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Introductie eerste participatiebijeenkomst
Op woensdag 19 april kwamen ongeveer vijftig betrokkenen 
met diverse achtergronden (bewoners, initiatiefnemers, 
ondernemers, recreanten en beleidsmakers) bij elkaar om 
samen met de kwartiermakers Lara en Laurens te praten over 
Noorderpark-Ruigenhoek. De avond stond in het teken van 
bijpraten en kennismaken: wat is er gedaan, hoe ziet in grote 
lijnen het ontwikkelperspectief eruit en hoe gaan we deze met 
elkaar realiseren? Copijn tuin- en landschapsarchitecten was 
zo vriendelijk op hun kantoor ter beschikking te stellen.  

Laurens Roose leidde iedereen door de resultaten van de 
belangenverkenning en het concept ontwikkelperspectief. 
Daarbij legde hij de focus op de gemeenschappelijke 
doelstelling: het goede van het gebied behouden en ruimte 
bieden voor nieuwe initiatieven en functies. Na afloop van zijn 
toelichting was er ruimte voor reacties, die al snel tot 
interessante discussies leidden. Vervolgens wandelden we in 
kleine groepjes via een eigen gekozen route door 
Noorderpark-Ruigenhoek richting de het paviljoen van de 
Forelvisvijver waar een lekkere maaltijd klaarstond. Na afloop 
van de wandeling en de maaltijd werden terug bij Copijn 
indrukken en ervaringen uitgewisseld en werd er een aantal 
kritische vragen gesteld. Uit de gesprekken bleek dat veel 
mensen zich betrokken voelen bij het gebied en dat veel 
mensen een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van 
Noorderpark-Ruigenhoek. We kijken terug op een 
inspirerende avond en hopen u (opnieuw) te zien op 10 mei. 
Dan gaan we met deze kennis weer een stap verder.

Hoe zat het ook al weer? 
De gebiedspartijen gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, de 
provincie Utrecht, het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en 
Staatsbosbeheer zijn samen op zoek naar een beter aanbod 
aan publieksvoorzieningen, mogelijkheden voor duurzamer 
beheer, een sterkere gebiedsidentiteit en een betere balans 
tussen de kosten en de baten van het gebied. Medio 2017 is er 
xxxxxx

in het kader van de belangenverkenning met ongeveer 70 
mensen gesproken over de toekomst van het gebied. Hieruit is 
de ‘rode draad belangenverkenning’ gekomen. Deze rode draad 
vormt geen advies maar is een inventarisatie van de meningen 
van de mensen die we hebben gesproken. De belangen-
verkenning heeft inzicht gegeven in de ervaren kansen en 
knelpunten op vier hoofdthema’s waar we mee aan de slag 
gaan: het DNA van Noorderpark-Ruigenhoek, de spelregels in 
het gebied, vindbaarheid en bereikbaarheid en voorzieningen 
en initiatieven. Dit heeft geresulteerd in acties en resultaten 
n.a.v. de vier thema’s, een DNA-zoneringskaart en een concept 
ontwikkelperspectief.  

Waarom deze bijeenkomst? 
We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de 
redenen waarom de gebiedspartijen het initiatief hebben 
genomen om dit gebiedsproces op gang te brengen en wat dat 
tot nu toe heeft opgeleverd. De eerste participatiebijeenkomst 
had tot doel om de zoneringskaart en het ontwikkelperspectief 
dat is geschreven op basis van de uitkomsten van de 
belangenverkenning met u te delen en bij u te controleren. 
Daarnaast had de bijeenkomst tot doel om elkaar beter te 
leren kennen en u op de hoogte te brengen van de wijze 
waarop u kan bijdragen aan de ontwikkeling van het gebied!

Wat staat er in het concept ontwikkelperspectief? 
Het concept ontwikkelperspectief is een denkrichting voor de 
toekomst van Noorderpark-Ruigenhoek en een leidraad voor 
het proces om tot een gedragen visie op ontwikkelingen in het 
gebied te komen. Het ontwikkelperspectief gaat over: 

