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Nieuwsbrief scholenprogramma 
Onderwijscampus 

Al geruime tijd wordt in het aardbevingsgebied gewerkt aan het ‘scholenprogramma’. Dit programma richt zich op het 

aardbevings- én toekomstbestendig maken van schoolgebouwen. Een van de onderdelen van dit scholenprogramma is de 

onderwijscampus voor het voortgezet onderwijs en het MBO.

De gemeenten Delfzijl en Appingedam, het Eemsdeltacollege en het Noorderpoort hebben de plannen rond voor de bouw van 

een nieuwe onderwijscampus in Appingedam. De bouw van de campus voorziet in nieuwe, aardbevingsbestendige en bijna-

energie-neutrale huisvesting voor het voortgezet onderwijs. Het wordt een unieke combinatie van leren en werken in deze regio.

De campus wordt gebouwd op de plek van zonnehuis Solwerd. Op de campus is straks plek voor 1.700 leerlingen. De huidige vier 

schoolgebouwen van het Eemsdeltacollege en het Noorderpoort worden gesloopt of krijgen een andere functie. Het gaat voor het 

Eemsdeltacollege om de locaties aan de Sikkel in Delfzijl, de Pastorielaan in Appingedam en Eelwerd in Appingedam. Voor het 

Noorderpoort gaat het om de locatie aan de Opwierderweg. 

Ook sporthal Eelwerd in Appingedam gaat verdwijnen. Op de campus komt een nieuwe sportaccommodatie waar ook clubs en 

verenigingen gebruik van kunnen maken.
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Samen bouwen aan een kansrijke stad

Anno Wietze Hiemstra,
burgemeester van Appingedam

“Bijna een half jaar geleden namen we u mee in de plannen 

voor de toekomstige onderwijscampus. Inmiddels staan we 

op het punt het voorlopig ontwerp in te dienen. Een filmpje 

is er al. Dat neemt u mee op een virtuele rondleiding door de 

zes schoolgebouwen. U ziet ook hoe duurzame maatregelen 

zijn verwerkt in het ontwerp en de groene omgeving. Ik vind 

het er prachtig uitzien; een aanwinst voor Appingedam en de 

regio. Behalve voor het ontwerp 

van de gebouwen zijn ook stappen 

gezet voor de invulling van het 

campusterrein. We zijn daarvoor in 

gesprek gegaan met de toekomstige 

buren van de onderwijscampus. 

Onderwerpen die aan de orde kwamen 

zijn sportfaciliteiten, bereikbaarheid, 

parkeren. Dit heeft weer nuttige in-

zichten opgeleverd. In deze nieuws-

brief leest u er meer over.”

Noorderpoort Appingedam Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum Theda Mansholt College Sporthal Eelwerd & George Martens School

Appingedam

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Een school voor 1.700 leerlingen is geen klein gebouw. Daarom 

is het belangrijk om goed om te gaan met de ruimte die overblijft 

na het bouwen van de nieuwe school. De stedenbouwkundige 

randvoorwaarden geven richting aan welke ruimtes voor bepaalde 

ontwikkelingen beschikbaar zijn. De randvoorwaarden zijn spel-

regels voor de ontwikkelingen op de campus. Ook gaan ze over 

hoe we omgaan met bijvoorbeeld verkeer, waterhuishouding en 

duurzaamheid.

De speerpunten zijn:

• Een autovrije campus

• Een parkachtige omgeving

• Zichtlijnen over de campus

• Verbinding van de campus met het Damsterdiep

Door van tevoren goede afspraken te maken over deze onder-

werpen, zorgen we ervoor dat de campus goed aansluit bij de 

directe omgeving. Zo wordt de campus niet alleen op zichzelf een 

mooi gebied, maar wordt de buurt er ook beter van. Anno Wietze Hiemstra



Dat de onderwijscampus een regionale functie heeft, blijkt 

wel uit de herkomst van de leerlingen. Zij komen uit alle 

windstreken. Dat is goed te zien op het kaartje.

Herkomst leerlingen EDC/ Noorderpoort Appingedam/Delfzijl, 

medio 2019

Veel scholieren komen met de fiets. Dit betekent dat het campus-

terrein vanaf alle kanten goed toegankelijk moet zijn voor 

fietsers. Dat past goed bij de uitgangspunten, want we willen het 

campusterrein als aangenaam wandel- en fietsgebied, dus auto-

luw, inrichten. Parkeerplaatsen voor auto’s van docenten, leer-

lingen en andere bezoekers komen aan de noordkant van het 

terrein. Vanaf daar wandelen zij naar hun werk- of verblijfsplek. 

Vanzelfsprekend houden we rekening met voldoende parkeer-

mogelijkheden. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat er minder 

autoverkeer is aan de zuidkant van het terrein, zodat daar een 

rustige, meer recreatieve zone ontstaat. Verkeer is één van de 

onderwerpen waarover we met omwonenden hebben gesproken. 

U leest het verderop in deze nieuwsbrief.

Verkeer 

Ontwikkeling campusterrein

De gemeente heeft landschapsarchitect Felixx gevraagd een 

samenhangend ontwerp te maken voor het hele campusgebied. 

