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RIVM 
 
A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www.rivm.nl 
 
T   +31 88 689 8989 
info@rivm.nl 

Dorpsprofiel Aduard  
gemeente Westerkwartier, Groningen 
 
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. 
 
Het RIVM hecht veel waarde aan toegankelijkheid van haar producten. Op dit 
moment is het helaas nog niet mogelijk om dit document volledig 
toegankelijk aan te bieden. Zie ook www.rivm.nl/toegankelijkheid. 
 
1. Locatie, bouwjaar en algemeen beeld 

• Dorp in de gemeente Westerkwartier (Groningen), gelegen aan het 
Van Starkenborghkanaal. 

• Ontstaan rond het cisterciënzersklooster, gesticht 1192: groot en 
invloedrijk (op hoogtepunt 10.000 ha aan gronden), bloei door 
organiseren van serieuze ontginning en afwatering van woeste 
gronden (o.a. graven van Aduarderdiep), verwoest in 1580. 

• Aan de overzijde van het Van Starkenborghkanaal ligt natuurgebied 
‘Medertilsterpolder’; een dichtbevolkt weidevogelgebied 
(‘gruttoparadijs’). 

 
Kaart 1: Het dorp Aduard 

 
Bron: 
https://www.google.nl/maps/place/Aduard/@53.2546859,6.4600795,16z/data=!4m5!3m4!1s0x
47c9cb7926ced12d:0xff2b0abc3d80034c!8m2!3d53.2567715!4d6.4596001 

• Aan de N355 tussen ‘groeikern’ Zuidhorn (ca. 4 km afstand, met veel basisvoorzieningen) 
en Groningen (ca. 7 cm afstand met vele (regionale) voorzieningen). 

• Eén hoofdstraat (Heereweg) door dorp met daaraan woonwijken, wordt heringericht n.a.v.: 
• Omleiding autoverkeer via nieuwe rondweg N983 en nieuwe brug over Van 

Starkenborghkanaal; ontlasting Heereweg, brug bij Aduard verdwijnt (plaatselijke 
ondernemers vrezen inkomstenderving). 

file://alt.rivm.nl/data/Uitgeverij/1.OrdersComloket/9%20Rapporten/Kirsten/014224%20GO%20werkboek/www.rivm.nl/gonoordnederland
http://www.rivm.nl/toegankelijkheid
https://www.google.nl/maps/place/Aduard/@53.2546859,6.4600795,16z/data=!4m5!3m4!1s0x47c9cb7926ced12d:0xff2b0abc3d80034c!8m2!3d53.2567715!4d6.4596001
https://www.google.nl/maps/place/Aduard/@53.2546859,6.4600795,16z/data=!4m5!3m4!1s0x47c9cb7926ced12d:0xff2b0abc3d80034c!8m2!3d53.2567715!4d6.4596001
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Kaart 2: Bouwjaar panden Aduard 

 
Bron Atlas van de Leefomgeving (https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten) 

• Jaren 90: nieuwbouw in de wijk Westerham en aan de Wierum (bij Van Starkenborghkanaal). 
• Jaren 2004 e.v.: nieuwbouwplan Kleiweg. 

 
  

https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
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Algemeen beeld in de voormalige gemeente Zuidhorn, waaronder Aduard valt (ten 
opzichte van andere voormalige gemeenten in Westerkwartier en ten opzichte van de 
provincie Groningen): 

• Bewoners hebben een gemiddeld gezondheidsrisico en/of problemen. 
• Bewoners zijn gemiddeld minder negatief over achteruitgang buurt, dan 

gemiddeld in Groningen. 
• Gemiddeld rapportcijfer woonomgeving ligt rond de 8. 

 

 
  

Figuur 3: Percentage bewoners 
met verhoogd gezondheidsrisico 
en/of problemen

 
Bron: RIVM 

Figuur 4: Percentage bewoners 
dat vindt dat de buurt afgelopen 
jaar achteruit is 

Bron: RIVM 

Figuur 6: Kenmerken woningen 
Aduard 2018

 
Bron: Allecijfers.nl 
(https://allecijfers.nl/buurt/aduard-zuidhorn/) 

Figuur 5: Gemiddeld rapportcijfer 
woonomgeving

 

Bron: RIVM 

https://allecijfers.nl/buurt/aduard-zuidhorn/
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2. Bevolkingsontwikkeling, leeftijdsopbouw en huishoudgrootte 
• Ruim 2000 inwoners in Aduard en het aantal is na een daling de laatste jaren 

weer licht gestegen. 
• In de voormalige gemeente Zuidhorn en voor de provincie Groningen is de trend 

een lichte bevolkingsdaling. 
• Bevolkingsopbouw Zuidhorn laat vergrijzing zien; de groep 0-20 jaar is kleiner, de 

groep 20-50 is veel kleiner en de groep 50-80 is groter dan 20 jaar geleden (en 
dit is ook sterker dan de provincie Groningen als geheel). 

• De jongste groep leerlingen op de (enige) basisschool in Aduard is al een paar 
jaar kleiner dan de oudere groepen op deze basisschool. 

