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Uitgave: juni 2017 

Verspreiding: Rondom de 
Maarsseveense Plassen 
Thema: het recreatiegebied 

Wonen rond het recreatiegebied De 
Maarsseveense Plassen  
 

In 2018 is het 50 jaar geleden dat het recreatiegebied De Maarsseveense 
Plassen haar poorten opende voor recreanten. Vanaf de start wordt het 
gebied druk bezocht door omwonenden en inwoners uit omringende 
gemeenten. Het gebied heeft alles voor een brede groep recreanten. De 
actieve recreant die zich vooral richt op sportieve activiteiten, de gezinnen 
met kinderen die komen voor het strandbad en de recreant die zich richt op 
de rust en de natuur. Het recreatiegebied De Maarsseveense Plassen is met 
het betaalde strandbad één van de best bezochte recreatieterreinen in de 
provincie Utrecht. Er vinden hier ook evenementen plaats. De afgelopen jaren 
heeft het recreatieschap er veel aan gedaan om het gebied eigentijdser te 
maken. De reacties van de bezoekers zijn enthousiast en daar zijn wij als 
gemeente en recreatieschap heel blij mee. 
 

Hoe ervaart u het recreatiegebied 
Het recreatiegebied is gesitueerd rondom het water. De recreatieve behoefte 
van de bezoekers is in de loop der jaren veranderd. Het recreatieschap heeft 
hier samen met de gemeente op ingespeeld door indoor voorzieningen en 
horeca mogelijk te maken die het hele jaar door bezocht kunnen worden. Ook 
het strandbad heeft een facelift gekregen door nieuwe sport- en 
spelvoorzieningen. Het gerenoveerde speeleiland is daar een goed voorbeeld 
van. Daarnaast worden er diverse activiteiten en evenementen 
georganiseerd. 
 
Dat het recreatiegebied gebruikt wordt kunt u als omwonende zien maar 
wellicht ook horen. Uit gesprekken met de bewonersvereniging Maarsseveen-
Molenpolder blijkt dat bewoners regelmatig (geluid)overlast ervaren van het 
recreatiegebied. Vooral in het voorjaar en de zomer wordt het recreatiegebied 
druk bezocht en vinden de meeste evenementen plaats. Het  contrast met de 
stilte van de herfst en de winter is dan ook groot.  
 
Gezien de bestemming en het gebruik van het recreatiegebied  is het niet 
mogelijk om (geluid)overlast  weg te nemen. Het gebied heeft een belangrijke 
recreatieve functie in deze regio. De activiteiten en evenementen die hier 
plaatsvinden passen binnen de regels van het bestemmingsplan en het 
beleid. Wel willen wij de signalen die wij ontvangen van de 
bewonersvereniging serieus nemen. Daarom willen we het komende jaar de 
geluidoverlast in kaart brengen. Daarna kunnen we samen met het 
recreatieschap  kijken of we hier gericht iets aan kunnen doen. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

Hoe te handelen bij overlast  
Als er sprake is van aanhoudende of regelmatig terugkerende overlast is 
het goed om eerst de beheerder van het recreatieschap of de ondernemer 
die zich binnen het recreatiegebied bevindt aan te spreken. In de meeste 
gevallen is het probleem met een kort telefoontje opgelost. De 
gemeentelijke BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) en de politie 
kunnen alle vormen van overlast oppakken. De milieuklachtentelefoon gaat 
alleen over milieugerelateerde klachten zoals geluid en stankoverlast.  

1. de receptie van het strandbad 
030-2610186  (van 9:00 tot 18:00 uur).  

2. de gemeentelijke BOA’s  
06-58076131 (van 07:00 uur tot 22:00 uur). 

3. de milieuklachtentelefoon  
0800 – 022 55 10 (ook buiten kantooruren).  

4. de politie 0900-8844 als er sprake is van grote vormen van 
overlast. 

 
Vergeet niet het meldingsformulier in te vullen als u een formele melding 
heeft gedaan. U kunt deze ook invullen als u geen formele melding doet 
maar wel overlast ervaart. Dit geeft ons als gemeente duidelijk zicht op wat 
u als bewoners ervaart.  
 

  
 

Waar vind ik informatie over het recreatiegebied en de 
evenementen? 
 
Website van Recreatie Midden-Nederland: 
www.recreatiemiddennederland.nl  
 
Evenementenkalender van Recreatie Midden-Nederland: 
www.recreatiemiddennederland.nl/agenda/ 
 
Digitale nieuwsbrief van Recreatie Midden-Nederland: 
www.recreatiemiddennederland.nl/nieuwsbrief/   
 
De digitale nieuwsbrief van Maarsseveense Plassen. Deze nieuwsbrief 
wordt 4/5 keer (tussen april en september) verzonden. Aanmelden: 
maarsseveenseplassen@recreatiemiddennederland.nl 
 
De Facebookpagina van de Maarsseveense Plassen:  
www.facebook.com/MaarsseveensePlassen 
 
Website van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder  
www.maarsseveenmolenpolder.nl 

 
 

 
Vul het meldingsformulier in 
Voor dit traject is een speciaal 
meldingsformulier aangemaakt. 
U kunt het meldingsformulier 
invullen op onze website 
www.stichtsevecht.nl. Het 
meldingsformulier blijft een jaar 
lang online. Indien nodig kunt u 
het meerdere keren invullen.  U 
kunt de melding niet anoniem 
doen omdat wij juist willen weten 
waar de overlast in het gebied 
wordt ervaren.  
 
Ook als u geen last heeft van het 
recreatiegebied en dit wilt 
doorgeven of uw mening wilt 
geven, kunt u het 
meldingsformulier gebruiken. 
Tips zijn altijd welkom. 
Binnenkort gaan we ook een 
uitgebreide enquête starten om 
een beter beeld te krijgen van de 
bezoekers van het 
recreatiegebied en hun wensen. 
Hou de gemeentelijke digitale 
nieuwsbrief dus in de gaten. 
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