Het plan is om het terrein stukje bij beetje te ontwikkelen en 

in te vullen met functies die een meerwaarde hebben voor 

leren en werken in de regio. Zo ontstaat er geen standaard 

bedrijventerrein, maar bijvoorbeeld een grotere proefopstelling 

van een technisch bedrijf. Daarnaast moet in het ontwerp 

zichtbaar worden wat de kenmerken van de regio zijn op 

economisch en sportief gebied. Dat daagt mensen en 

organisaties uit om hun bijdrage te leveren aan de toekomst 

van de regio. Het raamwerk moet dit mogelijk maken en 

tegelijkertijd ruimte bieden aan nieuwe initiatieven. Ontsluiting 

en parkeren krijgen een plek in het raamwerk, evenals de 

sportvoorzieningen in de buitenruimte. Andere functies kunnen 

op termijn volgen. 
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De scholen

De afgelopen maanden heeft DE UNIE ARCHITECTEN 

gewerkt aan het maken van een voorlopig ontwerp voor de 

onderwijscampus. Zij hebben hiervoor een filmpje gemaakt 

zodat u een indruk krijgt. U kunt het bekijken via 

https://youtu.be/SUH1wuij-Jo. 

Het hele programma van eisen voor alle gebouwdelen is 

besproken met de toekomstige gebruikers en de aanpassingen 

zijn verwerkt in het ontwerp. Bovendien is gestudeerd op een 

ontwerp voor de sportaccommodatie, waar naast de scholen 

De stedenbouwkundige randvoorwaarden geven als voorwaarde 

dat het gebied als één gebied ontwikkeld wordt, met één hoofd-

structuur. Binnen dit gebied kunnen ontwikkelingen plaatsvinden 

op het gebied van cultuur, sport en economie.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Voorlopig ontwerp raamwerk
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https://youtu.be/SUH1wuij-Jo


Omwonenden denken mee

Voor omwonenden van het toekomstige campusterrein gaat er 

in de omgeving veel veranderen. We betrekken hen graag bij de 

verdere invulling van de plannen voor de campus. Zo was er op 

25 juni een bijeenkomst speciaal voor omwonenden.

Ondanks de tropische temperaturen waren er ongeveer 15 

omwonenden van de toekomstige onderwijscampus bij elkaar 

om meer te horen over de campusontwikkeling. Lea van der 

Tuin, wethouder van Appingedam, verwelkomde iedereen. 

Daarna hield Klaas Reinders, verantwoordelijk voor de bouw 

van de scholen, een korte inleiding over de voortgang. Hij liet 

een filmpje zien over het ontwerp van de campus. Dit kunt u 

bekijken op https://youtu.be/SUH1wuij-Jo. Erik Krijnsen, 

stedenbouwkundige van de gemeente Appingedam, gaf een 

korte toelichting op de randvoorwaarden die de gemeente 

opgesteld heeft voor de ontwikkeling van het grotere gebied. 

Projectleider Onderwijscampus Lydia Terpstra gaf de grote 

lijnen van de gebiedsontwikkeling weer aan de hand van een 

aantal tekeningen. Het gaat om een lange termijn ontwikke-

ling die veel kansen biedt. We willen van het campusterrein 

een bruisend verbindingsgebied tussen Appingedam en Delfzijl 

maken. 

Vanzelfsprekend was er tijdens de avond ruimte voor inbreng 

van omwonenden. Het uitgangspunt van een autoluwe campus 

en het verleggen van het autoverkeer naar de noordkant van 

het gebied kon rekenen op grote steun. Zorgen zijn er ook. 

Vooral over het rijgedrag van automobilisten op de Delfzijl-

sterweg en fietsers op de rotonde bij de Tinge. Verder was 

men zeer benieuwd naar de afwikkeling van het sloop- en 

bouwverkeer. Afgesproken is de omwonenden op de hoogte 

te houden.

 
Contactgegevens: Gemeente Appingedam – Email: info@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

Gemeente Delfzijl 
www.delfzijl.nl

Stichting voortgezet onderwijs Eemsdelta
www.vo-eemsdelta.nl

Noorderpoort
www.noorderpoort.nl
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Voorbereidende werkzaamheden

Nog voordat de bouw van de onderwijscampus begint, 

vinden er al volop werkzaamheden plaats op en rondom het 

terrein. Sommige werkzaamheden zijn zichtbaar, zoals het 

uitvoeren van sonderingen rondom Zonnehuisgroep Solwerd. 

Er zijn hoogtemetingen van het terrein gemaakt. Ook vindt 

er veldonderzoek plaats op het gebied van flora en fauna, 

daar kunt u ook iets van gezien hebben deze periode. Verder 

wordt een inschatting gemaakt van maatregelen die nodig 

zijn om beschermde diersoorten tijdens de sloop van Solwerd 

en de nieuwbouw van de campus een goede leefomgeving 

te geven. Begin 2020 start de sloop van Solwerd. Natuurlijk 

houden we u op de hoogte van de voortgang. Dit geldt ook 

voor andere werkzaamheden op het terrein; bijvoorbeeld als 

we de infrastructuur voor de ontsluiting van het terrein gaan 

aanleggen.

ook sportverenigingen gebruik van zullen maken. Het belooft 

een interessante combinatie van gebouwen en buitenruimte 

te worden. Niet alleen de scholen, maar ook veel andere 

gebruikers kunnen straks volop genieten van modern ingerichte 

ruimtes in en rondom het gebouw. Bij binnenruimtes kunt 

u denken aan theaterruimtes, oefenruimtes voor bandjes, 

een grote tribunetrap met podium, een ruime sporthal (die 

ook geschikt is voor evenementen), een centraal hart (voor 

theater, muziek of business-bijeenkomsten), lokalen voor 

beeldende kunst en schilderen. En dan is er buiten ook nog 

van alles te beleven, zoals een gespecialiseerde leer/werk 

omgeving voor de verschillende scholen met een werktuin/

kas of een beeldentuin. Ook is er ruimte voor uitgebreide 

sportfaciliteiten rondom de campus, waaronder een multi-court 

en beachvolleyvelden.

Planning
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