
Waarom dit proces in Noorderpark-Ruigenhoek?
Wat is de aanleiding voor dit gebiedsproces? De regio Utrecht heeft een goed woon- en vestigingsklimaat. Dat willen de gebiedspartijen ook in de 
toekomst zo houden. Een aantrekkelijke regio biedt inwoners plek om te wonen en werken én biedt voldoende aanbod voor ontspanning, cultuur en 
recreatie. De bevolking in de regio neemt al jaren toe en zal nog verder stijgen. Daarmee neemt ook de druk op de gebieden rondom de steden toe. 
Het huidige aanbod van vrijetijdsbestedingen sluit niet goed aan op de wensen en behoeften van de inwoners van de regio. Het is daarom 
noodzakelijk de gebieden rondom de steden, waaronder ook Noorderpark-Ruigenhoek, beter te benutten voor ontspanning, cultuur en recreatie.  
Wie zijn de gebiedspartijen? Er zijn vijf instanties die samen werken aan deze opgave in Noorderpark-Ruigenhoek: Gemeente De Bilt, Gemeente 
Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de Provincie Utrecht. Gezamenlijk hebben zij het initiatief genomen voor een 
gebiedsproces waarbij bewoners, ondernemers en gebruikers actief betrokken worden. Dat is dus niet alleen het Recreatieschap.  
Wat willen de gebiedspartijen bereiken in Noorderpark-Ruigenhoek? Het gebiedsproces gaat leiden tot een ontwikkelperspectief voor het gebied.  
Dit ontwikkelperspectief vormt, wanneer het gereed is, de leidraad voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Het doel is een beter aanbod aan 
publieksvoorzieningen, een sterkere gebiedsidentiteit, mogelijkheden voor duurzamer beheer en een betere balans tussen de kosten en de baten 
van het gebied. Thema’s die hierbij een rol spelen zijn gebruikswaarde, natuurwaarden en betaalbaarheid. De kwaliteit van de gebruikswaarde, met 
respect voor de omgeving en passend in het gebied, staat voorop. Betaalbaarheid is belangrijk, maar is volgend op de kwaliteit.   
Hoe kan dat bereikt worden? Bezoekers met een goed aanbod aan activiteiten en voorzieningen verleiden om (vaker) naar het gebied te komen en 
langer in het gebied te verblijven, ook door de seizoenen heen. En aanbod wat gericht is op de thema’s cultureel & inspirerend, avontuurlijk & 
sportief en ingetogen. Denk aan (hoogwaardig) horeca-aanbod, mogelijkheden voor watersport en -recreatie, cultuur en cultuurhistorie en aanbod 
van sport, cursussen en hobby’s. De gebiedspartijen willen dat bezoekers meer uitgaven kunnen doen in het gebied. Van het geld dat ondernemers 
aan deze uitgaven verdienen, wordt namelijk een deel afgedragen ten behoeve van het beheer en onderhoud van het gebied. Mits zorgvuldig 
gekozen, kunnen ondernemers en initiatieven leiden tot betere kwaliteit van de voorziening en meer inkomsten voor het beheer en onderhoud van 
het gebied. 
Hoeveel bezoekers moeten er komen? Gaat het hier een kermisterrein worden? Het gebied is ongeveer 125 hectare groot en er komen jaarlijks 
tussen de 100.000 en 200.000 bezoekers. Het aantal bezoekers per hectare per jaar ligt nu rond de 1.200 en dat mag best meer zijn, maar zeker niet 
zo veel dat het gebied er onder lijdt. Ter vergelijking, in het 23 hectare grote Amelisweerd ligt het jaarlijkse bezoekersaantal boven de 50.000 per 
hectare; dat enorme aantal willen we zeker niet bereiken. Dus nee, als het aan de gebiedspartners ligt wordt het gebied zeker geen kermisterrein. 
Samen met u gaan we op zoek naar een toekomstvisie voor het gebied die past bij de huidige functie en omgeving. Recreatie, natuurbeleving en 
cultuurhistorie staan hierbij centraal. 
Hoeveel geld moet er verdiend gaan worden? Het ontwikkelperspectief is gedreven door kwaliteit en niet kwantiteit. De vraag ‘welke ontwikkeling is 
passend bij het gebied’ is leidend. De gebiedspartijen vragen u om die kwaliteit te helpen vormgeven. Wij kunnen daardoor het antwoord op deze 
vraag nu nog niet geven. Hoe hoog moet bijvoorbeeld het voorzieningenniveau zijn/worden? En hoe sluit dat aan bij de regionale behoefte? Welke 
kosten of besparingen volgen uit een intensievere samenwerking tussen beheerspartijen?

