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2012: welkom in Noorderpark Ruigenhoek! Aan de noordkant van Utrecht is in 2012 een prachtig nieuw recreatiegebied geopend: Noorderpark 
Ruigenhoek. De vijf verantwoordelijke gebiedspartijen (gemeenten Utrecht en De Bilt, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en provincie 
Utrecht) hebben samen met enkele ondernemers stevig geïnvesteerd om deze groene zone aan de rand van Utrecht geschikt te maken voor recreatie.  

Vijf jaar verder: er moet ‘iets’ gebeuren! We zijn inmiddels vijf jaar verder. Met onder meer een klim- en speelbos, sportvoorzieningen, objecten van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie (beoogd UNESCO-werelderfgoed in 2019!) een visvijver, wandel- en fietspaden en enkele culturele evenementen, weten 
steeds meer recreanten de weg naar Noorderpark Ruigenhoek te vinden. Toch bestaat het gevoel dat het gebied onderbenut wordt; het gebied mist 
aantrekkingskracht voor een bredere doelgroep. Dat zien we ondermeer terug in de zeer lage bestedingen in het gebied. Ook valt een fors deel van de 
rijksfinanciering voor dit gebied na 2018 weg. Gebiedspartijen erkennen deze situatie en zoeken naar een oplossing. Dit leidt voor de vijf gebiedspartijen 
tot de unanieme conclusie dat er ‘iets’ moet gebeuren in het gebied. Omdat er behoefte en potentie is, omdat ze dat willen, maar ook omdat het moet. 
Want ook als we de huidige voorzieningen en kwaliteit van het gebied willen behouden, zijn aanvullende inspanningen (en budget) nodig. 

En wat is dat ‘iets’ dan? Vragen die bij gebiedspartijen leven zijn: wat willen we nu eigenlijk met dit groene gebied met potentie?  Hoe vertellen we hoe 
bijzonder het is dat Noorderpark Ruigenhoek onderdeel is van het beoogd werelderfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam 
en hoe beleef je dat meer in het gebied? Het Rijk is gestopt met de financiering van dit soort gebieden. Na 2018 valt de bijdrage aan het beheer en 
onderhoud van deze recreatieve voorziening weg. Dit dwingt tot maatregelen die of de kosten omlaag brengen of opbrengsten genereren. Wat gebeurt er 
als dat niet wordt geregeld? Hoe kunnen we de groene kwaliteit benutten voor de stedelijke vraagstukken van Overvecht? En hoe past dat dan bij De Bilt, 
een gemeente met hele andere opgaven? Maar bij gebruikers en omwonenden leven ook deze vragen:  mag ik met mijn vrienden hier zwemmen? Waar 
vind ik dit recreatiegebied, hoe kom ik daar en wat kan ik daar precies? Ik woon hier, wat betekenen de plannen van de gebiedspartijen voor mijn 
woonomgeving? Komen er dan meer festivals? Naar aanleiding van onder meer bovenstaande vragen is een gezamenlijk perspectief ontwikkeld voor de 
‘doorontwikkeling’ van het recreatiegebied Noorderpark Ruigenhoek. Gezamenlijk wil zeggen: gemaakt door de gebiedspartijen, en gebaseerd op 
gesprekken met belanghebbenden. Dit perspectief is primair bedoeld om beweging op gang te brengen. Om ervoor te zorgen dat initiatieven (beter) 
mogelijk worden die ook gaan bijdragen aan gezond huishoudboekje voor het gebied. Een perspectief wat niet alleen een wenkend beeld schetst voor de 
situatie over vijf jaar, maar dat ook aanknopingspunten biedt om morgen te starten met het gebied leuker te maken!  

Ontwikkelperspectief Noorderpark Ruigenhoek: investeren in duurzaamheid én verbetering van het aanbod! Hoe vergroten we zowel het 
maatschappelijke als het economische rendement van het gebied? Dat is kort gezegd de hamvraag van het onderzoek dat heeft plaatsgevonden onder 
zo’n 70 belanghebbenden (bewoners, beleidsmakers, ondernemers, bezoekers). Hoe behouden we het goede van het gebied en waar en hoe bieden we 
ruimte voor nieuwe voorzieningen en initiatieven? Hoe zorgen we ervoor dat mensen die profiteren van het gebied ook bijdragen aan beheer en onderhoud 
daarvan?  Daarbij is gekeken hoe de huidige voorzieningen verbeterd kunnen worden (door meer samenhang te creëren met onderlinge verbindingen 
bijvoorbeeld) en zijn er ideeën geïnventariseerd op basis van de behoeften van (potentiële) bezoekers. In het ontwikkelperspectief schetsen de partijen een 
beeld hoe we met Noorderpark Ruigenhoek én tegemoet kunnen komen aan de vraag én rekening houden met het ‘DNA’ van het gebied én komen tot een 
realistische en duurzame financiering.  