 

 
  

Figuur 9: Bevolkingpiramide 
Zuidhorn 

 

Bron: gemeentelijk gezondheidsprofiel 
Zuidhorn 
(https://www.rivm.nl/media/profielen/profile_5
6_ 
Zuidhorn_demografie.html) 

 

Figuur 10: Ontgroening en vergrijzing 
Zuidhorn  

 
Bron: Sociaal Planbureau Groningen 
(https://public.tableau.com/shared/D47ZHN7P
X?:display_count=yes) 

Figuur 8: Geïndexeerde 
bevolkingsontwikkeling 

 
Bron: gemeentelijk gezondheidsprofiel 
Zuidhorn 
(https://www.rivm.nl/media/profielen/profile_5
6_ 
Zuidhorn_demografie.html) 

Figuur 7: Aantal inwoners in 
Aduard 

 

Bron: allecijfers.nl 
(https://allecijfers.nl/buurt/aduard-
zuidhorn/#bevolking) 

https://www.rivm.nl/media/profielen/profile_56_Zuidhorn_demografie.html
https://www.rivm.nl/media/profielen/profile_56_Zuidhorn_demografie.html
https://www.rivm.nl/media/profielen/profile_56_Zuidhorn_demografie.html
https://public.tableau.com/shared/D47ZHN7PX?:display_count=yes
https://public.tableau.com/shared/D47ZHN7PX?:display_count=yes
https://www.rivm.nl/media/profielen/profile_56_Zuidhorn_demografie.html
https://www.rivm.nl/media/profielen/profile_56_Zuidhorn_demografie.html
https://www.rivm.nl/media/profielen/profile_56_Zuidhorn_demografie.html
https://www.rivm.nl/media/profielen/profile_56_Zuidhorn_demografie.html
https://www.rivm.nl/media/profielen/profile_56_Zuidhorn_demografie.html
https://www.rivm.nl/media/profielen/profile_56_Zuidhorn_demografie.html
https://allecijfers.nl/buurt/aduard-zuidhorn/#bevolking
https://allecijfers.nl/buurt/aduard-zuidhorn/#bevolking
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Figuur 13: percentage 65+ jaar in 
bevolking in 2017 (19,3% in Zuidhorn) 

 

Bron: Sociaal Planbureau Groningen 
(https://public.tableau.com/views/Ontgroening
envergrijzingkaartenGroningen/ontgr-
vergr_kaart?:embed=y&:embed_code_version
=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publi
sh=yes) 

Kaart 14: verdeling 65+ jaar in Aduard 
 

 
Bron: CBS gegevens op interactieve kaart per 
postcode (https://www.cbs.nl/nl-
nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-
data/gegevens-per-postcode) 

Kaart 12: verdeling 0-14 jaar in Aduard 
 

   

Bron: CBS gegevens op interactieve kaart per 
postcode (https://www.cbs.nl/nl-
nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-
data/gegevens-per-postcode) 

Figuur 11: percentage 0-19 jaar in 
bevolking in 2017 (26,3% in Zuidhorn) 
 

 
Bron: Sociaal Planbureau Groningen 
(https://public.tableau.com/views/Ontgroening
envergrijzingkaartenGroningen/ontgr-
vergr_kaart?:embed=y&:embed_code_version
=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publi
sh=yes) 

 

https://public.tableau.com/views/OntgroeningenvergrijzingkaartenGroningen/ontgr-vergr_kaart?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/OntgroeningenvergrijzingkaartenGroningen/ontgr-vergr_kaart?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/OntgroeningenvergrijzingkaartenGroningen/ontgr-vergr_kaart?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/OntgroeningenvergrijzingkaartenGroningen/ontgr-vergr_kaart?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/OntgroeningenvergrijzingkaartenGroningen/ontgr-vergr_kaart?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/gegevens-per-postcode
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/gegevens-per-postcode
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/gegevens-per-postcode
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/gegevens-per-postcode
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/gegevens-per-postcode
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/gegevens-per-postcode
https://public.tableau.com/views/OntgroeningenvergrijzingkaartenGroningen/ontgr-vergr_kaart?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/OntgroeningenvergrijzingkaartenGroningen/ontgr-vergr_kaart?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/OntgroeningenvergrijzingkaartenGroningen/ontgr-vergr_kaart?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/OntgroeningenvergrijzingkaartenGroningen/ontgr-vergr_kaart?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/OntgroeningenvergrijzingkaartenGroningen/ontgr-vergr_kaart?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/OntgroeningenvergrijzingkaartenGroningen/ontgr-vergr_kaart?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/OntgroeningenvergrijzingkaartenGroningen/ontgr-vergr_kaart?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/OntgroeningenvergrijzingkaartenGroningen/ontgr-vergr_kaart?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/OntgroeningenvergrijzingkaartenGroningen/ontgr-vergr_kaart?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/OntgroeningenvergrijzingkaartenGroningen/ontgr-vergr_kaart?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
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Figuur 16: Aantal leerlingen naar leeftijd 
op (de enige) basisschool in Aduard 
 

 

 
 
Bron: allecijfers.nl 
(https://allecijfers.nl/basisschool/sws-de-
adeborg-aduard/) 

 

Kaart 17: Verdeling huishoudens met 
kinderen in Aduard 

 
Bron: CBS gegevens op interactieve kaart per 
postcode (https://www.cbs.nl/nl-
nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-
data/gegevens-per-postcode) 

Figuur 15: Prognose ontwikkeling leeftijdsgroep 80+ 

 

Bron: Sociaal Planbureau Groningen 
(https://public.tableau.com/shared/623PTPSZK?:display_count=yes) 