Dit overzicht met vragen en antwoorden is door de kwartiermakers op 10 mei 2017 opgesteld naar aanleiding van vragen die zijn gesteld op en 
naar aanleiding van de bijeenkomst van 19 april 2017.



Hoe verloopt het proces in Noorderpark-Ruigenhoek?
2016: Belangenverkenning. In 2016 zijn ruim 70 mensen benaderd om hun mening te geven over de huidige staat van het gebied en 
de gewenste toekomstontwikkeling. Dit is een selectie geweest van bewoners, ondernemers, beleidsmakers en initiatiefnemers. 
Deze gesprekken resulteerden in een belangenverkenning: een verzameling meningen over de kansen en bedreigingen van het 
gebied. Hieruit hebben we vier hoofdthema’s gehaald waar we verder mee aan de slag willen: het DNA van Noorderpark-Ruigenhoek, 
de spelregels in het gebied, vindbaarheid en bereikbaarheid, en voorzieningen en initiatieven. 

2017: Concept ontwikkelperspectief. Op basis van de belangenverkenning is een denkrichting voor de toekomst geschreven. Dit 
ontwikkelperspectief wordt gebruikt als leidraad voor het proces en helpt om kaders te schetsen. Het is nog een concept omdat we 
het belangrijk vinden dat de bewoners en gebruikers van het gebied het verder kunnen aanscherpen. 

Waarom is er nu nog geen duidelijk eindpunt/visiestuk? Onze visie is dat we het gebied samen met bewoners, initiatiefnemers en 
gebruikers willen vormgeven. Het eindpunt/de visie gaan we daarom samen met u opstellen; dat noemen we het 
ontwikkelperspectief. Samen gaan we onderzoeken wat de gewenste ontwikkeling is voor Noorderpark-Ruigenhoek. Uw bijdrage is 
dus erg belangrijk voor de toekomst van het gebied! 

Hoe zijn de betrokkenen uitgenodigd? Voor de belangenverkenning is een eerste selectie gemaakt door de gebiedspartners, 
hiervandaan is een zwaan-kleef-aan traject gestart. Bij de uitnodiging voor de eerste gebiedsbijeenkomst zijn deze mensen 
persoonlijk uitgenodigd met daarbij de vraag of ze de uitnodiging verder wilden verspreiden. Daarnaast hebben er uitnodigingen 
gestaan in lokale media (oa DUIC, Wijkbericht Overvecht, Vierklank, etc). Het is een openbaar proces waarbij iedereen welkom is om 
aan bij te dragen. Door verslaglegging via de website is het voor iedereen die dat wil mogelijk om ook op een moment in te stappen. 
We staan nu nog aan het begin van het proces: er is nog niks besloten of vastgelegd. 

Hoe loopt het proces na vanavond? Dat is deels aan uzelf. De resultaten van deze avond worden natuurlijk via een verslag verspreid, 
en waarschijnlijk komt er een vervolgbijeenkomst. In de workshop over spelregels kunt u zelf aangeven hoe u het vervolg het liefst 
zou zien. Daarnaast worden er vanavond concrete werk-/themagroepen opgericht die met specifieke initiatieven & thema’s aan de 
slag zullen gaan. Via de website www.noorderparkruigenhoek.nl en de digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle 
ontwikkelingen. 

Dit overzicht met vragen en antwoorden is door de kwartiermakers op 10 mei 2017 opgesteld naar aanleiding van vragen die zijn gesteld op en 
naar aanleiding van de bijeenkomst van 19 april 2017.

http://www.noorderparkruigenhoek.nl

