
Evaluatie vluchtelingenopvang op Duinrell van 

september 2021 tot en met maart 2022 
 

1. Aanleiding 

Sinds 13 september 2021 werden er voor het 14e winterseizoen vluchtelingen 

opgevangen op Duinrell. De afspraak is dat COA tot 29 maart 2022 gebruik kon 

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

 

2. Capaciteit 

In de periode van 13 september tot 4 november was er capaciteit om 650 personen 

op te vangen, vanaf 4 november 2020 konden er maximaal 930 mensen verblijven. 

Op het hoogtepunt verbleven er 867 personen. 

 

3. Bezetting 

 Het merendeel van de bewoners is van Syrische afkomst. Gevolgd door Turkije, Iran, 

Jemen, Nigeria, Afghanistan, Gambia, Pakistan en Ethiopië.  

85% van de groep bestaat uit mannen. Verder zijn er alleenreizende vrouwen en 

enkele gezinnen. Er zijn 3 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en ongeveer 12 

kinderen (12-18 jaar) die de Internationale Schakelklas (Voortgezet Onderwijs) 

hebben gevolgd in Leiden. 

Er stromen ook mensen uit. Deze hebben een verblijfsvergunning gekregen en 

gekoppeld zijn aan een gemeente middels de taakstelling. In het afgelopen half jaar 

zijn ongeveer 241 mensen uitgestroomd. Corona en de woningnood beperken deze 

uitstroom. 

 

4. Vrijwilligersactiviteiten 

Door Corona waren er nog steeds weinig mogelijkheden om activiteiten te 

organiseren.  

 

Echter binnen de geldende maatregelen hebben de vrijwilligers toch een beperkt 

aanbod gecreëerd.  

 

Zolang het toegestaan was, werd het inloophuis in de Messiaskerk georganiseerd. 

Hier kwamen wekelijks mensen om Nederlands te oefenen, tafeltennis of pool te 

spelen en in het algemeen om Nederlanders te ontmoeten. Er waren zo’n 10 

vrijwilligers bij betrokken. Vanwege Corona konden er 75 mensen toegelaten worden 

en werd de QR-code aan de deur gecontroleerd. 

 

Zo lang de coronamaatregelen dat toestonden werd er twee keer per week 

gevoetbald bij Blauw Zwart. 

Er zijn nog boeken ingezameld door de Amerikaanse school voor de bibliotheek op 

Duinrell. Daarnaast zijn er op zaterdagochtend onder toeziend oog van een 

medewerker van het COA fietslessen gegeven door enkele leerlingen van de 

Amerikaanse school: 
De leerlingen doen erg goed mee! Ze zetten zich prima in, complimenten van mij (de 

begeleider) en COA. Het is voor hen heel leerzaam om kennis te maken met vluchtelingen en 

hun verhalen en die dan af te zetten tegen hun eigen leventje. Sommige zaken zijn echt eye-

openers voor ze. ‘Zijn ze echt hier met een boot gekomen?’ antwoord: ‘Veel mensen wel 



inderdaad..’ ‘Hebben ze geen eigen fietsen?’…’Nee de meesten zijn hier gekomen met 1 

(vuilnis)zak met spullen en de kleren die ze aan hadden…’ 

5. Incidenten 

Er zijn een aantal incidenten geweest. Enkele daarvan waren op het terrein van het 

COA: diefstal en bedreigingen. Daarnaast zijn er helaas ook incidenten buiten het 

terrein geweest. Het gaat hierbij om delicten als diefstal uit auto’s en winkeldiefstal. 

Daarnaast heeft er op tweede kerstdag 2021 in de nacht een straatroof plaats 

gevonden. Bij alle delicten zijn de verdachten gelijk opgepakt. Het bleek dat het ging 

om 14 daders. 

De beveiliging van het terrein, politie, COA en gemeente hebben samen gewerkt. Zo 

werden er geen veiligelanders meer geplaatst, hebben de gemeenten en politie 

stopgesprekken gevoerd met overlastgevers, zijn er gebiedsverboden opgelegd door 

de gemeente, parkverboden door Duinrell, ketenmariniers van het ministerie van J&V 

zijn ingeschakeld en hebben geholpen met het implementeren van de Toolbox die het 

ministerie J&V heeft samengesteld voor de aanpak van overlastgevende 

asielzoekers: 

De overgrote meerderheid van de asielzoekers in Nederland veroorzaakt geen 

problemen. Een relatief kleine groep zorgt echter wel voor overlast, zoals 

winkeldiefstal, vernieling en bedreiging. Overlastgevers simpelweg uitzetten tijdens 

de asielprocedure kan niet, onder meer vanwege internationale wet- en regelgeving. 

Daarom worden de overlastgevers dicht op de huid gezeten met een mix aan 

landelijke en lokale maatregelen. Zo is er een Handhaving- en Toezichtslocatie HTL) 

met een streng regime geopend in Hoogeveen, waar zware overlastgevers naar 

kunnen worden overgeplaatst, en hebben COA-locaties time-outplekken gekregen 

waar overlastgevers tijdelijk apart kunnen worden geplaatst in een sobere omgeving.  

(bron: website Rijksoverheid). 

Bij een gebieds- of parkverbod zijn de overastgevers overgeplaatst naar een andere 

opvang (time-out) of naar de HTL. 

Daarnaast heeft Duinrell camera’s geplaatst bij de ingang van het COA-terrein. 

Iedereen die het terrein betreedt en verlaat wordt op camera vastgelegd en moet zich 

bij binnenkomst legitimeren. 

Nadat deze maatregelen zijn getroffen, zijn er nauwelijks meer incidenten buiten het 

terrein geweest. 

 

6. Coronamaatregelen 

COA volgt de richtlijnen van RIVM zoals anderhalve meter afstand houden, zoveel 

mogelijk thuis blijven, handen wassen en testen bij klachten. Deze richtlijnen zijn ook 

vertaald in de diverse talen van bewoners van Duinrell en verspreid. 

Dit seizoen is er ook ingezet op het vaccineren van bewoners door de GGD, die ter 

plaatse bewoners heeft voorgelicht en gevaccineerd.  

Bij wie desondanks corona werd vastgesteld, werd overgeplaatst naar Laag Zuthem, 

de locatie van het COA waar patiënten verder behandeld worden. 

 


