
Enquete evaluatie Ultrasonic  

In totaal legden  91  respondenten deze enquete af. 

Statistieken voor vraag 1 : Ik woon aan de 

!

!  

!
            Andere antwoorden op vraag  

            * kom regelmatig aan de Westbroeksebinnenweg 

     Safariweg, Maarssenbroek 

            * Maarssenbroek 

            * Opbuuren 

            * De Wilgenplas 

            * Maarssen 

            * Irving Berlinhof te Utrecht 

            * zomerhuis in de molenpolder, ca 700 m van WB Binnenweg 

!
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!
!
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Westbroekse Binnenweg
Oudedijk
Herenweg
Gageldijk
Maarsseveense Vaart
Nedereindse Vaart 
andere



!
Statistieken voor vraag 2 : Was u thuis op zaterdag 26 juli, toen Ultrasonic 
plaatsvond? 

!  

* Moest in de buurt zijn 

* ben er ook heen geweest 

* Tussen 3 en 8 was ik weg, omdat ik het niet meer uithield 

* Het geluid viel mee ondanks de MW wind die over de plats ging naar nr 58 

* Ben gaan kamperen vanwege  de te verwachten herrie. 

* 's middags zeilen in Loosdrecht 

* Om twaalf uur vetrokken vanwege te veel geluid. Om 22.00 uur thuisgekomen. Te 
vroeg. Nog te lang het lawaai moeten doorstaan. Niet te negeren helaas. 

* Wij proberen altijd te ontsnappen aan Ultrasonic. 

* Om11.30 uur toen het steeds harder werd ben ik weg gegaan en eigenlijk ook 
noodgedwongen 's avonds uit eten gegaan zodat wij niet te lang in de herrie zouden 
zitten 

* 's Avonds zijn wij weg geweest 

* Altijd probeer ik te vluchten op deze dag en die van Harley Davidson. ging dit keer 
wat later weg en was vroeger terug. 

* we zijn in de loop van de middag vertrokken 

* ik ga uit mijn chalet om de overlast van het geluid te mijden* ik sla op de vlucht 
want kan er echt niet tegen. Is eigenlijk te gek voor woorden dat zoiets toegestaan 
wordt. 

* Als we horen dat er weer een Ultrasonic plaatsvindt, vluchten we weg. 

* Ik vlucht ieder jaar voor de herrie, want ik word er knettergek van. Van 21.00 uur 
tot 23.00 uur was ik thuis en dat was meer dan genoeg. 

Ja, de hele dag
Nee, ik was delen van de dag weg
Nee, ik was de hele dag weg



* ben in de middag naar ultrasonic gegaan. 

!
            Statistieken voor vraag 3 : Als u niet thuis was, was dat vanwege 
Ultrasonic? 

!

!  

!
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Nee, ik was toch al weg Ja, ik ben weggegaan vanwege Ultrasonic
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Statistieken voor vraag 4 : Als u (een deel van) deze dag aanwezig was, heeft u 
overlast ervaren en en zo ja, hoe ernstig was dat? 

!

!  

!
!
Komt eenmaal per jaar moet kunnen 

Ik vind dit niet kunnen in zo een dichtbevolkt gebied, daarnaast vind er nu ook in het 
Gagelbos een dance event plaats twee binnen veertien dagen! 

Vond ze erg stipt met eindtijd  

Geluid om beroerd van te worden 
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 Wij vinden zo evenment wel goed , met andere woorden dit moet toch eens per 
JAAR kunnen. 

Eigenlijk vonden het wij het wel wat hebben, de doffe beat en bassen. Het geluid 
was evenwel zeker goed aanwezig, niet te missen. Na 23.00 was het wonderlijk stil 
weer.... 

geen enkel overlast 

kreeg op een gegeven moment telefoontjes van vrienden uit Utrecht, vol medelijden, 
want zij hadden er zelf ook al last van. 