Van belangenverkenning naar gebiedsproces. De gebiedspartijen moeten, willen en gaan aan de slag in het gebied. Zij zijn op zoek naar een beter aanbod 
aan publieksvoorzieningen, een sterkere gebiedsidentiteit en een betere balans tussen de kosten en de baten van het gebied. De gebiedspartijen hebben 
hun huiswerk gedaan en gekeken waar wat mogelijk is. En dat gematched met behoeften van recreanten. De spelregels voor het gebied worden – in 
samenspraak met belanghebbenden- aangescherpt. De belangenverkenning heeft een zonering opgeleverd die aangeeft waar wat gewenst is. Ook die 
zonering is geen blauwdruk maar wel een doordacht vertrekpunt. En het allerbelangrijkste: de gebiedspartijen gaan aan de slag! Dat betekent concreet 
dat zij al in 2017 een aantal nieuwe initiatieven mogelijk willen maken.  

Inleiding
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Aandachtsgebied 
Noorderpark Ruigenhoek bevindt zich ten noorden van de Utrechtse wijk Overvecht. Groenekan en De Bilt liggen ten oosten van het gebied. 
De A27 loopt volgt de oostrand van het Noorderpark. Tussen het Noorderpark en Overvecht loopt de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). 
Onder de naam Noorderpark Ruigenhoek verstaan we het deelgebied tussen de Gageldijk, Burgemeester Huydecoperweg, Kooijdijk en 
Koningin Wilhelminaweg, zoals op de kaart hiernaast is weergegeven.  

Deelgebieden en grenzen 

Noorderpark Ruigenhoek bestaat uit een groot aantal deelgebieden, eigenaren en zeggenschapszones. Op de afbeelding hiernaast is dit 
weergegeven. De overheid heeft jaren geleden Recreatie om de Stad (RodS)-gebieden aangewezen. Deze voor recreatie bedoelde gebieden in 
Noorderpark Ruigenhoek zijn geel omkaderd op de kaart hier naast. De RodS-gebieden en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) vormen 
samen de focus in het projectgebied. De individuele projectgebieden zijn: Gagelbos, Fort Ruigenhoek, Fort de Gagel en Ruigenhoekse Polder. 
Het verbindend element is de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). De grens tussen de gemeente Utrecht en gemeente De Bilt loopt dwars 
door het gebied. Het Gagelbos wordt door Staatsbosbeheer beheerd, de Ruigenhoekse Polder door het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 
Het gebied ten westen van fort Ruigenhoek behoort tot het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), het gebied ten oosten van het 
fort tot Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). In het gebied ligt de waterwinning Groenekan van Vitens. Binnen de begrenzing 
ligt een groot aantal particuliere eigendommen die gebruikt worden door ondernemingen of worden bewoond.  

Wat opvalt is dat de begrenzing van Noorderpark Ruigenhoek een groot aantal eigenaren en zeggenschappen omvat. Deze lappendeken van 
verantwoordelijkheden komt overeen met het beeld dat partijen het niet altijd eenvoudig vinden om veranderingen tot stand te brengen. 
Daarnaast is er lastig een eenduidige naam -en dus een identiteit- aan het gebied te hangen, behalve het wat ambivalent aandoende 
Noorderpark Ruigenhoek. 

  

Afbeelding: aandachtsgebied, projectgebied en begrenzing Noorderpark (LRAU o.b.v. Apple Maps)
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2Analyse vraag en aanbod
Huidig aanbod - In Noorderpark Ruigenhoek zijn veel sport- en spelvoorzieningen, zoals het speelbos Gagelbos, de forelvisvijver, zwembad de 
Kikker, een BMX- en een skatebaan. Evenementen als Kaap, Soenda, Over de Brug en Glow in the Park trekken een breed publiek. Recreanten 
waarderen de natuurwaarden in het gebied en de cultuurhistorische elementen zoals het slagenlandschap en de elementen van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Zij wandelen, fietsen en ontspannen in Noorderpark Ruigenhoek. De twee forten zijn beperkt beleefbaar. Er is weinig 
horeca-aanbod en er zijn nauwelijks sanitaire voorzieningen in het gebied. Er zijn veel routes in het gebied, die zijn echter niet altijd even 
duidelijk aangegeven. Het valt op dat veel mensen hun hond uitlaten in het gebied. De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is een parel in het 
gebied. Deze staat op de nominatie om UNESCO-werelderfgoed te worden.  

Gepland aanbod - Aan de oostkant van het gebied is een oefengolfbaan met een driving-range en midgetgolfbaan incl. horeca  gepland. Op 
Fort de Gagel is een café-restaurant gecombineerd met outdoor-activiteiten gepland. De gebiedspartijen willen graag een nieuwe functie voor 
fort Ruigenhoek en wacht met de uitwerking hiervan op de start van het gebiedsproces.  

Vraag - Doelgroepen die individuele activiteiten, rust, ruimte en natuur zoeken, worden goed bediend in het gebied. Uit de leefstijlatlas 
dagrecreatie van de provincie Utrecht, blijkt dat er in dit gebied te weinig aanbod is om nu en in de toekomst doelgroepen te kunnen bedienen 
die ondernemend zijn of cultureel geïnteresseerd, of die een gezellig dagje uit willen met vrienden of familie. 

