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Korte evaluatie  

1. Algemeen 

Vanaf 30 september 2019 zijn door COA drie sectoren met huisjes zogenaamde duingalows gehuurd 

en een hostel van vakantiepark Duinrell. De locatie is een PrePollocatie, dwz voor de start van de 

procedure in een POL uit en dus een overloop of wachtkamer vanuit Budel, Ter Apel en Schiphol. Het 

was een seizoenregeling die stopte op 30 maart 2020 waarna de huisjes weer beschikbaar kwamen 

voor reguliere gasten. Het is inmiddels de 12e keer dat er gebruik gemaakt kon worden van deze 

locatie. 

                    

2. Capaciteit en bewoners 

Er was ruimte voor 920 bewoners en op het hoogtepunt woonde er 903 (290120) bewoners. De 

bezetting fluctueerde doordat er ook sprake was van doorstroom. Er woonden mensen met 45 

verschillende nationaliteiten, mannen, vrouwen, stellen en enkele gezinnen. Van de top 5 kwam 

ongeveer 50 % uit Syrie, 9 % uit Iran, 7 % uit Turkije, 4,5 % uit Jemen en 3 % uit Eritrea. Ongeveer 

79% was man en dus 21% vrouw. Er waren geen kinderen in de basisschoolleeftijd, ongeveer 15 0 tot 

4 jarigen en twintig 13 tot 18 jarigen. 

a.  Activiteiten 

Onder de medewerkers zijn verschillende neventaken verdeeld, zoals onder meer een 

aandachtsgebied sport en beweging, les basis Nederlands, externe contacten (ketenpartners, 

vrijwilligers) en logistiek. Bij de activiteiten werd gebruik gemaakt van de inzet van bewoners (ZWH) 

en van vrijwilligers. 

b.  Vrijwilligers 

Zonder de inzet van de bijna 100 Wassenaarse vrijwilligers hadden veel activiteiten niet kunnen 

draaien. Voor de Nederlandse les was een grote enthousiaste groep actief. Er draaiden maar liefst 20 

lesgroepen per week. De vrijwilligers werden door een van onze medewerkers gecoördineerd en 

door een contactambtenaar van de Gemeente Wassenaar. Veel enthousiasme werd gehaald bij de 

lokale Messiaskerk, georganiseerd door de Raad van Kerken. Er was een inloophuis op de 

dondermiddag waar gemakkelijk 200 bewoners op bezoek gingen, onder begeleiding van een flinke 

groep vrijwilligers, een soort sociëteit met een keur van spelletjes, kinderopvang, Nederlandse les, 

koffie/thee en koekjes. Tevens werd er muziek gemaakt. 

Daarnaast konden bewoners twee keer in de week trainen bij voetbalclub Blauw Zwart onder 

begeleiding van vrijwilligers van de club en van de Raad van Kerken. Deze periode werd succesvol 

afgesloten met een voetbaltoernooi tussen het AZC Rijswijk, GLO Katwijk en de bewoners van 

Duinrell. 
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Een ontmoeting met de lokale bevolking. Dit werd door de bewoners zeer gewaardeerd. Daarnaast 

draaiden er sportactiviteiten zoals hardlopen en boksen. Op 5 december kwam Sinterklaas langs. 

Regelmatig werd er door de bewoners van de vrouwenhostel en vrijwilligers uit Wassenaar samen 

gekookt en samen gegeten. 

 

                      

 

3. Ketensamenwerking 

Op het terrein hadden Vluchtelingenwerk en GZA zitting. De samenwerking hiermee was goed. De 

bewoners wisten de weg naar beiden goed te vinden. JGZ kwam regelmatig langs en de GGD 

verzorgde een voorlichtingsbijeenkomst voor het vrouwenhostel. 

De burgemeester heeft “veiligheid” in zijn portefeuille en eenmaal per veertien dagen sloot de 

locatiemanager aan bij het overleg van de “Driehoek”.  Met veel belangstelling werden daar de COA 

Duinrell ontwikkelingen besproken en gevolgd. Zeker omdat een bezetting van ruim 900 asielzoekers 

een impact zou kunnen hebben op een kleine Gemeente als Wassenaar met circa 27.000 inwoners. 

Een en twintig januari is B&W zelf op bezoek geweest, een geslaagd bezoek waarbij ook graaf Philip 

van Zuylen van Nijevelt, directeur van attractiepark Duinrell aansloot. De Gemeente schreef hierover 

een stukje in de lokale krant. 

4. Incidenten 

Op 13 mei 2020 zal het landelijk COA overzicht interne incidentenregistratie naar de Tweede Kamer 

worden gestuurd door de staatssecretaris. De Duinrell locatie wordt hierin ook genoemd. Het betreft 

dan de gebeurtenissen over geheel 2019 variërend van roken in de duingalows, overtreden van 

huisregels tot meest verbaal agressief gedrag. Waar er sprake is geweest van incidenten met een 

veiligheidsaspect zijn deze besproken in het bovengenoemd veiligheidsoverleg. 
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5. Tot slot 

In maart werden wij als COA geconfronteerd met een “crisis in de crisis”. Naast het oplopende plaats 

tekort voor asielzoekers in het algemeen, kreeg Nederland te maken met het Coronavirus. COA paste 

uiteraard de RIVM maatregelen toe, maar kon ook geen groepen mensen meer verplaatsen. Dit heeft 

geleid tot een verlengingsverzoek voor de periode 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020. Op 30 maart 

sloten we de winterperiode af met een bezetting van 366 bewoners. 

 

 

 


