
         

Een bezoek aan 
Den Haag in coronatijd

Algemene regels

•   Houd altijd 1,5 meter afstand
     tot andere mensen;
•   Ga ergens anders heen als het
     te druk is: zoek de ruimte op;
•   Was je handen regelmatig;
•   Het dragen van een niet-medisch 
     mondkapje is verplicht in het openbaar 
     vervoer;
•   Reserveer tickets voor musea, attracties, 
     theaters en bioscopen;
•   Maak een reservering bij restaurants,     
     cafes, strandtenten en andere eet- en                  
     drinkgelegenheden.

Kijk voor meer informatie op 
www.denhaag.nl of www.rijksoverheid.nl

Mag ik Den Haag bezoeken 
voor een dagje uit? 

•   Het is toegestaan om Den  
 Haag te bezoeken voor een dagje uit;
•   Blijf weg van drukke plekken;
•   Bereid je voor op een dagje uit om te 
     zorgen dat je ontspannen kunt genieten.
     Kijk op denhaag.com voor tips.

Hoe is Den Haag het beste 
bereikbaar?

•   Als het kan, ga dan met de      
     fiets of te voet op pad;
•   Kijk als je met de auto komt 
 van tevoren waar je wilt parkeren en of  
 deze parkeerplaats of -garage geopend is.
     Vooral als het mooi weer is, kan het 
     druk zijn met autoverkeer richting het  
 strand en kan de gemeente Den Haag  
 besluiten om parkeerplaatsen bij het  
 strand te sluiten om te voorkomen dat het  
 te druk wordt op het strand;
•   Ontwijk files en bespaar parkeergeld door 
     te parkeren op een Park & Ride of Park &  
 Bike. Meer informatie vind je op:
 

Q&A
     www.denhaag.nl/nl/parkeren/parkeren-  
 in-de-stad/park-en-ride-terreinen-den-  
 haag.htm   
• Ga je met het openbaar vervoer, dan is    
     het dragen van een (niet-medisch)
     mondkapje verplicht;
•   De dienstregeling kan in verband met 
     corona zijn aangepast. Kijk daarom vóór 
     vertrek op www.ns.nl voor de dienst-  
 regeling van treinen of op www.htm.nl
     voor de dienstregeling van de trams en 
     bussen;
•   Fiets nodig? Huur de Haagsche Stadfiets 
     hier: denhaag.com/nl/haagsche-
     stadsfiets

Ik woon in het buitenland.
Kan ik Den Haag 
bezoeken?

•   Vakanties naar Nederland zijn
     weer mogelijk, maar niet voor iedereen;
•   Kijk altijd vóór vertrek goed op de website  
 om te kijken of je naar Nederland mag   
 reizen: www.netherlandsandyou.nl/   
     documents/frequently-asked-questions/
     qa-holidays-to-the-netherlands
•   Ook is het voorlopig verplicht om van 
     tevoren je hotel, camping of B&B te 
     hebben geboekt.

Voordat je vanuit het buitenland  
Den Haag bezoekt is het van belang 
de volgende stappen te nemen:

•   Ben je ziek? Blijf dan thuis;
•   Kijk goed wat de regels zijn van het land            
     waarin je bent en of je al naar het
     buitenland mag reizen;
•   Kijk op de website van de Nederlandse 
     Rijksoverheid of het vanuit jouw land is 
     toegestaan is om Nederland te bezoeken;
•   Als dit allemaal mogelijk is: reserveer een  
 van de prachtige accommodaties. Kijk   
 op onze ‘Slapen in Den Haag’-pagina voor
 inspiratie: denhaag.com/nl/slapen-in-  
 den-haag



Q&A
Kan ik een dagje naar het 
strand in Scheveningen of 
Kijkduin gaan?

