
Wij zijn Noorderpark-Ruigenhoek! Inzicht in de ruimtelijke kaders 

Recreatieve beleidsdoelen provincie Utrecht 
Utrecht is in Nederland, samen met Flevoland, de provincie waar 
de bevolking de komende decennia het sterkst toeneemt. Nu al 
is er lokaal sprake van tekorten aan recreatieve gebieden. In de 
rapportage ‘Visie Recreatie en Toerisme 2020’ staan de 
gebiedsgerichte opgaven van de provincie Utrecht op het gebied 
van recreatie vermeld. Dit zijn: 
• Het Recreatief hoofdnetwerk (RHN) versterken en bewaken: 

o.a. door een samenhangend aanbod van attracties 
toegankelijk en beleefbaar te maken en het gebruik en de 
beleving van erfgoedlocaties  te versterken. 

• Recreatiedruk accommoderen: o.a. door het ontwikkelen van 
aantrekkeli jke gebieden dicht bij de stad en een 
gedifferentieerd aanbod aan horeca en attracties.  

• Vernieuwing in de natuur (NNN, voorheen EHS): o.a. door het 
creëren van een vitale NNN door publiekszonering (druk/
minder druk). 

• Landschap beter beleven: o.a. door het creëren van 
aantrekkelijk wandel-, fiets- en vaarroutes en meer 
mogelijkheden voor (agrarische) ondernemers.

Provinciale beleidskaders en -doelen 
Recreatieve beleidskaders provincie Utrecht 
In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) is de 
recreatieve zonering van Noorderpark Ruigenhoek vastgesteld 
(zie kaart 1). Op de kaart is te zien dat het gehele gebied is 
aangemerkt als recreatiezone. Zowel het oostelijk deel als het 
westelijk deel van Noorderpark-Ruigenhoek (de paarse cirkels op 
de kaart) zijn bovenlokaal dagrecreatieterrein. Het beleidskader 
is: 
• Voor het exploitabel houden van bovenlokale dagrecreatie-

terreinen kan het nodig zijn voorzieningen en ontwikkelingen 
toe te staan die inkomsten kunnen genereren. Bijvoorbeeld 
horeca, groepsaccommodatie, verblijfsrecreatie, leisurevoor-
zieningen en andere commerciële activiteiten die passen bij 
de aard en de kwaliteit van de terreinen. 

• Nieuwe, ruimtevragende bovenlokale dagrecreatievoor-
zieningen (openlucht zwemwater,verbli jfsrecreatie, 
wandelgebieden) mogen de bestaande recreatieve 
routestructuren niet in de weg staan.

Natuurlijke beleidskaders provincie Utrecht 
Het gebied heeft veel landschappelijke en ecologische kwaliteit 
en is daarom voor een deel onderdeel van het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN, zie kaart 5). De PRS zegt dat het NNN een 
belangrijke functie voor recreatie heeft. Die recreatieve functie 
wil de provincie behouden en waar nodig versterken. Dit mag 
echter niet leiden tot een toenemende versnippering van het 
NNN. Daarom maakt de provincie binnen het regime “nee, tenzij” 
een uitzondering voor verblijfs- en dagrecreatieterreinen. Voor 
ontwikkelingen binnen deze terreinen hoeft alleen gekeken te 
worden naar actuele natuurwaarden en niet naar potentiële 
waarden. De provincie hecht belang aan goede voorzieningen 
voor recreatief medegebruik, zoals wandelen en fietsen, mits 
passend in een duidelijke zonering in relatie tot het functioneren 
van het NNN.

Cultuurhistorische beleidskaders provincie Utrecht 
Heel Noorderpark-Ruigenhoek valt onder de Cultuurhistorische 
hoofdstructuur (CHS, zie kaart 2. Het provinciaal beleid is het 
behouden van de kwaliteit van de cultuurhistorische structuur 
en streven naar een betere beleefbaarheid ervan. Hiervoor werkt 
de provincie samen met gemeenten. Gemeenten stellen bij 
planontwikkeling voorwaarden op basis van de cultuur-
historische samenhang, gericht op het in stand houden en 
versterken van de cultuurhistorische waarden.

Cultuurhistorische beleidsdoelen provincie Utrecht 
In de PRS stelt de provincie Utrecht dat zij de kernkwaliteiten 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie willen behouden en 
versterken. Deze kernkwaliteiten zijn (1) het samenhangend 
stelsel van forten, dijken, kanalen en inundatiekommen; (2) het 
groen en overwegend rustig karakter; en (3) de openheid van het 
landschap. Bij ontwikkelingen in het landschap van de NHW 
stelt de provincie het zichtbaar maken en behouden van het 
systeem van de NHW centraal. In 2019 hoopt de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie op de werelderfgoedlijst te komen. Dat is 
belangrijk voor het behoud en de ontwikkeling van de forten en 
voor het toerisme.

