
vanaf risiconiveau 1
waakzaam

vanaf risiconiveau 2
zorgelijk

vanaf risiconiveau 3
ernstig

vanaf risiconiveau 4
zeer ernstig

13 april 2021

Routekaart coronamaatregelen

In deze routekaart vind je de maatregelen in jouw regio per risiconiveau.
Voor ieder niveau geldt: volg de basisregels. 

Blijf thuis:

• Als je zelf klachten hebt die passen bij corona, zoals koorts, hoesten en verkoudheidsklachten. Laat je testen.

• Als je zelf positief getest bent.

• Als je huisgenoot klachten hee� die passen bij corona en ook koorts óf last van benauwdheid hee�.

• Als je huisgenoot positief getest is. Laat je direct testen en na 5 dagen weer testen.

• Als je in contact bent geweest met iemand die positief getest is. Laat je direct testen en na 5 dagen weer testen.

• Na een melding via de CoronaMelder app of als je uit bron- en contactonderzoek naar voren komt. Laat je direct testen en na 5 dagen weer testen.

• Bij terugkomst uit een hoog-risico gebied i.v.m. coronabesme�ingen. Laat je na 5 dagen testen. 

Kijk voor meer informatie over de risiconiveaus op het Dashboard coronavirus:
h�ps://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio

Basisregels voor iedereen

Werk thuis, tenzij het niet 
anders kan

Werk thuis, tenzij het niet 
anders kan

Werk thuis, tenzij het niet 
anders kan

Werk thuis, tenzij het niet 
anders kan

Quarantaine 
en testen

Werk

Thuisbezoek

Groepsvorming 
op publieke plaatsen

Huwelijken

    vanaf risiconiveau 1
waakzaam

vanaf risiconiveau 2
zorgelijk

vanaf risiconiveau 3
ernstig

vanaf risiconiveau 4
zeer ernstig

Mogelijkheden om maatregelen binnen de risiconiveaus af te schalen, zoals:

Binnen/buiten Lokaal/bovenlokaal Tijd OverigGroepsgroo�e Lee�ijd

Wassen Was vaak je handen.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Afstand Houd 1,5 meter afstand.

Vermijd drukke 
plekken. .

Testen Klachten?
Blijf thuis.

Laat je direct testen.



Ontvang thuis maximaal 
8 personen per dag 
(exclusief kinderen t/m 12 jaar)

Ga maximaal 2 keer per dag 
op bezoek

Ontvang thuis maximaal 
6 personen per dag 
(exclusief kinderen t/m 12 jaar)

Ga maximaal 2 keer per dag 
op bezoek

Ontvang thuis maximaal 
4 personen per dag 
(exclusief kinderen t/m 12 jaar)

Ga maximaal 1 keer per dag 
op bezoek

Ontvang thuis maximaal 
2 personen per dag 
(exclusief kinderen t/m 12 jaar)

Ga maximaal 1 keer per dag 
op bezoek

Maximaal 8 personen 
(exclusief kinderen t/m 12 jaar en je 
eigen huishouden)

Maximaal 6 personen 
(exclusief kinderen t/m 12 jaar en je 
eigen huishouden)

Maximaal 4 personen 
(exclusief kinderen t/m 12 jaar en je 
eigen huishouden)

Maximaal 2 personen 
(exclusief kinderen t/m 12 jaar en 
je eigen huishouden)

Verzwaring: ontvang thuis 
maximaal 1 persoon per dag 
(exclusief kinderen t/m 12 jaar)

Afschaling: 
• Groepsgroo�e

Vermijd drukte onderweg. 
Mijd de spits (reis buiten 
06:30-09:00 en 16:00-18:30 uur)

Vermijd drukte onderweg. 
Mijd de spits (reis buiten 
06:30-09:00 en 16:00-18:30 uur)

Vermijd drukte onderweg. 
Mijd de spits (reis buiten 
06:30-09:00 en 16:00-18:30 uur)

Vermijd drukte onderweg. 
Mijd de spits (reis buiten 
06:30-09:00 en 16:00-18:30 uur)

Verbod op verkopen, gebruiken of 
klaar voor gebruik hebben van 
alcohol op openbare plaatsen 
tussen 00:00-06:00 uur

Verbod op verkopen, gebruiken of 
klaar voor gebruik hebben van 
alcohol op openbare plaatsen 
tussen 00:00-06:00 uur

