Aduard 825 Park
DOEL: Realisatie bewegingspark voor jong en oud

Inleiding
Dorpsbelangen Aduard heeft in samenwerking met Groninger Dorpen, werkgroep dorpsvisie Aduard,
150 dorpsbewoners, bovenbouw-kinderen van basisschool Adeborg, voetbalvereniging VV Aduard
2000 en het jeugdhonk de Kameleon in 2015 een nieuwe dorpsvisie opgesteld. Kern van deze
dorpsvisie is: “Samen kunnen we meer in Aduard”.
De dorpsvisie vormt een belangrijke basis voor de totstandkoming van de ideeën van het Aduard 825
Park. Het beoogde park bevat de volgende onderdelen: Outdoor sportplein en speel- en
belevingsroute. Pijlers van het park zijn: (i) elkaar ontmoeten en wederzijds begrip vergroten; (ii)
aanzetten tot bewegen, spelen en sporten; (iii) bevorderen cohesie in het dorp; (iv)
levensloopbestendige en duurzame leefomgeving voor zowel jong als oud; en (v) verhoging van
bewustzijn van natuur en groenbeleving.
Om deze punten handen en voeten te geven is in 2016 een werkgroep, die is gelieerd aan
Dorpsbelangen Aduard, gevormd: Werkgroep Aduard 825 Park.
Bewegingspark
Het bewegingspark is een plaats waarbij jong en oud elkaar in een sportieve omgeving ontmoet: een
plek waar gesport en gespeeld kan worden. De focus ligt op bewegen en ontmoeten, omdat er in
Aduard onvoldoende ontmoetingsplekken en buitenspeelgelegenheden zijn voor schoolkinderen
(midden- en bovenbouw basisschool). Maar ook tieners en volwassenen worden actief betrokken bij
het bewegingspark.

Met de realisatie van het bewegingspark in Aduard wordt actief buiten spelen, sporten en
elkaar ontmoeten gestimuleerd. Tevens zijn deze activiteiten laagdrempelig toegankelijk
voor meerdere belangstellenden.
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Doelgroep
Het bewegingspark zal gratis toegankelijk zijn en kan dus door iedereen gebruikt kunnen worden.
Integratie en adoptie van het bewegingspark door verschillende doelgroepen zal actief gestimuleerd
worden, zoals de jeugd, senioren en de buurthuiskamer. Diverse georganiseerde groepen in Aduard
worden uitgenodigd er gebruik van te maken:
- Jeugdwerk Aduard kan hier buitenactiviteiten organiseren;
- Kindertoneel Aduard kan hier voorstellingen geven;
- fysiogroepen kunnen een buitenprogramma volgen;
- basisschool De Adeborg kan er een alternatieve gymles verzorgen;
- ouderengym kan gebruik maken van het bewegingspark;
- het park is te combineren met bootcamp-trainingen.
Belang
In de dorpsvisie Aduard geven de bewoners aan behoefte te hebben aan levensloopbestendig wonen;
energiek opgroeien en vitaal ouder worden. Ook in Aduard zien we de trend dat jeugd meer
binnenblijft, meer tijd achter de computer doorbrengt en minder beweegt. Ook ouderen brengen
relatief veel tijd binnen door. Zowel de jeugd als ouderen geven aan in Aduard een plek te willen
hebben om bewegen te stimuleren, maar ook om dorpsgenoten te willen ontmoeten. Momenteel mist
er bijvoorbeeld een plek waar in de zomer een burencompetitie gehouden kan worden.
Aduard is een dorp met een rijk verenigingsleven, toch zien we steeds meer mensen die zich niet bij
een vereniging aansluiten. Of we zien mensen die kiezen voor een vereniging buiten Aduard omdat
Aduard die sport niet biedt, denk aan bootcamp, yoga, fitness, etc. Deze sporten zijn te beoefenen in
het bewegingspark. Het bewegingspark geeft zo enerzijds bewoners de gelegenheid hun sport vaker
te beoefenen, op het tijdstip dat zij willen, anderzijds geeft het verenigingen de mogelijkheid de sport
onder de aandacht te brengen bij de bewoners. Dat kan door het verzorgen van clinics. Deze genoemde
sporten worden betrokken bij de activiteitenagenda van het sportplein.
