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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 twaalf 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. 
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Wij zijn Noorderpark-Ruigenhoek! Eindresultaat waardenspel 

De uitkomsten van het waardenspel die op de volgende pagina’s worden gepresenteerd vormen een eerste aanzet. De resultaten uit de 
bijeenkomsten worden verzameld en gebracht als een advies van de deelnemers aan het gebiedsproces aan de vijf gebiedspartijen. De 
uiteindelijke keuze voor nieuwe functies en activiteiten wordt na afweging gemaakt door de bestuurders van de gebiedspartijen. 

Uitleg van het 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 Ruigen-
hoeksepolder (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.  

Hierbij vindt u het volledige overzicht van de functies 
en initiatieven die deelnemers tijdens de workshops op 
10 mei, 24 mei en 20 juni hebben ingedeeld bij ‘passend 
in het gebied’  en ‘niet passend in het gebied’.  Ook ziet 
u welke functies en initiatieven deelnemers zelf 
hebben toegevoegd.



De Ruigenhoeksepolder (zone 3 + 5) 
Dit vindt u goed in het gebied passen:

(jeugd)sport evenement (2X) Fietstocht (2X) Mud run (5X) Routes Pannenkoelhuis

Avondvierdaagse (3X) Foodtruck festival Multiculturele markt (2X) Schaatsen (4X) Hondensport

Beleefbaar waterwingebied 
(4X) Friday night skate Natuur beleven Skate activiteit (4X) Waterspeeltuin

Bezoekerscentrum Handhaving Natuur hotel (3X) Streekmarkt (3X) Mountainbiken

BMX activiteit (3X) Hardlooprondje  (4X) Natuurcamping (3X) Teambuilding (4X) Yoga (5X)

Bootcamp trainingen (4X) Horeca aan het water (3X) NL doet acties (3X) Terras/kinderspeelplaats (2X) Hippisch evenement (2X)

Brouwerij/proeverij Horeca in het bos (5X) Oefenroeibaan (2X) Toezicht (4X) Klimbos
Buiten fitness (4X) Horeca op een fort (2X) Oldtimershow Triatlon Vlindertuin (2X)

Buiten zwemmen (2X) Informatiecentrum (2X) Op bezoek bij de boer (5X) Uitkijktoren (5X) Vrienden van het Noorderpark
Buurthuis / plek voor de 
buurt Jeu de boules circuit Openbaar toilet (6X) Vissen (2X) Bed & breakfast

Culinair evenement (2X) Kano varen (10X) Openlucht voorstelling (3X) Vrijwillig natuurbeheer (5X)

Dance event (2X) Kinderboerderij (3X) Origineel kamperen Wandeling met de boswachter

De Parade (4X) Kiosk (4X) Origineel overnachten (2X) Waterlinielandschap (5X)

De wijk uit het groen in (2X) Klimhal Overdekte volkstuinen in 
verouderde kassen Waterliniemuseum (4X)

Educatie groepen (3X) Kunst Kazematten (3X) Paardrijden (6X) Weidevogels spotten (5X)

Educatie scholen (5X) Kunstexpositie (2X) Parachutespringen Winterwandeltocht (2X)
Educatie Waterlinie (6X) Landschapskunst (3X) Pluktuin (4X) Hutten bouwen

Escape room (2X) Lifestyle evenement Reintegratie (beheer) (3X) Hollands landschap
Fiets huren (aan de rand 
gebied) Live action role play Rondleiding door de 

boswachter (4X) Fotografiecursus
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De Ruigenhoeksepolder (zone 3 + 5) - vervolg
Dit vindt u minder goed in het gebied passen:

Concert (4X) Lifestyle evenement (3X)

Congrescentrum (4X) Luxe uit eten (3X)

Dance event (5X) Modelvliegtuigclub (5X)

De Parade (2X) Natuur beleven 

Een hek eromheen (5X) Natuurhotel (2X)

Fiets huren (2X) Parachutespringen (4X)

Geen golf Quad rijden (7X)

Geluidsoverlast Skate activiteit

Hippisch evenement Skihal (6X)

Hondensport (2X) Terras/Kinderspeelplaats

Hotel groot (6X) Watersport (gemotoriseerd) (5X)

Hotel klein (2X) Weidevogels spotten

Kermis (3X) Wellnesscentrum (4X)