Zuidhor
 

Groninge
 
Nederlan
 

https://allecijfers.nl/basisschool/sws-de-adeborg-aduard/
https://allecijfers.nl/basisschool/sws-de-adeborg-aduard/
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/gegevens-per-postcode
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/gegevens-per-postcode
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/gegevens-per-postcode
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/gegevens-per-postcode
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/gegevens-per-postcode
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/gegevens-per-postcode
https://public.tableau.com/shared/623PTPSZK?:display_count=yes
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Figuur 20: Percentage bewoners met een 
migratieachtergrond 
 

 

Bron: RIVM 

Figuur 21: Percentage bewoners met een 
migratieachtergrond 
 
 

 

  
 
Bron: Ministerie SZW 
(http://www.buurtintegratie.nl/dashboard/Dem
ografie/) 

 

Kaart 19: Verdeling éénoudergezinnen in 
Aduard 

   
Bron: CBS gegevens op interactieve kaart per 
postcode (https://www.cbs.nl/nl-
nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-
data/gegevens-per-postcode) 

Figuur 18: Percentage éénoudergezinnen 
 
 

 

Bron: RIVM 

http://www.buurtintegratie.nl/dashboard/Demografie/
http://www.buurtintegratie.nl/dashboard/Demografie/
http://www.buurtintegratie.nl/dashboard/Demografie/
http://www.buurtintegratie.nl/dashboard/Demografie/
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/gegevens-per-postcode
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/gegevens-per-postcode
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/gegevens-per-postcode
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/gegevens-per-postcode
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/gegevens-per-postcode
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/gegevens-per-postcode
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3. Onderwijs, werk en inkomen  
• Opleidingsniveau in Zuidhorn is bovengemiddeld in Westerkwartier en ook iets 

hoger dan in de provincie als geheel, terwijl het percentage laagopgeleiden de 
laatste jaren licht is afgenomen. 

• Ten opzichte van de gemeente Westerkwartier zijn de citotoetsscore, percentage 
jongeren met een startkwalificatie en het percentage hoogopgeleiden lager in 
Aduard (van de bewoners zonder migratieachtergrond). 

 

 

  

Figuur 22: Opleidingsniveau Zuidhorn 
 

Bron: Sociaal Planbureau Groningen 
(https://public.tableau.com/shared/STKYPX8Y
N?:display_count=yes) 

 

Figuur 23: Percentage hoogopgeleiden 

Bron: RIVM 

 
Figuur 24: Cito- toetsscore, startkwalificatie en hoogopgeleid in Aduard (bewoners zonder 
migratieachtergrond) 

 

Bron: Buurtmonitor integratie (http://www.buurtintegratie.nl/dashboard/Onderwijs/) 

 

https://public.tableau.com/shared/STKYPX8YN?:display_count=yes
https://public.tableau.com/shared/STKYPX8YN?:display_count=yes
https://public.tableau.com/shared/STKYPX8YN?:display_count=yes
https://public.tableau.com/shared/STKYPX8YN?:display_count=yes
https://public.tableau.com/shared/D47ZHN7PX?:display_count=yes
https://public.tableau.com/shared/D47ZHN7PX?:display_count=yes
http://www.buurtintegratie.nl/dashboard/Onderwijs/
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• Percentage bewoners met betaald werk is bovengemiddeld in Zuidhorn en het 

aantal banen is in 2017 gestegen t.o.v. 2016.  
• In Aduard zijn er bovengemiddeld veel werkzoekenden, bijstandgerechtigden en 

wajong-uitkeringen (30 personen in 2017). 
• Het percentage jeugdwerkloosheid ligt in Zuidhorn op 8,7%. 
• In Aduard zijn 124 ondernemers (volgens welkominaduard.nl); in 2014 is 

distributiecentrum V&D in Aduard in 2014 gesloten, 109 arbeidsplaatsen verloren.  
 

 
 
 
 
 

Figuur 25: Ontwikkeling Sociaal Economische Status in Aduard  

 
Bron: Gemeentelijk Gezondheidsprofiel Zuidhorn (https://www.rivm.nl/media/profielen/profile_56_Zuidhorn) 
 

Figuur 26: Inkomsten uit arbeid, niet-werkend werkzoekend, bijstand en 
wajong in Aduard 

 

Bron: Buurtmonitor integratie (http://www.buurtintegratie.nl/dashboard/Arbeid-en-Inkomen/) 

 

Belangrijke indicatoren voor 
sociaaleconomische status zijn 
opleidingsniveau, beroepsstatus 
en hoogte van inkomen. In de 
grafiek wordt een maat voor 
sociaal-economische status 
getoond zoals die is berekend 
door het SCP (Knol, 1998). Het 
Nederlands gemiddelde over de 
gehele periode 1998-2010 is op 
0 (nul) gesteld. Een positief of 
negatief getal betekent 
respectievelijk een sociale 
status hoger of lager dan het 
Nederlands gemiddelde van de 
gehele periode. Voor de positie 
ten opzichte van Nederland in 
de individuele jaren moet de 

    
   
    

  

https://www.rivm.nl/media/profielen/profile_56_Zuidhorn
http://www.buurtintegratie.nl/dashboard/Arbeid-en-Inkomen/
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• Het percentage bewoners met een minimumloon is lager dan het gemiddelde voor 

de provincie Groningen en ook iets lager dan de andere voormalige gemeenten in 
Westerkwartier. 

• Hetzelfde geldt voor het percentage éénoudergezinnen met minderjarige kinderen 
en een laag inkomen. 

• Gemiddelde WOZ-waarde schommelt tussen € 150.000-€300.000 euro, 
gemiddelde WOZ-waarde lag in 2018 op €176.000. 

