
Aduard: veelzijdig dorp met een rijk verleden en 
een veelbelovende toekomst!

Dorpsvisie Aduard
2015-2025

Resultaat van gesprekken met vele dorpsbewoners van 
alle leeftijden, op initiatief van Dorpsbelangen Aduard.

Samen kunnen we meer in Aduard

Sportverenigingen, historische organisaties, kerken, ontmoetings-
ruimten…. Aduard heeft het allemaal.

Als al die initiatieven en organisaties de krachten bundelen, ontstaat er 
veel energie. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij Aduard 800, ‘Het 
leukste dorp’ en de feestweek.  

De sleutel tot succes zit hem in meer samenwerking. Er is winst te behalen 
als al dit aanbod elkaar beter weet te vinden, informatie uitwisselt en 
gezamenlijk kansen oppakt.  Door meer samen te werken kan een goed 
basisaanbod van voorzieningen en activiteiten voor het dorp behouden 
blijven.

Het succes van de samenwerkingsschool geeft goede moed en de reali-
satie van de dorpsvisie is een mooie aanleiding om de samenwerking te 
versterken. Ook het vieren van het 825-jarige bestaan van Aduard in 2017 
is een uitgelezen kans om de samenwerking in het dorp te vergroten. 

Aduarders zijn overtuigd van het feit dat MFC De Meeden een 
belangrijker functie zou moeten krijgen. Gedacht wordt aan het verbreden 
van de functie van De Meeden, in het bijzonder voor het verenigingsleven, 
maar ook op het terrein van horeca. Het bestuur van De Meeden vraagt 
echter versterking vanuit het dorp.  

Tot slot, actiepunten met prioriteit en vervolgacties

TOP 10 ACTIEPUNTEN:  DOOR:
1. Behoud MFC De Meeden  Bestuur De Meeden en pachters 
2. De bus in het dorp  Dorpsbelangen
3. Verkeersveiligheid  Dorpsbelangen
4. Speelvoorzieningen  Werkgroep Jeugd
5. Aduard 825   Werkgroep ver. - Aduard 825
6. Samenwerkende verenigingen Werkgroep ver. - Aduard 825
7. Herinrichting Burg. Seinenstraat  Toekomstige werkgroep
8. Meer groen (ook: meer wandelpaden) Toekomstige werkgroep
9. Activiteiten voor de jeugd  Werkgroep Jeugd
10. Levensloopbestendig wonen Dorpsbelangen

Voor de uitvoering van het actiepunt met de hoogste prioriteit, behoud en 
versterking van de Meeden,  moeten de krachten in het dorp verenigd worden. 
Dorpsbelangen zal dit stimuleren en waar mogelijk het huidige bestuur
ondersteunen.

Voor de uitvoering van de overige actiepunten starten we alvast met twee 
werkgroepen: één werkgroep van en voor de jeugd en één werkgroep om de 
viering van Aduard 825 voor te bereiden. Laatstgenoemde zet al werkende 
in op structurele versterking van het verenigingsleven. De opdrachten van de 
werkgroepen worden nog nader geformuleerd.

Het ontstaan van deze dorpsvisie en het vervolg

De Werkgroep Dorpsvisie Aduard heeft in de winter van 2014/2015 met ruim 
150 dorpsbewoners van Aduard “aan de keukentafel” gesproken over de 
toekomst van het dorp. Dit vond plaats op twee grote dorpsbijeenkomsten in 
Het Hoge Hof en De Meeden, met de bovenbouw kinderen op de 
basisschool en de wat oudere jeugd van onder andere de voetbalvereniging 
en jeugdhonk de Kameleon. 

Een grote opkomst op de terugkoppelingsbijeenkomst op 16 april 2015 was tot 
slot een prachtige afronding van het proces naar een Dorpsvisie voor Aduard. 
Tijdens deze bijeenkomst is de Top 10 met Actiepunten tot stand gekomen. 

Dorpsbelangen Aduard gebruikt de dorpsvisie de komende jaren als leidraad 
voor haar werk. Ze zet in op het versterken van de samenwerking binnen het 
dorp en de samenwerking met de gemeente en de provincie. Dorpsbelangen 
pakt de regiefunctie, houdt het overzicht en zorgt voor onderlinge afstemming. 

Dorpsbelangen kan aanjagen, mensen met elkaar in contact brengen, adviseren 
en bij de gemeente of provincie belangen behartigen. De werkgroepen dragen 
zorg voor de uitvoering. 

Colofon

Deze dorpsvisie is ontwikkeld door Werkgroep Dorpsvisie Aduard op initiatief 
van Dorpsbelangen Aduard. Namens Groninger Dorpen verzorgde Nienke 
Vellema de procesbegeleiding. Financiële bijdragen die alles mogelijk hebben 
gemaakt kwamen van de Gemeente Zuidhorn en de Provincie Groningen. 

Werkgroep Dorpsvisie bestond uit de volgende mensenorganisaties:
Greet Bakker (samenwerkingsschool Adeborg), 
Loes Lestestuiver (SWgZ), Douwe van der Leij (SWgZ), 
At Hof (Protestantse Gemeente Aduard-Den Ham-Fransum i.w.), 
Jan Oomkes (oud-wethouder), Karin van der Vaart (ondernemer),  
Steffen van der Kooi (ondernemer), Monique Gelinck (sportvereniging).
Namens het bestuur van Dorpsbelangen Aduard namen deel: Wouter Slagter, 
Sandra Lambeck, Annette Veenstra. 

De tekst van deze publicatie is gebaseerd op het brondocument ‘Totaalverslag 
gesprekken Dorpsvisie Aduard ‘(maart 2015)’ dat voor de werkgroepen
beschikbaar is als basisdocument.
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1e druk: mei 2015 



Wat voor dorp is Aduard?

