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Corona Hollands Midden afgenomen
Corona in Hollands Midden afgenomen, maar zit nog wel iets boven het landelijk gemiddelde

Ramp

Marieta Kroft

Naar verluidt werd op woensdag 15 september
de noodklok al voorzichtig geluid op La Palma.
Onderzoekers registreerden toen al vele kleine
aardschokjes achter elkaar en voorspelden dat er een vulkaanuitbarsting aan zat te komen. Vier dagen later bleek dat ze gelijk hadden. Een
beving van 3,8 op de Schaal van Richter was op zondag genoeg om de
aarde open te scheuren en lava te laten stromen uit een van de kraters
van de vulkaanketen Cumbre Vieja op het Canarische eiland.
Het is een ramp waarvan je wist dat het zou gaan gebeuren. In 2017
waren mijn vrouw en ik op La Palma. Naast genieten van het heerlijke
weer, strand en de zwembaden bij het hotel, reden we het eiland rond
met een huurauto. We bleven ons verbazen over het grote aantal kraters, waarvan de circa anderhalve kilometer diepe erosiekrater Caldera
de Taburiente het meest indrukwekkend is.
De circa 80.000 eilandbewoners weten zelf donders goed dat ze op een
tikkende tijdbom wonen. In het zuiden van La Palma staat het Centro de
Visitantes Volcán San Antonio, een bezoekersinformatiecentrum waar
toeristen meer te weten kunnen komen over de - toen nog ondergrondse - vulkanische activiteit op het eiland en waarvandaan ze een wandeling langs een vulkaankrater kunnen maken. Heel indrukwekkend voor
Hollanders die het platte West-Friesland gewend zijn.
Ik vroeg daar aan de gidsen in dat bezoekerscentrum of ze zich geen
zorgen maakten met zoveel borrelend magma onder hun voeten. Leven
op een - op dat moment ondergrondse - actieve vulkaan vergt toch een
bepaalde manier van denken, kon ik me zo voorstellen. Ben je niet altijd
bang dat er een uitbarsting komt?, vroeg ik hen. ,,Jullie
Hollanders leven toch grotendeels onder zeeniveau?'',
was het antwoord. Goed punt. Maar als ik mag kiezen
dan wist ik het wel
Mike Deutekom
m.deutekom@mediahuis.nl

neologisme van de week

Schapen hoeden in het dakpark
Iemand die schapen hoedt in
een stadspark op het dak van
een groot gebouw. In Rotterdam-West bevindt zich een van
de grootste dakparken van Europa, op een parkeergarage boven een winkelcentrum. Onder
de hoede van
een dakherder
(ook wel stadsherder
genoemd), loopt
daar een kudde dakschapen. Zij
begrazen de schapenweide, of
liever gezegd: de dakparkweide, en bevorderen daarmee de
biodiversiteit.
Behalve het dakpark heeft
het vooruitstrevende Rotterdam ook een dakakker: het eerste grote oogstbare dak van Nederland, waar groenten, fruit en
kruiden worden verbouwd en
honingbijen worden gehou-

den. De DakAkker is een van de
grootste openluchtdakboerderijen van Europa. Je vindt er ook
het zogeheten Slimdak: een
dak dat bij de voorspelling van
extreme regenval 24 uur van tevoren extra waterbergingscapaciteit
beschikbaar
maakt.
Omdat we in
verband met de
huidige woon- en klimaatcrisis
steeds innovatiever met ruimte
zullen moeten woekeren en die
noodgedwongen ook hogerop
gaan zoeken, kunnen we vermoedelijk nog heel wat meer
nieuwe samenstellingen met
dak- verwachten.

dakherder

Deze rubriek is gemaakt door
Boukje Verheij (Instituut voor de
Nederlandse Taal)
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Leiden n Na de forse stijging van
vorige week is het aantal coronabesmettingen in Hollands Midden in de afgelopen week weer
gedaald. Tussen maandag 20 en
zondag 26 september (week 38)
kregen 631 ofwel bijna 78 op de
100.000 regiogenoten een positieve testuitslag. Het is een afname
van 19 procent.
Hollands Midden zit nog wel boven
het landelijk gemiddelde van bijna
67 op de 100.000 inwoners. De Duinen Bollenstreek (62 per 100.000 inwoners) en de Rijn- en Veenstreek
(63) zitten eronder en de Leidse regio (76) erboven.
De Goudse regio zit met ruim 107
besmettingen op de 100.000 inwoners ver boven het landelijk gemiddelde. Toch telde de deze regio in de
afgelopen week er al een stuk minder dan een week eerder toen er 162
nieuwe gevallen op de 100.000 inwoners kwamen bovendrijven.
Kijkend naar de afgelopen zes weken dan laat Hollands Midden een
stabiel beeld zien. Wekelijks schommelen de coronabesmettingen tussen de zes- en achthonderd. Verre-

weg de meeste besmettingen vinden
nog altijd thuis plaats (61 procent),
zo blijkt uit bron- en contactonderzoek van vorige week. De scholen en
kinderopvang (32 procent) staan op
de tweede plaats en vormen een
steeds groter wordende besmettingsbron.
De Leidse regio sloot de week af
met 161 besmettingen, zeventien
minder dan de week ervoor. Een afname was er in Leiden (112 nieuwe
gevallen, elf minder), Oegstgeest
(9/-6), Voorschoten (7/-10) en Zoeterwoude (2/-1). Alleen in Leiderdorp is
het aantal gestegen (31/+11).
In het onder Haaglanden vallende
Wassenaar kregen elf inwoners een
positieve testuitslag, precies evenveel als de week ervoor.

en Braassem telde elf nieuwe gevallen, net zoveel als de week ervoor.
Het lijkt erop dat de kermisweek en
diverse feesten tussen 12 en 19 september geen invloed hebben gehad
op de coronabesmettingen. Een daling was er in Nieuwkoop (15/-9). Alphen liet een lichte stijging zien (80/
+6). Met 71 besmettingen per
100.000 inwoners zit Alphen iets boven het landelijk gemiddelde.

