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Meekoppelkansen en maatregelen voor Aduard 
 
Dit document is een bijlage bij het GO! werkboek en bevat specifieke 
informatie over een deel van het project GO! Noord Nederland. Meer 
informatie over GO! Noord Nederland en het volledige werkboek is te vinden 
op www.rivm.nl/gonoordnederland. 
 

 
 
Sterkte 

+ Rust, ruimte, wandelroutes 
+ Basiswinkels, basisschool, sportvoorzieningen 
+ Huttenbouw voor kinderen 
+ Buurtkamer, Abdij/Museum 
+ Actieve kerkgemeenschap, actieve dorpsvrijwilligers 

 
Zwakte 

− Ommetje eindigt langs drukke weg 
− Gevaarlijk kruispunt door nieuwe brug 
− Industriegebied is  grauw 
− Speel/Hangplek De Lindt werkt niet 
− Plek sportvelden wat unheimisch 
− Geen veilige loop- en fietspaadjes voor kinderen richting sportvelden 

 
Kans 

+ Trots op historie en de mooie landelijke omgeving 
+ Veel initiatieven, vrijwilligers, activiteiten 

 
Bedreiging 

− Te weinig nieuwbouw voor gezinnen & ouderen 
− Zorgen over voorzieningen (sinds nieuwe rondweg) 
− Te weinig voor jongeren, zeker jongeren uit gezinnen met minder geld 

en geen lid kerk 
− Eenzaamheid alleenstaande ouderen & mensen met beperking, 

mensen die geen lid zijn van kerk/vereniging
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Thema’s: 
• Veel sociale samenhang en samenredzaamheid, maar toch moeilijk voor ouderen, 

mensen met beperking en jongeren die niet bij een kerk horen en geen lid zijn 
van een vereniging (door minder geld, of door hogere drempel na verlies partner) 

• Te weinig aanbod gezinswoningen en te weinig passend aanbod voor ouderen die 
wel in het dorp willen blijven wonen maar een kleiner of zorgtoegankelijk 
appartement zoeken (en daardoor in gezinswoningen blijven) – jongeren geven 
ook aan dat er te weinig sociale huurwoningen zijn 

• Verkeersveiligheid is door nieuwe rondweg verbeterd (niet al het verkeer meer 
over de centrale dorpstraat, maar hierdoor wel een aantal nieuwe 
aandachtspunten: de brug is weg en daardoor is de plek van het sportpark, die al 
een beetje unheimisch is, nu opeens aan ‘het einde van het dorp’ (zonder 
doorgaand verkeer); het kruispunt richting de nieuwe brug buiten het dorp is 
gevaarlijk; en er is zorg over de winkels in het dorp die hierdoor minder aanloop 
hebben. 

• Er is trots op het dorp (geschiedenis Abdij is een ijkpunt) en op de mooie 
landelijke omgeving (ook een ijkpunt voor identiteit), maar nog meer behoefte 
aan mooie ommetjes, dicht in de buurt, die niet eindigen langs de drukke 
doorgaande weg  

• Er is behoefte aan een betere plek voor jongeren, want de plek aan De Lindt 
werkt niet (en er is al veel geprobeerd) – jongeren geven zelf ook aan dat ze een 
buurthuis/café om te ontmoeten missen, met drinken, muziek en een wifi hotspot, 
want ze willen graag dichtbij ook iets met vrienden kunnen doen (ook in de 
winter, dus binnen); plek bij de sportvelden aan de rand van het dorp is chill, 
want daar hebben omwonenden niet snel geluidsoverlast, maar wel verbetering 
verlichting nodig. 

• Er is relatief veel aanbod van sport (alhoewel jongeren nog wel meer zouden 
willen, zoals volleybal), maar geen veilige tussendoor loop- en fietspaadjes erheen 
voor kinderen die zelf kunnen, maar waarvoor de doorgaande weg nog te druk is. 

• Fietspad naar andere dorpen/Groningen is te smal 
 
Meekoppelkansen en maatregelen: 
1. Betere informatie over welke ouderen, kwetsbaren en ook jongeren in 

Aduard steun nodig hebben in contact/beweging/voeding (bijv. weinig geld 
en geen lid vereniging of kerk) en vooral ook welke belangrijke kantelpunten 
in ‘eigen kracht’ bekend zijn; bijvoorbeeld door partnerverlies (eenzaamheid, 
slechtere voeding) of inkomensachteruitgang (scheiding). Zodat deze groepen 
gerichter bij activiteiten kunnen worden betrokken door actieve dorpsgenoten en 
lokale verenigingen / kerken / scholen (in Aduard is sterke dorpsidentiteit en sociale 
cohesie), maar ook door gemeente/welzijnswerkers.  
 