Met name last van doordringende bastonen, dat werd naarmate de dag vorderde 
steeds erger. 

Met name last van doordringende bastonen, dat werd naarmate de dag vorderde 
steeds erger. 

De ruiten trilden in de sponningen van het basgeluid, van de soundcheck tot het 
eind. En ik woon niet eens recht tegenover de speakers, maar halverwege de 
Westbroeksebinnenweg met bomen en huizen tussen mijn huis en de speakers.  

Viel leven en laten leven die keer per jaar 

de wind was voor ons uit een gunstige richting ("bovenwinds") 

 het muziekfestival in het Gagelbos een paar weken geleden gaf VEEL MEER overlast. 

meer geluid dan anders en veel meer overlast van bezoekers dan andere jaren ook 
toen die weer naar huis gingen... 

Die ene dag per jaar, persoonlijk hebben wij er geen last van. Ik vind het een mooi 
evenement in onze gemeente en omwonende moeten de andere kant eens bekijken.  

Met name de hele zware bassen waren erg storend. Deze waren er maar af en toe. 
Verder gewoon een vervelende dag met veel lawaai waarop je niet buiten kunt zijn. 
Jammer, vanwege het mooie weer. 

kwamen om 22. 00 uur terug. Het geluid denderde je tegemoet toen we de auto 
uitstapten. 

De wind stond gunstig zodat voor ons zodat het geluid de andere kant op werd 
weggevoerd 

 het dreunen van de bassen ervaren wij als hinderlijk. De zachte ondergrond zorgt 
ervoor dat deze ver dragen. Melodielijnen hoor en voel je niet! 

Wij genieten zelf door het festival te bezoeken.  

met name de zware (bas?) tonen zijn vreselijk 

Muziek stopt correct om 2300 uur maar dan moe de jeugd nog schreeuwend naar huis 

             

Prima weinig geluidsoverlast 



onderscheid tussen acceptabel of niet  vind ik dubieus: aangezien ik het hinderen van 
anderen met mijn herrie vermijd, vind ik iedere onnodige herrie onacceptabel. Daar 
komt bij dat het geluidsniveau bij feestgangers tot gehoorbeschadiging leidt, hetgeen 
een overheid niet mag toestaan (zie ook nieuw rijksbeleid dienaangaande) 

Het werd vooral na 10.00 niet meer te harden met die beats. Je kan er ook niet aan 
ontsnappen, binnen of buiten het dringt overal door dat is het irritante!!! 

geluid wel te horen maar wetende dat het op tijd stopt geen probleem 

Wel te horen, goed te doen 

Meer last gehad van festival aan de huijdecoper weg! En die hebben geen vrijkaartjes 
bijv aangeboden! 
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Statistieken voor vraag 5 : Als u overlast heeft ondervonden rond of tijdens 
Ultrasonic, waar was dat van (meerdere antwoorden mogelijk)? 

!  

            Andere antwoorden 

* Perfect geregeld was er ook erg gezellig. Gebruik gemaakt van de uitnodiging.  

*  De lange duur van het gebeuren. Een paar uur later beginnen zou al schelen.  

  * het doordringende gedreun 

  * Als het geluid vanaf 13:00 of 14:00 uur zou zijn zou het al een stuk acceptabeler 
zijn, mits de lage bastonen worden teruggedraaid.  

            * Geen extra drukte in de maarsseveense Oudedijk op een zomerse dag is het 
veel drukker 

 * Soms waren de bastonen even hinderlijk, maar het viel over het algemeen erg mee 
zeker vergeleken met voorgaande jaren 
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!
            * Het feit dat midden in de vakantie de plas deels dicht was is onacceptabel 

            * Andere jaren hoorden we vooral de bastonen. nu ook de muziek 

           * Veel glaswerk stukgegooid op het fietspad. s'morgens eerst zoveel mogelijk 
opgeruimd ivm gevaar voor fietsers en honden. 

