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Gemeente Overzicht verruiming venstertijden (peildatum 24-3-2020)1 
Alkmaar Venstertijden zijn per 24-03-2020 verruimd naar 12.00 uur in plaats van 11.00 uur 

Almelo 

 

 

De venstertijden in het voetgangersgebied zijn verruimd van maandag t/m zaterdag naar 06.00-20.00 uur (was 06.00-

11.00 uur). Bevoorrading van levensmiddelen elders in de stad zal 24/7 worden gedoogd. Bevoorradend verkeer 

wordt gevraagd (geluids)overlast zoveel mogelijk te beperken. 

Amersfoort 

 

 

Leveranciers mogen tussen 07:00 - 11.00 het kernwinkelgebied inrijden om hun producten af te leveren. Het uitrijden, 

het verlaten van het kernwinkelgebied, wordt tijdelijk niet gehandhaafd. De versoepeling betreft dus alleen het 

uitrijden na 11.00 uur. 

Amsterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevoorrading van winkels kan in vrijwel de gehele stad tussen 07.00 uur en 21.00 uur. Alleen op plekken waar de 

(verkeers)veiligheid in het geding zou komen door een verruiming, blijven de reguliere laad- en lostijden bestaan.  

 

Voor winkels in alle segmenten, waaronder die in vitale sectoren zoals bijvoorbeeld de supermarktbranche, is de 

bevoorrading momenteel ingewikkelder en ondervinden ze veel hinder van de bestaande laad- en lostijden. Dankzij 

versoepeling van de regels kunnen de winkels goed bevoorraad blijven.  

 

De verruiming van de regels is tijdelijk. In eerste instantie loopt de regeling tot 31 mei 2020. 

Apeldoorn 

 

Supermarkten mogen 24 uur per dag bevoorraad worden als hier vraag naar is. Maatwerk is mogelijk bij de 

bevoorrading van andere winkels.  

Arnhem Venstertijden zijn per 20-03-2020 verruimd naar 12.00 uur in plaats van 11.00 uur. 

Assen Heeft handhaving venstertijden opgeschort. 

 
1 Maartregelen gelden t/m 06-04-2020 tenzij anders aangegeven. 
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Breda Volledige opschorting (pollers gaan hele dag naar beneden) met ingang van 23-03-2020. 

Castricum Heeft handhaving venstertijden opgeschort. 

Delft 

 

 

 

 

Per 24-03-2020 heeft het college besloten tot het: 

- Opschorten van venstertijden; 

- Opschorten van bloktijden; 

- Vrije toegang voetgangersgebied ‘autoluw-plus’; 

- Het toestaan van nachtelijke bevoorrading  

Den Haag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 21-03-2020 is de venstertijd voor de bevoorrading van winkels (met name supermarkten) verruimd in Den 

Haag. De nieuwe venstertijd is van 05.00 uur tot 22.00 uur (was 11.30 uur). Benadrukt wordt dat de verruiming is 

bedoeld voor leveranciers van levensmiddelen. 

Onderstaande pollers zullen tussen die tijd zakken als er een voertuig voorstaat: 

P103 Nobelstraat 

P106 Laan 

P114 Kranestraat 

P116 Wagenstraat 

P117 St. Jacobstraat 

P124 Lange Houtstraat 

P125 Herenstraat 

P138 Kalvermarkt 

P147 Spui 

P151 Grote Marktstraat 

P152 Lutherse Burgwal 

P170 Plein 

P202 Leyweg 
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P205 Hengelolaan 

P407 Keizerstraat 

P601 Ouverturestraat 

P602 Loosduinse Hoofdstraat 

P701 Oude Kustlijn 

P703 Simon Carmiggelthof 

 

Hiermee zijn de winkels in het centrum, de Keizerstraat en de winkelcentra Loosduinen, Leyweg en Ypenburg van 

05.00 tot 22.00 uur bereikbaar. De poller uitrijdend bij de Grote Markt is meegenomen zodat ook daar kan worden 

uitgereden tot 22.00 uur. De pollers van het Zuiderpark, de boulevard, het Muzenplein en het Anna van Buerenplein 

blijven volgens het oude schema werken. 