Door regelmatig activiteiten te organiseren, zorgen we ervoor dat het bewegingspark een hoge
bezettingsgraat heeft, door jong en ouder. Het bewegingspark blijft daardoor steeds nieuwe dingen
aanbieden en gaat daardoor mee in de tijd en blijft aantrekkelijk.
Begeleiding
Omdat de werkgroep het gebruik van het bewegingspark voor jong en oud wil stimuleren, zorgt het
niet alleen voor de locatie, maar ook voor de invulling van een deel van de begeleiding. Hierbij helpt
Het Huis van de Sport.
Bij andere (bewegings)parken is gebleken dat het essentieel is om tijdens de eerste twee jaren een
effectief en enthousiasmerend programma neer te zetten, van minimaal één keer per week om het
gebruik van het park te stimuleren en in te bedden in het dagelijks leven van het dorp. Uitdaging is om
te blijven uitdagen met nieuwe thema’s, te evalueren wat werkt en wat niet. Daarom draagt de
werkgroep Aduard 825 Park zorg voor een activiteitenplan gedurende de eerste twee jaren. Dit doen
we in samenwerking met de buurtsportcoach, de omliggende verenigingen, de fysio en de
seniorengym, de buurthuiskamer, jongerenwerk, de naschoolseopvang en de basisschool.
Locatie
Het parkeerterrein tussen het sportpark en MFC De Meeden en het voormalige jeu de boules terrein
vormen samen de ideale plek voor het ontwikkelen van het Aduard 825 Park.
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De jeu de boules vereniging is in 2018
opgehouden te bestaan. Hierdoor is een terrein
beschikbaar gekomen, welke een goede
basisondergrond heeft. Dit is de locatie waarop
we het grootste sporttoestel willen plaatsen.
Het bewegingspark begint bij dit toestel en
loopt om MFC De Meeden en de
tennisvereniging.
Deze plek ligt achteraan op het huidige
parkeerterrein, zodat de geluidshinder voor
omwonenden zo gering mogelijk is. Het
bewegingspark ligt echter wel centraal tussen
de diverse sporten die hier beoefent worden.
Gedurende alle seizoenen in het jaar wandelen
en fietsen mensen langs deze locatie om langs
het kanaal te fietsen, te wandelen of om naar de diverse voorzieningen te gaan. Dit is een groot
voordeel voor de sociale veiligheid en controle.
Onderhoud
Op dit moment kijken we naar bewegingstoestellen van Sicoro. Omgevingsonderzoek heeft
uitgewezen dat Sicoro kwalitatief goede producten plaatst. Wat betreft het normale onderhoud,
wordt er een nader te bepalen schema opgesteld door Dorpsbelangen Aduard. Voor de uitvoering
zullen lokale ondernemers worden ingeschakeld. Waar mogelijk zullen de werkzaamheden door
vrijwilligers worden uitgevoerd. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Westerkwartier.
Communicatie
Op dit moment zijn al meerdere bijeenkomsten geweest met omwonenden, omliggende verenigingen
en dorpsbewoners, om ideeën uit te wisselen en om te informeren over de vooruitgang. Deze
bijeenkomsten zullen we blijven houden om goede afstemming te waarborgen.
Uit deze informatieavonden is gebleken dat er een zeer ruim draagvlak is onder bewoners en
verenigingen.
Om blijvend aandacht te schenken aan het bewegingspark, worden diverse (lokale) media en PR-routes
uitgezet. Op dit moment is een eigen Facebook pagina opgezet, tevens wordt gewerkt aan een
Instagram account en wordt de Facebook site van Aduard Meroakels gebruikt (900 gebruikers). Ook
het plaatselijke krantje De BuurtKakel en de nieuwsbrief op de basisschool worden ingezet. Door
diverse mediakanalen te gebruiken, bereiken we de totale Aduarder populatie. Via deze media zullen
bewoners en gebruikers op de hoogte worden gehouden van het bouwproces van de rest van het park.
Bij de reguliere rondgang van flyers, krantjes en lokale bladen kan het park blijvend periodiek onder
de aandacht worden gebracht.
Tijdspad en realisatie
De werkgroep heeft als doel de eerste fase van het park in de tweede helft van 2020 te realiseren. Bij
de aanleg en onderhoud van het park worden, waar het kan, plaatselijke ondernemers en
dorpsgenoten ingezet. Door deze zelfwerkzaamheid wordt het bewegingspark een product van
iedereen.
Zie bijlage:
1. Begroting
2. Activiteitenplan
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