• DNA van het gebied (zones en identiteit) 
• Spelregels: wat kan er, wat mag er en hoe gaan we met 

elkaar om? 
• Vindbaarheid & bereikbaarheid: verbeteren informatie-

voorziening en mobiliteit . 
• Voorzieningen & initiatieven: basisvoorzieningen op peil, 

aantrekkelijk maken, energie benutten  

De toelichting op het concept ontwikkelperspectief en de 
wandeling naar de Forelvisvijver riepen zowel reacties als 
vragen op. Deze vindt u op de volgende pagina’s. 
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Indrukken, ervaringen & reacties 
Wanneer functioneert het gebied “beter”?  
Wat is ‘beter’? En wanneer functioneert een gebied ‘zoals 
gehoopt’? Deze vragen kwamen als eerste bovendrijven 
gedurende de eerste participatiebijeenkomst. In de groep is er 
behoefte aan inzicht in wat we wensen te bereiken in het 
Noorderpark-Ruigenhoek, inclusief de maatstaf die wordt 
gehanteerd wanneer we het hebben over verbetering. De 
kwartiermakers heven aan dat Noorderpark-Ruigenhoek  is 
ingericht als recreatief opvanggebied voor de regio. Het gebied 
functioneert beter als meer bezoekers het gebied weten te 
vinden en gaan gebruiken. Zo wordt de druk op andere 
gebieden uit de regio beter verdeeld. Daarnaast is 
Noorderpark-Ruigenhoek een bijzondere plek waar je de 
Waterlinie kan beleven; het zou mooi zijn als hier meer 
mensen van kunnen genieten. Tot slot moet het gebied 
beheerd worden, dat moet weer bekostigd worden. Door 
initiatieven te vinden die kunnen bijdragen aan de kosten voor 
het beheer en slimmer om te gaan met beheer creëren we 
duurzamer beheer. Onder duurzaam beheer verstaan we 
efficiënt en effectief beheer dat zichzelf beter kan bedruipen. 
Daarnaast is dit beheer dat toekomstbestendig is. 

Zaken als ‘wanneer is het goed?’ en ‘wat wensen we te 
bereiken?’ (incl. de maatstaf die we willen hanteren als we het 
hebben over verbetering) gaan we de komende tijd 
verduidelijken. Op 10 mei willen we samen meer richting geven 
aan deze ontdekkingstocht. 

Natuur vs. gebruikswaarde  
Bij terugkomst van de wandeling bleek dit voor iemand het 
eerste bezoek aan Noorderpark-Ruigenhoek te zijn: “wat een 
prachtig gebied!” Maar wat ‘hoort’ en ‘past’ er bij een prachtig 
gebied als Noorderpark-Ruigenhoek? En wat staat voorop: 
natuur of de gebruikswaarde? Een deel van de mensen was 
hierover zeer uitgesproken: de gebruikswaarde! Het is een 
park aan de stadsrand met een recreatieve functie en is er 
voor de gebruikers; recreatieve voorzieningen, activiteiten en 
evenementen horen hier dus thuis. Een aantal aanwezigen 
zou meer evenementen willen zien in het gebied: zo leren 
mensen het park kennen, en komen ze mogelijk weer terug 
voor een bezoek.  
Deze mening stuitte echter ook op weerstand bij een ander 
deel van de groep: we moeten het gebied niet veranderen in 
een “continu kermisterrein!” Wees zuinig op de aanwezige 
natuurwaarden benadrukken diverse aanwezigen. Probeer zo 
veel mogelijk natuurwaarden te beschermen, maar maak ze 
ook beter beleefbaar, evenals de aanwezige cultuurhistorie in 
het gebied. Richt je op kwaliteit, en richt je niet alleen op “het 
moet meer” luidde het advies van een bewoner.  
Natuur en recreatie maken allebei onderdeel uit van het DNA 
van het gebied. Op 10 mei gaan we hierover samen verder in 
discussie, waar ligt het evenwicht tussen deze twee?

Wie komt er (niet)? 
Een deel van de betrokkenen vindt dat er nog te weinig 
mensen het park weten te vinden en bezoeken. Hoe komt dit, 
en wat kan je daar aan doen? Er werden verschillende 
suggesties door de betrokkenen genoemd: 

• Wil je meer mensen uit de omgeving naar het gebied 
trekken, leer dan de belangen kennen van deze mensen! 
Wat willen zij? En waar hebben zij behoefte aan? 

• Het gebied is moeilijk vindbaar: bij de parkeerplaatsen zijn 
er duidelijke informatieborden, maar bij bij de  entrees voor 
fietsers missen deze borden. Maak bij de entrees en in het 
park duidelijker wat er te doen is. 

• Wil je meer mensen naar Noorderpark-Ruigenhoek 
trekken, zoek dan aansluiting met de aanwezige 
ondernemers in het gebied; hoe kan je de functies van een 
park koppelen aan aanwezige bedrijven? Denk bijvoorbeeld 
aan een aan Copijn  gekoppeld theehuis, waar workshops 
gegeven kunnen worden.  

