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Zo is inmiddels een verkeersplan ge-
maakt in overleg met onder meer
politie, klankbordgroep én omwo-
nenden van het toekomstige ’Corne-
lis’, een basisschool met kinderop-
vang en buitenschoolse opvang. Met
als resultaat schoolzones, toege-
voegde parkeerplaatsen in wijk De
Koog, een kiss & ride-strook en par-
keerruimte voor bakfietsen. Dit
plan loopt gelijk op met de herin-
richting van de gehele wijk. Het
wordt deze week voorgelegd aan de
verkeerscommissie die het college
adviseert.

Miljoenen
Het omvangrijke centrumplan is
een investering van circa 14 miljoen
euro, waarvan 11 miljoen euro wordt
gedekt door kredieten die de raad
heeft toegezegd en door ’verwachte
subsidies’. Het restant dient te wor-
den terugverdiend met opbreng-
sten uit woningbouw.

Een van de bouwplannen betreft
een appartementencomplex met
zicht op de protestantse kerk. On-

derdeel daarvan is het parkeren. Na
2,5 maand is er nu een derde variant
die de handen op elkaar krijgt: on-
dergronds parkeren voor ongeveer
32 voertuigen. Dit blijkt niet duur-
der dan half-ondergronds, tot ieders
verrassing. De gemeente verkoopt
de grond aan M3 Architecten uit
Rijswijk dat vervolgens gaat ont-
wikkelen. Het gebied waarin voor-
heen de bibliotheek stond, grenst
aan het particuliere terrein van de
familie Berkhout. Volgens Francke

is er momenteel goed overleg met de
ontwikkelaar van Berkhout. ,,We
kijken mee met hun schetsontwer-
pen. Als het aansluit op wat wij wil-
len, dan kunnen ze straks aanhaken
bij het bestemmingsplan.”

Bij de toekomstige veranderingen
in dit deelgebied zit Viva Zorggroep
volgens wethouder Jelle Brouwer
nog steeds aan tafel. Naast een groot
intramuraal complex op de Vrij-
burglocatie is er kans dat de zorg-
groep middenin het centrum iets
gaat doen voor de doelgroep ’tussen
thuis en verpleeghuis’.

Voor het centrumplan worden ex-
terne deskundigen ingehuurd, bij-
voorbeeld voor civiel werk, cultuur-
historie en landschapsarchitectuur.
Op verzoek van Mike Zuurbier
(VVD) komt hier ’een lijstje’ van.

Ton de Lange

’Cornelis’ stoomt door, mét
parkeerruimte voor bakfietsen

’Goed overleg met
ontwikkelaar van
familie Berkhout’

Uitgeest ! De omgevingsver-
gunning is ’bijna verleend’, in au-
gustus start de bouw en dan is het
integraal kindcentrum Cornelis
in Uitgeest over een jaar klaar.
Tenminste, ’als alles volgens
planning gaat’, aldus centrumge-
bied-projectleider Joyce Francke
maandag tijdens een digitale bij-
eenkomst met presentatie.
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Dat is het laagste aantal sinds dinsdag 9 februari. In Velsen
kregen 13 inwoners te horen dat ze besmet zijn, in Beverwijk 5, in

Heemskerk 9 in Castricum 6 en in Uitgeest 1.
Een inwoner van Castreicum moest met covid-19 opgenomen
worden in het ziekenhuis. Er is in de IJmond niemand aan co-
vid-19 overleden. Het laatste sterfgeval dateert al weer van

dinsdag 13 april.