            * Ik vind dat we niet zo moeten zeuren , een evenement waar 10.000 mensen 
lol aan beleven,1 dag in het jaar ! Ga dan een deel van de dag iets leuks doen , doen 
wij ook altijd alleen dit jaar niet. En natuurlijk vind ik het weer heerlijk als het elf 
uur is maar ach. 

            * De continue bas is het enige dat mij enorm stoort. Na verloop van tijd (zeg 
rond een uur of 6 's avonds als je al een paar uur beats hebt moeten aanhoren), 
wordt ik er echt ook agressief van, je kan er gewoon niet aan ontsnappen. Asociaal 
dat zoveel mensen worden opgezadeld met die dreunen (in de hele wijde omtrek 
veel meer dan degene die op het terrein zijn om te feesten).  

 * Heel veel mensen beleven een mooie dag en het is een financiele meevaller voor 
de beheerder van het terrein 

!
             

!



Statistieken voor vraag 6 : Mag wat u betreft de gemeente voor 2015 een 
vergunning geven voor Ultrasonic aan de Maarsseveense Plassen? 

!  

!
            * Naast stiltegebied, past hier dus niet 

            * Zo evenement heb toch meerdere voor delen ook de commercie 

            * Net als dit jaar dan 

            * geluidsbeperkende maatregelen 

            * liefst tot 1.00 uur in de nacht, ben dit gezeur van de overkant (binnenweg , 
oudendijk)  meer dat zat.Het is maar 1 maal per jaar !! 

            * veel lagere decibels. Heb gebeld toen ik met een app op mijn telefoon een 
tijd boven de 80 decibels meette. Maar toen kreeg ik het antwoord dat ze zich aan 
het volume hielden. Dus de bassen moeten minimaal flink omlaag en korter. 23 u. is 
echt te laat 

            * Korter (12 uren in het gebonk is te lang) en minder lage bastonen. 

            * duidelijke eindtijd (niet later dan 23 uur), volume afspraken en goede 
regeling voor komend en gaand publiek en maar 1 maal per jaar. 

            * het is en blijft krankjorem om in een natuur-/stiltegebied en midden tussen 
de bewoning een dergelijk evenement toe te staan 

            * zelfde als dit jaar 

            * dit het enige festival blijft met harde muziek 

de muziek niet té hard is (servies trilt nu in de kast) 

er op tijd wordt gestopt, tot max 23.00 (vorig jaar ging dat heel goed moet ik 
zeggen) 

Nee
Ja, prima
Ja, mits onder de volgende voorwaarden (hieronder invullen)



- er wordt gekeken naar andere plekken zoals Leidse Rijn die zich er beter voor lenen 
dan dit prachtige STILTEgebied 

            * Dat net als dit jaar, het evenement op tijd stopt en het verkeer weer goed 
geregeld wordt. 

            * Dat het geluid gecontroleerd blijft worden 

            * Het is een evenement dat op een industrieterrein thuishoort, niet in de 
natuur. Het getuigt van een zeer tragisch gebrek aan respect voor de natuur en de 
dieren. 

            * meer toezicht van bezoekers. minder harde muziek 

            * Minder zware bassen 

Iets minder hard 

            * Bewoners zouden een gekleurde kaart moeten krijgen, gelijk met de brief, 
om duidelijk herkenbaar te zijn voor verkeersregelaars en politie  

            * Alle festivalgangers koptelefoons op waar de muziek uitkomt! 

            * Ja, als er niet eerder "geoefend" wordt. het aantal basdecibellen 
teruggeschroefd wordt.  

            * Geluidsniveau gemaximaliseerd 

Na 24.00 uur geen versterking meer. 

Verkeer geregeld èn gecontroleerd 

            * De bastonen minder toelaten 

            * Met name de bastonen dreunen erg door en zouden dus minder moeten. 

Overigens ben ik van mening dat het festival niet in dit gebied thuis hoort. 

Grenzend aan een natuur/stilte gebied. 