 
  

Kaart 29: Percentage jeugdwerkloosheid 
(15-25 jr) in regio Groningen in 2017 

Bron: Sociaal Planbureau Groningen 
(https://public.tableau.com/views/kaartjeugdw
erkloosheidgemeentekiesjaar/kaartjeugdwerklo
osheidregiokiesjaar?:embed=y&:embed_code_
version=3&:loadOrderID=1&:display_count=ye
s&publish=yes) 

Kaart 28: Verschil aantal banen 
2017 t.o.v. 2016 
arbeidsmarktregio Groningen 

   
Bron: Sociaal Planbureau Groningen 
(https://public.tableau.com/shared/PHQMSP2F
4?:display_count=yes) 

 

Figuur 27: Percentage bewoners 
met betaald werk 

 

Bron: RIVM 

https://public.tableau.com/views/kaartjeugdwerkloosheidgemeentekiesjaar/kaartjeugdwerkloosheidregiokiesjaar?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/kaartjeugdwerkloosheidgemeentekiesjaar/kaartjeugdwerkloosheidregiokiesjaar?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/kaartjeugdwerkloosheidgemeentekiesjaar/kaartjeugdwerkloosheidregiokiesjaar?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/kaartjeugdwerkloosheidgemeentekiesjaar/kaartjeugdwerkloosheidregiokiesjaar?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/kaartjeugdwerkloosheidgemeentekiesjaar/kaartjeugdwerkloosheidregiokiesjaar?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/kaartjeugdwerkloosheidgemeentekiesjaar/kaartjeugdwerkloosheidregiokiesjaar?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/kaartjeugdwerkloosheidgemeentekiesjaar/kaartjeugdwerkloosheidregiokiesjaar?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/kaartjeugdwerkloosheidgemeentekiesjaar/kaartjeugdwerkloosheidregiokiesjaar?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/kaartjeugdwerkloosheidgemeentekiesjaar/kaartjeugdwerkloosheidregiokiesjaar?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/kaartjeugdwerkloosheidgemeentekiesjaar/kaartjeugdwerkloosheidregiokiesjaar?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/shared/PHQMSP2F4?:display_count=yes
https://public.tableau.com/shared/PHQMSP2F4?:display_count=yes
https://public.tableau.com/shared/PHQMSP2F4?:display_count=yes
https://public.tableau.com/shared/PHQMSP2F4?:display_count=yes
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Kaart 32: Fiscaal maandinkomen per 
persoon 

Bron: CBS gegevens op interactieve kaart per 
postcode 
(https://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/14/statist
iek-saai-cbs-cijfers-komen-tot-leven-op-een-
kaart-a1447709) 

Figuur 33: Gemiddelde WOZ –
woningwaarde in Aduard per jaar 
 
 

 
  
 
Bron: Allecijfers.nl 
(https://allecijfers.nl/buurt/aduard-zuidhorn/) 

 

Figuur 31: Percentage éénoudergezinnen met 
minderjarige kinderen en laag inkomen   

 

Bron: RIVM 

Figuur 30: Percentage bewoners met 
minimum loon 
 

 
 

Bron: RIVM 

https://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/14/statistiek-saai-cbs-cijfers-komen-tot-leven-op-een-kaart-a1447709
https://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/14/statistiek-saai-cbs-cijfers-komen-tot-leven-op-een-kaart-a1447709
https://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/14/statistiek-saai-cbs-cijfers-komen-tot-leven-op-een-kaart-a1447709
https://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/14/statistiek-saai-cbs-cijfers-komen-tot-leven-op-een-kaart-a1447709
https://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/14/statistiek-saai-cbs-cijfers-komen-tot-leven-op-een-kaart-a1447709
https://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/14/statistiek-saai-cbs-cijfers-komen-tot-leven-op-een-kaart-a1447709
https://allecijfers.nl/buurt/aduard-zuidhorn/
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Figuur 34: Verdeling gemiddelde WOZ –woningwaarde in Aduard in 2016 
 

 
Bron: CBS in de buurt 
(http://www.cbsinuwbuurt.nl/#vierkant100m_gemiddelde_woz_waarde_woning_2016) 

http://www.cbsinuwbuurt.nl/#vierkant100m_gemiddelde_woz_waarde_woning_2016
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4. Gezondheid en leefstijl  
• Ten opzichte van de gehele provincie ervaren bewoners in Zuidhorn minder vaak 

een matige/slechte gezondheid (wel nog steeds 24%) en hebben minder vaak 
minimaal twee chronische ziekten en aandoeningen. 

• Ook het percentage bewoners in Zuidhorn met astma/COPD en met matig tot 
hoog risico voor angst en/of depressie stoornis ligt onder het gemiddelde van de 
gehele provincie. 

 
  

Figuur 35: Percentage bewoners 
matig tot slecht ervaren 
gezondheid

Bron: RIVM 

Figuur 36: Percentage bewoners 
met minimaal twee chronische 
ziekten en aandoeningen

Bron: RIVM 

Figuur 38: Percentage bewoners 
met matig tot hoog risico voor 
angst/ depressie stoornis

Bron: RIVM 

 

Figuur 37: Percentage bewoners 
met astma/COPD 

Bron: RIVM 
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• Het percentage bewoners dat voldoet aan de beweegnorm is gemiddeld.  
• Bijna de helft van de bewoners in Zuidhorn heeft overgewicht (45%) en bijna 

20% van de bewoners in Zuidhorn gebruikt overmatig alcohol (beide percentages 
liggen net onder het gemiddelde van de provincie). 
 