Den Helder In gesprek. 

Deventer In gesprek. 

Dordrecht In gesprek. 

Ede 

 

Heeft handhaving venstertijden opgeschort. Mocht de centrumafsluiting gesloten zijn kan via de intercom (of 0318 

680132) contact worden opgenomen om toegang te verkrijgen. 

Eindhoven In gesprek. 

Emmen 

 

Bevoorrading mag na 11.00 uur plaatsvinden. Melden bij intercom van beweegbare palen. Parkeerbeheer laat ze op 

afstand toe. 

Enschede Vanaf 19-03-2020 zijn de venstertijden verruimd naar 17.00 uur. 

Gouda De pollers in de binnenstad staan permanent naar beneden. 

Groningen 

 

 

In lijn met het verzoek van Transport en Logistiek Nederland en ondernemersvereniging evofenedex breidt de 

gemeente de bevoorradingstijden tijdelijk uit tot 18.00 uur in plaats van 12.00 uur. Dat betekent dat de bevoorrading 

in de binnenstad tijdelijk tussen 05.00 uur en 18.00 uur kan plaatsvinden. 
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Haarlem  

 

 

Veel winkels in het centrum hebben aangepaste openingstijden in verband met het coronavirus. De gemeente 

hanteert daarom een coulant beleid om leveranciers toe te laten tot het winkelgebied. Zij kunnen later binnenkomen 

en later uitrijden. De leverancier moet dan wel bij de desbetreffende paal het nummer van de meldkamer bellen. 

Haarlemmermeer Heeft handhaving venstertijden opgeschort. 

Hengelo 

 

Fysieke maatregelen blijven zoals het nu is. Als er behoefte is om buiten de venstertijden te bevoorraden kan gekeken 

worden naar gepaste maatregelen of een vergunning. Contactpersoon is bij TLN bekend.  

Hoorn In gesprek. 

Leeuwarden Heeft handhaving venstertijden opgeschort. 

Leiden 

 

 

 

 

 

 

 

Met ingang van heden zijn de volgende zaken van kracht t.a.v. het bevoorraden op de Breestraat en de 

Haarlemmerstraat: 

• Breestraat: onbeperkte venstertijden 

• Haarlemmerstraat: venstertijden worden opgerekt van 11.00 naar 13.00 uur 

 

Op de Haarlemmerstraat is het in voetgangersgebied niet wenselijk en/of veilig om daar de hele middag vrachtwagens 

door te laten rijden. Op de Breestraat is een aparte rijbaan en een aparte stoep voor voetgangers en kunnen daarom 

de venstertijden nog verder opgerekt worden. 

Nieuwegein Heeft handhaving op venstertijden opgeschort. 

Nijmegen 

 

 

 

 

 

 

Centrumwinkeliers krijgen meer tijd om hun winkels te bevoorraden: 

Leveranciers melden zich via de intercom.  Ze worden dan toegelaten in een gebied tot 14.00 uur, wij laten hen door. 

Vanaf 15.00 uur gaat Toezicht handhaven. Daardoor kan de detailhandel later op de dag open gaan.  

 

Supermarkten mogen hun winkels ‘s nachts bevoorraden: 

Supermarkten willen natuurlijk hun winkels goed bevoorraden om zo verder hamsteren tegen te gaan. Daarom 

mogen supermarkten ook ’s nachts bevoorraden.  
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Purmerend Ziet de noodzaak niet. 

Rotterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De tijdelijke verkeersmaatregel buitenwerking stelling venstertijden betreft de voetgangerszones in de volgende 

straten: 

• Karel Doornmanstraat 

• Rodezand / Korte Hoogstraat 

• Westewagenstraat / Keizerstraat 

• Verlengde Nieuwstraat, Grotemarkt en Kolk (Blaakplateau) 

Het betreft alleen het buitenwerking stellen van de tijd 05.00-10.30 uur. Waar van toepassing; de periode maandag 

tot en met vrijdag blijft wel van kracht. Ten behoeve van de bereikbaarheid van de AH Markthal bevat de tijdelijke 

verkeersmaatregel ook het tijdelijk opheffen van het vrachtwagenverbod in de verlengde Nieuwstraat. 

  

Deze tijdelijke verkeermaatregel is een mitigerende maatregel op de nationale aanpak tegen het coronavirus. Deze 

landelijke maatregelen zijn ten minste tot 6 april van kracht. De tijdelijke verkeersmaatregel is daarmee ook tot ten 

minste 6 april van kracht en zal verlengd worden indien de gevolgen van de landelijke maatregelen daar aanleiding 

toe geven. 

  

De gemeente Rotterdam blijft gedurende de buitenwerking stelling van de venstertijden monitoren of de veiligheid 

niet in het geding is en de overlast voor omwonenden niet toeneemt. De gemeente Rotterdam houd het recht voor 

om op basis van een veiligheids- en overlast afweging de venstertijden in te korten, als daar noodzaak toe is. 

  

Let op! De gemeente Rotterdam geeft de volgende randvoorwaarden: 

• de bestuurder instructies en aanwijzingen van de Politie, dan wel Stadsbeheer/Toezicht & Handhaving stipt en 

onmiddellijk op te volgen.  

• de bestuurder mag het overige verkeer niet in gevaar brengen; 
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• hinder aan het overige verkeer dient te allen tijde zoveel mogelijk te worden beperkt; 

• de bestuurder mag bij het binnenrijden van het voetgangersgebied niet harder rijden dan stapvoets; 

• de bestuurder moet te allen tijde, indien aanwezig zijn zwaaiverlichting gebruiken, zo niet dan in ieder geval 

zijn alarmverlichting; 

• de bestuurder moet begeleid worden door winkelpersoneel of een bijrijder; 

• dat eventueel aangebrachte schade aan het voetgangersgebied en aan objecten daarin door de aanvrager 

moet worden gemeld en vergoed. 

’s-Hertogenbosch 

 

Palen blijven omhoog, winkels kunnen wel bevoorraad worden buiten de venstertijden. Als chauffeur zich meldt bij de 

paal gaat deze op afstand omlaag (via meldkamer). 

Tilburg In gesprek. 

Utrecht 

 

 

 

Venstertijden per direct verruimd naar 06:00 - 18:00 uur tot in ieder geval 6 april. De extra venstertijden in de 

avonduren blijven wel exclusief voor schonere voertuigen. De maatregel wordt dagelijks gemonitord. Als blijkt dat er 

onveilige situaties ontstaan (menging van bevoorradingsverkeer en bezoekersstromen) en/of onacceptabele overlast 

ontstaat voor winkeliers en bewoners, zal de maatregel mogelijkerwijs weer worden afgeschaald. 

Venlo Venstertijden verruimd naar 14.00 uur in plaats van 11.00 uur. 

Weert 

 

 

 

 

Bevoorrading promenadegebied per direct naar:  

ma, di, wo, vr: 06.00-19.00 uur; 

do: 06.00-22.00 uur; 

za: 06.00-18.00 uur; 

Rest van de stad: 24 uur toegestaan. 

Woerden In gesprek. 

Zaanstad Heeft geen venstertijden. 

Zoetermeer De pollers in de binnenstad staan permanent naar beneden. 
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Zwolle 

 

Venstertijden verruimd naar 07.00 – 14.00 uur. Bezorgverkeer voor maaltijden kunnen ontheffing voor 24 uur 

aanvragen. Aan de randen van het pollergebied extra ruimte om te parkeren. 

 