            * Het blijkt, dat de gemeente toch zijn normen niet aanpast om de luide 
bastonen tegen te gaan en klachten toch niet serieus neemt. 

            * gewoon niet doen, zeker niet in stiltegebied en zeker niet omdat we al 3 
andere festivals in de buurt ook hebben  

            * Net zoals in Amsterdam gratis drinkwater verstrekken. 
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Statistieken voor vraag 7 : Wat wilt u dat de bewonersvereniging verder nog 
meeneemt bij de evaluatie met de gemeente en de organisatie? 

Het dance event in het Gagelbos. Nog even en dan zitten we iedere week in de 
herrie! 

De hoeveelheid 'evenementen' in de buurt.  

succes met de bezwaren, hopelijk helpt het de overlast te verminderen. Het blijft 
absurd, zoveel geluidsgeweld in en om een natuur- en stlitegebied 

 Laten we blij zijn dat er nog enkele evenementen in Maarssen hebben.En dit willen 
koesteren voor al voor de jongelui. 

  Wij hebben gebruik gemaakt van de gastenentree. Prima on-line te regelen vooraf, 
aanmelden en afgevinkt worden op de lijst bij de entree. Van 19.00 tot 20.30u 
hebben wij met plezier rondgelopen en onze ogen uitgekeken. Volgend jaar weer 
haha. 

 eenmalig gebeuren;geen zomerkriebels. Met een week tussentijds is dat te veel. 

 Vind het eigenlijk een beetje raar dat je alleen kunt klagen bij de organisatie. Dat 
heeft dus geen enkele zin. 

De gegevens van de eerder gehouden enquete over de evenementen bij de plassen. 
Hierin wordt ook het Harley weekend meegenomen. 

  Zo veel volk was er niet voor 14:00 uur. Als het een paar uur later begint (en dus 
ook de soundcheck) is het meer acceptabel en heeft het niet eens zoveel financiÃ«le 
gevolgen voor het festival.  

    bbetje optimisma 

Dit festival is 1x per jaar. Verder wonen we in een prachtig en rustig gebied. Ik heb 
er geen problemen mee als dit festival 1x per jaar georganiseerd wordt en vindt het 
flauwekul om daar zo een heisa over te maken. Veel mensen hebben in hun 
woonomgeving dagelijks overlast van treinen, vliegtuigen, auto's etc. Dan mogen we 
toch blij zijn dat we in zo een rustig gebied wonen!  En nog vrijkaartjes krijgen ook. 
En mensen die er last van hebben, kunnen gewoon een dagje weggaan.  

Dat er al zoveel lawaai is in dit gebied, de rondweg , zuilense ring, die steeds meer 
overlast geeft, elke dag, 

 het vuurwerk vaak,te pas en te onpas,   

activiteiten bij de Maarsseveense plas van de horeca aldaar en nu ook nog fort 
herenweg met extra activiteiten,  

stomme HarleyDavis weekend,  zelfs TWEE DAGEN :absurd en irritant en ongehoord. 
Behalve veel motorlawaai al die storende muziek. 

ER IS BIJNA GEEN RUSTIG MOMENT MEER HIER in dit natuurgebied 

Graag aandacht voor de waarde van de benaming stiltegebied. 



 Ultra Sonic verdient complimenten voor de wijze waarop ze bewoners voorlichten en 
de effectiviteit van hun maatregelen die ze treffen om de buurt zo weinig mogelijk 
overlast te bezorgen. Wij gunnen de festivalgangers ieder jaar zo'n dag! 

 stilte gebied is al meerdere keren benoemd, maar wat mij betreft de belangrijkste 
reden om een vergunning te weigeren. Verder verbaast het mij  hoeveel festivals er 
in de zomer zijn. iedere weekend hoor je wel ergens 'versterkte muziek'. 

  Het is maar 1 x per jaar. Als dit zo blijft en het geen festivalterrein worst vindt ik 
het prima en ook wel gezellig. Je kunt lekker mensen kijken 

Belangrijkste probleem van 2013, verkeer na afloop was goed aangepakt. 

