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Het DNA van Noorderpark-Ruigenhoek
In 2016 hebben de gebiedspartners van Noorderpark-Ruigenhoek 
(gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden en de provincie Utrecht) de handen in een geslagen 
om de recreatiemogelijkheden, –functies en identiteit in het gebied beter 
te laten aansluiten op de wensen van gebruikers, ondernemers en 
bewoners. Ook willen zij dat de recreatieve voorzieningen in het gebied 
duurzaam in stand kunnen worden gehouden. Ze zijn gaan praten met 
belanghebbenden, zijn samenwerkingen aangegaan, zijn een 
gebiedsproces gestart en werken aan het ontwikkelperspectief. 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. In de participatiebijeenkomsten 
kunnen geïnteresseerde betrokkenen met de gebiedspartners 
meedenken over de inhoud van het ontwikkelperspectief. 

Op woensdag 10 en 24 mei vonden er twee  participatiebijeenkomsten 
met een identieke opzet plaats, waarbij er in totaal bijna 100 betrokkenen 
bij Noorderpark-Ruigenhoek bij elkaar kwamen. De aanwezigen bogen 
zich in verschillende workshops over de zoneringskaart (de DNA-
workshop), welke functies en initiatieven passend zijn en welke niet (de 
waardenspel-workshop) en over de belangrijkste thema’s die spelen in 
het gebied.  Ook werden er door de betrokkenen initiatieven, wensen en 
ideeën benoemd en was er ruimte om vragen te stellen over het proces.  
In dit verslag van de twee bijeenkomsten krijgt u een beeld van de 
belangrijkste uitkomsten en discussiepunten die naar voren zijn gekomen 
en wordt inzichtelijk gemaakt hoe het vervolgproces eruit zal zien.

Het DNA van Noorderpark-Ruigenhoek 

Waarden en karakteristieken maken een gebied aantrekkelijk. De 
waarden, karakteristieken en hiermee de identiteit van het gebied liggen 
besloten in het DNA. Om het DNA van het gebied nu, en in de toekomst, te 
beschermen is het belangrijk om een zonering van het gebied op te 
stellen. De aanzet voor de zoneringskaart van Noorderpark-Ruigenhoek 
die is ontwikkeld op basis van een eerdere belangenverkenning is 
hiernaast weergegeven.

Aanmerkingen op de zoneringskaart 
In de workshop die ging over het DNA en de 
kernwaarden van het gebied, hebben de betrokkenen 
aangeven op welke delen zij de kaart wel en niet 
vonden overeenkomen met hun eigen kijk op het 
gebied. Uit deze workshop bleek dat veel betrokkenen 
het in hoofdlijnen eens waren met de voorgestelde 
zoneringskaart. Er werden ook aanmerkingen op de 
kaart genoemd. Voor een aantal aanwezigen was het 
bijvoorbeeld onduidelijk of de kaart een feitelijke, 
actuele situatie beschri jft of een wens- of 
toekomstbeeld. De kaart is bedoeld als uitgangspunt 
voor de gebiedspartijen en als basis voor het 
ontwikkelperspectief. De kaart beschrijft de actuele 
situatie, vandaar dat toekomstige plannen niet 
xxxxxxxxxxxx

staan  weergegeven op de kaart. De aanwezigen gaven 
aan op welke punten de kaart verbeterd kan worden. 
Zo zouden ze bijvoorbeeld graag de huidige en de 
geplande voorzieningen willen terug zien op de kaart, 
zodat zij zich beter kunnen oriënteren. Een andere 
wens was om cultuurhistorie beter zichtbaar te maken 
op de kaart. De Nieuwe Hollandse Waterlinie komt 
onvoldoende naar voren, evenals andere cultuur-
historische elementen zoals het slagenlandschap. Ook  
werd in de workshop de tip meegegeven om de multi-
functionaliteit van gebieden beter weer te geven op de 
kaart. Laat zien dat bijvoorbeeld recreatieruimte kan 
overlappen met ondernemersruimte (zoals het geval is 
bij het zwembad en de camping) en dat de recreatie- 
en cultuurhistorische zone ook natuurwaarden bevat.
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De zoneringskaart zoals die tijdens de workshop is gebruikt. De 
aangepaste kaart zal op de gebiedswebsite worden geplaatst. 
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Het DNA van Noorderpark-Ruigenhoek

