
Marktontwikkelingen internationaal

24 maart 2021
Royal FloraHolland

Deze rapportage bevat informatie zoals bekend op dinsdag 23 maart 17:00 uur.

Hoewel deze rapportage met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld kan het

voorkomen dat de actuele situatie in een bepaald land of regio anders is dan hier

weergegeven. Aan deze rapportage kunnen geen rechten ontleend worden.
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Bloemen- en plantenverkoop voor top-10 exportlanden Europa

B : Bloemist

S : Supermarkt

T : Tuincentrum

: Geen verkoop

: Beperkte verkoop

: Vrije verkoop

Legenda

B*S T*

B S T

B*S T*

B*S T

B S T

B* S T

B S T

B S T

B S T

Actuele info over transport in Europa: 

https://www.tln.nl/coronavirus-en-

landeninformatie/

B*S T*
Schotland

B S T

B S T
Wales

B S T
Engeland

B S T
Noord-Ierland

*) In Nederland mogen de bloemisten tot aan het einde van de lockdown doorgaan 

met de fysieke verkoop buiten de winkel. Verder bij bloemisten en tuincentra ‘click & 

collect’ toegestaan.

*) In Duitsland is de situatie per deelstaat heel verschillend. Zie verder op pagina 5.

*) In Italië gelden er beperkingen voor bloemisten die gevestigd zijn in bepaalde 

winkelcentra en markthallen.  

*) In Schotland zijn de bloemisten op het vast land dicht, maar wel open voor 

buitenverkoop.  

*)In Polen zijn de bloemisten in winkelcentra gesloten
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Nederland

Lockdown

• Geheel. De lockdown blijft van kracht tot en met 12 april. 

Verkooppunten sierteelt

• Bloemist: Open, maar met restricties (zie bericht hieronder). Daarnaast mag er fysieke verkoop buiten de winkel tot het einde van de lockdown

plaatsvinden (m.u.v. winkels in winkelcentra). Het afhalen van producten is tevens mogelijk op bestelling.

• Supermarkt: Open

• Tuincentrum: Open, maar met restricties (zie bericht hieronder). Daarnaast waren tuincentra sinds woensdag 10 februari al beperkt open voor het 

afhalen van bestellingen (click & collect). Tuincentra die meer dan de helft van hun omzet uit dierenbenodigdheden halen, mogen 

openblijven (mits ze een eigen ingang hebben). 

Belangrijke artikelen/informatie

• Tijdens de persconferentie van 8 maart is bekend gemaakt dat grote winkels meer klanten binnen kunnen laten. In plaats van twee klanten per etage in álle 

winkels, zal er vanaf 15 maart op basis van winkeloppervlakte bekeken worden hoeveel klanten tegelijk op afspraak binnen mogen zijn. Onder de 50 vierkante 

meter blijft twee klanten per etage de norm, daarboven wordt gekeken naar winkeloppervlak. Per 25 vierkante meter mag er dan één klant binnen zijn met een 

maximum van 50 klanten per winkel. (Bron: NOS.nl, 08-03-2021)

• Tuinbranche Nederland is duidelijk: met het ‘winkelen op afspraak’ vanaf 3 maart biedt het kabinet aan tuincentra geen enkele verruiming op de huidige 

mogelijkheid van click & collect. De brancheorganisatie van tuincentra roept het kabinet op om een ruimere openstelling toe te staan. De branche wenst per 3 

maart ‘normale verkoop’ van planten en bijbehorende producten vanaf buitenterreinen of vanuit koude-kassen (Bron: Hortipoint, 01-03-2021)

• In de persconferentie van dinsdag 23 februari is bekend gemaakt dat vanaf 3 maart winkeliers klanten mogen ontvangen die zich minimaal vier uur van tevoren 

hebben aangemeld. Het gaat om maximaal twee klanten per verdieping, met een minimale bezoekduur van tien minuten. Winkeliers mogen per uur maximaal 

zes keer klanten binnenlaten. De avondklok blijft voorlopig in stand tot de ochtend van 15 maart, dat is de eerste dag van de Tweede Kamerverkiezingen. 

