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Situatie
De afgelopen jaren is het eiland de Strengen en in het bijzonder de speelweide met name voor middelbare
scholieren uitgegroeid tot een ‘vrijplaats’ voor feesten en andere activiteiten.
Begrijpelijk, gezien de aard en locatie van het terrein. Het veroorzaakt echter ook schade en overlast – op
het eiland zelf en voor de rand van de Merenwijk. De voorzieningen op het eiland zijn volstrekt niet
toegerust op deze feesten. Er wordt weliswaar regelmatig gesurveilleerd maar niet echt gehandhaafd.
Ongetwijfeld is ook dat een deel van de aantrekkingskracht van de locatie.
De Teylingse gemeenteraad heeft in 2015 unaniem een extra aantekening ‘behoud van natuurwaarden’
laten toevoegen aan het bestemmingsplan van De Strengen. Voor de natuurliefhebber wordt de charme
van het vogelen rond zonsopgang, een vroege ochtendwandeling of zwempartij echter steeds vaker teniet
gedaan door de restanten van nachtelijke feestjes, die dan zelfs nog aan de gang kunnen zijn.
Bijgaand verslag van het chillseizoen 2018 is samengesteld door een groep vroege bezoekers, die
gedurende het broedseizoen wekelijks enkele malen de Strengen bezochten.
We wijzen er nadrukkelijk op dat de monitoring en daarmee dit verslag slechts een impressie geven en
verre van volledig zijn.

Hoofdpunten
•

•

•
•
•
•
•

Tijdens bijna alle avonden/nachten met enigszins prettige weersomstandigheden wordt er ‘gechillt’
op de speelweide van de Strengen. Vrijdag en zaterdag is er bijna elke week meer grootschalige
reuring. Bij mooi weer ook op doordeweekse dagen en zondag, zoals de data in dit verslag laten
zien.
Deze overlast speelt vanaf de eerste warme avond in het jaar en loopt door tot zeer ver in het
najaar. Afhankelijk van de weersomstandigheden is dat van maart/april tot oktober/november. Het
zwaartepunt ligt in de eerste maanden dat het ‘buitenseizoen’ weer op gang komt. Dit valt
grotendeels samen met het vogelbroedseizoen.
Van leerlingen van diverse scholen horen we dat de Strengen een favoriete plek is om ’s avonds
ongehinderd te gaan chillen.
Met grote regelmaat houden ook anderen hier feesten en kampeersessies. Zo nu en dan arriveert
men met auto’s op de speelweide.
Al in april waren minstens 12 vuurplaatsen in het gras ontstaan. Dat betekent dat op een
gemiddelde avond zo’n 50-100 (of meer) jongeren op de Strengen verblijven.
Er is sprake van fors drank- en drugsgebruik.
De politie surveilleert regelmatig en spreekt bezoekers aan, maar handhaaft niet werkelijk – zeker
niet als er daadwerkelijk feesten aan de gang zijn.

Natuurschade en vernielingen
•

Soms arriveert men met zakken haardhout. Meestal worden ter plekke takken gesloopt. Of er
wordt getest of bijvoorbeeld drijvers uit de afbakening van het zwemgebied brandbaar blijken.

Verstoring en geluidsoverlast
•
•

Geluid reikt ver. Versterkte muziek, vuurwerk en zelfs geschreeuw zijn uitstekend hoorbaar in de
huizen aan de rand van de Dalen – zeker bij open ramen in de zomer.
Meerdere keren per maand wordt vuurwerk afgestoken tussen 23 en 2 uur ’s nachts.

Vervuiling
•
•
•

•

•

Opruimen gebeurt zeer wisselend. Een flink deel van de bezoekers ruimt prima op.
De vuilnisbakken zijn volstrekt ontoereikend op het bezoekersaantal, zeker wanneer nog geen extra
containers zijn bijgeplaatst.
Medewerkers van de gemeente ruimen fantastisch op, maar zien slechts een deel van het
zwerfvuil. Diverse zwemmers en vroege wandelaars ruimen tussen zonsopgang en de komst van de
gemeente al veel op. Zij treffen smeulende vuren, etensresten, complete barbecues, meubilair,
versieringen etc.
Kapot gegooid glas ligt er bijna altijd en het ligt er in toenemende mate (ook onder water in het
zwemgebied). Dit is problematisch gezien de functie als zwem- en speelweide waar mensen en
kinderen op blote voeten (wensen te) lopen en spelen.
Met het niet functioneren van het toiletgebouw zijn er geen sanitaire voorzieningen beschikbaar.
Zeker bij grootschaliger feesten en zeer warme nachten zijn de gevolgen de volgende ochtend
merkbaar: langs alle wandelpaden en in het riet liggen stukken toiletpapier en onmiskenbaar
menselijke uitwerpselen.

