Coronabesmettingen in grote steden zetten badplaatsen op slot
voor Belgen en Duitsers
17-09-2020 11:00

De Belgische en Duitse autoriteiten hebben de Nederlandse provincies Noord- en Zuid-Holland op code rood
gezet vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen - vooral in de grote steden. Kustlocaties hebben,
ondanks een lage besmettingsgraad, volop last van de gevolgen.
De regel gaat voor Duitse bezoekers per direct in; in België wordt de code rood met ingang van vrijdag 18
september vanaf 16.00 uur ingevoerd. België heeft d.d. 17-09, naast eerdergenoemde provincies, ook nog een
code oranje ingesteld voor de provincies Flevoland, Noord-Brabant, Groningen, Utrecht, Limburg en Gelderland.
Actueel overzicht op: https://diplomatie.belgium.be
Schrijnend is dat de maatregel vooral wordt ingevoerd vanwege de oplopende besmettingen in de grote
steden. De populaire strandlocaties in Noord- en Zuid-Holland, waar het aantal besmettingen veel lager is,
vallen echter ook onder de maatregel. O.a. Kennemer duincampings (3 campings in Noord-Holland) geeft aan
dat zij in het naseizoen normaal nog veel Duitse gasten ontvangen.
Aanvulling d.d. 19-09: Reactie van de Kennemer Duincampings: "Voor een deel worden de afmeldingen op de
korte termijn inmiddels opgevuld door Nederlandse bezoekers die last minute van het mooie weer willen
genieten. Een deel van de Duitse gasten blijft overigens 'gewoon' op de camping staan en heeft daarmee de
verplichting om in quarantaine te gaan bij terugkeer naar Duitsland."
Aantal besmettingen per 100.000 inwoners d.d. 17--09-2020:
Grote steden:
Amsterdam: 27
Rotterdam: 25
Den Haag: 21
Kustlocaties:
Zandvoort: 0
Castricum: 0
Noordwijk: 4
Katwijk: 1
Bergen: 3
Texel: 0
Naseizoen dat jaar uitermate belangrijk
Brancheorganisatie HISWA Recron zegt dat zij op dit soort beslissingen, door buitenlandse overheden, vrij
weinig invloed kunnen uitoefenen. Marike Rosier: "In dit uitzonderlijke jaar is een goed naseizoen natuurlijk
extra belangrijk. We zagen de afgelopen tijd al dat vooral senioren hun vakantie hebben uitgesteld en dat zorgt
voor een uitstekende bezetting op de camping en bungalowparken in de maand september. Daar zaten ook
veel Duitse gasten bij, die traditioneel graag aan de Nederlandse kust verblijven."
Redactie
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