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Beste lezers,
Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief over de ontwikkeling van de scholencampus. Er is veel gebeurd de 

afgelopen tijd en daar nemen we u graag in mee. Begin 2021 starten we met de bouw van de nieuwe 

schoolgebouwen. U leest in deze nieuwsbrief welke voorbereidingen daarvoor nodig zijn. Deze ont-

wikkelingen kunt u sinds kort ook allemaal volgen op de nieuwe website www.eemsdeltacampus.nl. 

De campus is een prachtige ontwikkeling voor de omgeving. Natuurlijk wordt het een fantastische 

plek voor de jongeren uit de regio om te leren en elkaar te ontmoeten. Maar ook voor het bedrijfsleven 

biedt de Eemsdelta Campus veel mogelijkheden. Onderwijs en het bedrijfsleven gaan hand in hand op 

de Eemsdelta Campus. Jongeren kunnen hierdoor alvast kennis maken met het bedrijfsleven en het 

bedrijfsleven kan gebruik maken van de nieuwste kennis en creativiteit die het onderwijs biedt. We 

hopen daarmee dat de jongeren een plek krijgen in de regionale arbeidsmarkt en in onze prachtige 

regio blijven werken en wonen. 

Waar ik ook heel blij mee ben is dat het gebied rond de schoolgebouwen ontwikkeld wordt als plek 

voor sport en recreatie. Het terrein van de Eemsdelta Campus wordt daarmee een multifunctionele 

plek voor de hele regio. Een plek om trots op te zijn!

Koos Wiersma,

Burgemeester gemeente Appingedam

Eemsdeltacampus.nl 
De Eemsdelta Campus in Appingedam heeft een eigen website! 

Op www.eemsdeltacampus.nl zijn de ontwikkelingen van 

dit unieke project in Appingedam te volgen. Op de website is 

informatie te vinden over het ontwerp van de schoolgebouwen, 

over de samenwerkingspartijen en over de verschillende 

activiteiten die op het terrein georganiseerd gaan worden. 

Ook kunt u verschillende filmpjes bekijken, onder andere de 

Babbelbox filmpjes. De Babbelbox reist door Appingedam en 

omgeving, om in gesprek te gaan met bewoners, leerlingen en 

andere betrokkenen. Zo zijn we bijvoorbeeld al langs geweest 

bij de Albert Heijn op het Overdiep, ASWA-Welzijn, het Theda 

Mansholt College en het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum. 

De Babbelbox is een samenwerking met de ‘STUDENT-labs’ 

studenten van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de 

Rijksuniversiteit Groningen.
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Planning bouw campus
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Met de lockdown vanwege het coronavirus ging 

het ontwerpteam vanuit huis werken. Hierdoor zijn 

enkele weken vertraging ontstaan in het proces van 

aanbesteding. De definitieve keuze van de aannemer 

is verschoven naar eind september.

De afgelopen maanden is gewerkt aan het technisch 

ontwerp van de schoolgebouwen. Alle details zijn 

uitgewerkt, zowel bouwkundig, constructief als 

installatietechnisch. Op papier is de Eemsdelta 

Campus klaar! 

Zelfstandige gebouwen, gezamenlijke faciliteiten
De architect is er in geslaagd om een ontwerp te 

maken dat het onderwijs kleinschalig maakt door de 

zes gebouwen rondom het centrale hart te plaatsen. 

Hiermee heeft elke groep leerlingen een eigen ‘honk’. 

Een plek om je thuis te voelen en waar je toch 

gebruik kunt maken van elkaars faciliteiten. 