 
 
 
 
 
  

Figuur 39: Percentage bewoners 
dat voldoet aan de beweegnorm 

Bron: RIVM 

Figuur 40: Percentage bewoners 
met overgewicht (GGD Groningen 
50%)

Bron: RIVM 

Figuur 42: Cijfers ziekten en 
beperkingen in Gemeente 
Zuidhorn/buurt Aduard in 2016

 
Bron: Bron: Gezondheid per buurt, wijk, 
gemeente – bevolking 19 jaar en ouder 
(https://www.rivm.nl/media/smap/ervarengez
ondheid.html?gemeente=Zuidhorn) 

 

Figuur 41: Percentage bewoners 
overmatig alcoholgebruik

Bron: RIVM 

https://www.rivm.nl/media/smap/ervarengezondheid.html?gemeente=Zuidhorn
https://www.rivm.nl/media/smap/ervarengezondheid.html?gemeente=Zuidhorn
https://www.rivm.nl/media/smap/ervarengezondheid.html?gemeente=Zuidhorn
https://www.rivm.nl/media/smap/ervarengezondheid.html?gemeente=Zuidhorn
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• Gezondheidsindicatoren vallen in Westerkwartier gunstig uit ten opzichte van 
gemiddelde in de provincie Groningen en Nederland als geheel, met uitzondering 
van het hebben van één of meer chronische ziekten.  

• De levensverwachting van mannen ligt bij geboorte onder het Nederlands 
gemiddelde en bij mannen boven 65 jaar zeker onder het Nederlands gemiddelde. 

• In de gemeente Zuidhorn wordt gemiddeld minder gebruik gemaakt van 
wijkverpleging en maatwerkvoorzieningen.  

• Het aantal inwoners van 80+ jaar neemt in de gemeente Zuidhorn gaat toe tot 
2040, terwijl het aantal inwoners van tussen 65-80 licht stijgt en het aantal 
inwoners jonger dan 65 jaar juist daalt. 

 

  

Figuur 43: Cijfers ziekten en 
beperkingen in Gemeente 
Zuidhorn/buurt Aduard in 2016

 
Bron: Gezondheid per buurt, wijk, gemeente – 
bevolking 19 jaar en ouder 
(https://www.rivm.nl/media/smap/ervarengez
ondheid.html?gemeente=Zuidhorn) 

 

Figuur 44: Gebruik wijkverpleging 
Zuidhorn

 
Bron: Sociaal Planbureau Groningen 
(https://public.tableau.com/views/GebruikWijk
verpleegkunde/Gebruikwijkverpleegkunde?:em
bed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID
=0&:display_count=yes) 

Figuur 46: Levensverwachting 
Zuidhorn, GGD Groningen en 
Nederland 2009-2012 
 

 

 

 

 

Bron: VZinfo.nl (RIVM) 
(https://www.rivm.nl/media/profielen/) 

Figuur 45: 
Gezondheidsindicatoren 
Westerkwartier, GGD Groningen 
en Nederland 2012 
 

 
Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen (GGD, 
CBS, RIVM) 
(https://www.rivm.nl/media/profielen/) 

 

https://www.rivm.nl/media/smap/ervarengezondheid.html?gemeente=Zuidhorn
https://www.rivm.nl/media/smap/ervarengezondheid.html?gemeente=Zuidhorn
https://www.rivm.nl/media/smap/ervarengezondheid.html?gemeente=Zuidhorn
https://www.rivm.nl/media/smap/ervarengezondheid.html?gemeente=Zuidhorn
https://public.tableau.com/views/GebruikWijkverpleegkunde/Gebruikwijkverpleegkunde?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/GebruikWijkverpleegkunde/Gebruikwijkverpleegkunde?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/GebruikWijkverpleegkunde/Gebruikwijkverpleegkunde?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/GebruikWijkverpleegkunde/Gebruikwijkverpleegkunde?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/GebruikWijkverpleegkunde/Gebruikwijkverpleegkunde?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/GebruikWijkverpleegkunde/Gebruikwijkverpleegkunde?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/GebruikWijkverpleegkunde/Gebruikwijkverpleegkunde?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/GebruikWijkverpleegkunde/Gebruikwijkverpleegkunde?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=yes
https://www.rivm.nl/media/profielen/
https://www.rivm.nl/media/profielen/
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Figuur 47: Sterfte naar 
doodsoorzaak Zuidhorn 

 

  
 
Bron: CBS, gegevens bewerkt door het RIVM 
(https://www.rivm.nl/media/profielen/) 

 

Kaart 48: Aantal 
maatwerkvoorzieningen 

 
Bron: Sociaal Planbureau Groningen 
(https://public.tableau.com/views/maatwerkarr
angementenWMOalgemeen/Maatwerkvoorzieni
ngenalgemeen?:embed=y&:embed_code_versi
on=3&:loadOrderID=0&:display_count=yes) 

 
Figuur 50: Aantal inwoners per 
1.000 inwoners met 
maatwerkvoorzieningen naar 
leeftijd 
 
 

 
Bron: Sociaal Planbureau Groningen 
(https://public.tableau.com/views/maatwerkarr
angementenWMOleeftijd/maatwerkleeftijd?:em
bed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID
=2&:display_count=yes) 

