
Beste lezers,
Campus Eemsdelta Groningen groeit! Sinds begin dit jaar 
wordt volop aan de campus gebouwd. De contouren van 
de schoolgebouwen worden steeds zichtbaarder. Ook 
achter de schermen wordt met veel enthousiasme en 
energie gewerkt aan dit unieke project. 

In deze nieuwbrief vindt u informatie over de bouw-
werkzaamheden, de planning, de inrichting van de school-
omgeving en nog veel meer wetenswaardigheden. Als 
wethouder van de gemeente Eemsdelta ben ik er trots op 
dat we deze nieuwe scholen voor de leerlingen van het 
Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum, het Theda Mansholt 
College, de George Martens school en Noorderpoort 
kunnen maken. 
Volgend jaar staan er prachtige moderne, duurzame 
scholen die helemaal toegerust zijn om al het talent in de 
regio tot ontwikkeling te brengen. Dat niet alleen; het park 
eromheen biedt allerlei kansen voor de leerlingen om zich 
na schooltijd verder te ontplooien. Het wordt een plek voor 
de jongeren en bedrijven uit de regio om van elkaar te 
leren en elkaar te ontmoeten. 
Er worden activiteiten aangeboden op het gebied van 
sport, economie, cultuur en educatie. Het inspiratie- en 
innovatiecentrum De Koppelpaarden vervult hierbij een 
spilfunctie en wordt samen met leerlingen vanuit diverse 
scholen afgebouwd. 
Dit tijdelijke gebouw wordt gebruikt om u op de hoogte te 
houden van alles wat er speelt op de campus. Bedrijven 
en instellingen die een verbinding willen aangaan met het 
onderwijs van de toekomst zijn op de campus van harte 
welkom. Het multifunctionele campusterrein is straks een 
enorme aanwinst. Voor de leerlingen, docenten én de 
inwoners van de gemeente Eemsdelta!

Met vriendelijke groet, 

Jan Menninga,
Wethouder gemeente Eemsdelta 
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De inrichting van het gebied 
Een kweektuin met een kas, een beeldentuin, een multi-
court sportveld. Het zijn een paar voorbeelden van wat 
straks allemaal te vinden is in het gebied rondom de 
gebouwen van Campus Eemsdelta Groningen. Deze 
omgeving is eigenlijk een grote openbare tuin waarin 
leerlingen verschillende lessen kunnen volgen in een 
werk-leeromgeving. Het is niet alleen door de scholen 
te gebruiken. Bedrijven, (sport)verenigingen en andere 
organisaties zijn er ook van harte welkom. Het wordt een 
gebied voor iedereen. 

De schoolomgeving is ontworpen door Felixx landschaps-
architecten. Momenteel wordt het ontwerp tot in detail 
uitgewerkt. In het najaar wordt de procedure begonnen 
wie het werk rondom de campus mag gaan uitvoeren. 
Zo zorgen we ervoor dat de tuinen en andere elementen 
zoals verharding, verlichting, fietsenrekken en bankjes 
klaar zijn voor de opening van de gebouwen in het najaar 
van 2022. 

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

In samenwerking met BAM en StudentLabs



www.eemsdelta.nl/de-eendracht-appingedam www.woonlandschap-eendracht.nl

Meer informatie 
Mail naar Lydia Terpstra, 
programmamanager Campusontwikkeling   
lydia.terpstra@eemsdelta.nl

Verkeersmaatregelen
Voor het bouwverkeer is een tijdelijke bouwweg aan-
gelegd. Het fietspad dat de bouwweg kruist, is door 
de week afgesloten. Dat is nodig voor de veiligheid 
omdat er veel vrachtwagens en ander materieel rond-
rijden. Hierdoor zijn ommetjes dwars over het terrein 
niet mogelijk en moeten de leerlingen een stuk om-
fietsen om bij de school te komen. Dit is een tijdelijke 
situatie. We zijn nu bezig met de ontwikkeling van de 
fietsroutes en de wandel- en loopcircuits. De definitieve 
auto- ontsluiting vanaf de Jan Bronsweg zit nog in de 
ontwerpfase. De provincie Groningen denkt met ons mee. 
Vanzelfsprekend mag u ook meepraten over de wandel- 
en fietsroutes, de sportinrichting in de buitenruimte en 
de verkeersontsluiting(en). In het najaar organiseren we 
informatieavonden. Hopelijk laten de coronamaatregelen 
het dan toe om weer fysiek met u in gesprek te gaan. 