Aduard is een plaats met nog duidelijke dorpse karaktertrekken, een 
sociaal veilige woonomgeving. Bewoners waarderen dit positief, evenals de
nabijheid van de stedelijke voorzieningen en de werkgelegenheid in de 
regio. 

Aduard heeft veel cultureel erfgoed van internationale allure. 
De bekendheid daarvan overstijgt de dorpsgrenzen en biedt veel kansen. 

Aduard heeft een rijk verenigingsleven, veel sociale en culturele 
initiatieven en in het dorp zijn veel vrijwilligers actief.   

Het besef dat het goed zou zijn om meer samen te werken is aanwezig 
en heeft een breed draagvlak. Er  zijn ook al mooie voorbeelden van die 
samenwerking te vinden. 

De doorgaande route door het dorp veroorzaakt veel verkeersdrukte, 
overlast en onveilige situaties. De weg heeft daardoor veel invloed op de 
sfeer. De rondweg die op korte termijn wordt aangelegd, biedt nieuwe 
mogelijkheden. Anderzijds bestaat ook zorg over de kans op verstilling, als 
het doorgaande verkeer uit het dorp verdwijnt. 

Recent zijn enkele prominente werkgevers verdwenen, met grote gevolgen 
voor de werkgelegenheid. De gebouwen hebben nog geen nieuwe 
bestemming. 

De uitdaging is het vergroten van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van 
Aduard voor huidige en toekomstige inwoners en bezoekers.

De dorpsvisie geeft richting aan hoe we dit met elkaar kunnen realiseren.

Jeugd in Aduard

In Aduard wonen veel kinderen en jongeren. Zij hebben het naar hun zin 
in Aduard, maar hebben zeker ook nog wensen en ideeën over hoe het 
beter en leuker kan worden.  

Denk daarbij aan meer en betere speelvoorzieningen. In diverse gesprek-
ken, op school, via de voetbalvereniging en in het jeugdhonk zijn  goede 
ideeën naar voren gebracht. De oudere jeugd gaf in grote meerderheid 
aan een multifunctionele pannakooi te willen realiseren.

Wifi is niet meer weg te denken, dat zou in ieder geval ruim beschikbaar 
moeten zijn. 

Over het herbestemmen van de bedrijfslocatie hebben de kinderen en 
de jongeren ook ideeën. De haalbaarheid daarvan kan serieus bekeken 
worden.

Het vergoten van het activiteitenaanbod voor/door de jeugd is een andere 
aandachtspunt. Dichtbij Alles

De goede bereikbaarheid van het dorp is heel belangrijk. Het maakt het 
dorp aantrekkelijk om te wonen en het te bezoeken. 

Het behoud van bushaltes in het dorp is cruciaal, met name voor ouderen.  
Voor de jeugd en bijvoorbeeld de weekendgasten van het museum, is 
uitbreiding van het vervoer op bepaalde tijden gewenst, ’s avonds en in 
het weekend. 

Als de rondweg een feit is, vraagt de hoofdweg door het dorp om herin-
richting, in overleg en samenwerking met de dorpsbewoners. 
Deze doorgaande weg is nu een provinciale weg. Het wordt na aanleg van 
de rondweg een gemeentelijke weg. Afgesproken is dat de overdracht 
gepaard gaat met een bedrag voor herinrichting en onderhoud. 

Tot het zover is vraagt de verkeersveiligheid in de bebouwde kom van het 
dorp veel aandacht.

Wees welkom in Aduard: 
Poort naar Middag-Humsterland

Er is veel historisch erfgoed in en rondom het dorp. Dit is aantrekkelijk 
voor bewoners, toeristen en recreanten. We kunnen dit nog veel beter 
benutten: Aduard als poort naar het Middag-Humsterland. 

Het is een breed gedragen wens de beschikbaarheid van 
horecavoorzieningen te verruimen, met name ook op zondag. Dat maakt 
het dorp aantrekkelijker voor museumbezoekers, wandelaars, fietsers, 
natuur- en cultuurliefhebbers.

Na de aanleg van de rondweg krijgt het dorp een andere functie. Het 
wordt minder een doorgangsdorp en meer een dorp gericht op verblijven 
en ontmoeten. De winkelvoorzieningen kunnen daar hun voordeel van 
hebben, maar succes is nog niet gegarandeerd. De herinrichting van het 
centrum en uitgebreidere horecavoorzieningen kunnen bijdragen aan het 
vergroten van de economische bedrijvigheid.

Het groen in en om het dorp is een belangrijke kwaliteit. 
De groene kwaliteiten van buiten naar binnen brengen is een wens. 
Dit versterkt zowel de toeristisch-recreatieve mogelijkheden als de 
kwaliteit van het dorp in relatie tot het buitengebied. Het kan hier 
eveneens gaan om kleine investeringen en voorzieningen als bankjes 
en bewegwijzering. 

Vaak genoemd is het doortrekken van het Aduard800 pad naar Zuidhorn 
en het aanleggen van wandelrondjes om het dorp. 

Wonen met en zorgen voor elkaar in Aduard

In de zorg is veel veranderd. Zorg en welzijn leunen steeds meer op 
de participatiemaatschappij. Gelukkig beschikt Aduard over een mooi 
aanbod aan basis zorgvoorzieningen en ontmoetingsplaatsen. 
Denk daarbij aan het gezondheidscentrum en de buurthuiskamer. 
Dit willen we behouden en versterken. 

Een passend woningaanbod is een andere voorwaarde. Zo mogelijk 
door meer levensloopbestendige en starters-woningen te realiseren 
binnen de dorpsgrenzen. Dit biedt huidige bewoners de kans om door 
te stromen en langer in het dorp te blijven en trekt nieuwe bewoners 
naar ons mooie dorp.