Aanbevelingen - Om in te spelen op de actuele vraag naar recreatiemogelijkheden en dus ook andere groepen recreanten in het Noorderpark 
aan te trekken, dient het recreatieve aanbod afgestemd te worden op interesses van potentieel gebruikers van het gebied. Dat kan door het 
voor deze doelgroepen aanwezige aanbod te versterken en het ontbrekende aanbod aan te vullen met nieuwe mogelijkheden. Overigens hoeft 
daarmee het aanbod de andere doelgroepen niet afgezwakt te worden! Uit de doelgroep- en aanbodanalyse komt het volgende beeld naar 
voren: 

> Kansen voor toevoeging 
Hoogwaardig horeca-aanbod, mogelijkheden voor watersport en -recreatie, bezoek aan musea, bezienswaardigheden en monumenten. 
Aanbod van cursussen en hobby’s.  
> Kansen voor versterking 
Mogelijkheden om actief buiten te zijn. Evenementen in een breed spectrum. Thema’s zijn cultureel & inspirerend, avontuurlijk & sportief en 
ingetogen. Mogelijkheden om zelf te sporten, al dan niet in verenigings- of evenementenverband.  

Toekomstbeeld Noorderpark Ruigenhoek: bewegen in het groen en een leuke dag uit - Het gebied kan meer bezoekers hebben. 
Gebiedspartijen kunnen meer samenhang aanbrengen in de huidige voorzieningen. Zij willen gaan werken aan de bekendheid en vindbaarheid 
van het gebied en samen met creatieve ondernemers en particulieren komen tot nieuwe initiatieven. Van golfbaan tot 
pannenkoekenrestaurant, van zwemwater tot theehuis en van voedselbos tot outdooractiviteit. Niet alles kan, maar wel meer en vooral beter 
dan nu er gebeurt. De thema’s in het gebied zijn cultureel & inspirerend, avontuurlijk & sportief en ingetogen. Dat is globaal gezegd het 
uitgangspunt. Het ontwikkelperspectief maakt helder waar welke vormen van ontwikkeling denkbaar zijn. Niet als blauwdruk, maar als 
inspirerende leidraad om eerste stappen te gaan zetten. 
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3Resultaten belangenverkenning
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Achtergrond  
De gebiedspartijen hebben het gebied goed bestudeerd, en daarbij met bijna 70 betrokkenen  (bewoners, beleidsmakers, ondernemers, 
bezoekers) gesproken. De opbrengsten zijn door de vijf partijen uitvoerig besproken, gewikt en gewogen. Zo zijn we gekomen tot vier 
hoofdthema’s waar we mee aan de slag gaan:  

1. Het DNA van het Noorderpark 
De waarden waardoor mensen het gebied aantrekkelijk vinden en zich betrokken voelen bij het gebied, samen met de identiteit van het 
gebied liggen besloten in het DNA. DNA is uniek en laat zich niet gemakkelijk wijzigen. Omdat het gebied een flinke omvang heeft, beschikt 
niet elke plek in het gebied over hetzelfde DNA. We onderscheiden in het Noorderpark verschillende deelgebieden op basis van het karakter. 
Dit zijn cultuurhistorie (de Nieuwe Hollandse Waterlinie als potentieel UNESCO werelderfgoed, maar ook de Nederlandse Polderstructuur) , 
recreatie, natuur, wonen, werken en waterwingebied. Wanneer de kernwaarden van het gebied of één van de deelgebieden (het DNA) 
dreigen te worden aangetast, levert dat vaak weerstand op bij mensen.  

2. De spelregels in het Noorderpark 
Met spelregels bedoelen we bijvoorbeeld beleidsregels (zoals bij vergunningen), gedragsregels (overlast en handhaving) en afspraken over 
hoe de overheden en belanghebbenden elkaar betrekken en over en weer communiceren. De gebiedspartijen willen met duidelijkheid, 
eenduidigheid en naleving van die spelregels voldoen aan de verwachtingen die de belanghebbenden daarover hebben uitgesproken. 

3. Vindbaarheid en bereikbaarheid 
De gebiedspartijen willen graag een vindbaar gebied: potentiële bezoekers weten dat het gebied er is, waar het is en wat er is. Bij 
bereikbaarheid gaat het om de wijze waarop en het gemak waarmee gebruikers het gebied kunnen bezoeken. Wanneer vindbaarheid en 
bereikbaarheid goed zijn geregeld, wordt het gebied en de voorzieningen die daar aanwezig zijn ook beter benut.  

4. Voorzieningen en initiatieven  
Het thema voorzieningen en initiatieven heeft betrekking op wat er in het gebied te vinden is, voor wie het aantrekkelijk is, hoeveel er van is 
en of het op de juiste plek staat. Het kan ook gaan over of er juist voorzieningen ontbreken, of hoe voorzieningen in het gebied passen. 
Wanneer het aanbod- en voorzieningenniveau van goede kwaliteit is, zullen bezoekers vaker terugkeren of er anderen mee naartoe nemen. 