•   Ja, je kan het strand van 
 Kijkduin tot Scheveningen 
 bezoeken;
• Het is nog altijd verplicht om minimaal 
 1,5 meter afstand tot andere mensen te 
 houden en niet naar drukke plekken te 
 gaan;
•   Is het toch te druk op het strand op een 
 bepaalde plek? Loop of fiets dan een stuk 
 verder naar een rustiger deel;
•   Neem zoveel mogelijk de fiets of ga lopen 
     als je in de buurt verblijft;
•   Om verkeersdrukte rondom het strand te 
     voorkomen kunnen bepaalde wegen rond 
     het strand en de haven worden afgesloten. 
     Ook kan de gemeente besluiten om de 
     parkeerplaatsen bij het strand te sluiten 
     als het te druk wordt;
•  Kom je toch met de auto,  overweeg dan
     gebruik te maken van een Park en Ride 
     of Park en Bike, dat voorkomt files 
     en bespaart geld: www.denhaag.nl/nl/ 
 parkeren/parkeren-in-de-stad/park-en- 
 ride-terreinen-den-haag.htm

Kan ik uit gaan eten of 
drinken in Den Haag?

•   Restaurants, cafés, strand- 
 tenten en andere eet- en  
 drinkgelegenheden kunnen in beperkte  
 mate gasten ontvangen;
•   Terrassen mogen weer worden gebruikt,  
 maar tussen de zitplaatsen moet 1,5  
 meter afstand worden gehouden;
•  Wie naar een eet- en drinkgelegenheid wil  
 gaan, moet vooraf verplicht reserveren. 
 Het personeel van het restaurant, café of 
 strandtent zal daarbij vragen stellen over
 uw gezondheid, want wie ziek is moet    
 verplicht thuis blijven. Het is dus niet
 mogelijk om spontaan binnen te 
 wandelen. 

Kan ik de musea in  
Den Haag bezoeken?

•   Musea zijn open voor publiek;
•   Het is nu wel verplicht om van 
     tevoren een kaartje voor een specifiek  
     tijdstip te reserveren voor een   
     museumbezoek;
•   Hoeveel mensen tegelijk binnen mogen 
     zijn in een museum hangt van de grootte 
     van het museum af;
•   Kijk altijd voor een bezoek op de website
     van het museum zelf om te zien hoe je het 
     museum kan bezoeken.

Kan ik in Den Haag naar de bioscoop, 
het theater of een concertzaal?

•   Bioscopen en culturele instellingen zoals 
     theaters en concertzalen zijn open;
•   Het is verplicht om van tevoren een kaartje
     te reserveren;
•   Als je het kaartje reserveert zal het personeel   
     vragen hoe het met je gezondheid gaat, 
     want wie ziek is moet nog altijd thuis blijven. 
     Veel voorstellingen zijn uitgesteld of afgelast 
     vanwege de Coronacrisis, dus kijk altijd goed 
     op de website van de bioscoop of culturele   
     instelling zelf. Dan kan je daar gelijk een  
     kaartje reserveren.

Kan ik in Den Haag 
overnachten in een hotel 
of op een camping of 
vakantiepark?

•   De meeste hotels in Den Haag zijn 
     geopend;
•   Kijk altijd op de website van het hotel zelf
     om er zeker van te zijn of deze geopend is;
•   Campings en vakantieparken hebben 
     de gemeenschappelijke wc’s en douches 
     openen, waardoor alle campinggasten 
     weer welkom zijn.

Een bezoek aan 
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Q&A
Kan ik de Haagse Markt 
bezoeken?

•   De Haagse Markt is in  
 kleinere vorm geopend op  
 maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag  
 van 9:00 tot 17:00;  
• Er mag maar een beperkt aantal mensen 
 tegelijk naar binnen. Bij de ingangen wordt  
 gecontroleerd;
• Er zijn verplichte looproutes;
• Het is verplicht om altijd 1,5 meter 
 afstand tot andere mensen te behouden.
 Als dit in de praktijk toch niet gebeurt, kan  
 de gemeente de markt direct sluiten;
• Een bezoek aan de Haagse Markt moet op
 dit moment niet worden gezien als een 
 gezellig uitje en alleen worden gebruikt  
 om boodschappen te doen.

Rijdt het openbaar vervoer in        
Den Haag?