Klimhal (5X) Friday night skate

Camperplaatsen Horeca op een fort

BMX-evenement (2X) Multiculturele markt

Nieuwe woningen (3X) Horeca in het bos

Bierbrouwerij Buurthuis/plek voor de buurt

Mountainbiken Bed & Breakfast

Streekmarkt
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Fort Ruigenhoek (zone 4) 
Dit vindt u goed in het gebied 

passen:
Dit vindt u minder goed in het gebied 

passen:
Cursussen en hobby's Buurthuis/plek voor de buurt

Kiosk Dance event

Brouwerij/proeverij kleinschalig (Fort) Een hek eromheen

BSO op het Fort Wellnesscentrum

Educatie cultuur en natuur ervaren actief Hotel klein

Educatie scholen Kermis

Fiets huren Klimhal

Fotografiecursus Openluchtvoorstelling 

Kano varen Quad rijden

Kunst Kazematten Skihal

Kunstexpositie

Kunstexpositie (Fort)

Multiculturele markt

Openlucht voorstelling

Rondleiding door de boswachter

Waterliniemuseum
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Het Gagelbos (zone 1) 

Dit vindt u goed in het gebied passen:
Dit vindt u minder 
goed in het gebied 

passen:

(Oefen)roeibaan Rondleiding door de 
boswachter Dance event

Bed and breakfast Vlindertuin Fietstocht

Brouwerij proeverij Waterlinielandschap Hotel groot

Educatie scholen Weidevogels spotten Kermis

Educatie Waterlinie Yoga Kerncentrale

Educatie Waterlinie (plus 
horeca) Nieuwe woningen

Hardlooprondje Skate activiteit

Horeca in het bos (2X) Sportevenement

Horeca op een fort Waterspeeltuin

Hutten bouwen Wellnescentrum

Kano varen Yoga

Klimbos

Natuurhotel

NL Doet acties

Paardrijden
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Noorderpark-Ruigenhoek als geheel
Dit vindt u goed in het gebied passen: Dit vindt u minder goed in het gebied passen:

(jeugd)sport activiteit Klimbos Avondvierdaagse Parachutespringen

Avondvierdaagse (gratis PR) Natuurcamping Brouwerij/proeverij Skihal

Barrieres opheffen in kanoroutes NL Doet acties Campeerplaatsen Volkstuinvereniging
BMX activiteit Oefen roeibaan Concert Watersport (gemotoriseerd) (2X)
Bootcamp trainingen Paardrijden Congrescentrum (2X) Wellnescentrum (2X)

Brouwerij proeverij Pannenkoekenhuis Culinair evenement

Buiten fitness (2X) Reintegratie (bijv. beheer) (2X) Culinaire workshop

De wijk uit het groen in (3X) Rondleiding door de boswachter 
(2X) De Parade

Educatie groepen Schaatsen (2X) Fiets huren

Educatie Waterlinie Skate activiteit Friday night skate

Fietstocht Sociale en sportieve activiteiten 
voor kinderen 

Geen: grootschalige en frequente 
commerciele evenementen + 
ontwikkelingen

Friday night skate Sportevenement (kleinschalig) Hotel groot (2X)

Hardlooprondje (2X) Triatlon Hotel klein

Hippisch evenement Vlindertuin (2X) Kermis (2X)

Hondensport Volkstuinvereniging Kinderboerderij
Horeca aan het water Vrijwillig natuurbeheer (3X) Lifestyle evenement (2X)

Horeca op een fort (de Gagel) Waterlinielandschap Lifestyle evenement

Hutten bouwen (2X) Weidevogels spotten Live action role play

Kanovaren Winterwandeltocht (2X) Parachutespringen

Kinderboerderij Nieuwe woningen (3X)
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Eigen inbreng
Andere ideeën die de deelnemers van de workshops  

naar voren brachten zijn:

Niet méér van wat er al is (hetzelfde) Basis is versterken van aanwezige waarde

Roeibaan die multifunctioneel kan worden 
ingezet als buffer voor het waterschap Extra fijn rondje hardlopen/fietsen

Betere verbinding met omgeving, stad & 
achterland Natuurwaarde voor het voetlicht

Groen werken / werken op locatie Sporten zonder / weinig impact

Midget golfbaan (pannenkoekenhuis) op 
locatie geplande oefengolfbaan Rondleiding educatie; diversiteit

Nationaal museum voor moderne kunst 
collectie(s) van rijke Nederlanders op 
Tuincentrum terrein

Commerciele activiteiten alleen als ze 
zichtzelf bedruipen

Soenda (1x per jaar) Schatgraven voor volwassenen

Toegangspoorten als kunstobjecten Congrescentrum (kleinschalig, passend, geen 
hinder)

Versterken van bestaande waarden Natuur en cultuur kleinschalig houden en 
versterken

Beheer door asielzoekers (integratie) Kleinschalige ondernemersruimte op het 
fort

Ongewenst gedrag: "lovers lane” voorkomen Geen auto's en vrachtwagens

BSO op het Fort
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