34
getal van de dag

nieuwe besmettingen IJmond

Mocht u op een van uwwandelingen in de bui-
tenlucht prettig gestoordworden door een hel-
der prik-prik of een fluitend tsji-tsji-tsji, dan
fladdert er zojuist een koolmees (Parus major) voorbij. Gelieve dit ge-
luid niet te verwarren met het zacht gezongen didididiedie-dia-dia-
dei, dada-da. U hoort in dit geval niet de koolmees maar de fitis (Phyl-
loscopus trochilus). Meent u echter een vloeiend tswit-tswit-tswit of
viet-viet-viet gehoord te hebben, druk snorrend ook nog, dan is u zo-
juist een boerenzwaluw (Hirundo rustica) in fraaie duikvlucht gepas-
seerd.
Klinkt echter zachtjes tsissip of muzikaal teriet, trutuut of terlet, dan
heeft u alle kans dat er een roodborst (Erithacus rubecula) in de nabije
bosjes scharrelt. Nee, het is niet de grasmus (Sylvia communis) die u
hoort.Die roept hees– kennelijk een straffe roker:tsjarr ofdidudidoidi-
da.
Bert Visscher stopte jaren geleden in zijn show al eens een sketch over
vogelgeluiden. Met behulp van dia’s liet hij zijn publiek kennis maken
met het merkwaardige taalgebruik dat er gehanteerd wordt in de vo-
gelgidsen. De cabaretier mag graag een tikkie overdrijven maar wat
leren we onlangs? Dit taaltje, deze vage poging om vogelgeluiden om
te zetten in woorden/letters, hoort kennelijk bij dit soort gidsen.
Weweten dit omdat we sinds kort de trotse bezitters zijn van de vogel-
gids ’Vogels in Nederland’.We kregen het als cadeautje - of: troostprijs -
van een nationale loterij. Voor het eerst kregen we iets waar we vrolijk
vanwerden.Nog veel vrolijkerwerdenwe toenwe door hetmooi uitge-
voerde boekje bladerde. Ach, wat heeft dit boekje in korte tijd mijn le-
ven verrijkt en naar een hoger plan getild.
Laatst loop ik buiten. Ik hoor vrij dichtbij een helder kliep-eh-kliep en
te-piet en ik hoef niet eens na te denken. Als dat de scholekster (Hae-
matopus ostalegus) niet is! En die in zichzelf gekeerde zwarte watervo-
gel in een nabije plas is de aalscholver (Phalacrocorax
carbo). Deze knaap, zo vertelt de gids, ’gromt en kakelt
op het nest’ maar is ’verder vrij zwijgzaam’.
Lang leve deVogelgids! Ach,hoeheb ik toch al die jaren
zonder zo’n gids gekund!

arie bergwerff
redactie.ac@nhd.nl

Tsji-tsji-tsji

Integraal kindcentrum Cornelis, op de vroegere Paltroklocatie. ILLUSTRATIE BUCH

Zijn docent Huub de Ruiter is trots.
,,Een topprestatie voor een vmbo-
leerling. Al zijn leerdoelen zitten in
deze ene opdracht; wanden bou-
wen, daken en kappen, schilderen

en ramen, deuren en kozijnen ma-
ken.’’ Het kippenhok is 2,80 bij 4
meter. Volgend schooljaar gaat Eric
naar Bouwmensen op het mbo om
timmerman te worden.

Eric en zijn klasgenoten uit
4vmbo techniek plaatsten het
bouwwerk in het Rijk van Rorik. Af-
gelopen jaar zijn het landgoed en
het Kennemer College beroepsge-
richt een samenwerking aangegaan.
Er zijn al nestkasten gebouwd voor
torenvalken, pimpel- en koolmezen

en vleermuizen.
Ook lopen er leerlingen een dag in

de week stage bij Rijk van Rorik.
De Ruiter: ,,Alles wat we bouwen

proberen we zoveel mogelijk te ma-
ken van restmaterialen, circulair
dus. Precies in de gedachtegang van
Rijk van Rorik. Volgend jaar gaan we
verder met de samenwerking. Het is
belangrijk dat kinderen leren wat
duurzaamheid is. Met onze samen-
werking proberen we dat de jeugd
aan te leren.’’

Eric Katibo in zijn kippenhok. FOTO RONALD GOEDHEER

Eric bouwt een gigantisch kippenhok
Koen van Eijk

Beverwijk ! Eric Katibo is hard
op weg een timmerman te wor-
den. Maandag werd zijn enorme
kippenhok geplaatst op land-
goed Rijk van Rorik in Beverwijk.