  Laat die mensen lekker eens per jaar hun feest hebben! Goed georganiseerd, 
overlast was ter minimum beperkt. 

  Dat zulke evenementen niet acceptabel zijn in kwetsbaar natuurgebied en door het 
waterrijke gebied het geluid nog verder draagt. 

Natuurwaarden.waarom hier? Doe het op een leegstaan d industrie terrein. Plek zat 

Op zich vind ik het mooi dat ons gebied zo veelzijdig wordt ingezet en is wat overlast 
een paar dagen per jaar  redelijk.  

Wel in de gaten blijven houden dat het geluidsniveau zo laag mogelijk blijft en met 
zich aan de afspraken blijft houden 

Zie hierboven. Maar ik wil de volgende ervaring met jullie delen. Onderstaande 
klacht heb ik naar st. Rockit gestuurd. 

Tijdens het leeglopen van het festival  (rond 23.30) werd mij, komend vanaf de 
Maarsseveense poort, te kennen gegeven om het parkeerterrein op te rijden in plaats 
van linksaf de Herenweg op te rijden. De verkeersregelaars stonden zo opgesteld dat 
ik dat ook niet kon. Ik gaf duidelijk aan dat ik bewoner ben maar ze lieten mij er niet 
langs. Door de drukte en de rij auto's achter mij heb ik dat ook gedaan. Vreemd want 
ze sturen mij daar waar de drukte vandaan komt. Van alle kanten kwamen er auto's 
aangereden: vanaf de fietspaden en over het gras, het was behoorlijk hectisch. Na 
een tijdje kwam ik weer bij de kruising om rechts af te gaan. Met 3 man sprongen ze 
rond mijn auto om mij rechtdoor te laten rijden naar de Maarsseveense poort. Ik zei 
dat ik rechtsaf wilde omdat ik daar woon. Dat mocht niet werd mij duidelijk gezegd. 
Ik ga toch, zei ik deed dat ook. Opgelost dacht ik maar er kwam meteen een 
motoragent achter mij aan. Hij liet mij stoppen en vroeg waarom ik een 
geslotenverklaring negeerde. Ik heb hem uitgelegd dat wij als bewoners hier mogen 
rijden. Hij maakte mij duidelijk dat ik dan via de Zuilense ring en 
maarsseveensevaart had moeten rijden. Dat kan dan ook niet, zei ik, want aan de 
andere kant van de Herenweg staat ook een regelaar. De motoragent werd stil, dacht 
na en kreeg vervolgens een oproep om een ambulance te begeleiden. Ik ben naar 
huis gereden en heb gedacht; Dit klopt gewoon niet. In jullie brief staat duidelijk dat 
de wegen niet worden afgesloten en bestemmingsverkeer te allen tijde wordt 
toegelaten.  
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Moedeloos wordt ik ervan. Al jaren geleden tegen gestreden. Ik krijg het gevoel dat 
het niets uit maakt. 

Het natuur en recreatie gebied is mi niet bedoeld om lawaai (versterkte muziek) te 
maken. 11 uur stop is de laatste keer goed nageleefd.  

 Kan de muziek beter gericht worden op de aanwezigen en niet verstrooid naar meer 
dan 2 km in de omtrek? 

Festival is welkom, maar men moet zich realiseren welke enorme verstoringen het 
voor de natuur en bewoners met zich meebrengt.  

dat we in een stiltegebied wonen. het gaat overigens niet om 1x per jaar. 
bijvoorbeeld 21 juli was er muzieklawaai bij de Heeren van Maarssen. hiervoor was 
vergunning aangevraagd. hetzelfde geldt voor de Wilgenplas voor 9 en 16 augustus. 
dat wordt weer snoeihard. daarna weer het Harleyweekend in september. zo gaat het 
maar door! 