Beschermingszone drinkwater 
Een deel van Noorderpark-Ruigenhoek is aangemerkt als 
beschermingszone drinkwater-winning (zie kaart 4).  Dit houdt 
in dat gemeenten bij nieuwe ontwikkelingen aandacht moeten 
hebben voor grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. Uitgangspunt 
voor het beleid is dat bestemmingen in deze gebieden in 
harmonie zijn met het waterwinbelang en het waterwinbelang 
niet schaden. 

Landschappelijke beleidskaders provincie Utrecht 
Heel het gebied maakt onderdeel uit van het landschap Groene 
Hart, dat heel het oostelijk deel van de provincie Utrecht omvat 
(zie kaart 3).  De PRS beschrijft de kernkwaliteiten van het 
Groene Hart: openheid, het (veen)weidekarakter, landschap-
pelijke diversiteit en rust & stilte.  De kernkwaliteiten hebben in 
de verschillende deelgebieden van het Groene Hart verschillende 
accenten. Bij ontwikkelingen in het landschap van het Groene 
Hart staat het bevorderen van de diversiteit op het schaalniveau 
van de verschillende typen landschap centraal. Daarbij dienen de 
kernkwaliteiten gerespecteerd en benut te worden om de 
contrasten tussen de verschillende typen landschap te 
behouden. Enkel en alleen het accent leggen op rust en stilte 
doet geen recht aan het Groene Hart. Het waarborgen van rust 
vraagt ook het bieden van ruimte voor vormen van dynamiek. De 
PRS vraagt dus zorgvuldig om te gaan met de open, lege ruimte 
en de dynamiek te concentreren 
in de zones.

Wilt u meer inzicht in de PRS? Kijk dan op https://www.provincie-
utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/provinciale-0/provinciale/  

voor de volledige visie en de kaarten. 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/provinciale-0/provinciale/
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Geldend planologisch kader De Bilt  
Voor het plangebied gelegen in de gemeente De Bilt geldt het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied Maartensdijk 2012’. De 
uitsnede van het bestemmingsplan is zichtbaar op kaart 6.  
In het bestemmingsplan van De Bilt staat: 
• Recreatiegebied Ruigenhoek heeft als functie ‘dagrecreatie’. 

Het gebied mag worden gebruikt voor bestaande 
dagrecreatieve voorzieningen, de aanleg en het gebruik van 
voet-, fiets- en ruiterpaden, picknickplaatsen, parkeerplaatsen 
voor maximaal 20 motorvoertuigen, en vergelijkbare 
voorzieningen. Ook mogen gebouwen ten behoeve van toilet- 
en beheer-voorzieningen, een cafe of restaurant en kiosken 
worden gerealiseerd. 

• Fort Ruigenhoek is bestemd als ‘Gemengd’. De grond van het 
fort is bestemd ten behoeve van: vestingwerk, kleinschalige 
culturele, recreatieve, educatieve en museale functies, 
mogelijk gecombineerd met ondergeschikte horeca. Het 
college van gemeente De Bilt kan op basis van het bestaande 
bestemmingsplan bepalen of het fort ook mag en kan worden 
gebruikt als hotel, pension en/of restaurant/café. Het college 
zal het belang van het behoud en herstel van de natuurlijke, 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het fort 
afwegen.  

• Nabij Fort Ruigenhoek moet de herkenbaarheid van het 
(voormalige) vrije schootsveld en inundatiegebied zichtbaar 
blijven en worden beschermd.  

• Delen van het Gagelbos/Gagelpolder zijn bestemd als natuur 
(donkergroen) en mogen gebruikt worden voor dagrecreatie. 

• Er wordt gewerkt aan een golfbaan met horeca aan de 
oostzijde van het plangebied.

Geldend planologisch kader Utrecht  
Voor het plangebied gelegen in de gemeente Utrecht geldt het 
bestemmingsplan ‘Overvecht-Noordelijke stadsrand’. De 
uitsnede van het geldend bestemmingsplan is zichtbaar op 
kaart 7.  
In het bestemmingsplan van Utrecht staat: 
• Binnen de bestemming ‘Recreatie’ zijn extensieve 

openluchtrecreatie (geen verblijfsrecreatie) en kleinschalige 
dagrecreatievoorzieningen mogelijk. 

• Gebouwen zijn alleen toegestaan als het toiletgebouwen zijn 
en bij de volkstuinen zijn kassen en schuurtjes toegestaan 
van beperkte omvang. 

• De skatebaan, volkstuinen, golfbaan en parkeerterrein zijn 
toegestaan op de plek waar ze nu al zijn.