De aanwezigen benoemden dat het goed is om te zoneren in 
tijd en seizoenen, zo kan men bijv. beter rekening houden met 
het broedseizoen. Ook is het belangrijk dat op de kaart het 
verschil wordt aangegeven tussen gebieden die openbaar 
toegankelijk zijn en gebieden die dat niet zijn, zoals het 
volkstuinencomplex, de forelvisvijver en de geplande 
oefengolfbaan. Tot slot geeft de kaart een vrij grove zonering; 
ook een fijnere zonering is nodig. Op een meer gedetailleerde 
zoneringskaart kan o.a. worden aangegeven in welke zones 
honden los mogen lopen, welke gebieden een dubbele functie 
hebben en waar nieuwe recreatieve functies zijn gepland.

Toekomstwensen Noorderpark-Ruigenhoek 
Naar aanleiding van het controleren van de zoneringskaart 
kwam een aantal wensen en ideeën ter sprake voor de 
toekomst van het gebied, waaronder:  

- Creëer aantrekkelijke entrees waardoor mensen het gebied 
beter weten te vinden. Mogelijk gecombineerd met een 
bezoekerscentrum voor bezoekers van alle leeftijden. 

- Zorg voor verbindingen tussen interessante deelgebieden 
en voeg routes toe: denk aan een route rondom de forten en 
tussen de kazematten, een kortere verbinding voor 
wandelaars tussen het Gagelbos en de Ruigenhoeksepolder, 
een klompenpad en kanoroutes. Werk ook aan het 
verbeteren van de  verbinding met de stad (het overbruggen 
van de NRU).  

- Creëer een icoon in Noorderpark-Ruigenhoek zodat het 
gebied op de kaart wordt gezet en het gebied een 
(overkoepelende) identiteit krijgt.  

- Voeg ‘trekkers’ aan het gebied toe, zoals horeca. Voeg 
daarnaast ook basisvoorzieningen toe, zoals toiletten, 
prullenbakken en stroompunten. 

- Probeer overbelasting op bepaalde plekken in het gebied in 
het hoogseizoen te voorkomen door het toevoegen van 
functies op goed doordachte andere plekken in het gebied. 

Conclusies en acties DNA 

Uit de DNA-workshoprondes is gebleken dat er behoefte is 
aan een fijnere zoneringskaart met meer nuances. Ook wil  
men naast deze actuele zoneringskaart een ‘toekomstige’ 
zoneringskaart, waarop de geplande functies staan 
aangegeven. 
In de groep werd voorgesteld om verschillende kaarten te 
maken die over elkaar heen gelegd kunnen worden. Het 
ontwikkelen van een meer fijnmazige zoneringskaart kan 
bijvoorbeeld in de vorm van een digitale kaart waarin 
verschillende kaartlagen kunnen worden geselecteerd en in 
beeld gebracht. 
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Wat ‘past’ in Noorderpark-Ruigenhoek? 
Resultaten waardenspel 
In deze workshop werden aanwezigen gevraagd om waarde toe te 
kennen aan potentiële functies en initiatieven. Dit deden zij aan de 
hand van een groot aantal functiekaartjes die ze konden plaatsen 
op een assenkruis met op de ene as: niet passend/passend in 
Noorderpark-Ruigenhoek en op de andere as: levert geld op of kost  
geld voor het gebied. Op deze manier konden de deelnemers 
aangeven welke functies en initiatieven zij graag gerealiseerd 
zouden willen zien in Noorderpark-Ruigenhoek in de toekomst. 

De deelnemers konden kiezen op welk deelgebied zij zich wilden 
focussen. Sommige groepen hebben aan de hand van meerdere 
deelgebieden gewerkt. De meeste deelnemers kozen ervoor om na 
te denken over passende functies en initiatieven in de 
Ruigenhoeksepolder (zone 3 + 5).  Ook werd er in beide 
bijeenkomsten nagedacht over passende functies in het Gagelbos 
(zone 1) en op fort Ruigenhoek (zone 4). Tot slot hebben enkele 
groepen zich gericht op het vinden van passende functies en 
initiatieven voor het gebied als geheel.  

