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Beste lezers,
Nog voor de jaarwisseling willen we u met deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de laatste 

ontwikkelingen voor de bouw van Campus Eemsdelta Groningen. De aanbesteding is succesvol 

afgerond. BAM Bouw en Techniek gaat de campus bouwen. Dat betekent dat we nu echt aan de slag 

kunnen gaan met de realisatie van dit unieke terrein in Appingedam. Binnenkort staat het bouwbord 

op de plek waar de campus gebouwd wordt. Dit is niet zomaar een bouwbord. Het kan multifunctioneel 

gebruikt worden en daarmee staat het symbool voor het prachtige multifunctionele karakter van het 

campusterrein. Het wordt een plek voor de jongeren en bedrijven uit de regio om van elkaar te leren en 

elkaar te ontmoeten. En waar men kan sporten en recreëren. Een unieke plek in Groningen waarmee 

Appingedam een toekomstbestendige functie krijgt op het gebied van onderwijs en economie. Ik ben 

heel trots dat ik als burgemeester aan dit project heb mogen werken en ik blijf de ontwikkelingen ook 

in de toekomst zeker volgen!

Koos Wiersma,

Burgemeester gemeente Appingedam

De campus krijgt een eigen logo. Het logo laat zien dat de 

campus méér is dan alleen een scholencampus. Met het 

logo wordt de verbinding zichtbaar. De stippen en strepen 

in het logo staan symbool voor het netwerk in de regio. De 

verschillende sectoren die met elkaar worden verbonden op 

de campus maar ook de kernen waaruit de nieuwe gemeente 

Eemsdelta is opgebouwd. Samen vormen deze kernen de 

gemeente, dit is het hart van de ontwikkeling van de campus. 

Naast onderwijs is er ook ruimte voor economie, recreatie, 

sport en cultuur. Daarmee is de campus een aanwinst voor de 

gehele regio en een plek waar krachten worden gebundeld. 

De campus is een plek waar huidige verbindingen worden 

versterkt en nieuwe worden gecreëerd.

Logo en bouwbord voor Campus Eemsdelta Groningen
Het bouwbord voor de campus is niet zomaar een bouwbord. 

Het bestaat uit 12 zeecontainers, afkomstig uit de haven 

van Delfzijl. Aan de ene kant van het bouwbord zijn enkele 

karakteristieke plekken te zien uit de regio met een knipoog 

naar het verleden. Aan de andere kant kijkt een jongetje met 

zijn verrekijker reikhalzend uit naar de toekomst en de kansen 

die het hem kan bieden. Aan de achterkant van het bouwbord 

staan beelden van de nieuwe campus. Daarnaast is er een plek 

voor een ‘DJ booth’ waar muziek kan worden gespeeld. Ook 

kunnen er in de toekomst beelden in 3D worden bekeken van 

de binnenkant van de scholen.

Volg Campus Eemsdelta Groningen online!

Lees verder op de volgende pagina

 Website  
 www.eemsdeltacampus.nl

 Facebook
 facebook.com/CampusEemsdeltaGroningen

 Instagram 
 campus.eemsdelta.groningen



Tijdens de bouw van de scholen en ontwikkeling van het gebied, 

kunnen initiatiefnemers met hun ideeën alvast terecht bij de 

Koppelpaarden. De Koppelpaarden blijft maximaal 10 jaar op 

het terrein staan. De naam vertelt de functie van het gebouw: 

het koppelen van kansen en initiatieven voor de ontwikkeling 

van de jeugd en inwoners van de Gemeente Eemsdelta, maar 

ook het verbinden en zichtbaar maken van heden, verleden 

en toekomst. In en om het gebouw zijn alle thema’s van de 

campus (onderwijs, economie, cultuur en sport) te vinden. Het 

is eigenlijk een ‘kleintje campus’. Zo komt er onder andere:

• een afdeling van de Digital Art Factory;

• een onderwijstuin;

• sporttoestellen en activiteiten;

• culturele evenementen;

• een kantine/keuken/horecagedeelte;

• een flexibel in te richten evenementenruimte;

• kantoorruimtes.

