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Kansen en barrières in 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. 
 

  
 
Kansen: 

• Rust en ruimte, aanwezigheid school/winkels/sport (voor vestiging 
nieuwe gezinnen); 

• Wandelroute langs het kanaal en langs de Lindt; 
• Plek met sportpark / ijsbaan / gezondheidscentrum (gezellig op 

zaterdag na voetbal, met kerst, kinderkamp in de zomer); 
• Oude centrum met museum / abdij / basiswinkeltjes /busverbinding; 
• Historie van het dorp geeft mensen trots; 
• Huttenbouw door kinderen in de bosjes;  
• Buurthuiskamer druk bezocht (ouderen, kwetsbare mensen – 2500 op 

jaarbasis, vaste groep van ca. 150 mensen) – geven signalen over 
eenzaamheid/hulpvraag aan elkaar door, gaan er ook op af (Loes). 

 
Barrières:  

• Wandelroute eindigt langs de Friesestraatweg die druk is en ook alleen 
fietspad (geen wandelpad); 

• Behoefte aan ommetjes (langs de landerijen); 
• Door verdwijnen brug zorgen over toekomst basiswinkeltjes (voor 

boodschappen en ontmoeting); 
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• Meer activiteiten voor jongeren, hangen teveel achter de computer, missen 
plekken waar ze elkaar na school kunnen ontmoeten (behalve voetbal, maar niet 
iedereen houdt daarvan, meer diversiteit nodig) – kinderen die in de Oost wonen 
kunnen niet in de buurt voetballen (te compact gebouwd) en zijn vaak nog te jong 
om zelf naar het voetbalveld te gaan; 

• Speelplek (kinderen, jongeren) aan de Lindt functioneert niet en er is al van alles 
geprobeerd (niet alle ouders hebben geld om sport te betalen, deze jongeren 
gaan hangen want jeugdsoos is niet vaak open, ook door te weinig vrijwilligers – 
avonden door de kerk georganiseerd worden druk bezocht, maar niet door alle 
jongeren); 

• Plek met sportpart / ijsbaan / gezondheidscentrum is wel een beetje saai / 
verlaten / unheimisch / verdrietig / spooky / niet samenhangend ingericht 
(bankjes, parkeerplaats, geparkeerde vrachtauto’s), geen licht en door verdwijnen 
van de brug ook opeens het ‘einde van het dorp’; 

• Fietsen naar de nieuwe brug is gevaarlijk, er is geen fietspad, auto’s rijden er 
hard; 

• Industriegebied ziet er grauw uit, laatste jaren erger, containers neergezet en 
veel afval (stof waait bij verkeerde wind dorp in) – slechte verlichting langs de 
wandelroute, graag bankjes; 

• Te weinig nieuwbouw voor gezinnen en voor ouderen, zodat mensen in het dorp 
kunnen blijven als ze willen ‘doorstromen’ en er nieuwe jonge gezinnen bij kunnen 
komen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid (huisarts: veel ouderen van 75+ 
verlaten het dorp om in Zuidhorn te gaan wonen waar wel gelijkvloerse 
appartementen en voorzieningen zijn) – ook veel alleenstaanden in 
gezinswoningen – zonder nieuwbouw lichte daling bewonersaantal en dat is niet 
goed voor de voorzieningen/ aantrekkingskracht van het dorp; 

• Geen loop/fietspaadje richting sportterrein, kinderen moeten langs de drukke weg 
(bij nieuwbouw op het terrein ernaast hier rekening mee houden); 

• Eenzaamheid vooral bij mensen met beperking of die niet bij een bepaalde 
gemeenschap, vereniging of kerkgenootschap of mensen waarvan de partner is 
overleden – met de toevoeging dat er in Aduard ook veel stoere ouderen zijn (niet 
alle ouderen zijn kwetsbaar); 

• Veiligheid van verkeer op kruispunten, niet overal goede verlichting. 
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