Resultaat 
De kansen die we hebben opgehaald zijn verwerkt tot concrete acties. Ook heeft dit een eerste aanzet voor een zoneringskaart opgeleverd. 
Deze staan op de volgende vijf pagina’s. Het ontwikkelperspectief wordt gevormd door het samenstel van de acties en de zonering. Deze 
worden in de komende periode nader uitgewerkt in samenwerking met alle belanghebbenden.

Vier hoofdthema’s
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Acties en resultaten DNA
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Gemengd gebied: Wonen en ondernemen

Deze kaart is in groter formaat toegevoegd als bijlage

Waterlinie: potentieel UNESCO-werelderfgoed

ZONERINGSKAART

3Resultaten belangenverkenning
DNA - Belangen van mensen worden soms geraakt door veranderingen. Dat roept weerstand op. Door vooraf belangen te onderzoeken, kan 
weerstand worden verminderd. De afbeelding hiernaast laat zien waar in de belangenverkenning de verschillende elementen van het DNA van 
het gebied zijn gevonden. Aan de hand van de zes elementen van het DNA van Noorderpark Ruigenhoek wordt hieronder uitgelegd waar dit 
DNA is gevonden en welke kernwaarden we in het gebiedsproces meenemen vanuit de verschillende elementen van het DNA. Met 
belanghebbenden wordt dit resultaat bij de eerste bijeenkomst in het gebiedsproces besproken en waar nodig bijgesteld. 

Cultuurhistorie - Kenmerkend Hollands Weidelandschap en het potentieel UNESCO-werelderfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie. Kernwaarden 
zijn het beleefbaar maken van deze waardevolle cultuurhistorie -forten, bunkers én inundatiegebied- door deze toegankelijk te maken en het 
verhaal te vertellen. We willen de Nieuwe Hollandse Waterlinie beter benutten als identiteit van het gebied. 

Recreatie - De als recreatiegebieden ingerichte delen van Noorderpark Ruigenhoek. Kernwaarden zijn het beter benutten van deze gebieden, 
het verbeteren van het aanbod, zorg dragen voor een goede inpassing in de omgeving en het verduurzamen van het huishoudboekje van de 
recreatievoorzieningen. Functies, thema’s of initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de gebiedspartijen worden 
gekoppeld aan de zones. Dit alles gebeurt in samenspraak met belanghebbenden. De gebiedspartijen gaan het hieruit ontstane 
toekomstbeeld faciliteren met beleid, energie, middelen, passende ruimte en/of voorzieningen. 

Natuur - De als natuur bestemde delen van Noorderpark Ruigenhoek, maar ook de voor recreatie of cultuurhistorie bestemde delen van -met 
name- het Gagelbos worden door sommige belanghebbenden aangemerkt als waardevol voor natuurwaarden. Sommige van deze delen liggen 
in de Ecologische Hoofdstructuur (tegenwoordig Natuur Netwerk Nederland) Sommige belanghebbenden zien in het Gagelbos de als recreatie 
bestemde delen liever als te beschermen natuur, terwijl anderen juist de afgesloten natuur liever zouden willen kunnen beleven. Deze 
tegenstelling is soms lastig. Kernwaarden: natuur wordt versterkt in het natuurdeel, maar mag ook wat meer worden los gelaten in het 
recreatiedeel. Natuur mag er zijn en worden beleefd. Dat kan ook door educatie. 

Woongebied - De zones met een woonbestemming, vooral Gageldijk, Ruigenhoeksedijk en Kanonsdijk/Antoniedijk. Kernwaarden: voor 
bewoners van het gebied is privacy, rust en veiligheid belangrijk. Deze onderwerpen krijgen extra aandacht. De gebiedspartijen betrekken 
bewoners in de kaders voor planvorming. 

Ondernemingsruimte - Verspreid in het gebied liggen plekken waar ondernemingen gevestigd zijn. Kernwaarden: ondernemers voegen waarde 
toe aan de omgeving, en het Noorderpark Ruigenhoek voegt in veel gevallen waarde toe aan de ondernemingen. Voor zittende ondernemers is 
het van belang dat nieuwe ondernemingen wat toevoegen aan het gebied, dus niet meer van het zelfde. Zittende ondernemers willen niet 
worden beperkt in hun bedrijfsvoering door veranderingen in Noorderpark Ruigenhoek. De gebiedspartijen gaan actief op zoek naar 
ondernemers die met nieuwe initiatieven waarde toevoegen aan de recreatieve en/of cultuurhistorische kenmerken van het gebied. De 
gebiedspartijen betrekken in het gebied gevestigde ondernemers in de kaders voor planvorming. 