Leuk, een fijn feest geweest zonder gekke dingen, jammer dat ze zo vroeg al op 
moeten houden.  

  Niets.  Er zijn genoeg bewoners in het gebied die zelf gaan, of hun kinderen/
kleinkinderen naar het festival laten gaan.  Wij vinden de overlast, zover wij die 
ervaren,zeer acceptabel. Ook was de afwikkeling van het verkeer beter geregeld dan 
vorig jaar. Er stonden geen taxi's in de Herenweg te wachten.  

 Zoek eens een andere locatie wat niet nabij het stiltegebied ligt. We zijn alleen De 
Stichtse Groenland en aan het spekken. 

 dat als men er zo mee zit je toch ook 1 dag per jaar ergens heen kan gaan ipv je zo 
druk te maken,immers was er laatst ook een feest in de gagelpolder waar je geluid 
van hoorde,maak je niet zo druk om zoiets leuks waar een hoop mensen plezier aan 
beleven 

   Niet zo drammen voor 1 dagje muziek,we zijn zelf 65 plussers vinden het heelijke 
muziek,en nog leuk ook!!! 

  Het evenement is goed georganiseerd zeker  na afloop  

Al het verkeer snel weg en na een uur is alles super rustig 

 Gewoon lekker door laten gaan 1x in het jaar. 

Wij zouden ook zoveel overlast krijgen van Spa sereen , daar merk je dus echt 
helemaal niets van , wij vinden het een verrijking voor de omgeving. 
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Dat er ook veel bewoners zijn die er geen moeite mee hebben dat het evenement 
plaats vind. En alle zooi wordt netjes opgeruimd.  

 Paar keer per jaar word er iets georganiseerd, kermis, motorevent en wat betreft 
ultrasonic alle voorbereidingen zijn goed geregeld. De dag zelf is alles perfect 
georganiseerd. Muziek de bas is net hoe de wind staat, en dan hoor je het een 
beetje.. Nou en! Is met de jaren al zachter geworden dan andere jaren. En daarna 
ook wederom alles pico bello geregeld. Dikke pluim voor de organisatie, en hoop dat 
het volgend jaar gewoon weer door gaat..!!! Geen problemen mee als omwonende..!  

Het zou fijn zijn niet alleen negatieve geluiden te laten horen. Deelgenoot te kunnen 
zijn van dit evenement doordat de organisatie u uitnodigt en ook het leuke van dit 
feest te zien. 

 dat het evenement in stiltegebied plaats vindt 

  Dat klachten niet serieus genomen worden. Het wordt afgedaan als u mag geen 
bezwaar aantekenen want u woont te ver weg.... Bovendien is de bezwaartermijn 
zodanig, dat de gemeente een bezwaar kan afhandelen als het festival al lang achter 
de rug is.  

Het feest op de grens Utrecht - Stichtse Vecht twee weken eerder was niet 
aangekondigd en veroorzaakte eveneens veel overlast. Politie kon niets uitrichten. 
Onderneem actie tegen dit soort evenementen. Laat Utrecht een locatie zoeken 
waar bewoners er geen last van hebben. 

de molenpolder is vogelrichtlijn gebied en provinciaal stilte gebied, daarnaast heeft 
het rijk nieuwe regelgeving vastgesteld of in voorbereiding, waarbij geluid die tot 
gehoorbeschading leidt (zeg maar meer dan 75 MB ter plaatse) verboden wordt. Een 
feestje is leuk, maar een feestje dat plaatselijke bewoners doet vluchten is asociaal 

Dat de gemeente aangeeft dat alles ' binnen de norm' is.... alsof het daarmee dus 
maar normaal is die herrie. Doe dat in een dichte fabriekshal ofzo, niet in een 
openbaargebied en zeker niet in een buitengebied (stilteterrein bovendien!) 

 Mensen die er wel last van hebben kunnen best een keer per jaar een uitje elders 
plannen. Ik vind het feest geen probleem en zelfs leuk 

            