Maandag 8 maart wordt bekend of de maatregel wordt verlengd.  (Bron: NOS.nl, 23-02-2021)
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Duitsland  
Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 27%

• Planten: 26%

Lockdown
• Status 23 maart 2021: Landelijk gehele lock-down tot minimaal 18 april maart (initieel tot 28 maart) maar met versoepelingen, bouwmarkten, bloemenwinkels en tuincentra zijn 

open. 

Verkooppunten sierteelt
• Bloemist: zie volgende pagina voor overzicht

• Supermarkt: open (maar per deelstaat of zelfs lokaal verschillen of er wel of niet bloemen en planten mogen worden verkocht)

• Tuincentrum: zie volgende pagina voor overzicht

Belangrijke artikelen/informatie
• 23 maart 2021: https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/duitsland/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-

duitsland#:~:text=Overzicht%20Duitse%20deelstaten%20en%20coronamaatregelen%20%20%20,Coronavirus%20in%20Bremen%20%2012%20more%20rows%20.  Hier is 

federaal en per deelstaat een overzicht te vinden van de maatregelen. 
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Duitsland  
Overzicht openstelling verkooppunten bloemen en planten
Status 23 maart 2021

Deelstaat Groothandel Bloemist Afhalen aankopen
Thuisbezorgen 

aankopen Tuincentrum
Kwekerijen met eigen 
particuliere verkoop

Verkooppunten 
begraafplaatsen Bouwmarkten Supermarkten 

Bayern

Berlin

Brandenburg

Hamburg

Hessen

NRW

Rheinland-Pfalz

Sachsen

Schleswig-Holstein

Thüringen

Niedersachsen

Saarland

Mecklenburg-

Vorpommern

Bremen

Baden - Württemberg

Sachsen-Anhalt

Open Gesloten
Toegang zakelijk mogelijk 

soms met speciale pas 

(ontheffing)

Open, 
Als ze alleen eigen 

productie verkopen



Verenigd Koninkrijk
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 16%

• Planten: 10%

Lockdown

• Engeland: Vanaf 8 maart 4- stappenplan om maatregelen te versoepelen. Vanaf 29 maart wordt de boodschap "Stay at home" aangepast naar  "Stay local".

• Wales: Geheel Wales zit op alert level 4. Vanaf 13 maart zijn er enkele versoepelingen: o.a "Stay at home" wordt  "Stay local“. (review op 2 april)

• Schotland:  Land opgedeeld in 5 security levels. Vanaf 5 januari gaat vaste land van Schotland van level 4 naar een tijdelijke lockdown (verlengd tot begin april). 

Bepaalde eilanden blijven op level 3. Vanaf 2 april wordt de boodschap "Stay at home" aangepast naar  "Stay local".

• Noord-Ierland: Nieuwe lockdown vanaf 26 december tot 1 april. Vanaf 1 april enkele versoepelingen. Vanaf 12 april wordt de boodschap "Stay at home" 

aangepast naar "Stay local" . (volgende review 15 april) 

Verkooppunten sierteelt

• Bloemist: 

• Engeland: Dicht

• Wales: Dicht

• Schotland: Dicht voor vaste land Schotland

• Noord-Ierland: Dicht (geen click & collect toegestaan)

• Supermarkt: 

• Engeland: Open

• Wales: Open  (geen beperkingen)

• Schotland: Open

• Noord-Ierland: Open

• Tuincentrum: 

• Engeland: Open

• Wales: Open

• Schotland: Dicht voor vaste land Schotland

• Noord-Ierland: Dicht (geen click & collect toegestaan tot 1 april)
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Verenigd Koninkrijk (vervolg)

Belangrijke artikelen/informatie

• Vanaf 2  april wordt de “Stay at home“ boodschap in Schotland vervangen door “Stay local". Vanaf 5 april mogen tuincentra weer open en is click & collect voor 

alle niet-essentiële winkels weer mogelijk. Vanaf 26 april mogen overige (niet-essentiële) winkels weer open. (Bron: gov.scot, 19-03-2021)

• Vanaf 13 maart wordt de “Stay at home“ boodschap in Wales vervangen door “Stay local". Vanaf 22 maart mogen winkels zoals supermarkten ook niet -

essentiële producten verkopen en mogen tuincentra ook open. Alle (overige) winkels mogen pas vanaf 12 april open. (Bron: Walesonline.co.uk , 15-03-2021)