Figuur 49: Aantal inwoners per 
1.000 inwoners met 
maatwerkvoorzieningen naar 
type 

Bron: Sociaal Planbureau Groningen 
(https://public.tableau.com/shared/8XCD824G
H?:display_count=yes) 

 

https://www.rivm.nl/media/profielen/
https://www.rivm.nl/media/profielen/
https://public.tableau.com/views/maatwerkarrangementenWMOalgemeen/Maatwerkvoorzieningenalgemeen?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/maatwerkarrangementenWMOalgemeen/Maatwerkvoorzieningenalgemeen?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/maatwerkarrangementenWMOalgemeen/Maatwerkvoorzieningenalgemeen?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/maatwerkarrangementenWMOalgemeen/Maatwerkvoorzieningenalgemeen?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/maatwerkarrangementenWMOalgemeen/Maatwerkvoorzieningenalgemeen?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/maatwerkarrangementenWMOalgemeen/Maatwerkvoorzieningenalgemeen?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/maatwerkarrangementenWMOalgemeen/Maatwerkvoorzieningenalgemeen?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/maatwerkarrangementenWMOalgemeen/Maatwerkvoorzieningenalgemeen?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/maatwerkarrangementenWMOleeftijd/maatwerkleeftijd?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=2&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/maatwerkarrangementenWMOleeftijd/maatwerkleeftijd?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=2&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/maatwerkarrangementenWMOleeftijd/maatwerkleeftijd?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=2&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/maatwerkarrangementenWMOleeftijd/maatwerkleeftijd?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=2&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/maatwerkarrangementenWMOleeftijd/maatwerkleeftijd?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=2&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/maatwerkarrangementenWMOleeftijd/maatwerkleeftijd?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=2&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/maatwerkarrangementenWMOleeftijd/maatwerkleeftijd?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=2&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/maatwerkarrangementenWMOleeftijd/maatwerkleeftijd?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=2&:display_count=yes
https://public.tableau.com/shared/8XCD824GH?:display_count=yes
https://public.tableau.com/shared/8XCD824GH?:display_count=yes
https://public.tableau.com/shared/8XCD824GH?:display_count=yes
https://public.tableau.com/shared/8XCD824GH?:display_count=yes
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Figuur 51: Indexering 
leeftijdscategorieën provincie 
Groningen 2018-2040 

  
 
Bron: Sociaal Planbureau Groningen 
(https://public.tableau.com/shared/6YT2QBRY
3?:display_count=yes) 

 

https://public.tableau.com/shared/6YT2QBRY3?:display_count=yes
https://public.tableau.com/shared/6YT2QBRY3?:display_count=yes
https://public.tableau.com/shared/6YT2QBRY3?:display_count=yes
https://public.tableau.com/shared/6YT2QBRY3?:display_count=yes
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5. Actief en sociaal  
• Er zijn relatief veel mantelzorgers in de gemeente Zuidhorn en dit aantal is de 

laatste jaren gestegen.  
• Het aantal eenzame bewoners in Zuidhorn ligt onder gemiddeld, maar nog steeds 

rond 40%.  
• Ten opzichte van het gemiddelde in de provincie geven volwassenen in de 

gemeente Zuidhorn relatief minder aan onvoldoende regie te hebben.  
• Relatief veel volwassenen in de gemeente Zuidhorn doet vrijwilligerswerk – in de 

provincie Groningen als geheel zijn de meeste vrijwilligers op het platteland, 
hoogopgeleid en tussen 65-74 jaar.  

 

  

Tabel 52: Percentage participatie 
in Aduard, Zuidhorn en Nederland 
2016  

 
Bron: Gezondheid per buurt, wijk, gemeente – 
bevolking 19 jaar en ouder 
(https://www.rivm.nl/media/smap/ervarengez
ondheid.html?gemeente=Zuidhorn) 

 

Figuur 53: Percentage bewoners 
dat mantelzorg verleent 
(afgelopen jaar)  

Bron: RIVM 

Figuur 55: Percentage 
Mantelzorgers 
 

 
Bron: Sociaal Planbureau Groningen 
(https://public.tableau.com/views/Mantelzorge
rs2012-
2016/Dashboard2?:embed=y&:embed_code_v
ersion=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes
&publish=yes) 

Kaart 54: Percentage 
mantelzorgers 2016 

 
Bron: Sociaal Planbureau Groningen 
(https://public.tableau.com/views/Kaartmantel
zorgers2016/Dashboard1?:embed=y&:embed_
code_version=3&:loadOrderID=0&:display_cou
nt=yes&publish=yes) 

https://public.tableau.com/views/Mantelzorgers2012-2016/Dashboard2?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/Mantelzorgers2012-2016/Dashboard2?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/Mantelzorgers2012-2016/Dashboard2?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/Mantelzorgers2012-2016/Dashboard2?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/Mantelzorgers2012-2016/Dashboard2?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/Kaartmantelzorgers2016/Dashboard1?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/Kaartmantelzorgers2016/Dashboard1?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/Kaartmantelzorgers2016/Dashboard1?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/Kaartmantelzorgers2016/Dashboard1?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=yes&publish=yes
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Figuur 56: Percentage eenzame 
bewoners 

 

Bron: RIVM 

 

Kaart 57: Percentage ernstig 
eenzaam 

 
Bron: Sociaal Planbureau Groningen 
(https://public.tableau.com/views/eenzaamhei
dGroningenkaart/kaarteenzaamGRON?:embed
=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1
&:display_count=yes&publish=yes) 