Verbod op verkopen, gebruiken of 
klaar voor gebruik hebben van 
alcohol op openbare plaatsen 
tussen 22:00-06:00 uur

Verbod op verkopen, gebruiken of 
klaar voor gebruik hebben van 
alcohol op openbare plaatsen 
tussen 20:00-06:00 uur

Doorstroom-
locaties 1

Verplichte gezondheidscheck
Verplicht reserveren

Verplichte gezondheidscheck
Verplicht reserveren

Verplichte gezondheidscheck
Verplicht reserveren

Sluiting van doorstroomlocaties 
binnen

Avondklok

Volg de reisadviezen van 
Buitenlandse Zaken:

www.nederlandwereldwijd.nl

Volg de reisadviezen van 
Buitenlandse Zaken:

www.nederlandwereldwijd.nl

Volg de reisadviezen van 
Buitenlandse Zaken:

www.nederlandwereldwijd.nl

Volg de reisadviezen van 
Buitenlandse Zaken:

www.nederlandwereldwijd.nl

Verzwaring: reis niet, 
tenzij strikt noodzakelijk

Maximaal 100 gasten
(inclusief kinderen t/m 12 jaar)

Maximaal 100 gasten
(inclusief kinderen t/m 12 jaar)

Maximaal 100 gasten
(inclusief kinderen t/m 12 jaar)

Maximaal 100 gasten
(inclusief kinderen t/m 12 jaar)

Verzwaring: Maximaal 50 gasten 
(inclusief kinderen t/m 12 jaar)

Begrafenissen 
en crematies

Binnenlandse 
reizen

Buitenlandse 
reizen

Alcohol

Geen extra maatregelen Geen extra maatregelen Geen extra maatregelen Geen extra maatregelen

Verzwaring: invoeren avondklok 
van 22:00-04:30 uur

Maximaal 100 gasten
(inclusief kinderen t/m 12 jaar)

Maximaal 50 gasten
(inclusief kinderen t/m 12 jaar)

Maximaal 30 gasten
(inclusief kinderen t/m 12 jaar)

Maximaal 30 gasten
(inclusief kinderen t/m 12 jaar)

Quarantaine 
en testen

Werk

Thuisbezoek

Groepsvorming 
op publieke plaatsen

Huwelijken

Afschaling: 
• Groepsgroo�e
• Binnen/buiten

Afschaling: 
• Groepsgroo�e
• Binnen/buiten

Afschaling: 
• Groepsgroo�e
• Binnen/buiten
• Tijd
• Lee�ijd

Afschaling: 
• Tijd

Afschaling: 
• Groepsgroo�e
• Lee�ijd
• Binnen/buiten

Verzwaring: 
Blijf zoveel mogelijk thuis

Verzwaring: Sluiten van 
alle doorstroomlocaties



Detailhandel

Sport en jeugd-
activiteiten

Trainingen en wedstrijden 
toegestaan

Maximaal 100 personen 
toegestaan als publiek

Voor volwassenen: alleen 
trainingen toegestaan

Voor kinderen t/m 17 jaar:  
trainingen (en andere 
georganiseerde jeugdactiviteiten) 
toegestaan en wedstrijden 
onderling van teams met 
eigen club 

Verbod op publiek

Sluiten van kleedkamers 
en douches

Voor volwassenen: alleen 
trainingen toegestaan met 
maximaal een el�al

Voor kinderen t/m 17 jaar:  
trainingen (en andere 
georganiseerde jeugdactiviteiten) 
toegestaan en wedstrijden 
onderling van teams met 
eigen club 

Verbod op publiek

Sluiten van kleedkamers, 
douches en sportkantines

Sportbeoefening op buitensport-
locaties toegestaan voor jong-
volwassenen van 18 t/m 26 jaar. 
Wedstrijden onderling in eigen 
clubverband toegestaan.

Sportbeoefening op buitensport-
locaties onder voorwaarden 
toegestaan voor volwassenen 
vanaf 27 jaar met een groepsgroot-
te van maximaal 4 personen.

Verbod op publiek

Sluiten van kleedkamers, 
douches en sportkantines 

Geen extra maatregelen Supermarkten op speciale 
tijdstippen open voor kwetsbare 
groepen

Supermarkten op speciale 
tijdstippen open voor kwetsbare 
groepen

Supermarkten op speciale 
tijdstippen open voor kwetsbare 
groepen

Verzwaring: openstelling van 
winkels onder voorwaarden 
waarbij het maximum aantal 
personen wordt bepaald op basis 
van het winkeloppervlakte.

