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Recreatie op de landtongen van de Muntsluis tot 
het einde van de avond 
 

Tijdens het zomerseizoen van 1 april tot en met 30 september zijn de hekken op de landtongen op de 

Muntsluis weer geopend tussen 8.00 en 22.00 uur. In juni, juli en augustus zijn de hekken op donderdag, 

vrijdag en zaterdag geopend tot 23.00 uur. Daarna sluit toezicht en handhaving de hekken af. Vorig jaar zijn 

we hiermee gestart als proef, omdat omwonenden overlast ervaarden van de recreanten. De hekken helpen: 

omwonenden ervaren minder overlast, voor toezicht en handhaving is de situatie goed werkbaar en ook de 

recreanten geven goed gehoor aan de eindtijd. Daarom verlengen we de proef. Na het zomerseizoen van 2022 

evalueren we opnieuw. Daarna besluiten we definitief over de hekken.  

 

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 overlast. Een 

informatiebord bleek niet voldoende, daarom zijn er in 

april 2021 hekken geplaatst. Dit is een proef van 2 

jaar. Na het zomerseizoen van 2021 hebben we 

gekeken of de hekken hielpen en dat zullen we ook na 

de zomer van 2022 weer doen.  

 

Evaluatie 

Het resultaat na het plaatsen van de hekken is positief. 

Dat hebben we op verschillende manieren onderzocht.  

 

Het Mulier Instituut heeft recreanten op de landtongen 

om hun mening gevraagd. 76 procent van de 

recreanten stemt in met de nieuwe situatie op de 

landtongen van de Muntsluis en een meerderheid (60 

procent) kan zich vinden in de openingstijden.  

 

Daarnaast hebben we een enquête onder 

omwonenden gehouden. 88 procent van hen stemt in 

met de nieuwe situatie. Een meerderheid (54 procent) 

kan zich vinden in de openingstijden, 30% vraagt om 

sluiting van de hekken om 20:00 uur.  

 

We hebben ook gespreken gevoerd met omwonenden. 

Daarin gaven zij aan dat er minder rumoer is, de 

opstootjes zijn afgenomen en er minder afval ligt. 

 

Alle resultaten leest u in de raadsbrief via deze link: 

https://direc.to/hNFQ  

Meldingen gemeente en politie 

Uit de cijfers van overlastmeldingen bij de gemeente 

blijkt dat er afgelopen jaar minder overlastmeldingen 

zijn gedaan in dit gebied. In 2020 kwamen er in totaal 

48 meldingen binnen met als uitschieters de maand 

juni (18 meldingen) en de maand augustus (12 

meldingen). In 2021 zijn er in totaal 8 meldingen 

binnen gekomen. 

 

Ook waren er in 2021 minder politiemeldingen dan in 

2020. In 2020 waren er 28 meldingen. In 2021 waren 

er 10 meldingen.  

 

Meer informatie? 

Voor vragen kunt u terecht bij Wijkbureau West via 

west@utrecht.nl of via telefoonnummer 14 030. 

 

Verspreidingsgebied Wijkbericht: Muntsluisgebied en 

omgeving. 
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