Campus Eemsdelta Groningen is 
onderweg 
Campus Eemsdelta Groningen zoekt verbinding met 
ondernemers in de regio. Dat gebeurt onder andere via 
een 3D-printer en informatieborden die sinds begin maart 
steeds op een andere locatie in de regio de maquette van 
de nieuwe campus uitprint. Deze maquettes blijven achter 
en worden tentoongesteld. De reis van de 3D-printer 
begon bij het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum en het 
Theda Mansholt College. De leerlingen van de scholen 
hebben een mooie sokkel voor de maquette gemaakt 
zodat deze op een prominente plek in de school kan 
staan. 

Half mei was de printer drie weken continu aan het werk 
bij paviljoen Overdiep in Appingedam. De tour wordt ver-
volgd bij de HEMA in Delfzijl. Het bedrijfsleven kan straks 
profiteren van kennis en stageplaatsen op de scholen. 
Daarom is het belangrijk om de verbinding te leggen met 
het MKB Eemsdelta. Het printen is ook live te volgen via
https://www.campuseemsdeltagroningen.nl/kijkmee.

Bewuste Bouwplaats
Omdat BAM een goede buur wil zijn bij de realisatie van 
een project, is BAM aangesloten bij Bewuste Bouwers. 
De bouwplaats van de onderwijscampus is een Bewuste 
Bouwplaats en dat houdt in dat het bedrijf tijdens het 
bouwproces rekening houdt met haar buren en hun 
informeert over ontwikkelingen en eventuele bijzonder-
heden. Elke 8 weken vindt er een omgevingsoverleg 
plaats met de vertegenwoordigers van de omwonenden.
Via de app BAM bouwt kunt u op een makkelijke manier 
van dichtbij de bouw van Campus Eemsdelta Groningen 
meemaken. Daarnaast kunt u via de app in contact komen 
met het bouwteam voor vragen of als u overlast ervaart.  
U kunt de app gratis downloaden en is geschikt voor 
Apple en Android. 

De bouwplaats 

Nieuwe website 
Campus Eemsdelta Groningen heeft een nieuwe website. 
De campus is volop in ontwikkeling en dus kan de website 
niet achterblijven. Met deze website laten we nog beter 
zien dat de campus meer is dan alleen een onderwijs-
instelling. De campus is ook een belangrijke plek om 
te verblijven, te sporten en voor de ontwikkeling en de 
koppeling van onderwijs aan de economie. Daarnaast 
biedt het ruimte om de rijke cultuur van de regio te 
etaleren en de verbinding te maken met de jeugd in 
Eemsdelta. Diverse betrokken organisaties zijn te vinden 
op de website. Er zijn video’s te zien over het gebied waar 
de campus wordt gevestigd, over de geschiedenis van de 
Koppelpaarden en actuele gebeurtenissen zoals het slaan 
van de eerste ‘gouden’ heipaal. Leerlingen van de scholen 
worden betrokken bij het maken van de filmpjes. Ga ook 
eens kijken op de nieuwe website. Dat kan via de QR-code 
op deze pagina. 

Volg Campus Eemsdelta 
Groningen online!

 Website  
 www.campuseemsdeltagroningen.nl

 Facebook
 facebook.com/CampusEemsdeltaGroningen
 
 Instagram 
 campus.eemsdelta.groningen

BAM bouwt voor IOS BAM bouwt voor Android

Bouwbord Campus Eemsdelta Groningen

3D-printer bij Paviljoen Overdiep in Appingedam

Overzicht bouwwerkzaamheden  
en planning 
De bouwers van BAM Bouw en Techniek zijn nu een half 
jaar zichtbaar aan het werk op de bouwlocatie. In de eerste 
weken lag de focus op het slaan van de ruim 1100 heipalen 
die het hoofdgebouw dragen. Inmiddels is een groot deel 
van de fundering en de begane grondvloeren klaar. De 
werkzaamheden verlopen volgens planning, zodat we de 
opleverdatum in het najaar van 2022 halen.

De hoogte in
De campus bestaat uit verschillende gebouwen. Omdat 
BAM werkt met twee bouwstromen tegelijkertijd, volgen 
de ontwikkelingen zich snel op. Prachtig om te zien hoe 
snel de verschillende gebouwen steeds meer vorm 
krijgen. In de periode van nu tot aan de bouwvak is BAM 
op de begane grond bezig met het storten van de begane 
grond van de sporthal en het middengedeelte; het hart 
van de campus. We gaan steeds meer de hoogte in: de 
staalconstructies van de scholen worden voor de bouwvak 
gemonteerd. 
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