Verzwaring: sluiting van 
niet-noodzakelijke detailhandel 
(winkelen op afspraak blij� 
mogelijk)

Verzwaring: sluiting van 
niet-noodzakelijke detailhandel 
(a�aalfunctie blij� mogelijk 
(click and collect))

Verzwaring: sluiting van 
niet-noodzakelijke detailhandel 
(a�aalfunctie van alleen doe-
het-zelf artikelen en bloemen 
blij� mogelijk)

Restaurants 2

Overige horeca
inclusief co�eeshops 
& sportkantines

1. Voorbeelden van doorstroomlocaties zijn musea, bibliotheken, pretparken, beurzen, dierentuinen en warenmarkten.

2. De de�nitie wordt nader uitgewerkt.

3. De voorwaarden zijn nader uitgewerkt.

Sluiting om 00:00 uur, 
laatste inloop om 23:00 uur

Verplichte reservering, registratie, 
gezondheidscheck en zitplaats 

Maximaal 8 personen aan een 
tafel (exclusief kinderen t/m 12 jaar)

Maximaal 100 gasten binnen 
(exclusief personeel)

Sluiting om 00:00 uur, 
laatste inloop om 23:00 uur

Verplichte reservering, registratie, 
gezondheidscheck en zitplaats 

Maximaal 6 personen aan een 
tafel (exclusief kinderen t/m 12 jaar)

Maximaal 50 gasten binnen 
(exclusief personeel)

Restaurants open onder 
voorwaarden 3

Sluiting om 22:00 uur, 
laatste inloop om 21:00 uur

Terrassen open tot max. 22:00 uur

Verplichte reservering, registratie, 
gezondheidscheck en zitplaats 

Maximaal 4 personen aan een 
tafel (exclusief kinderen t/m 12 jaar)

Maximaal 30 gasten binnen per 
ronde (exclusief personeel)

Maximaal 2 rondes per tafel 
per avond

Scheiden van de rondes, waarbij 
gasten op een afgesproken 
moment op afgebakende 
tijdstippen arriveren

Algehele sluiting

Terrassen open tot max. 20:00 uur

Bezorgen blij� mogelijk

A�alen blij� mogelijk tot 01:00 uur

Verzwaring: sluitingstijd 
a�aalfunctie 15 minuten vóór 
ingang avondklok

Sluiting om 00:00 uur, 
laatste inloop om 23:00 uur

Verplichte reservering, registratie, 
gezondheidscheck en zitplaats

Maximaal 8 personen aan een 
tafel (exclusief kinderen t/m 12 jaar)

Maximaal 100 gasten binnen 
(exclusief personeel)

Sluiting nachtclubs & discotheken

Sluiting om 00:00 uur, 
laatste inloop om 23:00 uur

Verplichte reservering, registratie, 
gezondheidscheck en zitplaats

Maximaal 6 personen aan een 
tafel (exclusief kinderen t/m 12 jaar)

Maximaal 50 gasten binnen 
(exclusief personeel)

Sluiting nachtclubs & discotheken

Algehele sluiting voor overige 
horeca binnen

Terrassen open tot max. 22:00 uur

Bezorgen blij� mogelijk

A�alen blij� mogelijk tot 01:00 uur

Sluiting nachtclubs & discotheken

Sluiting a�aalfunctie co�eeshops 
om uiterlijk 22:00 uur

Algehele sluiting 

Terrassen open tot max. 20:00 uur

Bezorgen blij� mogelijk

A�alen blij� mogelijk tot 01:00 uur

Sluiting nachtclubs & discotheken

Sluiting a�aalfunctie co�eeshops 
om uiterlijk 20:00 uur

Verzwaring: sluiting van terrassen

Verzwaring: sluitingstijd 
a�aalfunctie 15 minuten vóór 
ingang avondklok

Afschaling: 
• Groepsgroo�e
• Binnen/buiten
• Tijd

Afschaling: 
• Groepsgroo�e
• Binnen/buiten
• Tijd

Afschaling: 
• Groepsgroo�e
• Binnen/buiten
• Tijd



    
Meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

De maatregelen op de routekaart kunnen veranderen als dat noodzakelijk is.
Wil je weten welke maatregelen gelden? Kijk op het Dashboard coronavirus:

h�ps://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio

Als bezoeker: informeer bij de 
zorginstelling naar de geldende 
maatregelen voor een veilig en 
verantwoord bezoek