In de workshops hebben de deelnemers zich niet tot nauwelijks 
gericht op zone 2 (het gebied ten noorden van Speelbos Gagelbos) 
en zone 6 (het waterwingebied van Vitens). Deze keuze is logisch, 
gezien de beperkte toegankelijkheid van deze gebieden voor het 
publiek. 

1

Natuurwaarden Cultuurhistorie Wonen

1

2 

3 

4

5

6

Zone 1: het Gagelbos  
Twee groepen hebben zich gedurende de 
workshopsrondes gericht op het passende 
functies in het Gagelbos. De resultaten van deze 
groepen zijn te vinden op pagina 6 van dit verslag. 

Zone 4: Fort Ruigenhoek 
Drie groepen hebben in de workshops gekeken 
naar passende functies voor Fort Ruigenhoek. De 
interpretatie van deze resultaten zijn te vinden op 
pagina 5 van dit verslag. 

Zone 3 + 5: de Ruigenhoeksepolder  
Veruit de meeste groepen richtten zich op de 
combinatie van deelgebied 3 en 5, die samen de 
Ruigenhoeksepolder vormen. De interpretatie van 
de resultaten van tien groepen is te vinden op de 
volgende pagina. 

Noorderpark-Ruigenhoek als geheel  
Tenslotte hebben drie groepen gezocht naar 
passende functies en initiatieven voor Noorder-
park-Ruigenhoek als geheel. Deze uitkomsten zijn 
terug te vinden op pagina 7 van dit verslag. 

3.

2

1

4

6

5
3

Wij zijn Noorderpark-Ruigenhoek! Participatiebijeenkomst Noorderpark-Ruigenhoek, 10 & 24 mei 2017 

De uitkomsten van het waardenspel worden in de volgende gebiedsbijeenkomst op 6 juli door de deelnemers verder uitgewerkt. Samen 
ontleden we de uitkomsten verder aan de hand van de aspecten People, Planet en Profit. Dit doen we om nog beter zicht te krijgen op 
hoe de gevonden functies passen in de verschillende deelgebieden, en waar in het ontwikkelperspectief voor de toekomst van het gebied 
rekening mee gehouden zou moeten worden.  
De resultaten van het gebiedsproces worden door de kwartiermakers verzameld. Deze gebundelde resultaten worden als advies van de 
deelnemers aan het gebiedsproces over het ontwikkelperspectief voorgelegd aan de bestuurders van de vijf gebiedspartijen. De 
bestuurders nemen dit advies mee in de vormgeving van de definitieve versie van het ontwikkelperspectief.



Interpretatie resultaten Ruigenhoeksepolder 
Wat ‘past’ er in de Ruigenhoeksepolder? 
In het groene kader aan de rechter zijde is weergegeven 
welke functies en initiatieven de meeste groepen vinden 
passen in de Ruigenhoeksepolder. Allereerst valt het 
groot aantal sportieve en actieve buitenactiviteiten op, 
met name skate- en bike activiteiten, buitenfitness,  
yoga, paardrijden, kanovaren en bootcamp-clubjes. 
Sportieve activiteiten in een groter groepsverband zoals 
een avondvierdaagse of mud-run vond een aantal 
groepen passend. Ook passen activiteiten en initiatieven 
die te maken hebben met het beleven van erfgoed zoals 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie volgens de meeste 
aanwezigen in het gebied. Veel groepen hebben 
aangegeven dat er in de Ruigenhoeksepolder ruimte is 
voor (nog) een horecagelegenheid, zoals een theehuis of 
een plek waar op een originele, natuurlijke wijze kan 
worden overnacht. Tot slot viel op dat veel deelnemers 
maatschappelijke thema’s als toezicht, vrijwillig 
natuurbeheer en reïntegratie (bv. bij beheer) een plek 
geven in het door hen gewenste toekomstbeeld van het 
gebied. Wanneer het gaat over grootschalige, muziek- 
en festivalachtige activiteiten speelt vooral het aantal 
keer per jaar een rol: slechts één of enkele festivals vindt 
men acceptabel, mede omdat dit financieel bijdraagt aan 
het gebied.  

