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Coronavirus Covid-19

De voedingssector na corona

In december 2019 werden in China de eerste mensen besmet
met het nieuwe coronavirus. Het virus SARS-COV-2 kan de
ziekte COVID-19 veroorzaken en heeft zich inmiddels wereldwijd
verspreid. In dit dossier vind je informatie over het coronavirus:
Wat doet het met dieren? Wat zijn de gevolgen voor onderwijs
en bedrijfsleven?

Hoe is het coronavirus ontstaan?

Rondje Friesland in coronatijd
Dure kant-en-klaartuinen
verkopen als warme broodjes :
Hoveniersbranche richt zich
steeds meer op markt in het
hoogste segment

Lesmateriaal over
Coronavirus


Lesmateriaal over het
coronavirus en ziekte,
Wikiwijs



Coronavirus,
Wikiwijsarrangement



Coronavirus en het klimaat,
Wikiwijsarrangement



Coronavirus, Nemo
Kennislink

Contact
Hoe word je ziek van het coronavirus? Universiteit van Nederland

Reageren op dit dossier?
Stuur je reactie naar:
servicedesk@groenkennisnet.nl

Het coronavirus Covid-19

Covid-19 en dieren

Coronavirus en onderwijs

Chat offline
Laat een bericht achter

De Nederlandse overheid heeft maatregelen
genomen om verspreiding van het virus af te
remmen. Het is belangrijk dat de zorg niet
overbelast raakt en kwetsbare mensen in de
samenleving beschermt zijn.

De meest recente informatie over dieren kun je
vinden op de site van de overheid Vragen over
dieren en het coronavirus .
De kans is erg klein dat dieren besmet raken
met het coronavirus. Als je zelf corona hebt
moet je de dieren zoveel mogelijk mijden.
Besmette veehouders moeten niet in de stal
komen, maar de zorg voor dieren aan anderen
overlaten.

De meest recente informatie over de
onderwijsmaatregelen kun je vinden op de site
van de overheid Informatie voor ouders,
scholieren, scholen en
kinderopvangorganisaties. .
Groen Kennisnet ontsluit digitaal lesmateriaal
in de vorm van wiki's, dossiers of lesbrieven.

Digitaal leermateriaal Groen
Kennisnet

 Lees meer

Meer informatie


Nieuw coronavirus (COVID-19), RIVM



Dashboard Coronavirus, Rijksoverheid



Coronavirus COVID 19, Rijksoverheid



Covid-19 Lab Insights



Why outbreaks like coronavirus spread
exponentially, and how to "flatten the
curve", Washington Post 14 maart 2020



Dossier Coronavirus (COVID-19)
Wageningen University & Research



Thema: De corona-uitbraak van 2020,
Nemo Kennislink



Het nieuwe coronavirus (covid-19) in
Nederland : Wat moet je doen? Poster
Rijksoverheid





Mogelijk onderzoek naar monitoren
besmettingsgraad corona via rioolwater,
artikel Stowa
Rondrazend virus gedijt niet in water,
artikel H2O, april 2020

Coronavirus en de
voedselketen

 Lees meer
Coronavirussen komen bij veel diersoorten
voor. Zo is er het canine coronavirus (CCV)
bij honden en het feline coronavirus (FCV)
bij katten. Er zijn coronavirussen bij
varkens, kippen, koeien, en paarden. Maar
dat zijn andere types dan het SARS-CoV-2,
het coronavirus dat ons nu dagelijks
bezighoudt en de ziekte COVID-19
veroorzaakt. Maar alle in ons land
voorkomende coronavarianten bij dieren
zijn niet besmettelijk voor de mens.

De kans is erg klein dat huisdieren besmet
raken met het nieuwe coronavirus.

Bedrijfsmatig gehouden dieren
Uit onderzoek blijkt dat de kans erg klein is
dat landbouwdieren besmet raken met het
nieuwe coronavirus. Fretten, en daarmee
nertsen, zijn wel gevoelig voor besmetting
met het nieuwe coronavirus.

Veelgestelde vragen van
onderwijspersoneel over het coronavirus,
AOB



Informatie over coronavirus en het
onderwijs Onderwijsinspectie

Afstandsonderwijs



Tips voor thuis lesgeven tijdens corona
quarantaine, Leren voor morgen

Om met zekerheid te weten of verschillende
dieren worden getroffen, is meer onderzoek
nodig. Zolang er geen zekerheid is, is het
coronavirus SARS-CoV-2 voorlopig
aangewezen als meldingsplichtige ziekte.



Tips van je collega’s voor het geven van
afstandsonderwijs, AOB



Langer les op afstand: tips om samen
goed te blijven leren, Kennisnet

Lesmaterialen

Meer informatie


Vragen over dieren en het coronavirus,
Rijksoverheid



Huisdieren en COVID-19, RIVM



Niet dier, maar chaotische mens
verspreidt corona, artikel Veeteelt mei
2020



De corona-challenge in de
vleesveewereld, artikel Veeteelt Vlees
april 2020





Wat Corona ons kan leren over een
robuust voedselsysteem, Blogpost
marcel Vijn, WUR 15 april 2020

'Ondernemers leven in grote
onzekerheid' : LTO Edelpelsdierhouderij
Nieuwe Oogst, sept 2020



Covid-19 niet van mens op dier:
Besmette dieren ‘uitzonderlijke
incidenten’, artikel Veehouder en veearts
2020

CLM-adviseur: ‘Corona versterkt
aandacht herkomst voedsel’, artikel Food
& Agribusiness augustus 2020


Corona en voeding



Onderzoek

Aanhoudende pandemie kan
voedselketen ernstig verstoren, artikel
Nieuwe Oogst juni 2020



Coronavirus: maatregelen in en
gevolgen voor het onderwijs Stichting
School & Veiligheid

Corona: Online onderwijs vraagbaak,
Surf Community

Advies is daarom bij een corona-besmetting
het contact met dieren zoveel mogelijk te
mijden. Dat geldt zeker voor
voedselproducerende landbouwhuisdieren.