Water - In het gebied speelt water zichtbaar, maar ook minder zichtbaar een belangrijke rol: kanoroutes, zwemwater, inundatiegebied van de 
NHW, waterwingebied voor de wijde omgeving, peilbeheer voor droge voeten zijn enkele voorbeelden. Kernwaarden: de kwaliteit van het gebied 
heeft een directe relatie met de kwaliteit van ons oppervlakte- en drinkwater. We betrekken Vitens en de waterschappen om het verhaal van 
water in Noorderpark Ruigenhoek te vertellen en beleefbaar maken.
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Set van richtlijnen en regels - Er is behoefte aan duidelijkheid. Wat mag er wel en niet in Noorderpark Ruigenhoek. Waar mag je wel/niet 
zwemmen? Waar moeten honden los/moeten ze aangelijnd? Voor wie is dit pad bedoeld? Als ik iets wil organiseren, wat mag er dan en bij wie 
moet ik dan zijn? Als ik een klacht of suggestie heb, tot wie kan ik mij dan wenden? Deze duidelijkheid kan worden bereikt met een voor iedereen 
begrijpelijke set aan richtlijnen en regels. Daarbij borgen de gebiedspartijen leerervaringen uit het verleden, met name ten aanzien van 
vergunningverlening en communicatie rondom evenementen. Actueel gebruik is leidend bij visievorming en regelvorming: uitgangspunt is liever 
goed en veilig regelen wat toch gebeurt dan het te verbieden. Waar nodig wordt in het gebied zichtbaar gemaakt wat wel en niet wenselijk of 
toegestaan gedrag is. De gebiedspartijen borduren voort op de resultaten uit de belangenverkenning en werken samen met belanghebbenden 
aan deze set van richtlijnen en regels. In het gebied zijn regels vanuit twee gemeenten geldend. de gebiedspartijen gaan onderzoeken of het 
zinvol en mogelijk is om die sets aan regels gelijkluidend, en daardoor overzichtelijker te maken  
 
Tegengaan van ongewenst gedrag - De gebiedspartijen gaan met elkaar in gesprek over de mogelijkheden zij zien om ongewenst gedrag in het 
gebied tegen te gaan. Dat kan door inrichting aan te passen, maatregelen te nemen die gedrag positief beïnvloeden of door het toezicht in het 
gebied te verbeteren.  

Sturende spelregels - De gebiedspartijen werken samen met belanghebbenden een gedragen ontwikkelperspectief: waar het heen moet en 
wanneer. In het participatieproces vragen de kwartiermakers de belanghebbenden om hun advies aan de gebiedspartijen. De kwartiermakers 
verwerken dat samen met de gebiedspartijen tot een ontwikkelperspectief. Dat ontwikkelperspectief wordt in de zomer van 2017 aangeboden 
aan bestuurders om er een besluit over te nemen. Dit ontwikkelperspectief vormt na vaststelling de leidraad voor ontwikkelingen in het gebied.  

Communicatie - De gebiedspartijen hanteren als uitgangspunt dat we van elkaar kunnen leren door transparantie. Dat geldt voor burgers, 
overheden, gebruikers en initiatiefnemers. Er wordt dus altijd transparant gecommuniceerd over wat men wil bereiken, ook als dat over 
financiën gaat. De gebiedspartijen communiceren naar de omgeving waar zij mee bezig zijn en waarom. Het gaat om het gehele gebied en de 
korte, zowel als de lange termijn. De gebiedspartijen leggen verbanden tussen initiatiefnemers en bewoners of ondernemers. Belanghebbenden 
kunnen altijd vragen om verduidelijking of hun grenzen aangeven. Hiervoor creëren de gebiedspartijen een makkelijk vindbaar en bereikbaar 
aanspreekpunt; het gebiedsmanagement. 

Spelregels - De gebiedspartijen en belanghebbenden maken afspraken over de normen en waarden die alle betrokkenen onderling hanteren. 
Voorbeelden zijn:  Afspraak is afspraak. Wie A zegt, moet ook B zeggen. We blijven altijd met elkaar in gesprek, ook als we het niet eens kunnen 
worden.   

Financiën - De gebiedspartijen willen dat het gebied wordt gebruikt voor leuke activiteiten, en begrijpen dat het niet altijd wenselijk is om dat 
gebruik te belasten met leges of andere kosten. Dit werkt volgens betrokken remmend op de totstandkoming van die initiatieven, hoe laag die 
kosten ook zijn. De gebiedspartijen gaan met elkaar in gesprek of er een balans te vinden is tussen stimuleren van initiatieven en een gezonde 
exploitatie of kostenverhaal. De gebiedspartijen hanteren het uitgangspunt dat de beheerslasten van het gebied per saldo niet mogen stijgen.

Acties en resultaten spelregels3Resultaten belangenverkenning
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Vindbaarheid - We gaan werken aan het verbeteren van de vindbaarheid van voorzieningen in het gebied, de sense of place van bezoekers 
(waar ben ik, waar kan ik heen?). Dat doen we door samen met de gebiedspartijen en belanghebbenden een plan te maken wat er voor zorgt 
dat bezoekers weten a) waar ze zijn, b) waar ze een volgende interessante bestemming vinden en c) hoe lang of hoe ver is dat lopen of 
fietsen? Waarschijnlijk in de vorm van plaats- en routemarkeringen, bewegwijzering en een plek voor online vindbaarheid van activiteiten en 
voorzieningen. Voor dit laatste willen we een plan maken wat ingaat op bijvoorbeeld een gebiedswebsite, online activiteitenkalender, 
Facebookpagina, Youtube-kanaal,  communityvorming etc. Dit biedt kansen voor het verbeteren van het gebruik van het gebied. 