Ongewenste functies en activiteiten  
De meningen over wat niet past in de Ruigenhoekse-
polder (geplaatst in het rode kader hiernaast) komen 
voor een groot deel met elkaar overeen. Grootschalige 
functies zoals een hotel of wellness-centrum, exclusieve 
functies zoals een luxe restaurant en activiteiten die 
veel geluid veroorzaken zoals quad rijden en 
gemotoriseerde watersport vinden veel deelnemers niet 
passen in het gebied. Ook ‘een hek eromheen’ is niet 
gewenst; het gebied mag gebruikt worden!

4.

1

Natuurwaarden 

Recreatie 

Cultuurhistorie

OndernemenWaterwinning 

Wonen

DNA-zoneringskaart Noorderpark-Ruigenhoek

1

2 

3 

4

5

6

Kano varen Mud run Bootcamp trainingen

Educatie Waterlinie Kunst kazematten Horeca Horeca aan het water Natuurhotel

Toezicht Reïntegratie (bijv. beheer) Weidevogels spotten Skate-activiteit Hardlooprondje

Congrescentrum Groot hotel Luxe uit eten Wellnesscentrum Een hek eromheen

Watersport (gemotoriseerd) Parachute springen Skihal Lifestyle event Quad rijden

5
3

passend 

niet passend 

Wij zijn Noorderpark-Ruigenhoek! Participatiebijeenkomst Noorderpark-Ruigenhoek, 10 & 24 mei 2017 



Interpretatie resultaten Fort Ruigenhoek 
Wat ‘past’ er op Fort Ruigenhoek? 
Drie groepen hebben nagedacht over passende functies 
en activiteiten op Fort Ruigenhoek. De groepen geven 
aan dat het beleven van erfgoed belangrijk is op het fort. 
Dit kan in de vorm van educatie, exposities of door 
(tijdelijke) kunst, in aanvulling met passende horeca 
zoals een kiosk of een bierbrouwerij. Ook bleek dat de 
deelnemers activiteiten en functies die te maken hebben 
met natuurbeleving goed vinden passen op en rondom 
het fort;  hierbij kan je denken aan een rondleiding door 
de boswachter, een uitkijkpunt in de vorm van een 
uitki jktoren of het aanbieden van cursussen 
natuurfotografie. Tot slot wordt het fort gezien als een 
goede plek voor culturele activiteiten zoals kunst-
exposities en (kleinschalige) culturele voorstellingen. 

Ongewenste functies en activiteiten  
Grootschalige functies en activiteiten op Fort 
Ruigenhoek worden als niet passend beschouwd. Dit 
komt overeen met de uitkomsten op de vorige pagina.  

De deelnemers vinden grootschalige bebouwing en 
evenementen zoals een dancefestival niet passen bij de 
historisch en natuurlijk waardevolle locatie. Ook blijkt 
dat een hek rondom het fort als onwenselijk wordt 
gezien; de deelnemers zien graag dat in de toekomst het 
fort toegankelijk is voor publiek. Het bestemmingsplan 
staat toe dat er een verblijfsfunctie op het fort komt. 
Toch blijkt dat deelnemers dit liever niet zien in de vorm 
van een hotel. Het creëren van originele, natuurlijke 
overnachtingsmogelijkheden wordt in veel gevallen wel 
als passend beschouwd. 
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Interpretatie resultaten Gagelbos 
Wat ‘past’ er in het Gagelbos? 
Net als in de andere deelgebieden, vinden de meeste 
deelnemers het Gagelbos een goede plek om de natuur 
en cultuurhistorie te beleven.  