Naar aanleiding van de vraag hoe er meer mensen naar het 
park getrokken kunnen worden, reageerde een bewoner met 
de vraag: waarom willen we wat doen aan het aantal mensen 
dat Noorderpark-Ruigenhoek bezoekt? Zeker op zomerse 
dagen wordt het gebied al goed bezocht. Anderen legden liever 
tijdens de bijeenkomst de focus op het type bezoekers in 
plaats van aantallen. Een van de aanwezigen gaf aan dat 
opvallend weinig kinderen en ouderen het gebied bezoeken. 
Juist voor kinderen (spelen, buiten zijn en ontdekken) en 
ouderen (veel ouderen voelen zich eenzaam of depressief) is 
een parkbezoek belangrijk en gezond. Laten we het gebied 
proberen voor deze groepen aantrekkelijker te maken, luidde 
het advies. Bijvoorbeeld door een aantrekkelijk speelgebied te 
creëren dat ook kinderen uit de wijk Overvecht aantrekt, of 
door de aanleg van rolstoelpaden of scootmobielroutes om het 
gebied beter toegankelijk te maken voor ouderen. 
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Contact 
Samen met u maken we Noorderpark-Ruigenhoek. We 
hopen u daarom op 10 mei weer te zien. Kent u andere 

betrokkenen die (nog) niet zijn uitgenodigd voor een van 
deze bijeenkomst? Nodig hen dan zeker uit! 

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.  

Wilt u contact opnemen met de kwartiermakers Lara en 
Laurens? Dan kunt u hen mailen: 
lara@lrau.nl & laurens@lrau.nl 

De foto’s in dit verslag zijn in opdracht van LRAU Advies + 
Daadkracht gemaakt door Aad van Vliet (CC BY-NC).

Terugblik & vooruitblik 
Hoe gaan we samen verder? 
Met een grote opkomst, een divers publiek, onderlinge 
kennismakingen en een groot aantal uitgewisselde ervaringen en 
ideeën, kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde eerste 
participatiebijeenkomst Noorderpark-Ruigenhoek. 

In de bijeenkomst werden er ook diverse dromen uitgesproken: 
kunnen we niet van Noorderpark-Ruigenhoek een icoon voor 
Utrecht en De Bilt maken? Bijvoorbeeld door een rijke 
Nederlander aan te trekken die een (kunst)museum wil beginnen 
in het gebied? Of door een herenboer aan te trekken die zich richt 
op streekproducten? Heeft u ook zulke dromen of zelfs al 
concrete ideeën over de toekomst van Noorderpark-Ruigenhoek? 
Kom dan op 10 mei naar de volgende bijeenkomst en deel deze 
met ons! Op deze dag kunt u uw bijdrage leveren aan de 
toekomst van het gebied.  

In de volgende bijeenkomst gaan we samen een stap verder en 
meer ideeën,  wensen en initiatieven uitwisselen. Zoals we 
hebben afgesproken op 19 april gaan we ons richten op natuur, 
gebruikswaarde  en betaalbaarheid.  

Gezamenlijk gaan we op 10 mei aan de slag met: 
• Het controleren en waar nodig aanvullen van de DNA-

zoneringskaart: waar is ruimte voor verbetering van de 
gebruiks- en belevingswaarde, en waar blijven we van af? 

• Een gedragen en haalbaar toekomstperspectief: welke 
initiatieven en voorzieningen dragen bij aan de doelstellingen 
voor het gebied en vinden we in het gebied passen? 

• De spelregels (geboden) waaraan we elkaar gaan houden in 
Noorderpark-Ruigenhoek: hoe gaan we met elkaar om? 

Daarnaast willen we werkgroepen van initiatiefnemers oprichten 
die ondersteund worden door de Kwartiermakers. Op 10 mei kunt 
u zich tijdens het Initiatievencafé aanmelden voor een werkgroep 
en zo betrokken blijven bij de ontwikkeling van Noorderpark-
Ruigenhoek.  

Heb ook geduld 
Zo luidde een van de adviezen van de aanwezigen. Het gebied 
en de natuur in het gebied hebben tijd nodig om zich te 
kunnen ontwikkelen. Een kwaliteitsimpuls komt dus ook in de 
loop der tijd. Iemand anders vulde aan: kijk 30 jaar verder! En 
realiseer als je wilt dat tegen die tijd de aansluiting tussen de 
stad en het park is verbeterd, wat heb je dan daarvoor nodig?  
Het overbruggen van de barrière die de NRU vormt is een 
belangrijke toekomstopgave. Denk groots en op lange termijn. 

http://www.noorderparkruigenhoek.nl
mailto:lara@lrau.nl
mailto:laurens@lrau.nl?subject=