Verbeteren gebruik - We inventariseren de opties voor online informatievergaring in het gebied (routes, Sportify, cultuurhistorie, 
lesprogramma’s etc. Hiervoor gaan we met leveranciers van dit soort software en initiatiefnemers zoals (sport, natuur) verenigingen, scholen 
en instituten in gesprek. Omdat we het niet theoretisch willen houden, gaan we gebruikers en initiatiefnemers actief uitnodigen om het gebied 
op een andere manier te beleven of beleefbaar te maken. 

Bereikbaarheid - We gaan werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid. We gaan verkennen hoe we de bereikbaarheid van het gebied via 
en over de NRU kunnen verbeteren. Dit doen we door in gesprek te gaan met de projectorganisatie van de opwaardering NRU van de 
gemeente Utrecht. Ook maken we (potentiële) bezoekers duidelijk hoe ze het gebied kunnen bereiken. Dat doen we door samen met de 
gebiedspartijen en belanghebbenden een plan te maken wat er voor zorgt dat bezoekers beter weten hoe ze in het gebied komen. 
Waarschijnlijk in de vorm van routemarkeringen, bewegwijzering en een plek voor online vindbaarheid. Ook willen we werken aan 
aantrekkelijke en duidelijk herkenbare entrees voor het gebied.  

Mobiliteit - Overlast door mobiliteit is een aandachtspunt bij bij evenementen. Samen met overheden, organisatoren en bezoekers van 
evenementen en belanghebbenden in het gebied zorgen we voor afspraken over hoe we dat maatwerk vormgeven. Het uitgangspunt van de 
overheden is dat er niet fors wordt geïnvesteerd in de infrastructuur in het gebied, zoals aanleggen of verbreden van wegen. 

Acties en resultaten vindbaarheid en bereikbaarheid3Resultaten belangenverkenning
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Doelgroepen - In het onderzoek van de gebiedspartijen is onderzocht welke doelgroepen zij willen gaan bedienen met aanbod in het 
Noorderpark. Dit zijn vooral mensen die ondernemend zijn of cultureel geïnteresseerd, of die een gezellig dagje uit willen met vrienden of 
familie. Waar mogelijk worden ook de beoogde doelgroepen betrokken in de planuitwerking. 

Voorzieningenniveau - Verandering kost tijd. Er is nu al behoefte aan een hoger voorzieningenniveau. De gebiedspartijen maken een plan om 
waar nodig zo spoedig mogelijk de basisvoorzieningen in het gebied op peil te brengen. Dat wil zeggen: sanitair en drinkwater in het gebied. In 
het ontwikkelperspectief wordt de wens voor meer horeca (divers aanbod, geografisch gespreid) in het gebied meegenomen. Dit liefst in 
combinatie met een of meer trekkers in het gebied; en dat mag ook best wel ambitieus. Uiteraard wordt met de voorzieningen aangesloten op 
wat de belangrijkste doelgroepen zoeken.  

Welkom in Noorderpark Ruigenhoek - De gebiedspartijen maken met hun acties duidelijk dat zij graag mensen ontvangen in het gebied. Dit 
doen zij door mensen uit te nodigen, te verwelkomen en voor hen te zorgen als ze in het gebied zijn. In eerste instantie zullen kwartiermakers 
samen met ondernemers en initiatiefnemers dit organiseren, na verloop van tijd gaan de ondernemers en initiatiefnemers dit zelf organiseren 
naar gelang hun behoeftes. 

Verbinden voorzieningen - De gebiedspartijen maken een plan voor een verbeterd netwerk van paden en voorzieningen; samen vormen zij de 
basis voor een leuke dag uit. Aandachtspunt is het beter verbinden van Gagelbos en Ruigenhoekse Polder. Ook de verschillende elementen 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden met elkaar verbonden. 

Benut aanwezige energie - Uit de belangenverkenning is gebleken dat er veel mensen zijn die een initiatief uitvoeren, of iets nieuws willen 
introduceren in Noorderpark Ruigenhoek. De gebiedspartijen benutten deze energie als deze past binnen de ambities van het gebied. Veel 
mensen hebben laten zien dat zij zeer betrokken bij het wel en wee van het gebied.  De gebiedspartijen betrekken hen bij het werken aan een 
goede toekomst voor Noorderpark Ruigenhoek. De kwartiermakers helpen de ideeën en initiatieven van betrokken graag verder. Belangrijk is 
wel dat de boodschap hierbij is dat belanghebbenden zelf aan zet zijn.