Ook benoemden de aanwezigen activiteiten die passen 
in het Gagelbos, waaronder: 

• Initiatieven met een maatschappelijke aard. 
Activiteiten als (vrijwillig) natuurbeheer, de reïntegratie 
van bepaalde maatschappelijke groepen en NL Doet-
acties; 

• Activiteiten die te maken hebben met verenigingen en 
hobby’s, zoals hutten bouwen, de educatie van 
groepen (kinderen) en teambuildings-activiteiten; 

• Sportieve activiteiten, zoals yoga, hardlopen, kano 
varen en klauteren in een klimbos.  

Tot slot vinden de meeste deelnemers dat er in het 
Gagelbos ruimte is voor een horecavoorziening, 
gecombineerd met openbaar toegankelijke toiletten.  

Ongewenste functies en activiteiten  
Grootschalige activiteiten en functies zoals een 
congrescentrum, groot hotel of wellness-centrum 
worden als onwenselijk gezien in het Gagelbos. Ook 
lifestyle evenementen worden een enkele keer 
aangemerkt als niet passend in dit gebied.  

Veel resultaten die betrekking hebben op het Gagelbos 
komen overeen met die van de Ruigenhoeksepolder. 
Sportieve en actieve activiteiten, (kleinschalige) horeca 
en natuur- en erfgoed worden in beide deelgebieden als 
passend beschouwd; grootschalige en niet openbaar 
toegankelijke voorzieningen als niet passend. 
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Interpretatie resultaten Noorderpark-Ruigenhoek 
Wat ‘past’ en past er niet in Noorderpark-Ruigenhoek? 
Drie groepen hebben zich gebogen over passende en niet 
passende functies en activiteiten in het gebied als geheel. De 
sfeerbeelden aan de linker zijde tonen de resultaten van drie 
groepen. Dit is dus geen samenvatting of totaalbeeld van de 
voorgaande pagina’s. Wat opvalt is dat de resultaten in grote 
mate overeenkomen met de resultaten op de voorgaande 
pagina’s. Ook blijkt dat wanneer de groepen zich richtten op 
het gebied als geheel, activiteiten voor grotere groepen vaker 
als passend werden beschouwd. Voorbeelden van dit soort 
activiteiten zijn een sportevenement voor kinderen of 
scholen, de skateparade of een triatlon.  
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Conclusies en acties waardenspel 
Wat blijkt is dat de resultaten van de verschillende groepen 
die het waardenspel hebben gedaan in grote lijnen met 
elkaar overeenkomen. We kunnen concluderen dat: 
- Vooral de meer kleinschalige functies en activiteiten als 

passend in het gebied worden beschouwd.  
- Veel mensen vinden activiteiten die te maken hebben 

met het beleven van natuur en erfgoed, sportieve 
activiteiten (zowel individuele als in groepsverband), 
maatschappelijke activiteiten en horeca passen in het 
gebied.  

- Grootschalige en ontoegankelijke activiteiten en functies, 
evenals activiteiten die veel geluid en bezoekers met zich 
mee brengen worden vaak als onwenselijk gezien. 
(Muziek) evenementen die slechts een enkele keer 
plaatsvinden worden door ongeveer de helft van de 
groepen geaccepteerd.  

- Ook duidelijk: een grootschalig hotel, skihal, congres-
centrum of nieuwe woningen worden door veel mensen 
als niet passend in het gebied beschouwd! 

De resultaten van het waardenspel worden gebundeld  en 
verder uitgewerkt op de volgende participatiebijeenkomst 
op 6 juli. Een volledige lijst van resultaten van het 
waardenspel zal binnenkort op de gebiedswebsite  
(www.noorderparkruigenhoek.nl) verschijnen. 
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Belangrijkste thema’s 
In de workshops kwam een aantal belangrijke thema’s en 
discussiepunten naar voren die spelen. In onderstaande ‘word 
cloud' zijn deze weergegeven. Hieruit blijkt dat de weergegeven 
thema’s en discussiepunten overeenkomen met de thema’s die 
in de rode draad belangenverkenning worden genoemd, 
waarvan het verslag is terug te vinden op de gebiedswebsite. 
De gebiedspartijen bekijken hoe deze thema’s een plek kunnen 
krijgen in het ontwikkelperspectief 

