumWeizigt.  
 
Hoe zorgen jullie dat de bezoekers afstand kunnen houden? 

 Op het hele terrein geldt eenrichtingsverkeer, duidelijk aangegeven door middel 
van pijlen en tekens op de grond.  

 Ook vragen we iedereen om elkaar de ruimte te geven en de regels op de 
informatieborden op te volgen.   

Zo zorgen we er samen voor dat iedereen Weizigt op een veilige manier kan bezoeken. 
 
Worden er extra hygiënemaatregelen getroffen? 

 Wij zorgen elke dag voor meerdere schoonmaakrondes op ons terrein en 
maken zoveel mogelijk contactoppervlakken schoon.  

 Op 12 verschillende plekken op het terrein vind je desinfecterende gel.  
 Bij de wasbakken vind je extra zeeppompjes met antibacteriële zeep. We 

vragen je regelmatig je handen goed te wassen, minimaal 20 seconden. 

Wat kan ik zelf doen om een bezoek veilig te maken? 
 Geef elkaar de ruimte. 
 Volg de route die met pijlen is uitgezet. 
 Was je handen regelmatig, minstens 20 sec. 
 Blijf thuis als je je niet lekker voelt. 

 
Wat is er open? 

 De Tuinen, Kas, Stadsboerderij en Aquarama zijn geopend. De stal gaat pas 
om 11.00 uur open, voor die tijd worden de stallen schoongemaakt en uitgemest. 

 De weides zijn geopend, maar hier geldt wel een maximaal aantal bezoekers: 6 
kinderen en 3 volwassenen tegelijk in de weide.  

 Het Knaagdierenhok is geopend, hier geldt dat steeds 1 gezin tegelijk naar 
binnen mag en iedereen achter de hekken blijft. Aaien mag wel.  

 De voedermachines en de verzorgingskar kun je gewoon gebruiken.  
 



Kan ik meehelpen? 
Het voeren om 16.00 uur wordt voorlopig zonder publiek gedaan. Wel kan je gebruik 
maken van de verzorgingskar en de voederautomaten.  
 
Wanneer starten jullie weer met het organiseren van activiteiten? 
Voorlopig organiseren wij geen activiteiten bij Weizigt. Zodra we dit wel weer gaan 
doen, lees je dat op onze website (www.weizigt.nl) en op social media.  
 
Wanneer starten de lessen op het terrein weer? 
Na de zomervakantie hopen we weer lessen te kunnen geven, hiervoor kunnen docenten 
ook al inschrijven. Kijk voor meer informatie op www.weizigt.nl/primair-onderwijs.  
 
Kan ik naar het toilet/mijn kind verschonen? 
Ja dat kan. De toiletten zijn geopend en worden twee keer per dag schoongemaakt. 
 
 
 
 


