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Openingsplan   
Scenario naar heropening samenleving

Toegangs- 
testen

Dit is een indicatieve schets en onderstaande momenten en maatregelen zijn afhankelijk van het epidemiologisch beeld en andere 
ontwikkelingen, zoals de levering van vaccinaties en de vaccinatiestrategie. Als het epidemiologisch beeld wijzigt, kunnen stappen in de tijd naar 

voren worden gehaald of naar achter worden geschoven. Dit openingsplan dient in samenhang met de routekaart te worden bezien.
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20 april 
- Besluitv
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Pilotfase max. 150.000 – 300.000 
testen per dag

max. 400.000 testen per dag max. 400.000 testen per dag max. 400.000 testen per dag

Stap 6 wordt op enig 
moment besloten. 
Terug naar nor-
maal: loslaten 
van de basis-
maatregelen 

Stap 3 gaat in per 26 mei 
Binnen meer mogelijk maken: 
terug naar niveau ernstig 
 
Thuisbezoekadvies versoepelen 
van 2 naar 4 personen per dag, of 
ruimer 
 
Max. groepsgrootte op publieke 
plaatsen 4 personen, of ruimer 
 
Groepsgrootte binnen  
30 personen, of ruimer indien 
gerelateerd aan oppervlaktenorm 
 
Openen doorstroomlocaties 
binnen, onder voorwaarden 
 
Openen horecagelegenheden 
voor uit eten, onder voorwaarden 
 
Openen exploitatie van culturele 
instellingen, onder voorwaarden 
 
Verruimen voorwaarden voor 
sporten binnen en buiten 
 
Met toegangstesten onder 
voorwaarden gedeeltelijk open: 
• Evenementen (geplaceerd)  
Met toegangstesten onder 
voorwaarden verruimen 
openstelling: 
• Horecagelegenheden voor uit 

eten 
• Exploitatie van culturele 

instellingen 
• Publiek bij professionele 

sportwedstrijden

Stap 2 gaat in per 11 mei 
Buiten meer mogelijk 
maken binnen niveau 
zeer ernstig 
 
Openen 
doorstroomlocaties 
buiten, onder 
voorwaarden 
 
Buiten sporten 
verruimen, onder 
voorwaarden 
 
Heropenen van 
accommodaties voor 
binnensport alsook 
voor kunst- en 
cultuurbeoefening, 
onder voorwaarden 
 
Met toegangstesten 
onder voorwaarden 
beperkt open: 
• Doorstroomlocaties 

binnen 
• Exploitatie van 

culturele instellingen 
• Publiek bij 

professionele 
sportwedstrijden 

 

Stap 1 gaat in per 28 april 
Versoepelen van 
maatregelen met grote 
maatschappelijke 
impact binnen niveau 
zeer ernstig 
 
Einde avondklok 
 
Thuisbezoekadvies 
versoepelen van 1 naar  
2 personen per dag 
 
Per 26 april, toestaan 
van fysiek hoger 
onderwijs (HBO &WO), 
onder voorwaarden 
 
Buitenterrassen 
toestaan van 
horecagelegenheden, 
onder voorwaarden 
 
Verruiming open -
stelling detailhandel, 
onder voorwaarden 

april

Begin april 
• Medewerkers verpleeghuizen 

directe COVID-zorg en 
huisartsen volledig gevaccineerd 

• Meeste bewoners 
verpleeghuizen en mensen met 
een verstandelijke beperking in 
een instelling gevaccineerd

Begin mei 
• Ouderen van 70 jaar en ouder: 1e prik gehad 
 
Tweede helft mei 
• Alle mensen met een hoog medisch risico  

1e prik gehad 
• Ouderen van 60 jaar en ouder: 1e prik gehad

Medio juni 
• Alle mensen met een medische indicatie:  

1e prik gehad 
• Alle mensen boven de 50 jaar: 1e prik gehad 
 
Tweede helft juni 
• Alle mensen boven de 40 jaar: 1e prik gehad

Begin juli 
• Streven is dat alle volwassenen die dat willen 

tenminste 1 prik hebben gehad
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Stap 4 gaat in per 16 juni 
Minder beperkingen: terug naar 
niveau zorgelijk 
 
Thuisbezoekadvies versoepelen 
van 4 naar 6 personen per dag, of 
ruimer 
 
Max. groepsgrootte op publieke 
plaatsen 6 personen, of ruimer 
 
Groepsgrootte binnen  
50 personen, of ruimer indien 
gerelateerd aan oppervlaktenorm 
 
Verruimen openstelling 
horecagelegenheden voor uit 
eten, onder voorwaarden 
 
Openen overige horeca -
gelegenheden, onder 
voorwaarden 
 
Verruimen openstelling 
exploitatie van culturele 
instellingen, onder voorwaarden 
 
Verruimen voorwaarden voor 
sporten binnen en buiten 
 
Toestaan van evenementen, 
onder voorwaarden 
 
Aanvullingen m.b.v. 
toegangstesten 
 

Stap 5 gaat in per 7 juli 
Minder beperkingen: terug naar 
risiconiveau waakzaam 
 
Thuisbezoekadvies versoepelen 
van 6 naar 8 personen per dag, of 
ruimer 
 
Max. groepsgrootte op publieke 
plaatsen 8 personen, of ruimer 
 
Groepsgrootte binnen  
100 personen, of ruimer indien 
gerelateerd aan oppervlaktenorm 
 
Verruimen openstelling 
horecagelegenheden voor uiteten, 
onder voorwaarden 
 
Verruimen openstelling overige 
horeca horecagelegenheden, 
onder voorwaarden 
 
Verruimen openstelling 
exploitatie van culturele 
instellingen, onder voorwaarden 
 
Binnen- en buitensporten 
toegestaan (zowel trainingen als 
wedstrijden) voor volwassenen en 
kinderen 
 
Verruimen mogelijkheden voor 
evenementen, onder 
voorwaarden 
 
Aanvullingen m.b.v. 
toegangstesten 
 

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

Stap 6Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

Projectie aantal bezette 
ziekenhuisbedden (incl. IC) 
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27 april 
- Koningsdag

4 m
ei - Dodenherdenking

5 m
ei - Bevrijd

ingsdag

10
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omervakantie

Ieder besluitvormingsmoment wordt opnieuw bezien wat de 
ruimte is voor versoepeling. De onzekerheid ten aanzien van te 
nemen stappen wordt groter naarmate stappen verder weg 
gelegen zijn in de tijd. Tevens dient besluitvorming ten aanzien 
van onder meer groepsgrootte, 1,5m in het (voortgezet) 
onderwijs, reizen en mondkapjes nader te worden verwerkt.

Projectie aantal bezette ziekenhuisbedden (incl. 
IC) op basis van het huidige maatregelenpakket 
en de naleving 