Figuur 59: Percentage 
respondenten dat aangeeft dat de 
buurt een laag sociaal kapitaal 
heeft 
 

 
  

Figuur 58: Percentage 
volwassenen met onvoldoende 
eigen regie 

Bron: RIVM 

https://public.tableau.com/views/eenzaamheidGroningenkaart/kaarteenzaamGRON?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/eenzaamheidGroningenkaart/kaarteenzaamGRON?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/eenzaamheidGroningenkaart/kaarteenzaamGRON?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/eenzaamheidGroningenkaart/kaarteenzaamGRON?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/eenzaamheidGroningenkaart/kaarteenzaamGRON?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/eenzaamheidGroningenkaart/kaarteenzaamGRON?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/eenzaamheidGroningenkaart/kaarteenzaamGRON?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
https://public.tableau.com/views/eenzaamheidGroningenkaart/kaarteenzaamGRON?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes&publish=yes
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Figuur 60: Percentage 
volwassenen dat 
vrijwilligerswerk doet

Bron: RIVM 

 

Figuur 61: 
Achtergrondskenmerken van 
vrijwilligers in Groningen  

 
Bron: Sociaal Planbureau Groningen 
(https://public.tableau.com/views/Achtergrond
skenmerkenvanvrijwilligers/Dashboard1?:embe
d=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=
1&:display_count=yes) 

https://public.tableau.com/views/Achtergrondskenmerkenvanvrijwilligers/Dashboard1?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/Achtergrondskenmerkenvanvrijwilligers/Dashboard1?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/Achtergrondskenmerkenvanvrijwilligers/Dashboard1?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/Achtergrondskenmerkenvanvrijwilligers/Dashboard1?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/Achtergrondskenmerkenvanvrijwilligers/Dashboard1?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/Achtergrondskenmerkenvanvrijwilligers/Dashboard1?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/Achtergrondskenmerkenvanvrijwilligers/Dashboard1?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes
https://public.tableau.com/views/Achtergrondskenmerkenvanvrijwilligers/Dashboard1?:embed=y&:embed_code_version=3&:loadOrderID=1&:display_count=yes
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6. Voorzieningen en inrichting  
• Er zijn veel voorzieningen, verenigingen en buurtplatforms in Aduard. 

 
Voorzieningen Aduard:  

• Multifunctioneel Centrum MFC De Meeden; ontmoetingscentrum met grand café 
Brugzicht, sporthal, openbare bibliotheek, biljartruimte, zalen voor 
muziek/toneel/bijeenkomsten/ vergaderingen en een gezondheidscentrum (met 
huisarts, fysiotherapeut, apotheek, verloskundige, huisartsenlaboratorium, 
consultatiebureau en diëtiste). 

• Sportpark met drafbaan/motorcross, voetbalvelden en tenniscomplex (in 2019 
nieuw club-kleedgebouw voor VV Aduard 2000). 

• Jongerencentrum De Kameleon. 
• SKSG Aduard (buitenschoolse opvang, kinderdagopvang/peuterspeelzaal). 
• Basisschool SWS De Adeborg (samenwerkingsschool vanaf 2013). 
• Middelbare School (van praktijk t/m gymnasium in Zuidhorn op ca. 5 km en in 

Groningen op ca. 10 km). 
• Winkels: supermarkt, bakkerij, slagerij, groentezaak, rijwielhandel (discussie 

zondag-openstelling voor supermarkt, om te kunnen blijven concurreren). 
• Restaurant met Michelin-ster: Herberg Onder de Linden. 
• Best Western PLUS Hotel Aduard & ‘t Restaurant Aduard (3e generatie 

familiebedrijf, fam. Kingma). 
• Kloostermuseum St. Bernardushof. 
• Abdij van Aduard (Protestantse Gemeente, fusie van de Gereformeerde en 

Hervormde Gemeente in 2016). 
• Ontmoetingskerk (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt). 
• Buurthuiskamer Aduard (welzijnswerk). 
• Rechthuis Aduard (exposities, lezingen). 
• Zorgboerderij Hoeve Paradij, Zorgboerderij De Wijde Blik, Woonzorggebouw 

Woonparadij. 
 
Verenigingen & Stichtingen Aduard:  

• Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Aduard. 
• Stichting Buurthuiskamer Aduard (vrijwilligersorganisatie met ondersteuning van 

welzijnswerker met heel veel welzijnsactiviteiten). 
• Plaatselijk Nut Aduard (lezingen en activiteiten). 
• Jeugdwerk Aduard. 
• Sport & spel: Aduarder Badmintonclub, Aduarder Tennisclub, Dansschool Randoe, 

Dansstudio A&A, De Abdijruiters Aduard, Taekwon-Do school Sung Zang, 
Voetbalvereniging Aduard 2000, Volleybalvereniging SV Aduard, Gymnastiek SV 
Aduard, Wandelstichting Aduard FB, Bridgeclub Auwert, IJsbaan Aduard, 
Zuiderham Boerengolf, 50-plus Gym, Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO). 

• Cultuur: Stichting Abdijconcerten Aduard, Christelijke Muziekvereniging Juliana, 
Interkerkelijk koor Inspiration, Kindertoneel Aduard, Historische Vereniging 
Aduard, Rechthuis Aduard (exposities, lezingen). 

