
Horeca buiten

Buitenterrassen open van 6.00 
uur tot 20.00 uur. Reserveren met 
max. 2 personen (excl. kinderen t/m 
12 jaar of 1 huishouden) en 
gezondheidscheck verplicht. 

 
Buitenterrassen van 
sportkantines open. 

 
Max. 50 personen per terras.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Kunst en cultuur

Buiten: locaties voor 
podiumkunsten, openlucht -
musea, monumenten en 
beeldentuinen open. 

 
Binnen: locaties voor kunst- en 
cultuurbeoefening, zoals 
muziekscholen, open. 
Beoefening met max. 2 personen 
op 1,5 meter afstand. Reserveren 
en gezondheidscheck verplicht. Max. 
30 personen per ruimte.

Sporten binnen

Binnensportlocaties open. 

 
Vanaf 18 jaar sporten met max. 
2 personen op 1,5 meter 
afstand toegestaan. Reserveren 
en gezondheidscheck verplicht. 
Geen groepslessen, wedstrijden en 
publiek. 

 
Max. 30 personen per ruimte.

Reizen en vervoer

Niet-essentiële reizen binnen 
Nederland toegestaan. Reis op 
rustige momenten.

Contactberoepen

Alle contactberoepen 
toegestaan. Reserveren en een 
gezondheidscheck verplicht. Voor 
klanten van sekswerkers is alleen 
de gezondheidscheck verplicht.

Recreatie buiten

Attractie-, natuur- en dieren -
parken open. Spellocaties buiten, 
zoals minigolf en klimbossen, 
open. Binnenruimtes dicht. 
Reserveren met max. 2 personen 
(excl. kinderen t/m 12 jaar of 1 
huishouden) en gezondheidscheck 
verplicht. 

 
Verhuurlocaties voor recreatieve 
activiteiten open, zoals voor 
verhuur van boten, kano's en 
fietsen.

Sporten buiten

Vanaf 27 jaar sporten buiten in 
groepsverband op 1,5 meter 
afstand toegestaan. Max. 30 
personen per groep.

Stap 2: buiten meer mogelijk en 
binnensportlocaties open 

 
Stap voor stap kan steeds meer. Als de ziekenhuiscijfers het toelaten, zetten we op 19 mei de tweede stap  

van het openingsplan en gaan onder andere dierenparken, openluchtmusea en sportscholen open.

11 mei 2021

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/openingsplan 

of bel 0800-1351 

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Openingsplan: stap 2 per 19 mei   Als op 17 mei het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames niet ver genoeg is gedaald, wordt stap 2 uitgesteld.
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