Duin- en Bollenstreek

De GGD gaat de test- en vaccinatielocaties in Alphen en ook in Leiden
samenvoegen. De testlocatie aan de
Kalkovenweg in Alphen is donderdag voor het laatst open. Testen kan
vanaf vrijdag op een aparte plek in
de vaccinatiehal in Nieuwe Sloot. De
testlocatie aan de Verbeekstraat in
Leiden is per 7 oktober gesloten.
Testen kan dan op de priklocatie aan
de Haagse Schouwweg 10 (in het
EEC-gebouw naast Holiday Inn).

De Duin- en Bollenstreek telde 105
nieuwe gevallen, twee minder. Een
lichte toename was er in Noordwijk
(25/+5), Hillegom (9/+2) en Teylingen (19/+3). Katwijk telde er met 47,
twee minder dan vorige week. Lisse
had er slechts vijf, tien minder.

Rijn- en Veenstreek
Ook in de Rijn- en Veenstreek is er
nauwelijks een toe- of afname. Kaag

Ziekenhuis
Tussen vorige week maandag en zaterdag moesten negen regiogenoten
met corona naar het ziekenhuis. Het
gaat om vijf inwoners van de Goudse regio, twee van Hillegom, een Leidenaar en een Oegstgeestenaar.

Testlocaties

Een kant en klaar huis
in een dag geleverd
Binnert Glastra

Valkenburg n Bij een autobeurs
staan de nieuwste wagens te
glimmen en op een horecacongres komen de meest trendy hapjes van het moment voorbij. Dus
wat doe je op een verstedelijkingsconferentie? Dan zet je een
huis neer.
Het op een dieplader aangevoerde
huis staat binnen een uurtje op zijn
plek bij de ingang van Hangaar 2 in
Valkenburg. Daar komen donderdag voor de vijfde keer een paar honderd politici, ambtenaren, woningcorporatiebazen en vertegenwoordigers uit de bouwwereld samen om
ideeën uit te wisselen en zich het
hoofd te breken over de opgave om
vóór 2030 ruim 200.000 huizen bij
te bouwen in Zuid-Holland.

Containers
De woning van het Emmeloordse
bedrijf StartBlock laat zien hoe ver
de ontwikkelingen in modulaire
bouw inmiddels gevorderd zijn. Als
zoiets geopperd wordt, roept het
toch al gauw een beeld op van gestapelde containers voor tijdelijke bewoning. Hier wordt een complete,
gestoffeerde starterswoning van
drie verdiepingen neergezet, met
zo’n 50 vierkante meter woonoppervlakte en bedoeld als permanente
woning. Voor 90 procent gefabriceerd uit hergebruikte materialen
en volgens directeur Tony Mol meer
dan in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving in de
bouw. Ze worden in een dag kant en
klaar afgeleverd uit de fabriek - de
afmetingen zijn de maximale die
over de weg vervoerd mogen worden - waar veel werk gedaan wordt
door werknemers met een afstand
tot de arbeidsmarkt.
Dat deze woningen niet ’liggen’
maar op hun kleinste oppervlak
staan (ze nemen 20 vierkante meter

Een huis kopen en laten bouwen kan tegenwoordig een kwestie van dagen zijn
- al duurt toestemming het ergens te mogen plaatsen vermoedelijk wat langer.
FOTO HIELCO KUIPERS

in) scheelt in grondkosten. Belangrijk, want de grondprijs maakt een
huis in de Randstad extra duur. Aan
de andere kant: ze zijn niet stapel-

Ontwikkelingen in
modulaire bouw
zijn ver gevorderd
baar en door de verdiepingen gaat
ruimte verloren aan een trap. Het
prefab huis kost af fabriek een ton,
maar in een stad als Leiden wordt
het daardoor al gauw 180.000 euro,

denkt Mol. ,,In de Noordoostpolder
is het zó 30.000 euro minder.’’
Hier op vliegkamp Valkenburg is
het huis vooral een inspiratiebron
voor de deelnemers aan de conferentie. Er zijn ook wel meer bedrijven
die prefab woningen maken, benadrukt gedeputeerde Anne Koning
(PvdA) als ze de symbolische sleutel
krijgt. ,,De druk op de woningmarkt is enorm en ook de betaalbaarheid staat zó onder druk. We
moeten de komende tien jaar ruim
200.000 woningen bijbouwen. Dat
moeten we snel en slim doen, en
voor iedereen. Dat kan niet door één
bouwer of één overheid. Dat moeten
we met elkaar doen.’’