Bezoekers
•
•

•
•

Op mooie zomerse dagen wordt de speelweide op De Strengen overdag door enkele honderden
mensen bezocht, onder meer ook door hele families uit Leiden-Noord.
We kunnen het niet met cijfers staven, maar hebben de indruk dat er een kanteling is in het
bezoek: steeds minder families en gezinnen met kleine kinderen. Het gebied lijkt in toenemende
mate te worden overgenomen door jongeren.
Glas en ontlasting zorgen voor gezondheidsrisico’s.
Het klonk ook door in de reactie op Facebook na een van de incidenten. Mensen gaven aan dat ze
er met hun kinderen niet meer komen, met name vanwege alle glas.

Sociale veiligheid
•
•

•

Vanuit de wijk waagt praktisch niemand zich na zonsondergang nog op de volledig onverlichte
Strengen.
Vriendelijke verzoeken aan jongeren (en ouderen) om na afloop op te ruimen worden vaak niet met
dezelfde mate van beleefdheid beantwoord. Ook niet bij verwijzing naar dieren of de functie als
speelweide.
Dat de sociale controle door hondenbezitters ’s avonds en ’s nachts zou toenemen wanneer de
speelweide jaarrond losloopgebied wordt, is wat ons betreft daarom nogal hypothetisch en los van

de realiteit.
Overige activiteiten
•
•

•

Niet meegenomen in bijgaand verslag zijn de vele groepjes vissers die (hopelijk gelegitimeerd) hun
tenten opslaan.
Aan de oever bij de Strengen liggen regelmatig boten voor anker. De scheepjesgasten laten er (ook
tussen 1 maart en 1 oktober) hun honden uit, ook wanneer ze door andere bezoekers worden
gewezen op de regelgeving en de functie als speelweide. Ook vanuit de boten worden afval en
uitwerpselen geloosd.
Afgelopen jaren is daarnaast onder meer sprake geweest van een kleine wietplantage en een
permanente kinderhut gebouwd met tientallen meters dun nylondraad. Regelmatig zijn er signalen
over kampeerders die goed verscholen langduriger op de Strengen verblijven, en er zijn
hardnekkige geruchten over een afwerkplek in het bos.

Toekomstplannen
•

Het streven om de recreatiemogelijkheden op de Strengen te versterken en het eiland verder te
ontsluiten met extra paden, zonder verbeteringen aan de voorzieningen, baart ons zorgen op basis
van onze ervaringen in de afgelopen jaren. Wij vrezen voor een verdere verslechtering van de
natuurbeleving, voor vermindering van de natuurwaarden en de kwaliteit van het broedgebied.

Geldende regelgeving

Voor de brug naar de Strengen

Na de brug naar de Strengen

De Strengen is zowel tijdens het broedseizoen als het badseizoen volledig verboden voor honden.
De spelregels en het verbodentoegangsbord zijn toegevoegd na eerdere gesprekken met betrokken
ambtenaren van de gemeente Teylingen. In praktijk wordt niet werkelijk gehandhaafd.

Recreanten die gebruik maken van de aanlegsteigers of voor anker gaan bij het Joppe zien deze
regelgeving niet.

Woensdag 11 april
De ochtend na de allereerste warme avond van het jaar. Foto’s genomen om 10.30, het afval was al
meegenomen en het zwerfvuil opgeruimd. Resteerden nog diverse grote vuurplekken en vernielde natuur:

Dinsdag 17 april, 7:30 uur
Een studentenkampeerfeestje. Het hout komt niet van thuis.

De bredere blik:

Op de speelweide drie tenten, langs de Zijl nog drie.

Vrijdag 20 april, 8:30 uur
We tellen zo’n 12 vuurplekken. Het meeste hout is afkomstig van de Strengen zelf. Een kleine impressie:

De capaciteit van de diverse vuilnisbakken is volstrekt niet berekend op het aantal bezoekers en de
hoeveelheid vuilnis die ze achterlaten. Twee volle containers bij het toiletgebouwtje:

Daarnaast nog vijf uitpuilende vuilnisbakken op de speelweide:

Maar lang niet alles ligt in zakken en bakken. Op de speelweide blijven volop stillevens achter:

Drank, drugs, vuurwerk, de kurkentrekker en losse etensresten midden op de speelweide:

Terzijde: hier slechts een kleine greep uit alle huishoudelijke voorwerpen en verzorgingsproducten die we
zoal aantreffen. Labello-sticks, spuitbussen deodorant zijn populair. Daarnaast ook raadselachtige zaken als
verfrollers en onduidelijke stukken plastic.

Overal ligt kapot glas. Langs het geasfalteerde pad, her en der in het gras en rond het toilethuisje:

En ook het gebrek aan sanitair doet zich weer gelden. Aan de rand van het pad, bij het rietland tegenover
de molen is dit onderdeel van het decor van de vroege ochtendwandeling.

