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Recreatie op de landtongen van de Muntsluis tot
het einde van de avond
Op de landtongen van de Muntsluis kunnen inwoners recreëren aan het water. Dit kan overdag van 8.00 tot
22.00 uur. In juni, juli en augustus kan dit op donderdag, vrijdag en zaterdag tot 23.00 uur. Na 22.00 of 23.00
uur sluiten we als proef de landtongen af met hekken. Rijkswaterstaat plaatst deze hekken op 28 en 29 april.
De openingstijden van de recreatieplek gaan in als de hekken er staan. We evalueren de proef na het
recreatieseizoen van 2021 en 2022 met omwonenden en recreanten.
Op de landtongen van de Muntsluis recreëren veel
inwoners aan het water. Bewoners rondom de
Muntsluis zijn blij dat recreatie mogelijk is, maar in de
late avonduren zorgt dit voor veel overlast. Bewoners
zoeken al jaren samen met de gemeente,
Rijkswaterstaat en de politie naar een oplossing. Om
overlast in de avonduren te voorkomen zijn borden
aangepast, extra handhaving ingezet en is de
inrichting aangepast met planten. Deze maatregelen
hadden op de landtongen niet het gewenste effect.
Daarom plaatsen we 3 hekken op de landtongen en
kunt u recreëren tot 22.00 of 23.00 uur.
Openingstijden voor recreatie
Rijkswaterstaat is eigenaar van de landtongen en
beheert ze. Ze behoren niet tot de openbare ruimte.
Vanaf 29 april neemt de gemeente het beheer van de
landtongen over. Vanaf dat moment kunnen mensen
overdag recreëren tot 22.00 uur. In juni, juli en
augustus kan dit op donderdag, vrijdag en zaterdag tot
23.00 uur. Na 22.00 of 23.00 uur sluiten we als proef
de hekken op de landtongen. Na het recreatieseizoen tussen 1 oktober en 31 maart - sluiten we de
landtongen ‘s nachts niet af. Dan ervaren
omwonenden namelijk geen overlast. De hekken
blijven wel staan.
Nieuw hekwerk op de landtongen
Op 28 en 29 april plaatst Rijkswaterstaat op verzoek
van de gemeente 3 nieuwe hekken. Hiermee sluiten
we de landtongen af. De hekken zijn donkergroen en 2
meter hoog. De locatie van de nieuwe hekken ziet u op
figuur 1 en 2 op de achterkant van dit bericht.

Rijkswaterstaat vroeg hiervoor een vergunning aan bij
de gemeente Utrecht. Deze is verleend. U kunt tot 31
mei op deze vergunning reageren.
Extra toezichthouders
In het begin van het recreatieseizoen zal de nieuwe
situatie wennen zijn voor de recreanten. Vooral op
warme avonden. In deze periode zetten we extra
toezichthouders in.
Evaluatie proefperiode
Na het recreatieseizoen van 2021 en 2022 evalueren
we de proef met omwonenden en recreanten. Op
basis van de evaluatie vragen we welk scenario zij
zouden kiezen voor het daaropvolgende
recreatieseizoen. Daarover neemt de gemeente dan
een beslissing.
Met de nieuwe openingstijden proberen de betrokken
partijen een goede balans te vinden tussen de
recreatie en de nachtrust van omwonenden. De
openingstijden zijn een stap verder, maar geen
oplossing voor alle vraagstukken in het gebied rondom
de Muntsluis. We houden nauw contact met de
vertegenwoordigers van de verschillende
bewonersgroepen en werken zo verder aan een
aangenaam gebied rondom de Muntsluis voor
iedereen.
Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met wijkbureau
West via west@utrecht.nl of via telefoonnummer
14 030.
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