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01 INLEIDING
Eendracht Maakt Kracht is voort gevloeid uit een van de negen 
projecten die is opgestart vanuit het Groningen Zorgakkoord. 
Vier zorgaanbieders slaan in het mooie Appingedam de handen 
ineen voor het beantwoorden van de zorgvraag van de toekomst: 
Nu samen vooruitkijken hoe we straks naar elkaar omkijken. 
Met financiële middelen bijeengebracht door een subsidie van 
de provincie, inbreng van de gemeente Eemsdelta en eigen 
middelen van de 4 instellingen werd het idee opgevat om een 
festival op het Eendrachtterrein te organiseren.  
 
Het programma stond in de 
steigers, totdat de Corona 
Pandemie roet in het eten 
gooide. Met dezelfde doel- 
stelling als uitgangspunt werd 
er een aangepaste uitingsvorm 
ontwikkeld: 

 
Een luisterwandeling 
gemaakt met en voor 
Damsters over het 
Eendrachtterrein. 
 
In dit verslag nemen we je 
mee in de cijfers, dromen voor 
de nieuwe woonwijk en de 
kansen voor de toekomst.



02 DE CIJFERS

Het team
• 5 samenwerkingspartners (‘s Heeren Loo, De Hoven, 

De Zijlen, Cosis & Gemeente Eemsdelta)
• Stuurgroep 12 leden 
• Projectgroep 11 leden 
• Programmateam Buro Bries 3 leden 
• Uitvoerende onderaannemers 11 

(waaronder ontwerpers, audio, fotografie) 

Input
• Ontelbare vergaderingen 
• Corona proof project 
• Kantoor op de Eendracht 
• 13 interviews met Damsters 
• 15 uur en 37 minuten en 13 seconde aan opnamemateriaal
• 35 koptelefoons, 29 ipods & 15 nektasjes 
• 2 ouderwetse telefooncellen getransformeerd tot beeldmerk 

met audio verhalen
• De caravan van Karin als informatieloket tijdens de speeldagen
• 25 piketpaaltjes geschilderd door dagbesteding van cosis 
• 12 vlaggenlijnen gemaakt door cliënten van de Zijlen 
• Cliënten van de 4 zorginstellingen schonken koffie en thee 

aan bezoekers na afloop van de luisterwandeling
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02 DE CIJFERS (VERVOLG)

Socials
• 445 volgers op instagram en 29 op Facebook
• 19 Posts op Instagram en 11 Facebook
• 308 Likes Instagram en 51 op Facebook 

(verdeeld over de posts) 
• 59 keer gedeeld op facebook 

Outcomes
• Een audiotour van 26 min en 15 sec
• Een route van 1,35 km over de Eendracht 
• Een versierde etalage van het Cosis Atelier in samenwerking 

met De Zijlen, De Hoven & ’S Heeren Loo 
• 303 Wandelaars verdeeld over
        o    1 premiere middag
        o     6 speeldagen waarin mensen gratis de luisterwandeling
              konden doen
        o    2 speeldagen in de programmering van cultuurfestival    

 Terug Naar Het Begin
• 102 ideeën over manieren om bij te dragen aan de nieuwe wijk
• 2 Eendracht Maakt Kracht telefooncellen inclusief audio en licht 
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Wat een geweldige 
wandeling, ik zou zo in 

Appingedam gaan wonen. 

Het is net alsof 
je in de podcast 
bent gestapt. 

03 REACTIES OP
DE WANDELING 

De reacties van bezoekers waren overwegend positief circa 83%. 
Ook waren er kritische opmerkingen; feedback varieerde van 
opmerkingen over de vorm (wandelen of wandelen met een kop- 
telefoon) tot het gemis van info in de wandeling. Dit bijvoorbeeld 
omdat bezoeker zelf betrokkenheid heeft gehad bij de strokarton- 
fabriek en er dus zelf al veel over wist. Hieronder een aantal quotes.
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Wauw, dit wist 
ik helemaal niet. 
Terwijl ik woon 

hier vlakbij! 

Ik snapte al 
niet waar de 

telefooncellen 
voor waren.

 
Zo zie je maar, 
zo’n wijk staat 
er niet zomaar 

Wat een 
prachtig 
verhaal.

Ik word hier 
helemaal vrolijk van! 

Ik vind dit maar niks, 
zo’n koptelefoon. Niet 

mijn ding sorry. 



04 IDEEËN VOOR DE 
NIEUWE WOONWIJK 
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Tijdens de wandeling nodigden we onze bezoekers uit om 
mee te dromen over de nieuwe woonwijk. 
 
‘’Plant je idee in de stadstuin en wie 
  weet groeit hier wat moois uit!’’ 

We hebben uiteenlopende ideeën opgehaald in de stadstuin, 
een ding is duidelijk: er zijn ideeën genoeg. Hieronder zijn ze 
per categorie ingedeeld. We hebben hier uitsluitend ideeën 
laten terugkomen die minstens twee keer zijn genoemd. 
De dik gedrukte ideeën zijn meer dan vier keer ingebracht. 

Daarnaast zijn er ideeen benoemd om de nieuwe zorglocatie te 
verbinden met de woonwijk. Deze ideeen zijn allemaal eenmaal 
genoemd. Ondanks dat zijn deze waardevol voor de toekomst.