Ideeën voor initiatieven 
Tijdens de avonden konden mensen aangeven of ze zich voor 
een bepaald onderwerp of thema in het gebied wilden inzetten. 
We zijn blij met de initiatieven die we nu al hebben verzameld:  
- Meedenken over het vergroten van de aantrekkelijkheid van 

het park d.m.v. het toevoegen van actieve recreatie, horeca 
en informatie-voorzieningen (bv. gericht op natuur- en 
cultuur-historie); 

- De ontwikkeling van wandelpaden, fietsroutes en de 
ontsluiting van het gebied, ook wat betreft kanoroutes;

Contact 
Samen met u maken we Noorderpark-Ruigenhoek. Bezoek de 

website van het gebied: www.noorderparkruigenhoek.nl 
Hier kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief en vindt u een 

doorverwijzing naar de facebookpagina van Noorderpark-
Ruigenhoek. Op de gebiedswebsite vindt u ook de rest van de 

gemaakte foto’s op 10 mei.  

Wilt u contact opnemen met de kwartiermakers Lara en Laurens? 
Dan kunt u hen mailen: 

lara@lrau.nl & laurens@lrau.nl 

De participatiebijeenkomsten Noorderpark-Ruigenhoek zijn een 
initiatief van gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de Provincie Utrecht.  

De foto’s in dit verslag zijn in opdracht van LRAU Advies + 
Daadkracht gemaakt door Sebastiaan ter Burg (CC BY 2.0). 

De cartoons zijn gemaakt n opdracht van de Provincie Utrecht door 
Peter Koch van Comic House

Het vervolg 
- Diverse initiatieven gericht op het inzetten op een nieuw 

leven voor de bunkers/kazematten: identiteit aan het gebied 
geven door de kazematten een nieuwe functies te geven 
(bijv. door een kazemat te verbinden aan het skate- en 
bikepark); 

- Aandacht voor het onderhoud en de ligging van ruiterpaden; 
- Meedenken over (de locatie) van  vandaal vriendelijke 

fitnessapparaten; 
- Doorontwikkeling van Skate & Bikepark Ruigenhoek; 
- Opzetten coöperatieve (biologische) zorgboerderij; 
- Kijken of kunst en cultuureducatie op het fort; 
- Buitenschoolse opvang / kinderopvang in het park/fort.  
Bovenstaande initiatieven zijn toekomst ideeën voor het 
gebied, welke initiatieven (kunnen) worden gerealiseerd is nog 
onbekend. Initiatiefnemers worden door de kwartiermakers 
worden ondersteund bij het mogelijk op gang krijgen van hun 
ideeën.  Wie zich wil aansluiten bij een van de genoemde 
onderwerpen of thema's, of zelf een thema wil aandragen, kan 
contact opnemen met kwartiermaker Lara Simons voor meer 
informatie of een doorverwijzing naar een van de boven-
genoemde initiatieven. 

8.

Hoe gaan we verder? 
De grote opkomst van de bijeenkomsten maakt duidelijk dat 

er veel mensen nauw betrokken zijn bij Noorderpark-
Ruigenhoek, en daar zijn we erg blij mee. Namens alle 

gebiedspartners bedanken we dan ook iedereen die aanwezig 
is geweest voor zijn/haar inzet en waardevolle input. Naar 

aanleiding van de bijeenkomsten zijn al interessante 
gesprekken gevoerd en nieuwe onderlinge verbindingen 

gelegd die het gebied sterker kunnen maken.  

Concreet ziet de agenda er nu als volgt uit:  
20 juni: Voor de bewoners die in Noorderpark-Ruigenhoek 
wonen is een extra informatieavond gepland. Tijdens deze 

bijeenkomst wordt door de gedeputeerde Pennarts en 
wethouder Bakker van gemeente De Bilt  meer informatie 

gegeven over het proces en is er voor wie dat nog niet heeft 
gedaan de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het 

concept ontwikkelperspectief.  
6 juli: Tijdens deze avond worden de verwerkte resultaten van 
alle eerdere bijeenkomsten gedeeld en gecontroleerd en wordt 

het vervolg uitgezet.  
Wij kijken er naar uit u op 20 juni of 6 juli weer te ontmoeten! 
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