
De Leidse huisarts Walter Schrader is bezig met het uitdelen van
80.000 liter zelf geproduceerd desinfectiemiddel, vanuit de

Buurt Ontmoetings Plek in de Herenstraat. 

80.000Cijfer van de dag

desinfectievloeistof

demie in te dammen, zijn ver-
lengd. Het evenement stond
weliswaar gepland voor juni,
ruim daarna, maar de organisa-
tie vond dat er te veel onzeker-
heden zijn om door te zetten.

Dat heeft de organisatie van
het stadsfestival besloten nu de
maatregelen om de corona-epi-

Lakenfeesten ook geannuleerd
Leiden ■ De Leidse Laken-
feesten gaan niet door.

Terwijl mijn werk de afgelopen weken vol-
ledig in de ban van het coronavirus is,
waart bij ons thuis een andere besmettelij-
ke ziekte rond: de waterpokken.
Mijn dochtertje van twee kreeg het in de week voor de corona-
lockdown van een kindje op haar crèche. Ze werd er een dagje
niet lekker van en een paar dagen later doken de rode pukkeltjes
op. Eén pokje op haar buik, vier op haar rug, eentje op haar schou-
der en nog een kleintje op haar arm. Het was desondanks een
groot drama. Iedereen kreeg het te horen: „Ik heb watervlokken.” 
We konden niet naar het zwembad. Ook weer een groot drama
waarvoor opa en oma gebeld moesten worden. „Ik mag niet
zwemmen, want ik heb watervlokken.” Pruillipje. Langzaam
maar zeker werd duidelijk dat dit een ongekend ingrijpende ge-
beurtenis in haar nog jonge leventje was. Elke avond trok ze haar
dokterjasje aan voor het slapengaan en afwisselend moesten
mijn vriendin en ik ons laten behandelen voor ’heel erge water-
vlokken’. Behandeling: liggen op de bank en gevoerd worden met
rozijntjes en taart van gekleurde blokken.
Onze zoon van zeven werd een week later ziek. Het was de laatste
dag voordat de scholen dichtgingen. Het duurde nog een week
voordat de eerste pokken opdoken, en de dagen daarna bleven ze
maar komen. Toen hij na vier dagen zijn kleren uittrok om in bad
te stappen, raakte ik er bijna door gehypnotiseerd. Zijn lichaam
was als een nachtelijke hemel waarin je door langer te kijken
steeds meer sterren ontwaard. Maar dan met rode bultjes. Hij
voelde zich er ook echt niet lekker van, maar
droeg de ellende in stilte. Zijn zusje zag het ook en
trok haar kleren uit om in bad te gaan en wees
jammerend op het laatste, bijna verdwenen punt-
je op haar buik: „Kijk, ik heb watervlokken!”
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RMC heeft in tweehonderd Neder-
landse gemeenten apparatuur han-
gen die passanten telt op basis van
passerende apparaten die naar wifi-
netwerken zoeken. Het overgrote
deel van de voorbijgangers zet die
functie op smartphones, tablets en
andere apparaten namelijk niet uit
tijdens het winkelen. Op basis van
de meetgegevens trekt het adviesbu-
reau conclusies over winkelgedrag
en effecten van externe factoren, zo-
als nu van de coronapandemie en de
maatregelen daartegen. En die zijn
fors. De landelijke trend (de blauwe
lijn in bijgaande grafiek) is dat win-
kelgebieden gemiddeld zo’n 80 pro-
cent minder druk zijn dan normaal. 

Er zijn verschillen per gemeenten.
In het verspreidingsgebied van het
Leidsch Dagblad hangen deze sen-
soren in de hoofdwinkelgebieden
van Noordwijk, Katwijk, Leiden, Al-
phen aan den Rijn, Voorschoten,
Wassenaar, Zoeterwoude en Oegst-
geest. 

Uit de data blijkt dat de twee ste-
den in deze regio de landelijke trend
redelijk nauwkeurig volgen sinds 15

maart de eerste maatregelen werden
afgekondigd. Voor Alphen is dat
niettemin opmerkelijk, stelt RMC-
directeur Huib Lubbers, want nor-
maal ligt het Alphense lijntje ónder
de trend. ,,Nu loopt het gelijk en
zien we dat het er op zaterdagen
zelfs drukker is. Dan de trend, hè.
Dus wel veel rustiger dan normaal.’’ 

De kleinere gemeenten laten een
beduidend ander beeld zien. Ook
daar nam het aantal bezoekers in de
winkelgebieden af, maar minder
sterk dan de landelijke trend. In de
drie kustgemeenten en in Voorscho-
ten ligt de lijn ongeveer tussen 15 en

20 procentpunt hoger. En in Oegst-
geest zelfs 40 procentpunt. ,,Dus
daar zit minder pijn’’, zegt Lubbers.
,,Er zijn natuurlijk altijd wel men-
sen in die straten, ook als winkels
dicht zijn, maar we weten dat deze
aantallen ook betekenen dat er ge-
kocht wordt.’’

En dan is er nog Zoeterwoude,
waar de bezoekerslijn doorloopt als-
of er niets aan de hand is. Dat is ech-
ter niet omdat Zoeterwoudenaren
zich niets van de maatregelen aan-
trekken, zegt Lubbers. ,,Het is zelfs
wel logisch, want bijna elke winkel
die daar zit verkoopt voedsel.’’ 

Minder winkelpijn in dorpen 
Binnert Glastra

Regio ■ De hoeveelheid bezoekers
in winkelstraten is als gevolg van de
coronamaatregelen in vrijwel de he-
le regio fors gedaald, maar in dor-
pen en kustgemeenten minder dan
in steden Alphen aan den Rijn en
Leiden. Dat blijkt uit wekelijkse
meetgegevens van onderzoeks- en
adviesbureau RMC (Retail Manage-
ment Center). 

In het Leidse centrum (hier Haarlemmerstraat) is het aantal bezoekers 80 procent lager dan normaal. FOTO HIELCO KUIPERS

Bezoekersaantallen in Zoeterwoude bleven gelijk terwijl ze landelijk instort-
ten. Huib Lubbers: ,,Logisch, bijna elke winkel die daar zit verkoopt voedsel’.’'


