
Lees verder op de achterzijde

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, Stichting VO Eemsdelta 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 1.900 leerlingen. De huidige vier 

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

Stichting VO Eemsdelta 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

“Ik ben trots op de samenwerking met de Stichting VO 

Eemsdelta, Noorderpoort en de gemeente Delfzijl waarmee 

we een prachtig, veilig en duurzaam campusterrein in 

Appingedam gaan realiseren. In maart 2018 hebben we u als 

omwonenden al geïnformeerd over de plannen die er zijn om 

deze onderwijscampus in uw omgeving te bouwen. Afgelopen 

jaar is er achter de schermen door alle betrokken partijen veel 

werk verzet. Via deze nieuwsbrief 

brengen we u graag op de hoogte 

van de laatste ontwikkelingen. In 

het voorjaar kunt u een uitnodiging 

tegemoet zien voor een bijeenkomst 

waarin we verder met u willen 

praten en we u willen vragen om 

mee te denken over de plannen.”

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

Appingedam

Eén onderwijscampus voor iedereen: 
krachtige impuls voor onze regio

De stichting VO Eemsdelta (EDC) is de bouwheer voor dit project. 

Dat betekent dat de stichting de opdrachtgever is van architect 

(ontwerpteam) en aannemer bij het realiseren van de campus. 

Er is inmiddels een programma van eisen opgesteld. Daarin 

staat dat we met de onderwijscampus de volgende doelen willen 

bereiken: 

• een inspirerende leeromgeving; 

• een uitnodigende ontmoetingsplek; 

• verbinding tussen onderwijs én regio.

Ook is er al een ontwerpteam geselecteerd op basis van het 

structuurontwerp. Het ontwerpteam is samengesteld uit 

meerdere partijen die elk gespecialiseerd zijn in een bepaald 

onderdeel van het ontwerpproces. Het team bestaat uit een:

• architect - verantwoordelijk voor het ontwerp; 

• constructeur - heeft vooral als taak dat de gebouwen   

 aardbevingsbestendig gebouwd worden;Anno Wietze Hiemstra
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Het gebied is een bijzondere plek tussen de kernen van 

Appingedam en Delfzijl. Een uitstekende plek om aanvullende 

voorzieningen met een regionale uitstraling te creëren. 

Voorzieningen die het onderwijs steviger maken, op een 

aantrekkelijke plek voor schoolgaande jongeren en andere 

inwoners van Appingedam. Een openbaar parkachtig gebied, 

waar 24-7 iets te doen is, daar streven we naar bij de 

gebiedsontwikkeling.

Versterking van de onderwijsfunctie
De campus staat centraal in dit gebied. Door de sloop van 

oude schoolgebouwen aan de Pastorielaan komt straks meer 

ruimte vrij, dus denken we na over invulling van het ruimere 

gebied. We zoeken naar functies die aanvullend zijn en de 

Gebiedsfilosofie 

onderwijsfunctie versterken die de campus heeft voor de 

regio. Zo ontstaat straks bedrijvigheid in het gebied met naast 

onderwijs, economische, culturele en sportieve activiteiten. 

Sport op de campus
Het is de wens om de campus in een parkachtige omgeving te 

situeren, waar op het gebied van buitensport ook van alles te 

beleven valt. Het Huis van de Sport Groningen heeft onderzoek 

gedaan naar de wensen op dit vlak bij scholen, inwoners en 

verenigingen. Hieruit kwam naar voren dat men sportactiviteiten 

op de campus een warm hart toedraagt. De precieze afweging 

hoe de sportinvulling op het buitenterrein vorm krijgt moet nog 

gemaakt worden.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden
De gebiedsfilosofie is de verantwoordelijkheid van de gemeente. 

Deze wordt verder uitgewerkt in stedenbouwkundige rand-

voorwaarden die nog door het college van burgemeester en 

wethouders moeten worden vastgesteld.

 
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

De invulling van 
het gebied (artist 
impression)

Planning

In de zomer verwachten we het voorlopig ontwerp van de 

nieuwbouw te kunnen presenteren. Ook wordt dan Solwerd 

gesloopt. Het kost dan nog ongeveer 1,5 jaar aan voorberei-

dingen voordat de schop daadwerkelijk de grond in kan. In 

de winter van 2020 zal de bouw van start gaan, zodat in het 

najaar van 2021 de campus in gebruik genomen kan worden.

zomer  zomer  voorjaar najaar
2019  2019 2020 2021

Voorlopig 

ontwerp 

nieuwbouw
Sloop 

Solwerd Start 

bouw
Oplevering

• installateur - houdt zich bezig met het ontwerpen van de  

 installaties en geeft aandacht aan duurzaamheid;

• bouwfysicus - geeft adviezen om goede bouwkundige  

 oplossingen te geven voor o.a. het binnenklimaat;

• kostendeskundige - houdt tijdens de verschillende fasen  

 de kosten in de gaten.

Het ontwerpteam en de school staan voor een geweldige uit-

daging bij het maken van het ontwerp. Het is belangrijk dat de 

campus in een groene omgeving komt te staan, waarbij reke-

ning wordt gehouden met de historische context van o.a. het 

wierdenlandschap. Een ander belangrijk element is duurzaam-

heid. De school wil graag een energieleverend gebouw met een 

gezond binnenklimaat. Het gebouw moet daarnaast natuurlijk 

ook aardbevingsbestendig te zijn. De school staat er waarschijn-

lijk 40 jaar of langer en moet daarom flexibel zijn en toekomst-

gericht. Het team moet rekening houden met krimp en eventuele 

uitbreiding met andere voorzieningen, waarbij de kwaliteit 

behouden blijft.

Herstructurering verkeerssituatie 
rondom de campus 

We analyseren verschillende verkeersmodellen voor de ont-

sluiting van het gehele campusterrein. We doen ook onderzoek 

naar de scholierenstromen. Waar gaan de leerlingen straks 

langs fietsen en rijden? Hoeveel fiets- en autoparkeerplaatsen 

zijn er dan nodig? Hoe zorgen we ervoor dat u als omwonenden 

hier geen overlast van zult ervaren? Hier gaan we in het voor-

jaar graag met u over in gesprek. U ontvangt hiervoor t.z.t. een 

uitnodiging.
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