• Vanaf 1 april is Click & Collect in Noord-Ierland ook toegestaan voor tuincentra en kwekerijen. Vanaf 12 april is Click & Collect voor alle overige niet-essentiële 

retail toegestaan. Vanaf 12 april wordt de boodschap "Stay at home" aangepast naar "Stay local". (Bron: bbc.uk.com, 16-03-2021)

• Boris Johnson heeft een nieuw 4- stappenplan gepresenteerd om de maatregelen te versoepelen in Engeland. Hierin staat dat de niet-essentiële retail (stap 2) 

op zijn vroegst op 12 april weer kan openen. (Bron: bbc.uk, 22-02-2021)
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Frankrijk

Lockdown
• Gedeeltelijke lock down wordt aangescherpt va. 31-01-2021 (*/**/***/****):

• Winkels open tot 18.00 u, met inachtneming van afstand regels (max. 1 persoon per 8m2); ; dienstverlening/bezorging aan huis toegestaan
• Non-foodwinkelcentra, met een oppervlakte van meer dan 20.000 m2, dat wil zeggen de winkelcentra die de meeste vermenging van de bevolking 

bevorderen, worden gesloten.
• Extra maatregelen voor winkels gaan gelden in een aantal regio’s van 1-03-2021: Duinkerken en Hauts de Flandre, grensregio in de Elzas (*/**)
• Extra maatregelen gelden voor winkels va. 5 maart in specifieke regio’s (***)

Verkooppunten sierteelt
• Bloemist: Open
• Supermarkt: Open  
• Tuincentrum: Open

Belangrijke artikelen/informatie
• (*) In enkele regio’s worden striktere coronamaatregelen genomen/overwogen wegens sterkere verspreiding van het virus: de kustregio rondom Nice gaat de 

komende twee weekenden in lockdown. Een gelijksoortige maatregel gaat gelden in de gebieden rondom Duinkerken en in het oosten van Frankrijk (rondom 
Metz). (Bron: LAN, 25-02-2021; JAF-Info, 01-03-2021)

• (**) De maatregelen voor de regio’s Duinkerken en Hauts de Flandre worden aangescherpt. Deze regels worden van kracht vanaf maandag 1 maart 2021. Elke 
dag van de week zijn winkels, commerciële ruimtes of commerciële units (inclusief die verdeeld via externe gangpaden) van meer dan 5.000 m², met uitzondering 
van voedingswinkels en apotheken, gesloten. Deze bedrijven (uitgezonderd voeding en apotheken) kunnen echter wel doorgaan met het ophalen van bestellingen 
(drive) en zorgen voor leveringen. Deze bedrijven blijven verplicht de avondklokuren te respecteren. De aanwezigheidsmeters in open bedrijven zijn: 

• 15 m² per klant in winkels groter dan 400 m²; 
• 10 m² per klant in winkels van minder dan 400 m². 

(Bron: JAF-Info, 01-03-2021)
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Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)

• Bloemen en planten: 13%



Frankrijk

Belangrijke artikelen/informatie

• (***) Jean CASTEX kondigt de sluiting aan van 10.000 m2 winkelcentra in de 23 

risicovolle afdelingen vanaf vrijdag 5 maart Premier Jean Castex hield op 4 maart 2021 

een persconferentie om de stand van zaken in de strijd tegen Covid-19 te inventariseren. 

Hoofdpunten:

• Uitbreiding van de weekend inperkingsmaatregelen tot het volledige departement Pas-

de-Calais (zelfde als voorgaande maatregelen sluiting winkelcentra 5.000 m2) - vanaf 

aanstaande vrijdag (Noot van de redactie behalve meer beperkende maatregelen: 

✓ Tuincentrum - zie geval per geval afhankelijk van activiteiten en oppervlakken / 

✓ Dierenwinkel: open 

✓ Bloemist: winkel gesloten maar afhalen en bezorgen van bestellingen 

toegestaan / Zie decreet pagina Covid19)

• Op risicovolle afdelingen zijn vanaf aanstaande vrijdag grote winkelcentra van meer 

dan 10.000 m2 in plaats van 20.000 m2 gesloten.