•   Reis zo weinig mogelijk in de spits in het  
 openbaar vervoer en geef elkaar zoveel  
 mogelijk ruimte;
•   Het is verplicht om een niet-medisch 
     mondkapje te dragen in het openbaar
     vervoer;
•   Voor sommige lijnen geldt een aangepaste  
 dienstregeling. Kijk op www.ns.nl voor de  
 treinen en op www.htm.nl voor de bussen  
 en trams. 

Zijn attractieparken zoals 
Madurodam, Drievliet en 
Duinrell geopend?

•   Attractieparken zijn weer
     geopend;
•   Koop altijd van tevoren een kaartje. Bij  
 alle parken kunnen via de website van het  
 park zelf kaartjes worden gekocht voor  
 een bezoek op een bepaalde dag en  
 specifiek tijdstip;
•   Een bezoek aan een attractiepark zal 
     nog wel iets anders zijn dan normaal. 

     Kijk op de website van het park zelf om 
     te weten wat je kan verwachten.

Mag ik in een park gaan 
barbecueën?

•   Het bereiden van maaltijden 
     in de open lucht, waaronder  
 dus ook barbecueën, is in de meeste  
 parken in Den Haag verboden.

Mag ik gaan wandelen, hardlopen 
of fietsen in de duinen en parken?

•  De parken en duingebieden van Den  
 Haag zijn geopend voor publiek;
•  Houd overal minimaal 1,5 meter afstand 
     tot andere mensen;
•  Om drukte op parkeerplaatsen te voor- 
 komen wordt gevraagd om zoveel moge- 
 lijk met de fiets of te voet te komen;
•  Als het toch te druk wordt kan worden 
 besloten het duingebied af te sluiten 
 voor publiek;
•  Loop in de duingebieden de gemarkeer- 
 de wandelroutes met de klok mee;
•  Neem altijd je eigen afval mee of gooi dit 
     in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Zijn de winkels in        
Den Haag open?

•  De meeste winkels in Den  
 Haag zijn geopend;
•  Winkels laten een beperkt aantal klanten  
 tegelijk binnen;
•  Ook binnen de winkel is het verplicht om  
 altijd 1,5 meter afstand te houden tot  
 andere mensen;
•  Ga ook tijdens het winkelen zo weinig 
     mogelijk naar drukke plekken;
•   Kom zo veel mogelijk te voet of op de 
     fiets naar de winkels;
•   Ga ook eens ergens anders winkelen dan 
     in de Binnenstad. In de winkelstraten 
     elders in de stad is het vaak veel rustiger.
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Q&A
Is The Hague Info Store open voor 
informatie over Den Haag en leuke
Haagse producten?

•   The Hague Info Store (THIS) aan het 
     Spui is geopend;
•   Bezoekers zijn van maandag tot en met 
     zaterdag tussen 12:00 en 17:00 welkom 
     voor advies over een bezoek aan Den  
 Haag en leuke Haagse producten.

Mag ik met mijn hond 
naar het strand voor een 
wandeling?

•   Dat is toegestaan maar er
     moet altijd 1,5 meter afstand worden 
     gehouden tot andere mensen en vermijd
     drukke plekken;
•  Honden mogen tussen 15 mei en 1 oktober  
 alleen op speciale hondenstranden komen;
•  Honden zijn altijd toegestaan vanaf het 
     eind van het parkeerterrein Zwarte Pad 
     tot de grens van de gemeente    
     Wassenaar; 

•   Op het Zuiderstrand zijn honden toe- 
 gestaan tussen 21:00 en 7:00;  
•   Vanaf strandopgang 2 aan het einde 
     van de parkeerplaats aan de Machiel 
     Vrijenhoeklaan tot aan de grens van 
     de gemeente Westland zijn honden altijd 
     toegestaan;
•   Ook zijn honden altijd toegestaan tussen  
 strandopgang 9 (Kwartellaan) en 10  
 (Duivelandsestraat).

Zijn de openbare 
toiletten bij het strand 
geopend?

•  Losstaande toiletblokken  
 zijn opengesteld voor wandelaars, zon- 
 aanbidders en andere strandgangers;
•  Toiletten binnen strandtenten zijn 
 alleen beschikbaar voor gasten die  
 gereserveerd hebben.
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