Acties en resultaten voorzieningen en initiatieven3Resultaten belangenverkenning
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Natuur: versterken en beleven

Recreatie in landschappelijke / natuurlijke context: versterken 

10

Denkrichtingen 
+ leisure 
+ horeca 
+ educatie

Denkrichtingen 
+ cultuur 
+ verblijf

Gepland 
+ leisure 
+ horeca 
+ educatie

Denkrichtingen  
+ cultuur 
+ werken 
+ verblijf 
+ horeca

Denkrichtingen 
+ kiosk 
+ buitensport  
+ verenigingen

Gepland 
+ oefengolfbaan 
+ sport 
+ horeca

Aanzet ontwikkelperspectief4 Projecten Noorderpark Ruigenhoek

Uitleg kaart - Het ontwikkelperspectief is niet een stedenbouwkundige kaart waarop exact alle nieuwe functies in het 
gebied staan aangegeven. Het is een denkrichting en leidraad voor een proces om tot een gedragen visie op de 
ontwikkelingen in het gebied te komen. En knelpunten te helpen oplossen. Hierover gaan de gebiedspartijen graag 
met u als belanghebbende in gesprek. Welke aard en omvang van nieuwe functies en initiatieven passend is in het 
gebied, wordt verkend via workshops in het participatieproces. 
Op deze kaart wordt deze denkrichting weergegeven. De kleuren en lijnen op deze kaart zijn niet allemaal hard. Dat is 
een bewuste keuze omdat de gebiedspartijen in de komende periode samen met de belanghebbenden aan de 
invulling en inkadering  gaan werken.

Recreatieve en cultuurhistorische voorzieningen en activiteiten toevoegen
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Acties 2017

Kwartiermakers: inzet Waarmaker en Feestelijk leider  - De belangenverkenning heeft geleid tot veel ideeën en energie. Elk gesprek leidt weer tot 
aanknopingspunten en suggesties voor het vervolg. De vijf gebiedspartijen willen het ijzer smeden wanneer het heet is. Om in het Noorderpark 
op korte termijn kansen te verzilveren, hebben gebiedspartijen besloten dat er kwartiermakers in het gebied nodig  zijn.  
Lara Simons en Laurens Roose werken in 2017 via een actief gebiedsproces waarin alle belanghebbenden worden betrokken en geactiveerd, 
samen met de gebiedspartijen aan realisatie van de gezamenlijke gebiedsdoelstellingen. Dit doen de kwartiermakers door samen met de 
gebiedspartijen de resultaten van de belangenverkenning om te zetten naar concrete resultaten op korte en op lange termijn voor Noorderpark 
Ruigenhoek.  

Programmeren: activiteiten en voorzieningen realiseren - De kwartiermakers gaan samen met gebiedspartijen en belanghebbenden Noorderpark 
Ruigenhoek al in 2017 leuker maken. Dit doen de kwartiermakers door op zoek te gaan naar nieuwe activiteiten en (tijdelijke) voorzieningen en te 
helpen deze mogelijk maken. De kwartiermakers organiseren ook workshops en bijvoorbeeld placemakingsessies. Daarnaast werken de 
kwartiermakers aan het scheppen van voorwaarden (zoals soepele vergunningverlening). Nieuwe activiteiten zijn welkom wanneer zij op 
passende wijze bijdragen aan de kwaliteit van het gebied, leuke en positieve reuring, leerervaringen en hopelijk ook extra inkomsten bieden. 

Ontwikkelen: werken aan ruimte voor nieuwe initiatieven en werven - Om Noorderpark Ruigenhoek op langere termijn te verbeteren, zal het ook 
nodig zijn om over de horizon heen te kijken. De kwartiermakers gaan namens de vijf gebiedspartijen werken aan het creëren van 
randvoorwaarden en ruimte voor nieuwe, passende initiatieven. 

Communicatie en gebiedsmarketing - Om de bekendheid van Noorderpark Ruigenhoek en de mogelijkheden in het gebied te vergroten, wordt 
gewerkt aan gebiedscommunicatie en -marketing. Geïnteresseerden worden periodiek op de hoogte gehouden van wetenswaardigheden door 
middel van een digitale nieuwsbrief. De uit de belangenverkenning verkregen activiteitenkalender met alle activiteiten die in het gebied 
plaatsvinden is actueel en wordt continu bijgewerkt en gecommuniceerd via (sociale) media. Uitnodiging(en) met duidelijke doelen en spelregels 
naar initiatiefnemers om nieuwe initiatieven aan te dragen worden actief verspreid. De communicatie-uitingen van Noorderpark Ruigenhoek 
krijgen een eigen ‘look & feel’ die aansluit op het DNA van het gebied. 