• Versnelling van de vaccinatie in de 23 afdelingen die onder verscherpt toezicht staan 

(Bron: JAF-Info, 01-03-2021)
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Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)

• Bloemen en planten: 13%



Frankrijk

Belangrijke artikelen/informatie

• (****) Premier Jean CASTEX kondigt een strengere lockdown aan voor 16 departementen 

tijdens een  persconferentie op 18 maart 2021.

"Deze maatregelen die we vandaag nemen in de meest getroffen regio's, kunnen indien nodig 

worden uitgebreid tot andere delen van het grondgebied."

• Hoofdpunten zijn:

• Sterkere en veeleisender lock down maatregelen (alle dagen van de week) voor 16 

departementen (IDF - HDF - Alpes Maritimes - Seine Maritime en Eure)

• Vanaf aanstaande vrijdag gedurende 4 weken

• Scholen blijven open

• Alleen bedrijven die basisbenodigdheden verkopen, mogen de deuren openen, behalve 

boeken en muziek; sierteelt lijkt men niet te beschouwen als essentiële producten. Click & 

Collect toegestaan

• De bedrijven die gemachtigd zijn om te openen, zullen volgens Jean Castex dezelfde zijn 

als tijdens de vorige opsluitingen.

• Buitenshuis - flexibelere regels

• Interregionaal reizen verboden - interregionaal reizen is verboden, behalve om dwingende 

of professionele redenen. "

• Avondklok vanaf 19.00 uur in plaats van 18.00 uur in heel Frankrijk

• Telewerken: minimaal 4 van de 5 dagen

(Bron: JAF-Info, 18-03-2021)

• Planten en bloemen worden net als huisdieren beschouwd als noodzakelijke levensbehoeften
– Dit is vastgelegd in het Decreet nr. 2021-296 van 19 maart 2021 die het decreet nr. 2020-
1310 van 29 oktober 2020 vervangt. Daarin worden de algemene maatregelen
voorgeschreven m.b.t. de covid- 19 epidemie in het kader van de noodsituatie op het gebied
van de gezondheid. (Bron: JAF-Info, 20-03-2021)
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Polen

Lockdown

• Gedeeltelijk

Verkooppunten sierteelt
• Bloemist: Open. Gesloten in winkelcentra.

• Supermarkt: Open

• Tuincentrum: Open

Belangrijke artikelen/informatie

• De epidemische situatie in Polen verslechtert. Daarom is er besloten om in geheel Polen de veiligheidsregels aan te scherpen van zaterdag 20 maart t/m 9 april. 

Dit houdt o.a. in dat hotels, winkelcentra (m.u.v. apotheken, drogisterijen, supermarkten, perslounges, boekhandels, dierenwinkels en bouwproducten) en 

culturele instellingen zijn gesloten. 

• Van maandag 15 t/m 28 maart gelden er ook aangescherpte veiligheidsregels in de provincies Mazovië en Lubusz, net als voor de regio’s Ermland-Mazurië en 

Pommeren (zie berichten hieronder). (Bron: www.gov.pl, 11-03-2021) 

• De bestaande aangescherpte veiligheidsregels in de regio Warmia-Masuria (zie bericht hieronder) zijn van kracht tot 20 maart. Vanaf 13 maart sluit ook de regio 

Pommeren zich hierbij aan en zullen de aangescherpte veiligheidsregels ook in deze regio gelden. (Bron: www.gov.pl, 05-03-2021) 
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Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)

• Bloemen en planten: 5%

http://www.gov.pl/
http://www.gov.pl/


Italië 
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata)

• Bloemen en planten: 4%

Lockdown
• Noodtoestand verlengd 30 april 2021; 
• Lockdown verlengd tot 5 april
• Voor de Italiaanse regio’s gelden verschillende maatregelen. Zie meest recente officiële regels in artikel *). 

Verkooppunten sierteelt
• Bloemist: Open m.u.v. die die gevestigd zijn in winkelcentra en markthallen waar er sluitingen op zaterdagen en zon- en feestdagen gelden. 
• Supermarkt: Open 
• Tuincentrum: Open

Belangrijke artikelen/informatie

*) In heel Italië gelden als algemene regels het houden van één meter afstand en het dragen van een mondkapje, zowel in afgesloten ruimtes – zoals een 

supermarkt, een restaurant (tot je aan tafel zit) en het openbaar vervoer – als buiten wanneer je je tussen de mensen begeeft (het hoeft alleen niet tijdens het 

sporten of als je gegarandeerd alleen bent, bijvoorbeeld in een verlaten bos of op een verder leeg strand). Er geldt een avondklok die om 22.00 uur ingaat (en tot 

5.00 uur duurt).