Zaterdag 21 – zondag 22 april
Zaterdagavond tegen zonsondergang is aan de rand van de Dalen alweer volop rumoer te horen. Naast de
groepen jongeren ook een verjaardagsfeestje van vriendelijke Oost-Europeanen. Die verzekeren dat ze het
zéker allemaal gaan opruimen. Ze hebben een rol vuilniszakken bij zich.
Zondag 22 april, 8:00 uur
De hoeveelheid afval geeft een indicatie van het aantal bezoekers dat de late avond/nacht op de Strengen
heeft doorgebracht en/of de aard van hun activiteiten.

De restanten van het Oost-Europese verjaardagsfeest:

We treffen tientallen ballonnen, twee complete barbecues, smeulend vuur en volop etensresten
waaronder een overschot aan vers gebraden worsten.

Elders op de speelweide is het niet veel beter. Ook nu weer volop etensresten los in het gras:

Hout heeft men weer niet van thuis meegenomen…

… toiletpapier daarentegen wél volop:

Zondagochtend 27 mei
Er wordt gekampeerd

Een groep had brandhout nodig…

… voor een van de vele vuurplekken her en der op de speelweide. Ook nu een kleine greep:

Een van de barbecues

Een deel van de bezoekers heeft netjes opgeruimd. De capaciteit van de containers is nog altijd
ontoereikend.

Tegelijkertijd ligt de speelweide nog steeds bezaaid met zwerfvuil en afgerukte takken:

En ook deze nacht laat het gebrek aan sanitair zich zien:

(een kleine greep uit de foto’s, het ligt overal langs de paden)

Vrijdag 1 juni, 7:45 uur
En weer vers van de boom:

Vrijdag 8 – zaterdag 9 juni
Zaterdagochtend in alle vroegte geappt door geschokte zwemmers die wel wat gewend zijn: “Zo erg is het
nog nooit geweest. Misschien kan hier echt een keer een politieauto komen kijken.”

Een uit de hand gelopen verkleedpartij, glibberig gras door flessen leeggespoten afwasmiddel en
leeggestrooide pakken meel. Een inwijdingsritueel van een commissie van de leerlingenvereniging? Op
tientallen plaatsen moedwillig kapot getrapte flessen, bij elkaar een paar kratten, in kleine gruzelementen:

De politie is erbij geweest, uit de achtergelaten spullen werd duidelijk welke middelbare school het betrof.

Zaterdag 9 - zondag 10 juni
Rond 14 uur was de speelweide min of meer schoon opgeleverd door een groep teruggekeerde scholieren.
Nog geen drie uur later startte in dezelfde hoek van het veld de opbouw van een volgend feest. Hier was
toestemming voor gevraagd door een organisator met goede relaties en dit werd gedoogd door politie: “Er
mogen geen feesten worden gehouden, maar we staan dit oogluikend toe.”
Twee zeer grote partytenten, generatoren en versterkte muziek. Voor bewoners aan de rand van de wijk
was de muziek de hele nacht onafgebroken te horen. Op het hoogtepunt naar schatting 60-100 bezoekers,
afkomstig vanuit alle hoeken van het land (Rotterdam, Brabant, etc). We zijn dit keer namelijk maar eens
een praatje gaan maken. Bijgaande foto om 5:21 uur.

De organisator heeft woord gehouden en inderdaad alles keurig achtergelaten. Wij vragen ons wel af op
welke gronden deze feesten gedoogd worden. En welke precedentwerking gaat hiervan uit richting alle
lokale hangjongeren?

Een greep uit de overige berichten en toegestuurde foto’s

7 mei: “Eén zak afval verzameld, maar zo verspreid dat je geen foto’s kon maken.”
14 mei: “Vandaag was het vrij erg. Ik kon niet gelijk opruimen en toen ik later kwam had iemand anders het
ergste al opgeruimd.”
15 mei: (foto van grote vuurplaats met afval)
21 mei: “De laatste tijd vaker veel glas. Volgens mij moedwillig stuk gegooid daar. Daar heeft al eens een
kind een blijvend beschadigde teen opgelopen. Echt kwalijk. Ik heb er nu een stoffer en blik verstopt voor
mezelf.”
1 juni: (foto van grasveld vol zwerfvuil)
28 juni: “Het was een tijdje netjes. Nu dus niet.”
8 juli: “Vanochtend erg veel bewust kapot gemaakt glas bij het Joppe”
Etc.

Wij zijn met deze intensieve monitoring gestopt na afloop van het officiële broedseizoen. Ook vanuit de
wijk is uitstekend hoorbaar of er ’s avonds
Het chillseizoen stopt pas als het écht koud wordt. Vuurwerk blijft wekelijks te horen tot diep in november.