5 Routeplanner
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Gebiedsproces
Aanpak gebiedsproces - De kwartiermakers gaan namens de gebiedspartijen het gebied weer in. De toonzetting is dat de Kwartiermakers de in 
de belangenverkenning gevormde kijk op het gebied willen controleren bij belanghebbenden. Ook gaan de Kwartiermakers ophalen hoe 
belanghebbenden betrokken willen worden in het participatieproces, welke onderwerpen zijn belangrijk? De gebiedspartijen gaan in 2017 in 
twee of drie bijeenkomsten -afhankelijk van de behoefte- samen met alle belanghebbenden: 
• Afspraken maken over de spelregels in het participatietraject. Hoe gaan we met elkaar om? Wat verwachten we van elkaar? We maken 

duidelijk wat uitgangspunten zijn voor het proces en waar belanghebbenden een stem in hebben 
• Controleren. Dat wat we hebben opgehaald controleren we: Is dit het? Wat kunnen we toevoegen? Dit begint bij de zonering van het gebied 

en het vaststellen van de kernwaarden van deze zones. 
• Koers bepalen. Vaststellen welke ontwikkelgebieden er binnen Noorderpark Ruigenhoek liggen en wat de  ontwikkelrichtingen van die 

ontwikkelgebieden zijn op basis van de kernwaarden. 
• Kaders voor de invulling aftasten. Filteren van functies en activiteiten die voldoen aan de uitgangspunten, bijdragen aan de doelstellingen 

voor het gebied en die als passend worden ervaren in het gebied 
• Maat en schaal aftasten. Ophalen welke eigenschappen (zoals maat en schaal) voor nieuwe functies en activiteiten wenselijk zijn, om zo in 

de nabije toekomst initiatiefnemers uit te dagen om met passende ideeën te komen.  

Resultaten eerste bijeenkomst - Deelnemers weten:  
• Waarom de gebiedspartijen initiatief hebben genomen om dit gebiedsproces op gang te brengen & wat dat tot nu toe heeft opgeleverd  
• De reacties op resultaat tot nu toe worden als advies naar de gebiedspartijen gebracht. 
• Eigen initiatief belanghebbenden is noodzakelijk om gebiedsproces vorm te geven en worden ondersteund door de Kwartiermakers  
• Er is geen (uitvoerings)budget, maar we kunnen wel gezamenlijk ingangen verkennen om budgetten te regelen.  

Resultaten participatieproces - De input van de belanghebbenden over de ontwikkelvisie wordt medio 2017 door de kwartiermakers verwerkt 
tot een advies aan de gebiedspartijen. Hierin komen aan bod:  
• Duidelijkheid over welke ontwikkelingen wenselijk zijn in gebied.  
• Welke spelregels (geboden) houden we ons met elkaar aan in NP-RH? 
• Oprichting van werkgroepen die ondersteund worden door de Kwartiermakers 

En het allerbelangrijkste: de gebiedspartijen gaan aan de slag! Dat betekent concreet dat zij al in 2017 een aantal nieuwe no-regret initiatieven 
mogelijk willen helpen maken.

5 Routeplanner
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Beoogde resultaten gebiedsproces 2017

De beoogde resultaten op maatschappelijk vlak zijn de volgende: 
• De plek is belangrijker geworden in het dagelijks leven van de bezoekers.  
• Het aantal activiteiten en voorzieningen in het gebied is toegenomen 
• Verschillende functies als natuur, recreatie, cultuurhistorie, wonen, werken vinden naast en met elkaar hun plek in het gebied. 
• Verbindingen tussen activiteiten en voorzieningen zijn verbeterd 
• De hoeveelheid doelgroepen die met aanbod wordt bediend is toegenomen 
• Het aantal bezoekers/bezoeken aan het gebied door het jaar heen is toegenomen 
• De tijd die bezoekers in het gebied doorbrengen is toegenomen. 
• Er is een duidelijkere identiteit van het gebied, waarbij het werelderfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinien en de Stelling van 

Amsterdam een belangrijke rol speelt 
• De waardering voor het gebied in al haar facetten is toegenomen 

De inzet van gebiedsmanagement gaat in 2017 leiden tot de resultaten: 
• Goed bereikbare, herkenbare en aanwezige gastvrouw van het gebied; 
• De activiteitenkalender is actueel, wordt regelmatig bijgewerkt en gecommuniceerd. 
• Uitnodiging(en) met duidelijke doelen en spelregels naar initiatiefnemers om nieuwe initiatieven aan te dragen is gereed en wordt actief 

verspreid.  
• Er zijn nieuwe gebiedspartijen gevonden. Ondernemers, burgers of instellingen; 
• Samen met belanghebbenden participatief werken aan de toekomst van het gebied; 
• Nieuwe opbrengsten die weer kunnen worden ingezet in het gebied. 
• De relatie met belanghebbenden is verbeterd. 
• Het creëren van ruimte voor nieuwe voorzieningen is goed afgestemd en opgestart 
• evt. burgerinitiatieven zijn verbonden aan organisaties die hen kunnen bijstaan (organisatorisch, financieel) in het realiseren van hun 

doelstellingen (KNHM, VSB-fonds, Oranje Fonds etc.) 

….. en misschien is er wel al een stichting ‘Vrienden van het Noorderpark’ in oprichting; deze stichting zet zich in voor het leuker en beter 
maken van het park, in aanvulling op wat de gebiedspartijen doen.

STIP 
(op de horizon)

ROUTE 
(er naartoe)
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Aanzet zonering - bijlage bij pagina 6
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Wonen NHW - potentieel UNESCO werelderfgoed 
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