Daarnaast wordt de Koppelpaarden in gebruik genomen door 

BAM Bouw en Techniek, die de campus gaat bouwen. BAM 

krijgt een informatiecentrum in de Koppelpaarden en gaat het 

gebruiken voor voorlichting en het geven van presentaties. Verder 

wordt de mogelijkheid onderzocht om samen met de scholen 

en met BAM een virtual reality-centrum in te richten, waar 

belangstellenden digitaal rond kunnen lopen op de bouwplaats. 

Koppelpaarden; de campus in het klein

Duurzaam
Het bouwmateriaal van de Koppelpaarden bestaat voornamelijk 

uit hout, steen en zeecontainers. Dit zijn hergebruikte producten 

uit de regio. De omgebouwde zeecontainers (die ook gebruikt 

zijn voor het bouwbord), kunnen na demontage worden 

doorverkocht als bouwmodules voor bijvoorbeeld tiny houses.

Bouw Koppelpaarden deels in handen van leerlingen
De bouw van de Koppelpaarden wordt deels in het onderwijs-

programma opgenomen. De jeugd bouwt op deze manier 

letterlijk aan hun eigen toekomst. Door samen te bouwen aan 

de Koppelpaarden, leren ze bovendien om samen te werken en 

doen ze direct praktische ervaring op.

BAM gaat van start Tijdelijke bouwweg 
We starten begin 2021 met de bouw van de Campus 

Eemsdelta. De oplevering van de schoolgebouwen staat 

gepland voor het schooljaar 2022/2023. Voordat BAM van 

start kan gaan met de bouw, staan er dit jaar nog een aantal 

voorbereidende werkzaamheden op de planning. Zoals de 

verplaatsing van kabels en leidingen om ruimte te maken 

voor een nieuw leidingnetwerk onder de grond. Daarnaast 

gaat er onderzoek plaats vinden naar mogelijk achtergebleven 

explosieven uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Dit is 

een standaardprocedure in gebieden waar in het verleden 

intensief is gevochten, zoals op deze plek in Appingedam. 

Mocht er munitie aangetroffen worden, dan wordt dit 

vakkundig ontmanteld door een specialistisch bedrijf. We 

doen dit onderzoek vooral voor de veiligheid van de mensen 

die op het terrein gaan werken de komende tijd. Eventuele 

munitie dat nu ondergronds ligt, vormt geen gevaar omdat

het diep ligt weggestopt.

De tijdelijke bouwweg komt aan de noordkant van het terrein 

waar de campus gebouwd wordt. Deze bouwweg gaan we zo 

aanleggen dat scholieren zo min mogelijk last hebben van 

het bouwverkeer en veilig van en naar school kunnen fietsen 

of lopen. Ter hoogte van de RENN4 school zijn tussen de 

bouwweg en de school bouwhekken met doeken geplaatst. Dit 

om afleiding en verstoring van de leerlingen te verminderen. 

Volgens de planning is deze tijdelijke bouwweg begin 2021 

klaar. Dan kan het eerste materieel voor de bouw via de bouw-

weg worden aangevoerd. Voor de aanleg van de bouwweg en 

de Koppelpaarden worden enkele struiken en bomen weg-

gehaald of gesnoeid. In 2022 gaat de tijdelijke bouwweg 

plaatsmaken voor de definitieve weg. Deze weg loopt vanaf 

een vernieuwde rotonde van de Jan Bronsweg naar het terrein 

van de campus.

 
Contactgegevens: Gemeente Appingedam – Email: scholenprogramma@appingedam.nl – Telefoon: 14 0596

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Regiegroep Onderwijscampus. In de Regiegroep zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:

Gemeente Appingedam
www.appingedam.nl

Noorderpoort
www.noorderpoort.nl

Gemeente Delfzijl 
www.delfzijl.nl

Stichting voortgezet onderwijs Eemsdelta
www.vo-eemsdelta.nl


