
Korte evaluatie vluchtelingenopvang op Duinrell van 

november en december 2022 
 

1. Aanleiding 

Sinds 7 november 2022 worden er voor het 15e winterseizoen vluchtelingen 

opgevangen op Duinrell. De afspraak is dat COA tot 27 maart 2023 gebruik kan 

maken van het terrein. Hier volgt een korte evaluatie van de afgelopen periode. 

 

2. Capaciteit 

In deze periode was er capaciteit om 930 personen op te vangen, de instroom vindt 

geleidelijk plaats. Eind december bevinden zich 727 mensen in de opvang. 

 

3. Bezetting 

 Het merendeel van de bewoners is van Syrische afkomst. Gevolgd door Jemen en 

Turkije. 

Het grootste gedeelte van de groep bestaat uit alleenreizende mannen. Verder zijn er 

enkele alleenreizende vrouwen en enkele gezinnen. 

Er stromen ook mensen uit dat zijn er enkele tientallen. Deze hebben een 

verblijfsvergunning gekregen en zijn gekoppeld  aan een gemeente middels de 

taakstelling. De woningnood beperkt de snelheid van deze uitstroom. 

Vanwege het tekort aan opvangplekken voor Alleenreizende Minderjarige 

Vreemdelingen (AMV’ers) zijn er 10 jongeren die op 1 januari 2023 de leeftijd van 18 

jaar bereiken ingestroomd op Duinrell. Speciale aandacht van het COA gaat uit naar 

de dagbesteding voor deze groep. 

 

4. Vrijwilligersactiviteiten 

Zoals altijd is er aanbod uit de Wassenaarse gemeenschap van vrijwilligers om zich 

in te zetten voor de bewoners van Duinrell: 

• Er wordt twee keer per week gevoetbald bij Blauw Zwart; 

• Er is een inloophuis op woensdagmiddag bij de Den Deijlschool op initiatief 

van de Raad van Kerken. Voorheen werd dit in de Messiaskerk gedaan, maar 

dit gebouw is momenteel niet beschikbaar.  

Mensen komen voor sport en spel, Nederlands te oefenen en ontmoeting met 

Wassenaarders; 

• De American School of the Hague steunt de bewoners ook. Zo is er voor de 

AMV’ers winterkleding ingezameld, zijn er leerlingen die fietsles komen geven 

en zijn er ouders die zich inzetten bij het inloophuis; 

• Er is een groep vrijwilligers die op Duinrell Nederlandse les geven aan 

bewoners. 

 

5. Incidenten 

Er zijn goede afspraken tussen COA, de beveiliging van Duinrell, politie en gemeente 

op het gebied van openbare orde en veiligheid. Zo staan er bij de ingang van het 

COA-terrein beveiligingscamera’s en is de beveiliging van Duinrell 24 uur per dag, 7 

dagen per week aanwezig. 

Op het moment van schrijven zijn er twee incidenten bekend waarbij inzet van de 

politie is geweest.  Deze vonden plaats op het COA-terrein zelf.  Het ging hierbij om 

iemand die illegaal op het terrein probeerde te komen en om een ruzie tussen 

bewoners. 



 

Verder is er vanuit COA contact gezocht met winkeliers in de Langstraat. Daarbij zijn 

geen bijzonderheden of overlast naar voren gekomen. Mochten winkeliers vragen 

hebben of iets willen melden, dan is de locatiemanager bereikbaar. De 

contactgegevens staan in de winkeliersapp. 

 