Maakt corona de weg vrij naar korte
ketens? Boerenbusiness 2 mei 2020



Les op afstand, Kennisnet

COVID-19 als Kantelpunt : Hoe de crisis
verbindt en de voedseltransitie kan
versnellen, Impact Hub Amsterdam 2020



Informatie voor ouders, scholieren,
scholen en kinderopvangorganisaties
over het coronavirus, informatie
Rijksoverheid





Voedselketen kraakt onder gevolgen
coronacrisis Nieuwe Oogst 2 mei 2020





Coronacrisis toont kwetsbare
voedselketen, artikel Resource 2020



Online onderwijs

Huisdieren





 Lees meer

Varkens komen toch onder de
coronaloep, Varkens 22 april 2020



Wiki's van Groen Kennisnet



Extra onderwijseditie nieuwsbrief digitaal
lesmateriaal, Nieuwsbrief Groen
Kennisnet



Leermateriaal Groen Kennisnet, zoekbox

Uitlegvideos maken, hoe

Uitlegvideos maken, hoe doe je dat?

Dossiers Groen Kennisnet



Voeding speelt een belangrijke rol bij
herstel, artikel Resource juni 2020



Vlaamse wetenschappers waarschuwen
voor corona-indigestie Nice
Voedingsinformatiecentrum



Eetgedrag en corona, infographic
Voedingscentrum, mei 2020



Voedingsadviezen voor patiënten met
COVID-19, Nederlands tijdschrift voor
voeding en dietetiek, maart 2020

Corona en ondernemers



Corona heeft geen vat op
landbouwdieren Nieuwe Oogst 11 april
2020

Dieren & Corona in Groen
Kennisnet

Lesmateriaal over corona

Video's
Corona muteert, en jij…
jij…

De genomen maatregelen om het coronavirus
te verspreiden zullen effect hebben op de
inkomenspositie van boeren en tuinders. Het
kabinet heeft daarom maatregelen genomen
om bedrijven en werkenden de coronacrisis
door te helpen.



Lesmateriaal over het coronavirus en ziekte,
Wikiwijs



Keuzeopdracht Coronavirus, Methode M



Coronavirus, Nemo Kennislink

Corona muteert, en jij ook

Vieren we samen Ker…
Ker…

Vieren we samen Kerst?
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De impact van de coronacrisis op het
Nederlandse agrocomplex, rapport
Wageningen Economic Reserach, 2020



Coronaprotocol voor de agrarische
sector, Stigas juni 2020



Coronachecklist voor de risicoinventarisatie en -evaluatiee en evaluatie, Stigas juni 2020



Coronaprotocol voor loonwerk, Cumela
juni 2020



Jaarbericht Staat van het MKB 2020,
Nederlands Comité voor
Ondernemerschap



Bereken hoe corona-regelingen jouw
onderneming helpen, Coronacalculator,
VNO-NCW en MKB-Nederland



RVO en het coronavirus



Veelgestelde vragen over coronavirus
voor werkgevers en ondernemers,
informatie Rijksoverheid



Coronaloket, Kamer van Koophandel



Veelgestelde vragen van ondernemers
over de gevolgen van corona, Rabobank

 Meer lesmateriaal

Wikiwijsarrangementen over
Coronavirus

 Meer video's


Video: Waarom word je sneller ziek als je
te zwaar bent? Universiteit van
Nederland, oktober 2020



Coronavirus, Wikiwijsarrangement





Coronavirus en het klimaat,
Wikiwijsarrangement

Coronavirus, uitgelegd Playlist NOS op 3
(meerdere video's)



Coronaveilige onderzoeksmethoden /
Corona-safe research methods,
Wikiwijsarrangement Saxion HBO

Het coronavirus: waarom overlijden daar
meer mannen dan vrouwen aan?
Universiteit van Nederland 2 april 2020



BIO, WO & Techniek: Corona 2,
Wikiwijsarrangement

Hoe word je ziek van het coronavirus?,
Universiteit van Nederland



Science Talks Corona - Mart de Jong:
Hoe besmetting werkt, Wageningen
University & Research







Corona uitbraak, Wikiwijsarrangement

Corona virus Op de boer

Corona virus Op de boerderij, Melktapperij
Haaksbergen

Meer vakinformatie over
Corona


Dossier Coronavirus Nieuwe Oogst



Dossier Corona, Pig Business



Dossier Corona, Tuin en Landschap



Coronavirus: alle updates op een rij,
Cumela



Coronacrisis, Glastuinbouw Nederland

Actuele informatie


Tuinbouwsector toont veerkracht in
tweede coronagolf, Rabobank, 2020



Zorgen over klimaatverandering flink
toegenomen tijdens corona Brochure
ABN-Ambro, 2020



Coronacrisis en de impact op contracten
: Juridische kaders, artikel Grondig



Coronaveilig werken. Tips en inzichten,
artikel Sierteelt&groenvoorziening 2020



'Hoe langer de lockdowns, hoe dieper de
recessie die volgt’ : Rabobank, Nieuwe
Oogst 22 april 2020



Hoe werk je in de 1,5 metereconomie?
Nieuwe Oogst 18 april 2020



Covid-19: Hoe blijf je als agrifoodbedrijf
het virus de baas?, Food Valley



Hortipoint sierteeltenquete, 2020

Foto's: Shutterstock en Pixabay
Laatste wijziging aan dit dossier: 25 november 2020
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