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Waar veel projecten zich focussen op de gezonde leefomgeving in de stad, lag de focus in deze 

workshop op de vertaling van de GO!-methode naar gebruik in het landelijke gebied. 

De uitdagingen om de GO!-methode in het landelijk gebied toe te passen, blijkt vooral te liggen bij 

de “maatregelen database” die ontwikkeld is voor de stedelijke situatie. De GO-methode is 

toegepast bij gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe. Bepaalde plattelandskenmerken 

spelen een belemmerende of juist versterkende rol in maatregelen die in de GO! methode staan 

opgenomen. Denk daarbij aan aspecten zoals: demografie (bijv. vergrijzing), lage 

openbaarvervoersbereikbaarheid, gebrek aan  voorzieningen nabij, een (potentieel) sterke sociale 

cohesie en de woonsituatie (bijv. grotere tuinen en woningen t.o.v. de stad). De deelnemers waren 

het erover eens dat hierdoor maatregelen op het platteland anders kunnen uitpakken dan in de stad. 

Ook maatregelen in dorpen kunnen anders uitpakken dan maatregelen in het buitengebied. 

De maatregelen database werd wel als nuttig gezien om inspiratie te geven voor aanpassingen in de 

leefomgeving. Belangrijke lessen zijn dat er geen standaard aanpak bestaat voor het gezonder 

maken van de leefomgeving en dat er op het platteland dus andere maatregelen succesvol kunnen 

zijn. De aandacht voor de context is essentieel. 

Specifieke notities rondom bepaalde maatregelen en de toepassing op het platteland: 

• kruispunten veiliger maken: sommige aspecten verdienen extra veel aandacht op het 
platteland, bijv. veilig verkeer op streekniveau. 

• ‘the last mile’: goederenvervoer d.m.v. de fiets is meer stadsgericht vanwege de lange 
afstanden. 

• braakliggend terrein/groen door buurtbewoners laten beheren: veel bewoners in het 
platteland hebben zelf al een grote tuin. Dit betreft ook demografische uitdaging: op het 
platteland heb je veel ouderen die niet de capaciteit hebben voor de 
uitvoering/implementatie van deze maatregel. 

• plekken aanwijzen waar jongeren lawaai mogen maken: er is voor jeugd erg weinig te doen 
in de dorpen en er zijn zorgen over het gebruik van alcohol en drugs. Voorzieningen maken is 
dus wel belangrijk.  

Conclusies 

Er zijn duidelijke verschillen tussen stad en platteland in vraagstukken , gekoppeld aan ruimtelijke 

aspecten. Het vraagt om een andere aanpak van de gemeente en verbinding met lokale bestaande 

voorzieningen zoals een lokale supermarkt of buurthuis. De maatregelendatabase, als onderdeel van 

de GO! methode, wordt daarom verder aangevuld met concrete voorbeelden die werkzaam zijn in 

landelijk gebied. 

 