Maatregelen a�ankelijk van 
de situatie op locatie 

Als bezoeker: informeer bij de 
zorginstelling naar de geldende 
maatregelen voor een veilig en 
verantwoord bezoek

Maatregelen a�ankelijk van 
de situatie op locatie 

Als bezoeker: informeer bij de 
zorginstelling naar de geldende 
maatregelen voor een veilig en 
verantwoord bezoek

Maatregelen a�ankelijk van 
de situatie op locatie 

Als bezoeker: informeer bij de 
zorginstelling naar de geldende 
maatregelen voor een veilig en 
verantwoord bezoek

Maatregelen a�ankelijk van 
de situatie op locatie 

Sport en jeugd-
activiteiten
(vervolg)

Culturele 
instellingen en 
evenementen 4

geldt ook voor Ere- 
en Eerste divisie, en 
topsportcompetities

Onderwijs & 
kinderopvang

Contactberoepen 6

Langdurige zorg

Verplichte reservering, registratie, 
gezondheidscheck en zitplaats 

Maximaal 100 personen 5

(inclusief kinderen t/m 12 jaar 
en exclusief personeel)

Verplichte reservering, registratie, 
gezondheidscheck en zitplaats 

Maximaal 50 personen 5

(inclusief kinderen t/m 12 jaar 
en exclusief personeel)

Verbod op alle evenementen 
(m.u.v. gebruikelijke openstelling van 
de instelling zoals bioscopen, theaters 
en concertzalen)

Voor gebruikelijke openstelling 
geldt maximaal 30 personen 5 
(inclusief kinderen t/m 12 jaar en 
exclusief personeel) en verplichte 
reservering, registratie, 
gezondheidscheck en zitplaats 

Verbod op alle evenementen

Verzwaring: sportbeoefening 
binnen- en buitensportlocaties: 
alleen op 1,5m afstand en 
groepsgroo�e van max. 2 
personen (geen wedstrijden, geen 
groepslessen) m.u.v. kinderen t/m 
17 jaar, voor georganiseerde 
jeugdactiviteiten, topsporters en 
topsportcompetities

Verzwaring: binnen sporten 
verboden (m.u.v. zwemlessen 
voor kinderen t/m 12 jaar met als 
doel het behalen van een A, B of 
C diploma).

Geen extra maatregelen Geen extra maatregelen Geen extra maatregelen Geen extra maatregelen

Verzwaring: beperken fysiek 
onderwijs voor mbo, hbo en wo

Verzwaring: beperken fysiek 
onderwijs voor voortgezet 
onderwijs

Verplichte reservering, registratie 
en gezondheidscheck

Verplichte reservering, registratie 
en gezondheidscheck

Verplichte reservering, registratie 
en gezondheidscheck

Verplichte reservering, registratie 
en gezondheidscheck

Verzwaring: verbod op uitoefenen 
contactberoepen (muv. (para)-
medische contactberoepen)

Verzwaring: voor onderwijs, 
mogelijke extra verzwaring in 
risiconiveau 4: Beperken van 
fysiek onderwijs, digitaal/thuis 
onderwijs is de norm voor primair 
onderwijs. Daarnaast sluiten van 
kinderopvang

4. Hieronder worden verstaan: (1) een- of meerdaagse 
evenementen en (2) de gebruikelijke openstelling van 
instellingen zoals bioscopen, theaters, concertzalen, podia, 
bowlinghallen, casino’s, arcadehallen en speelhallen.

5. Er wordt momenteel nader onderzocht of -en onder welke 
voorwaarden- een geschikte alternatieve norm kan gelden.

6. Voorbeelden van contactberoepen zijn kappers, 
fysiotherapeuten, nagelstylisten, masseurs, etc.

Afschaling: 
• Groepsgroo�e
• Binnen/buiten
• Tijd
• Lee�ijd

Afschaling: 
• Groepsgroo�e
• Tijd
• Lee�ijd

Afschaling: 
• Lokaal/bovenlokaal
• Binnen/buiten
• Groepsgroo�e
• Lee�ijd

Afschaling: 
• Groepsgroo�e
• Tijd