De regio’s in Italië worden aangeduid met een kleurcode: rood (hoog risico), oranje (gemiddeld risico), geel (laag risico) en wit (nauwelijks risico), met voor elke 

kleur andere regels.

Via Covidzone.info zie je per dag welke regio welke kleur heeft. Vanaf 22 maart is een groot deel van Italië weer in gedeeltelijke lockdown. Voor de regio’s 

Lombardije, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Le Marche, Lazio, Molise, Campanië, Basilicata en Puglia geldt dan 

de kleurcode rood. In deze regio’s geldt een lockdown; je mag alleen met een geldige reden op pad. Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten, net als restaurants 

en bars (bezorgen is wel toegestaan).

In de regio’s Valle d’Aosta, Ligurië, Toscane, Umbrië, Abruzzo, Calabrië, Sicilië, Molise, Basilicata en Sardinië geldt code oranje. Bars en restaurants zijn dicht 

(bezorgen is wel toegestaan) en er mag niet tussen gemeentes worden gereisd zonder noodzakelijke reden (werk, studie, medische redenen).
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Italië 

Belangrijke artikelen/informatie (vervolg)

• (*) Er is vooralsnog geen enkele regio meer met code geel. Bij deze kleurcode geldt dat alle algemene voorzorgsmaatregelen (zoals het houden van afstand en 

het dragen van een mondkapje) en de avondklok van kracht zijn. Bars en restaurants mogen in deze gele regio’s open blijven tot 18.00 uur. Vanaf dat moment 

mag je buiten op straat ook niet meer eten of drinken, maar je kunt wel nog eten laten bezorgen. Musea in gele zones mogen doordeweeks de deuren openen.

• Er is ook geen regio met code wit. Deze kleur is in het leven geroepen voor regio’s die minstens drie weken lang minder dan vijftig besmettingen per 

honderdduizend inwoners hebben. Is een regio wit, dan vervalt de avondklok en mogen alle musea, theater, bioscopen en sportscholen open. Wel blijft het 

verplicht om binnen en buiten een mondkapje te dragen en een meter afstand te houden.

• 3-4-5 april (Pasen): voor het paasweekend is vooralsnog voor heel Italië code rood aangekondigd. Eventuele witte zones zouden daarvan nog kunnen worden 

uitgesloten.

• Een actueel gedetailleerd overzicht van alle corona-gevallen in Italië, zowel per regio als per provincie, vind je via https://lab.gedidigital.it/gedi-

visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia. (Bron: https://ciaotutti.nl, 22-03-2021)
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België 

Lockdown
• Beëindigd, wel continuering van preventieve regels tot 18 april (*/**/***)

Verkooppunten sierteelt
• Bloemist: Open 
• Supermarkt: Open 
• Tuincentrum: Open 

Belangrijke artikelen/informatie

• (*) Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten en die open mogen blijven voor het publiek, oefenen hun activiteiten 

uit overeenkomstig het geldende sectorprotocol. Dit bevat een aantal regels zoals: 

• Een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;

• De consumenten worden toegelaten gedurende maximum 30 minuten, maar het bezoek kan langer duren indien de onderneming of vereniging 

uitsluitend op afspraak werkt;

• Eén klant consument wordt toegelaten per 10m2 van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte.

(Bron en meer info op: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/)

• (**) Avondklok blijft nog in stand en reisverbod wordt verlengd tot 18 april (NOS, 06-03-2021)

• (***) Reisverbod sneuvelt op 19 april. Na de paasvakantie zal reizen - binnen Europa - opnieuw toegestaan zijn, al blijft het sterk afgeraden. Dat bevestigt het 
nieuwe ministeriële besluit met de coronamaatregelen dat vandaag werd gepubliceerd. ‘Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden voor personen 
die hun hoofdverblijfplaats hebben in België.’ Zo luidt vandaag het begin van artikel 21 van het ministerieel besluit dat de coronamaatregelen bevat. Minister van 
Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) publiceerde een update van het MB in het Belgisch Staatsblad. Daarin wordt dat artikel vanaf maandag 19 april, 
de dag na het einde van de Paasvakantie, vervangen. (Bron: De Standaard, 22-03-2021)
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Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)

• Bloemen en planten: 4%

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020102801&table_name=wet


Zwitserland
Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 3%

• Planten: 4%

Lockdown

• Vanaf 1 maart zijn enkele nationale maatregelen versoepeld:

• Alle winkels mogen open; het aantal toegestane klanten is echter nog beperkt. 