Mogelijke maatregelen: 
 Informatie ontwikkelen vanuit gemeente/GGD/welzijnswerk/ouderen/jongeren 

over kwetsbare groepen en belangrijke kantelpunten in ‘eigen kracht’ wat betreft 
contact/beweging/voeding voor actieve dorpsgenoten, scholen, kerken en 
vrijwilligers;  

 Activiteitenkalender op ‘ijkpunten’ (ontmoetingsplekken) in het dorp, zoals via 
facebookpagina van Aduard, maar ook niet-digitale mogelijkheden als een 
prikbord bij de buurtsuper, sporthal, gezondheidscentrum e.d. en in een 
buurtkrant; 
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 Gerichte activiteiten voor deze doelgroepen organiseren, o.a. door samen 
bewegen, samen (gezonder) eten, samenredzaamheid te ondersteunen, 
jongerenactiviteiten; 

 Gerichtere (persoonlijke) benadering naar deze doelgroepen ontwikkelen om mee 
te gaan doen, o.a. door  
o Maatschappelijke stage door jongeren in het eigen dorp; 
o Schoolactiviteiten door/met ouderen: hobby’s laten zien, tentoonstelling over 

vroeger, voorlezen op school, scholen die ouderen bezoeken, samen 
knutselen, etc.; 

o Buurt-/sport-/jongerencoach; 
o Gerichte/persoonlijke uitnodigingen voor activiteiten; 
o Vooral ook kerkgemeenschap betrekken; 

 Woonvormen die samenredzaamheid en contact ondersteunen, o.a. voor ouderen. 
 
Uit de maatregelendatabase: 

• Online app/platform realiseren om in contact te komen met buurtbewoners 
• Vriendendiensten organiseren 
• Digitaal systeem voor vrijwilligers voor inzicht kwetsbare mensen in het dorp 
• Buddy project jongeren-ouderen 
• Combi projecten jongeren-ouderen 
• Schoolactiviteiten in het dorp (o.a. maatschappelijke stage) 
• Projecten op school over eigen cultuurhistorie 
• Functies van bestaande voorzieningen uitbreiden en beschikbaar maken voor 

jongeren 
• Voorzieningen realiseren waardoor ouderen mobiel blijven 
• Meer (sociale) voorzieningen realiseren 
• Ontmoetingsplekken, zoals bankjes of voor jongeren of voor jong en oud, creëren 
• Integraal wijk/dorpsteam 
• Samen onderhoud groen 
• Buurtnetwerken/buurttuinman als aanjager 
• Gratis maandelijkse wijklunch organiseren 
• Gezond voedselaanbod in de buurt aanbieden 
• Buurtmoestuin aanleggen 
• Zorgvoorzieningen en woonvormen ouderen: zie platform zorgzaam wonen, o.a. 

ook door bestaand aanbod aan te passen 
 

2. Gezonder voedselaanbod in Aduard om obesitas tegen te gaan, ondervoeding 
bij ouderen te verminderen en kinderen te leren over gezond voedsel. 

 
Mogelijke maatregelen: 
 Coöperatie regionaal voedsel; 
 Samen voedsel verbouwen in buurt- of schoolmoestuinen; 
 Samen gezond en lekker eten bij de buurtkamer, met aandacht voor wat 

vrijwilligers nodig hebben om dit duurzaam te kunnen organiseren: financieel 
(niet eenmalige subsidie), maar vooral ook in organisatie en waardering; 

 SRV bus die geen concurrent is van de buurtsuper, maar juist een verlengstuk en 
tevens gebruikt kan worden voor andere buurtvoorzieningen als bibliotheek 
(boekenuitleen) en apotheek (medicijnenservice). 

