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Frits Franssen

“Visie” Fort Ruigenhoek
Onlangs zijn secretaris Frank Sidler en ondergetekende naar de visiebijeenkomst
geweest die door Staatsbosbeheer (SBB) en de gemeente De Bilt was belegd over
het Fort Ruigenhoek in Groenekan. De VWU raakte betrokken bij het Fort Ruigen-
hoek door de ijsvogels die er broeden en we hebben geadviseerd bij de snoei-
werkzaamheden van de fortrand. SBB streeft ernaar om de forten van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie weer prominent zichtbaar te maken vanuit de omgeving.
Vandaar de soms rigoureuze wijze waarop de opslag op en om de forten wordt
gekapt of teruggesnoeid.

We waren stomverbaasd toen de inleider van bureau Leisure & Art Group de zaal
vertelde dat er helemaal nog geen visie was en dat wij daarom waren uitgeno-
digd. Het was de bedoeling dat we in werkgroepjes plannen gingen bedenken om

Fort Ruigenhoek – Google Earth



17

het fort, liefst commercieel haalbaar, van een nieuwe bestemming te voorzien. Er
waren zelfs stickers voorgedrukt om op een vergroting van het fort te plakken met
allerlei ondernemingen, parkeergelegenheid, etc. Er werd ook van ons gevraagd
hoe we de financiering van onze “droomplannen” dachten rond te krijgen.
Aan het eind van de avond werd echter duidelijk dat de meeste mensen helemaal
niets met fort Ruigenhoek willen wat de rust en de relatie met de omliggende na-
tuur verstoort. De suggesties liepen uiteen van “poort” vanuit Utrecht naar het
achterliggende Noorderpark met informatieruimten en eventueel een biologische
winkel of theetuin met streekeigen producten. Sommigen suggereerden bui-
tensportactiviteiten, een schietbaan met parkeerplaats, een Wellness Centre voor
de “happy few” om te voorkomen dat de activiteiten en de toeloop te grootschalig
zouden worden of de bouw van een zeer exclusief restaurant op het fort om de-
zelfde reden.
De gespreksleider zei dat ze zeer tevreden waren met de suggesties, maar ik kan
me niet anders voorstellen dan dat men met een kater naar huis is gegaan bij het
uitblijven van spetterende (commerciële) voorstellen. Op de vraag hoe nu verder,
werd geantwoord dat er vijf voorstellen gemaakt zullen worden, uitgaande van
het bestemmingsplan van de gemeente (recreatie en evenementen) met de in-
breng van de aanwezigen. Uiteindelijk zullen dat twee plannen worden die in no-
vember worden voorgelegd aan dezelfde genodigden.
Namens de VWU heb ik de natuurfunctie van het fort benadrukt en de relatie met
de onmiddellijke omgeving, Noorderpark, EHS en het beschermd landschap waarin
het fort ligt. Overigens werd de ligging van het fort in een beschermd landschap
door SBB en de gemeente De Bilt genoemd als reden waarom de noodzakelijke
financiën binnengehaald moeten worden om het fort te kunnen exploiteren. Weer
dezelfde bestuurdersreflex die we eerder zagen bij de herbestemming van de
vliegbasis Soesterberg: natuur moet ontwikkeld worden met het doel om er zoveel
mogelijk mensen in te laten recreëren.

Vertrek voorzitter
Dit is trouwens een van de laatste keren dat ik hier iets voor u schrijf als voorzit-
ter. Met ingang van de komende ALV, in maart 2011, zal ik mijn bestuursfunctie
neerleggen. Niet dat ik het niet meer naar mijn zin heb in het bestuur, integen-
deel, maar enkele ontwikkelingen in mijn persoonlijke leven dwingen mij tot het
maken van keuzes.
Mijn invulling van het voorzitterschap gaat gepaard met een behoorlijke tijdsinves-
tering. Die tijd heb ik nu nodig voor andere plannen die ik heb in mijn professio-
nele loopbaan en voor de begeleiding van mijn vader, bij wie de dementie steeds
manifester wordt. Daarom zoekt het bestuur een nieuw bestuurslid: iemand die bij
voorkeur bereid is om op termijn op te treden als voorzitter van de vereniging (zie
de oproep elders in de Kruisbek).