Externe veiligheid  
Aan de rand van Noorderpark-Ruigenhoek liggen twee bedrijven 
die veiligheidsrisico’s met zich mee brengen (zie kaart 8). Dit zijn 
het tankstation van BP en het tankstation van de firma Iesberts. 
Deze bedrijven vallen onder het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (BEVI). Het doel van het BEVI is om mensen in de 
buurt van een bedrijf met gevaarlijke stoffen te beschermen. Bij 
een omgevingsvergunning milieu, of een ruimtelijk besluit rond 
zo'n bedrijf moet het bevoegd gezag rekening houden met 
veiligheidsafstanden ter bescherming van individuen 
(plaatsgebonden risico) en groepen personen (groepsrisico). 
De aanwezigheid van een bedrijf dat veiligheidsrisico’s met zich 
meebrengt houdt in dat: 
• Er rekening gehouden moet worden met het aantal personen 

dat zich binnen het invloedsgebied rondom het bedrijf mag 
bevinden, wegens de kans op een ongeval met een risicobron; 

• Er op deze gronden geen nieuwe kwetsbare en beperkt 
kwetsbare objecten zijn toegestaan en geen uitbreiding van 
bestaande kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 
toegestaan. Kwetsbare objecten zijn bijvoorbeeld woningen, 
ziekenhuizen, scholen en dagopvang en kampeer- en 
verblijfsterreinen. Speel- en l igweides, skatebaan, 
dagcamping, visvijver, voetbalveld en speeltuin worden als 
beperkt kwetsbare objecten beschouwd. 

In het geval van de Firma Iesberts, moet voor nieuwe functies 
binnen de buitenste rode cirkel een beoordeling voor het 
groepsrisico worden uitgevoerd. 

Gemeentelijke beleidskaders en -doelen 

Structuurvisie De Bilt  
De gemeente De Bilt zet haar landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten in om haar positie 
als recreatief buitengebied voor de regio verder te versterken. Deze recreatieve functie van de 
gemeente wordt nog belangrijker als blijkt dat de noordelijke Randstad verder zal groeien. Recreatie 
hangt volgens de structuurvisie en het Bilts Manifest nauw samen met het ‘verleiden’ van mensen 
van buitenaf en vanuit de eigen gemeente, om de cultuurhistorische en landschappelijke 
kwaliteiten van de gemeente te ervaren en beleven. Dit vraagt om aantrekkelijke fiets- en 
wandelroutes, rustpunten en verblijfsmogelijkheden en het verder toegankelijk maken van de 
historische landschappen. In de visie staat beschreven dat alle vormen van recreatie zorgvuldig 
ingepast dienen te worden binnen de bestaande landschappen en zonder dat dit ten koste gaat van 
cultuurhistorische elementen. Het op de kaart zetten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het 
zichtbaar en beter beleefbaar maken van de forten sluit daar op aan. 

Structuurvisie Utrecht  
In de nabije toekomst komt er veel op Utrecht af waardoor de stad blijft groeien. De structuurvisie 
moet ervoor zorgen dat dat het tempo waarmee de stad en haar inwoneraantal groeit, niet leidt tot 
groeipijnen. Een groeiende bevolking betekent ook meer behoefte aan recreatiemogelijkheden in en 
rondom de stad. De structuurvisie benoemt dat de stadsranden, de overgang tussen het stedelijk 
gebied en de verschillende landschappen belangrijk zijn voor de stad. Het landschap wordt door 
bewoners van de stad gebruikt als recreatief uitloopgebied. Een groot deel van de kwaliteit van de 
dagelijkse leefomgeving wordt bepaald door het landschap, de parken en de sport- en 
recreatievoorzieningen. Ook wordt in de structuurvisie de Nieuwe Hollandse Waterlinie als een 
belangrijk cultureel element van de stad aangemerkt. De Waterlinie wordt beschouwd als een van 
de typisch Utrechtse ‘trekkers’  die de stad herkenbaar maakt in de Deltametropool.  

Wilt u meer inzicht in de bestemmingsplannen? Kijk dan op 
www.ruimtelijkeplannen.nl voor het volledige bestemmingsplan en de 

toelichting bij de kaarten. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl
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Kaart 1: recreatieve kaders provincie Utrecht (PRS)
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Kaart 2: Cultuurhistorische kaders provincie 
Utrecht (PRS)
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Kaart 3: landschappelijke kaders provincie Utrecht (PRS)
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Kaart 4: Kaders m.b.t. waterberging 
provincie Utrecht (PRS)



1.

Wij zijn Noorderpark-Ruigenhoek! Inzicht in de ruimtelijke kaders 

Kaart 5: natuurlijke kaders provincie Utrecht (PRS)
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Kaart 6: Vigerend planologisch kader De Bilt
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Kaart 7: Vigerend planologisch kader Utrecht 
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Kaart 8: Externe veiligheidskaders 

BP Express Iesberts

Fort Ruigenhoek
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Legenda 
Plaatsgebonden risico*:

Iesberts 
Handelsmaatschappij BV