04 IDEEËN VOOR DE 
NIEUWE WOONWIJK (VERVOLG)

Verschillende cliënten van de zorgpartijen geven aan graag een 
rol te willen spelen op het Eendrachtterrein. Dit kan zijn in het 
onderhouden van het groen, het schoonhouden van samen-
komst plekken of het zorgen voor dieren. Of de ideeën worden 
uitgevoerd en of het haalbaar is dat cliënten hierbij worden 
betrokken zal nader onderzocht moeten worden.

Ideeën om samen te komen
• Thee Pluktuin 
• Een veilige vuurplek waar je bij elkaar kan komen of bijvoor-

beeld kan BBQ’en.
• Kippen of konijnen voor de stadstuin of zelfs een kinderboerderij 
• Een plek voor cultuur, zoals een openlucht podium voor 

lokaal talent in de wijk. Hierbij werden ideeën geopperd als een 
gedichtenavond, salsales en de mogelijkheid voor opvoeringen. 

• Veel bankjes

Ideeën over groen en natuur  
• Laat zoveel mogelijk groen terugkomen (meest genoemd) 
• Thee pluktuin
• Bloemenpluktuin  
• Bijenhotel (ook wel airbee & bee of bijenstal genoemd) 
• Boomhutten plek voor kinderen 
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04 IDEEËN VOOR DE 
NIEUWE WOONWIJK (VERVOLG)

Ideeën over gezondheid 
• Een beweegtuin om in te sporten 
• Samen jam maken van fruit uit de stadstuin 
• Alles toegankelijk voor rolstoelen 

Ideeën voor verbinding tussen de 
woonwijk & de zorglocatie 
• Theehuis (voor bij de theetuin) waar iedereen welkom is. 

Deze kan zijn plek mogelijk vinden in de zorglocatie.  
• Het ‘knuffel hotel’ in de zorglocatie voor de knuffels van 

kinderen uit de buurt.
• Buurt verjaardagskalender, wat cliënten de kans biedt om 

taarten te bakken voor hun buurtbewoners om deze zelf langs 
te brengen. 

• Een buurt wasserette of tuindienst verzorgt door bewoners 
van de zorglocatie om buurtbewoners laagdrempelig te onder-
steunen met deze klussen. 

• Discozaal in de nieuwe zorglocatie, waar bewoners en 
omwonende hun feestjes kunnen organiseren. 

• Het openluchttheater in de achtertuin van de zorglocatie 
om daarmee Damsters uit te nodigen hun activiteiten hier 
te organiseren.
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04 IDEEËN VOOR DE 
NIEUWE WOONWIJK (VERVOLG)

Behoud van de strokartonfabriek
We hebben veel reacties gehad over de plannen om de pijp te 
behouden en de kartonbaan te laten zoals het is. Ook de schommels 
en de binnenplaats die Annalies Usmany noemde in haar interview 
hebben veel positieve reacties opgeleverd.  
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Graag ontdekken we hoe de luisterwandeling ook na afloop 
van het project ingezet kan worden. Door het aanpassen van 
de audio en het beschikbaar maken op bijvoorbeeld Spotify 
kan de audio voor iedereen toegankelijk gemaakt worden. 

Voorbeelden
• Op Damsterheerd is actie ondernomen om de luister- 

wandeling tijdens het koffiemoment met hun bewoners 
te beluisteren. Graag sporen we meer locaties aan om op 
deze alternatieve manier hun bewoners te laten genieten 
van de ervaring.

• Daarnaast kijken we graag hoe de luisterwandeling geadop-
teerd kan worden door derden. Een van onze bezoekers is 
werkzaam bij het Versterkingspunt aardbevingsschade en 
zou de wandeling graag aan al haar collega’s laten horen. 
De wandeling zal uitgezet worden bij de zorglocaties. 
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05 KANSEN VOOR 
DE TOEKOMST



• De inclusieve woonwijk. Niet alle nieuwe bewoners van 
de woonwijk De Eendracht zullen zich bewust zijn van de 
geschiedenis en de toekomstvisie. Hoe kunnen we alle nieuwe 
bewoners kennis laten maken met elkaar door middel van 
de luisterwandeling. Hierover zijn ideeën verzameld. 
Daarnaast zijn er mogelijk plannen om een fysieke locatie te 
creëren waarop je de verandering van de Eendracht kan volgen. 
Hier zou de luisterwandeling een centrale plek in kunnen krijgen. 

• De luisterwandeling als toeristische activiteit. Na aanpassen 
van de audio zijn er plannen om een bijpassende ansichtkaar-
ten te ontwikkelen met een QR code. Zo kunnen bezoekers 
van de VVV op eigen gelegenheid de luisterwandeling maken 
als activiteit. 
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05 KANSEN VOOR 
DE TOEKOMST (VERVOLG)



06 AFSLUITING
Met onze luisterwandeling hebben we het verhaal van de Een-
dracht met veel mensen kunnen delen. Het is een plek met een 
bijzondere historie en met een kansrijke toekomst in het vooruit-
zicht. Door samen met Damsters het verhaal te schrijven hebben 
we mensen weten te betrekken bij de verandering van het gebied 
en veel bezoekers verwonderd met het verhaal. Samen hebben 
we de eerste stap gezet naar de nieuwe woonwijk: een plek waar 
we nu samen vooruit kijken, zodat we strak naar elkaar omkijken! 

De naam zegt het al: De Eendracht!
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