
 

   

 

Rapportage voorschouw noodopvang Leiderdorp  

 

Adres:    ROC Locatie 

   Leidsedreef 4 en 6 Leiderdorp 

2352 BA  LEIDERDORP 

Datum:   11 januari 2016 

Inspecteurs:  Mevr. M. Knoester  

Contactgegevens:  Technische Hygiënezorg 088-308 33 81 of mhg@ggdhm.nl 

   Infectieziekte bestrijding 088-308 33 61of infectieziektenhm@ggdhm.nl 

 
Op maandag 11 januari 2016 om 10:00 uur heeft mevrouw M. Knoester van de GGD Hollands Midden 
deelgenomen aan de voorschouw van de te realiseren noodopvang aan de Leidsedreef 4 en 6 te 
Leiderdorp. Hieronder volgen de bevindingen en adviezen, welke zijn gebaseerd op de hygiëne 
richtlijn ‘collectieve voorzieningen asielzoekers’ van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid 
(LCHV). 
 
Algemene informatie 
De noodopvang bestaat uit twee gebouwen. Er worden 162 asielzoekers opgevangen in gebouw 1 en 
160 asielzoekers in gebouw 2. De voormalige lokalen worden omgezet in ‘woonvertrekken’ voor 4 of 8 
asielzoekers, afhankelijk van de grootte van de ruimte.  
 
Maaltijdvoorzieningen 
Maaltijden worden verzorgd door een extern bedrijf. 
 
Schoonmaak 
De asielzoekers zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van de eigen ‘woonvertrekken’. De 
algemene en gemeenschappelijke ruimten worden door het schoonmaakbedrijf Asito schoongemaakt.  
 
Roken 
Op het buiten terrein staan twee afdakjes. Het is te overwegen deze te laten staan zodat de bewoners 
deze kunnen gebruiken om buiten te roken. Dit zal overlast bij de ingang en het roken in de hal bij 
slecht weer voorkomen.  
 
Toiletten 
Uit de tekening is op te maken dat er 23 toiletten aanwezig zijn in gebouw 1 en 22 toiletten in gebouw 
2. De LCHV-richtlijn geeft aan dat er minimaal één toilet per 8 bedden aanwezig moet zijn. Als er 
wordt uitgegaan van 162 bewoners in gebouw 1 en 160 in gebouw 2 betekent dit dat er per gebouw 
20 toiletten beschikbaar moeten zijn voor de bewoners. Beide gebouwen beschikken dus over 
voldoende toiletten.  
Wel moet nog bekeken worden welke toiletten worden toegewezen aan de medewerkers en welke 
aan de bewoners. Hierbij moet rekening gehouden worden met de toegang die de bewoners in de 
gebouwen hebben en het aantal benodigde toiletten volgens de LCHV-richtlijn.  
 
Douches en wasbakken 
De richtlijn geeft aan dat er minimaal één douche en wastafel per acht bedden aanwezig is. Dit 
betekent dat er ook in ieder gebouw 20 douches beschikbaar geplaatst moeten worden.  
Aanvullend advies is om de douches zo te plaatsen dat de mannen en vrouwen gescheiden gebruik 
kunnen maken van de voorzieningen. 
 
Bijna elk ‘woonvertrek’ beschikt over een wasbak. Er is sprake van dat deze mogelijk worden 
verwijderd. Op de noodopvanglocatie aan de Wassenaarseweg in Leiden worden er wasbakken in de 
‘woonvertrekken’ geplaatst zodat mensen voor drinkwater niet naar de toiletten hoeven. Dit zorgt nu 
namelijk voor overlast en extra drukte bij de toiletten. Het is het overwegen waard om de wasbakken 
in de lokalen te laten zitten en te repareren. 
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Ventilatie 
Ventilatie in de woonvertrekken vindt plaats middels de aanwezig ramen, roosters en 
ventilatieventielen in het plafond. De aanwezige (afvoer)ventielen en roosters zijn zichtbaar vervuild 
en verstopt. Deze moeten schoongemaakt worden zodat ze optimaal kunnen werken 
De aanwezige ramen kunnen momenteel erg ver open gezet worden. In verband met de veiligheid 
van de aanwezige kinderen kunnen gezinnen met jonge kinderen wellicht op de begane grond 
geplaatst worden. Een andere mogelijkheid is dat er een aanpassing plaats vindt aan de ramen. Er 
kan bijvoorbeeld een veiligheidsstang geplaatst worden waardoor de ramen niet volledig opengezet 
kunnen worden.  
Ook zijn er in diverse ruimten lekkages en vochtplekken aanwezig. Niet alleen de lekkages moeten 
worden verholpen, maar ook de zichtbare vocht- en schimmelplekken in de aangetaste plafondplaten 
en andere materialen moeten worden verwijderd of de materialen moeten worden vervangen. Dit in 
verband met mogelijke gezondheidsklachten die hierdoor veroorzaakt of verergerd kunnen worden. 
 
 
Adviezen 

 Zorg voor voldoende toiletten en douches voor de bewoners. 

 Heroverweeg het verwijderen van de wasbakken in de ‘woonvertrekken’. 

 Maak de (afvoer)ventielen en ventilatieroosters schoon en vervang de, door lekkage aangetaste, 
plafondplaten en andere materialen. 

 Plaats gezinnen met kinderen op de begane grond of pas de ramen aan in verband met de 
veiligheid.  

 Laat de overdekte plekken buiten staan voor de rokers. 


