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Oefening 11 thema 5 

 

Zomerzon zorgt voor meer burenruzies 

Journalist 

De warmte in de zomer zorgt niet alleen voor overvolle stranden en parken, maar ook 

voor meer burenruzies. Overhangende takken die een extra streepje zonlicht wegnemen, 

een te hoog hek of de barbecue in de achtertuin; het zijn zo maar wat voorbeelden die 

kunnen leiden tot grote ruzies tussen buren. Ik praat erover met de heer Egas, 

woordvoerder van de politie, en mevrouw Overhof, juriste bij het Juridisch loket. Het 

Juridisch loket is een onafhankelijke organisatie waar burgers terechtkunnen voor gratis 
juridisch advies. 

Meneer Egas, moet de politie in de zomer nou vaker op pad om burenruzies te sussen? 

Egas 

Ja, dat kun je wel zeggen. De zomermaanden zijn voor de politie een extra drukke tijd 

als het gaat om burenoverlast. Er komen bij ons dan veel meer meldingen binnen van 

burenruzies. Vooral incidenten met geluidsoverlast nemen toe, en dan moet de politie 

vaker dan normaal de wijken in om mensen tot de orde te roepen en de zaak te sussen. 

Journalist 

En voor het Juridisch loket is er ook veel extra werk. Mevrouw Overhof, vertelt u daar 

eens iets meer over? 

Mevrouw Overhof 

 Nou, er is sprake van een forse groei, namelijk een verdubbeling van het aantal vragen 

in het voorjaar en de zomerperiode. Jaarlijks komen er in totaal meer dan 40.000 vragen 

binnen bij ons adviesbureau, dat zijn vragen over allerlei juridische zaken. Specifieke 

vragen over burenruzies, daarover krijgen we van december tot en met maart ongeveer 

48 vragen per maand binnen. In de zomermaanden loopt dat op tot 84 vragen per 

maand. Na de zomer loopt dat dan weer terug. Ik merk in de maand mei al weer een 

toename in vergelijking met de weken daarvoor. Mensen zijn dan al wat meer buiten dan 

normaal, zitten op het terras, barbecueën en zetten de ramen wat langer open. Dan gaan 

mensen zich storen aan geluid, de rook van de barbecue of overhangende takken. Er 

ontstaat tegenwoordig ook sneller ruzie tussen buren omdat mensen mondiger zijn 

geworden. Ze spreken sneller de buurman aan als ze iets stoort. En als de buurman niet 

wil luisteren, dan komen ze bij al gauw ons om te weten of ze misschien juridische 
stappen kunnen ondernemen.” 

http://www.nu.nl/opmerkelijk/2031507/zomerzon-zorgt-voor-meer-burenruzies.html (juni 2009) 
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