 
Uit de maatregelendatabase: 

• Wijkbudgetten geven aan buurtbewoners 
• Opzetten buurtbedrijven, buurtcoöperaties, buurtnetwerken 
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• Van buurt tot bord: programma voor jeugdigen en eetbaar groen in de omgeving 
• Programma gezonde voeding op school aanbieden 
• Gratis maandelijkse wijklunch organiseren 
• Gezond voedselaanbod in de buurt aanbieden (winkels en restaurants) 
• Buurtmoestuin aanleggen 
• Buurtmoestuin voor kinderen aanleggen 

 
3. Flexibel ingericht sport/theater arena voor jongeren en multifunctioneel voor 

alle groepen, om beweging en contact te stimuleren in Aduard. 
 
Mogelijke maatregelen:  
 Aansluiten bij dorpsinitiatief in Aduard 825  Part bij 

sportterrein/gezondheidscentrum, met ‘balkon naar het cultuurlandschap van 
Middag-Humsterland’; 

 Gericht op alle doelgroepen, jongeren, ouderen, gezinnen, sporters, e.d.; 
 Hangjongeren een gezicht geven, bijv. door zelf hun plannen voor de plek aan 

dorpsgenoten te presenteren en met ouderen hierover in gesprek te gaan; 
 Veilige weg ernaar toe, ook voor ouderen en wat jongere kinderen en sociale 

veiligheid op locatie; 
 Businessplan niet alleen voor aanleg, maar ook voor weg er naartoe, sociale 

veiligheid, en beheer op langere termijn. 
 
Uit de maatregelendatabase: 

• Betrekken van jongeren/bewoners bij inrichting van groen, straat en openbare 
ruimte 

• Wijkbudgetten geven aan buurtbewoners 
• Initiatieven van bewoners faciliteren 
• Opzetten van buurtbedrijven, buurtcoöperaties, buurtnetwerken 
• Verlichting verbeteren op minder veilige plekken 
• Aantrekkelijke sport- en spellocaties realiseren 
• Aparte fietspaden voor kinderen 
• Ontmoetingsplekken creëren, zoals bankjes, voor jongeren, voor jong en oud 
• Groeninitiatieven van buurtbewoners faciliteren 
• Aanwijzen van plekken waar jongeren meer lawaai mogen maken 
• Investeren in sociale veiligheid samen met bewoners 
• Lik-op-stuk beleid en handhaving 

 
4. Ommetjes en fietsroutes in/rond/naar/van Aduard verder ontwikkelen om 

meer beweging te stimuleren in de eigen buurt, maar ook aansluiten bij 
landelijke routes om aanloop te stimuleren dat ook goed is voor de 
levendigheid, de buurtsuper en het museum (en toekomstig terras aan het 
kanaal?) 

 
Mogelijke maatregelen:  
 Samen met mensen uit de buurt doorontwikkelen van ommetjes en fietspaden 

vanuit gebruikersoogpunt; zij weten wat wel/niet werkt, waaraan behoefte is en 
bovendien creëert dit eigenaarschap; 

 Ook gebruik maken van landelijke kennis en kunde op het gebied van 
fietspaden/ommetjes;  

 Routes verbinden met de belangrijke ‘ijkpunten’ (ontmoetingsplaatsen) in het 
dorp  - zowel cultuurhistorisch ijkpunten als ook de buursuper en een mogelijk 
terras; 
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 Aansluiten bij landelijke netwerken/routes voor meer bekendheid en aanloop; 
verhoogt subsidiekans, ondersteunt voorzieningen; 

 Gebruik lokale identiteit hiervoor om mogelijkheden uit te werken; 
 Eventueel routes voor verschillende doelgroepen: ouderen, jongeren, kinderen, 

sporters, etc. (vgl. Finland); 
 Snelheidsverschillen op fietspaden meenemen in de afweging over veiligheid: e-

bikes en scooters zijn voor ‘gewone’ fietsers op een breed fietspad gevaarlijk door 
snelheidsverschil. 

 
Uit de maatregelendatabase: 

• Betrekken van jongeren/bewoners bij inrichting van de openbare ruimte 
• Wijkbudgetten geven aan buurtbewoners 
• Initiatieven buurtbewoners stimuleren 
• Aaneengesloten groene wandel- en fietsroutes realiseren 
• Aantrekkelijke en veilige wandel- en fietspaden realiseren 
• Samen met bewoners ommetjes ontwikkelen 
• Aparte fietspaden voor kinderen 
• Groene verbindingen aanleggen, groen lint 
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