• Op 14 april zal gekeken worden of verdere versoepelingen mogelijk zijn.

• Kantons nemen - waar nodig - aanvullende maatregelen.    

Verkooppunten sierteelt

• Bloemist: Open

• Supermarkt: Open

• Tuincentrum: Open

Belangrijke artikelen/informatie

• Voor actuele maatregelen in Zwitserland zie: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-

epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#-402269208
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Rusland

Lockdown

• Geen

Verkooppunten sierteelt

• Bloemist: Open

• Supermarkt: Open

• Tuincentrum: Open

Belangrijke artikelen/informatie

• nvt
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Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)

• Bloemen en planten: 3%



Zweden

Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)

• Bloemen en planten: 3%

Lockdown
• Status 23 maart 2021: Advies aan regio’s om niet-essentiële winkels, middelbare/hogere scholen en andere publieke voorzieningen waar mensen elkaar treffen (ook theaters) 

dicht te houden. Openingstijden restaurants zijn beperkt tot 20.30 uur. Mondmaskers worden aangeraden. Regio’s kunnen bij grote groei in besmettingen extra maatregelen 

treffen. Thuiswerken is de norm tot 31 mei 2021.

• Winkels die open zijn in de regio’s zijn voor noodzakelijke boodschappen, er wordt afgeraden om ze te bezoeken als vrije tijdsbesteding. Indien de epidemiologische situatie 

verslechterd is de rijksoverheid bereid om landelijk winkels te sluiten.

• Vanaf 6 februari heeft u een negatieve COVID-19 PCR-testuitslag (antigeen, PCR of LAMP) nodig wanneer u Zweden inreist maar voor transportsector gelden uitzonderingen.

• Het goederenvervoer blijft toegestaan en er is geen aanvullend formulier nodig. In het decreet Förordning (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark, Norge 

eller Förenade kungariket till Sverige Svensk författningssamling 2020:2020:1258 t.o.m. SFS 2021:33 - Riksdagen dat door de Zweedse overheid is gepubliceerd staat dat de 

transportsector volledig is vrijgesteld van alle maatregelen tijdens deze pandemie. 

Verkooppunten sierteelt
• Bloemist: Open

• Supermarkt: Open

• Tuincentrum: Open

Belangrijke artikelen/informatie
• 23 maart 2021: https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/zweden/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-zweden:, met een overzicht van 

maatregelen die gelden

• 23 maart 2021 2021: https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus, engelstalige officiële 

website met coronamaatregelen en nieuws per regio en landelijk
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20201258-om-tillfalligt_sfs-2020-1258
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/zweden/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-zweden
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus


Oostenrijk
Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 2%

• Planten: 3%

Lockdown

• Lockdown: versoepeling van de COVID-19 maatregelen vanaf 8 februari 2021.

• Actuele maatregelen (zijn verlengd en gelden voorlopig t/m 11 april):

• Alle winkels zijn open; maximale openingstijden van 6.00 uur tot 19.00 uur.

• Per klant moet een oppervlakte van 20 m2 beschikbaar zijn (voorheen: 1 klant per 10 m2).

• ‘Thuis/binnen blijven' geldt (deze specifieke maatregel geldt tot 24 maart) tussen 20:00 uur en 06:00 uur (uitzonderingen zijn toegestaan, o.a. bij zorg voor 

mensen die ondersteuning nodig hebben, basisbehoeften, individuele sporten, wandelen).

Verkooppunten sierteelt

• Bloemist: Open

• Supermarkt: Open

• Tuincentrum: Open

Belangrijke artikelen

• Voor de actuele maatregelen in Oostenrijk zie: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html
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https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html

