
Rapporteurs: Nooit meer zo’n grote
opvang als kamp Heumensoord
Asielzoekers Grote opvang schadelijk voor veiligheid en gezondheid; staatssecretaris Dijkhoff sluit herhaling niet uit.

Door onze correspondent
Annette Toonen

ENSCHEDE. De omstandigheden op
Heumensoord bij Nijmegen, de groot-
ste opvanglocatie voor asielzoekers
in Nederland, zijn schadelijk voor de
veiligheid en gezondheid van vluch-
telingen. Er is sprake van „onaccepta-
bele situaties”.

Dat schrijven de Nationale om-
budsman en het College voor de Rech-
ten van de Mens woensdag na onder-
zoek. Ze hebben scherpe kritiek op de
opvang in grote tentenpaviljoens,
met weinig rust en privacy en zonder
structurele dagbesteding en leefgeld.
Ze raden aan niet meer te kiezen voor
dergelijke grootschalige opvangloca-
tie voor asielzoekers.

De ombudsman en het college on-
derzochten de omstandigheden op
Heumensoord naar aanleiding van
klachten van vluchtelingen. Zij klaag-
den over gebrek aan privacy en medi-
sche zorg, onzekerheid over de asiel-
procedure, slapeloosheid door la-
waai, verveling en diefstallen.

Heumensoord heeft bijna driedui-
zend plaatsen. Het kamp bestaat uit
tentenpaviljoens met slaapvertrek-
ken voor acht personen. Die ruimtes
zijn open aan de bovenkant en heb-
ben een zwarte lap als ‘deur ’. Het
kamp ging begin oktober open om de
grote toestroom van vluchtelingen
het hoofd te kunnen bieden. Het
kamp gaat op 1 juni dicht.

Over de omvang van opvangkam-
pen is veel debat, gemeenten pleiten
voor kleinschaliger opvang.

Het Centraal Orgaan opvang Asiel-
zoekers (COA) wijst het advies af om
niet meer voor zo grootschalige op-
vang te kiezen. „Wij kunnen ons niet
veroorloven te zeggen dat we dit
nooit meer zullen doen. Het heeft niet
onze voorkeur, maar mocht het nodig
zijn, dan hebben wij een hoop ge-
leerd. We moeten voorkomen dat
mensen op straat belanden”, aldus
een woordvoerder.

De woordvoerder van staatssecre-
taris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Jus-
titie, VVD) zei vanmorgen ook „niet
de luxe te hebben om te kunnen zeg-

gen dat dit nooit meer nodig zal zijn.”
Het COA heeft de afgelopen maan-

den in reactie op het aanhoudende on-
genoegen herhaald dat Heumensoord
„niet ideaal” is, maar wel „h u m a a n”.
Vanaf het begin waren er klachten.
Meteen verlieten enkele vluchtelin-
gen ontevreden het kamp. In de
maanden daarna trokken vluchtelin-
gen met spandoeken Nijmegen in.

Volgens de ombudsman wijkt „het
beeld van de klachten van asielzoe-
kers totaal af van het beeld dat het
COA zelf heeft van de noodopvang.
„Vluchtelingen voelen zich totaal niet
ge h o o rd .” De ombudsman en het col-
lege pleiten onder meer voor het ver-
strekken van leefgeld, meer dagbe-
steding (bijvoorbeeld zelf koken), een
betere klachtenprocedure, correcte
informatie over de asielprocedure en
betere medische zorg voor onder
meer zwangere vrouwen, kinderen,
chronisch zieken en ouderen.

Het COA zegt niet alle aanbevelin-
gen om de situatie op Heumensoord
te verbeteren op te kunnen volgen. De
woordvoerder onderstreept dat za-

ken als de snelheid van de procedures
en het verstrekken van leefgeld poli-
tieke keuzes zijn. Vluchtelingen die
eerder tegenover N RC hun klachten
toelichtten, waren vanmorgen telefo-
nisch niet bereikbaar.

K L AC H T E N

O nvo l d o e n d e

Het College voor de Rechten van
de Mens vindt dat er in Heumen-
soord ‘onvoldoende bescher-
ming’ is tegen discriminatie. Be-
langenorganisatie COC heeft ne-
gen meldingen gekregen van ho-
moseksuelen die zich niet veilig
voelen op Heumensoord. Een van
hen vertelde het college over dage-
lijks pesterijen; hij trof uitwerpselen
aan in zijn bed en briefjes: ‘kill gay’
en ‘we don’t want gay in the camp’.

Nu zegt de woordvoerder van het
COA over homodiscriminatie:
“We doen er alles aan om degenen
die dit veroorzaken aan te pakken.”
Voor mensen die beter beschermd
moeten worden, heeft het COA
aparte locaties. “In geval van echte-
lijk geweld of bijvoorbeeld men-
senhandel hebben wij locaties
waar we mensen beschermd kun-
nen opvangen”.

Tentenkamp Heumensoord, de bekritiseerde tijdelijke noodopvang voor 3.000 asielzoekers bij Nijmegen, woensdagochtend.
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