• Overig: 4 mei comité Aduard, Avondvierdaagse Aduard, EHBO vereniging Aduard, 
Get2Give, Stichting Aduard Helpt, Vereniging Dorkerd e.o. (leefbaarheid, 
landschap, natuur). 
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Buurtplatforms Aduard:  
• De Buurtkakel; maandelijks activiteitenoverzicht welzijnswerk Buurthuiskamer 
• Aduard Meroakels; besloten facebookgroep voor/door dorpsbewoners Aduard 

(bijna 1000 leden). 
• Nieuws m.b.t. Aduard: NieuwsAduard@twitter, Het Westerkwartier, Nieuwsdorp.nl 

Aduard-nieuws. 
 

 
  

Figuur 62: Afstand tot winkels 
voor dagelijkse boodschappen 

Bron: RIVM 

 

Figuur 63: Aantal personenauto’s 
per 1000 inwoners 

Bron: RIVM 

Figuur 65: Afstand tot 
sportaccommodatie 
 

 
Bron: RIVM 

Figuur 64: Afstand tot basisschool  
 

Bron: RIVM 
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7. Veiligheid en schoon  
• Het percentage bewoners in de gemeente Zuidhorn dat last ervaart van gevaarlijk 

verkeer in de buurt ligt ondergemiddeld en ook het aantal verkeersslachtoffers ligt 
onder het gemiddelde van de provincie. 

• De ervaring van rommel als milieuprobleem ligt sterk onder gemiddeld in de 
gemeente Zuidhorn, maar bijna 20% ervaart hondenpoep als milieuprobleem.  

 

  

Figuur 66: Percentage geweld per 
1.000 buurtbewoners

Bron: RIVM 

 

Figuur 67: Percentage bewoners 
dat last ervaart van gevaarlijk 
verkeer in de buurt

Bron: RIVM 

Figuur 69: Aantal diefstallen van 
fietsen per 1.000 inwoners 
 

 
Bron: RIVM 

Figuur 68: Verkeersslachtoffers 
wegbeheerder gemeente per 
10.000 inwoners 

Bron: RIVM 
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Figuur 71: Percentage 
volwassenen dat hondenpoep op 
straat als ervaren milieuprobleem 
noemt 
 

 
B  RIVM 

Figuur 70: Percentage 
volwassenen dat rommel op 
straat als ervaren milieuprobleem 
noemt 
 

Bron: RIVM 
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8. Lucht, geluid en groen  
• Concentratie fijnstof en stikstofdioxide ligt in de gemeente Zuidhorn licht onder 

gemiddeld, maar er wordt relatief vaak ernstige geurhinder ervaren  
 

  

Figuur 72: Concentratie fijnstof 
(PM10) 

Bron: RIVM 

 

Figuur 73: Concentratie 
stikstofdioxide (NO2)

Bron: RIVM 

Figuur 75: Percentage 
volwassenen dat ernstige 
geurhinder ervaart 
 

 
Bron: RIVM 

Figuur 74: Percentage 
volwassenen dat ernstige 
geluidshinder ervaart 

Bron: RIVM 
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Figuur 76: Percentage 
volwassenen dat dat slecht 
onderhoud van wegen en/of 
groen als milieuprobleem ervaart

Bron: RIVM 

 

Figuur 77: Percentage 
volwassenen dat te weinig groen 
in de woonomgeving als 
milieuprobleem ervaart

Bron: RIVM 

Figuur 79: 
Milieugezondheidsrisico Aduard 
 

 
Bron: Atlas van de leefomgeving 
(https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config
=alo_kijken_10681&layers=f3823aa9-9a1c-3098-
9a6e-
5417967bf612,1,0.8,0;&x=225824&y=586128&zo
om=9&rot) 

Figuur 78: Cijfers geluidshinder 
Aduard 

 

 
Bron: Gezondheid per buurt, wijk, gemeente – 
bevolking 19 jaar en ouder 
(https://www.rivm.nl/media/smap/ervarengez
ondheid.html?gemeente=Zuidhorn) 

https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=alo_kijken_10681&layers=f3823aa9-9a1c-3098-9a6e-5417967bf612,1,0.8,0;&x=225824&y=586128&zoom=9&rot
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=alo_kijken_10681&layers=f3823aa9-9a1c-3098-9a6e-5417967bf612,1,0.8,0;&x=225824&y=586128&zoom=9&rot
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=alo_kijken_10681&layers=f3823aa9-9a1c-3098-9a6e-5417967bf612,1,0.8,0;&x=225824&y=586128&zoom=9&rot
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=alo_kijken_10681&layers=f3823aa9-9a1c-3098-9a6e-5417967bf612,1,0.8,0;&x=225824&y=586128&zoom=9&rot
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=alo_kijken_10681&layers=f3823aa9-9a1c-3098-9a6e-5417967bf612,1,0.8,0;&x=225824&y=586128&zoom=9&rot
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Tabel 80: Leefbaarometer deelscores Aduard tov Zuidhorn 2016

Bron: Buurtmonitor integratie (http://www.buurtintegratie.nl/dashboard/Wonen-en-Woonomgeving/) 

 

Tabel 81: Leefbaarometerscore gemeente Zuidhorn en dorp Aduard 2012 (Nederland = 0) 

 

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Gemeentelijk Gezondheidsprofiel 
Zuidhorn https://www.rivm.nl/media/profielen/) 

http://www.buurtintegratie.nl/dashboard/Wonen-en-Woonomgeving/
http://www.buurtintegratie.nl/dashboard/Wonen-en-Woonomgeving/
https://www.rivm.nl/media/profielen/
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