Een impressie van het interieur: het trappenhuis waarin van bovenaf het licht binnen valt (linksboven). De gang van de George Martens School 

met studieruimtes voor de lokalen (linksonder). De expositieruimte voor Kunst (rechtsonder). De entresol op de tweede verdieping van het Theda 

Mansholt College (rechtsboven). En tot slot een studieruimte tussen de lokalen (midden).
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Aanbesteding en ontwerp gebouw

Mix van onderwijsvormen en -niveaus  
De campus is een gemeenschap van leerlingen en medewerkers die 

het onderwijs vormgeven en elkaar uitdagen om samen tot maximale 

prestaties te komen. De tweedeling die in het onderwijs dreigt te 

ontstaan tussen theoretisch en praktisch onderwijs, wordt op de 

Eemsdelta Campus overbrugd. Vmbo leerlingen enerzijds en havo/vwo 

leerlingen anderzijds kunnen op de campus bij elkaar in de keuken 

kijken en van elkaar leren. De vormgeving van de campus valt samen 

met de onderwijskundige principes van de scholen. 



Het is al eerder gezegd, het campusterrein bestaat niet alleen 

uit een verzameling scholen. Er is straks veel meer te beleven 

in dit gebied. De regels voor de ontwikkeling van het gebied 

zijn vastgelegd in het Bestemmingsplan Campus, dat in mei 

door de gemeenteraad van Appingedam is vastgesteld. 

Vier thema’s
Het is de bedoeling dat het campusterrein ontwikkeld wordt 

op vier thema’s: 

• economie (energietransitie, ondernemerschap,   

 maakindustrie);

• onderwijs; 

• sport;

• cultuur. 

We willen een gebied ontwikkelen waar de toekomst van de 

regio zichtbaar wordt en beleefd kan worden. Samen met de 

jeugd en alle andere inwoners van het gebied gaan we het 

gebied ontwikkelen. Er is ruimte voor festiviteiten. Ook krijgen 

(tijdelijke en meer vastere) vormen van bedrijvigheid een plek.
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Gebiedsontwikkeling

Ontmoetingscentrum
Tijdens de ontwikkeling van de campus wordt een creatieve 

werk- en ontmoetingsplek gemaakt. Het gebouw doet ook 

dienst als informatiecentrum. 

Sloopwerkzaamheden  

De Eemsdelta Campus komt op de plek van 

voormalig zorgcentrum Solwerd. De sloop van 

het oude zorgcentrum is begin dit jaar gestart 

en inmiddels afgerond. In de zomervakantie 

wordt het puin verwijderd. Daarmee is dit 

deel van de sloop afgerond. Het puin gaan 

we volledig of gedeeltelijk gebruiken om 

de wegen in het gebied aan te leggen. De 

waardevolle bomen die rond het zorgcentrum 

stonden, zijn behouden en krijgen een plekje 

bij de inrichting van het terrein voor de 

Eemsdelta Campus. De zusterflat staat nog 

overeind en wordt de komende maanden 

langzamerhand gesloopt. Dit gaat stukje bij 

beetje in verband met de aanwezigheid van 

asbest en omdat we zorgvuldig willen omgaan 

met flora en fauna. 

Aan de noordkant van het terrein maken we een tijdelijke 

bouwweg. De bedoeling is dat de bouwweg dit najaar wordt 

aangelegd, zodat bij de start van de bouw van de school-

gebouwen de bouwplaats goed bereikbaar is. De 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. Het ontwerpen en mogelijk maken van de 

definitieve route door het gebied staat gepland vanaf de zomer 

2022. De route gaat voor een groot gedeelte samenvallen met 

die van de tijdelijke bouwweg en gaan we aansluiten op de 

huidige rotonde aan de Jan Bronsweg/N360. In de zomer van 

2022 worden ook de centrale parkeervoorzieningen aangelegd.

Meer informatie over de bouwplanning is te vinden op 

www.eemsdeltacampus.nl.

Tijdelijke bouwweg en parkeervoorzieningen



 
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

Gemeente Delfzijl 
www.delfzijl.nl

Stichting voortgezet onderwijs Eemsdelta
www.vo-eemsdelta.nl

Noorderpoort
www.noorderpoort.nl

Een impressie van hoe de schoolgebouwen en het terrein van de Eemsdelta Campus er uit gaat zien.

 


