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Bidbook Vitaliteitscampus Kardinge
•

Het bidbook is opgesteld in samenwerking met:
• Sport050, DMO-Sport, DMO-Maatschappelijk Vastgoed en
Stadsontwikkeling
•

Alfa-college en Topsport Talentschool middels werksessies,
projectgroep en directeurenoverleg

•

VBNO middels presentaties, werksessies en overleg
• VBNO heeft een adviseur aangesteld die een rondgang
heeft gemaakt onder de gevestigde partijen in het
gebied en op basis daarvan rapportage heeft
opgesteld. Dit is verwerkt in het bidbook;
• Eind juni presentatie geweest waarbij ook rodelbaan en
horeca-ondernemer aanwezig zijn geweest;

•

Met de volgende partijen is gesproken over de voortgang en
over de opzet van het bidbook:
• Sportkoepel en Adviescommissie voor de Sport;
• Natuurmonumenten;
• Campus Groningen.

•

De ambitiedocumenten die ten grondslag hebben gelegen
aan het opstellen van het bidbook zijn in het bidbook
benoemd en toegelicht.
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Bidbook Vitaliteitscampus Kardinge
•

•

Het bidbook zet uiteen:
• de knelpunten die er nu al zijn in en om het gebied en de
uitdagingen die in de nabije toekomst zich voor gaan doen in onze
stad en in onze regio;
• waar onze ambities liggen naar de waarden en de unieke kracht
van Kardinge, gevat in 5 programmalijnen;
• de rol die wij (gemeente Groningen) in samenwerking met
maatschappelijke en private partners als drager en aanjager
kunnen vervullen, zoals:
• Alfa-college: vernieuwende onderwijsvisie voor veranderend
arbeidsveld;
• Topsport Talent School: talentontwikkeling, multifunctioneel
gebruik en verbinding breedtesport;
• Wijkvernieuwing Beijum en Lewenborg; aantrekkelijk,
toegankelijk en sociaal veilig gebied;
• VBNO: versterken wat goed gaat en verbeteren samenhang
en uitstraling;
• Natuurmonumenten: groene, ecologische oase voor
ontspanning en vermaak;
• Campus Groningen: Vitaliteitscampus als onderdeel van het
campusecosysteem van Groningen.
Kortom, met de Vitaliteitscampus Kardinge verstevigen we onze positie
als gezondste stad van Nederland en bouwen we deze uit voor de
opgaven van de toekomst: een gezonde leefstijl door en voor iedereen!
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•
•
•
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Kardinge toen …

CONCEPT

Kardinge nu …

• Het sportcentrum is dringend aan vernieuwing toe
• Het recreatiegebied toont gebreken
• De onderwijsvisie van het Alfa-college

• Gezond ouder wonen
• Veranderende arbeidsmarkt en een veranderend
onderwijsveld
• Een fijne betaalbare woning voor iedereen
• De Bedrijfskantorenmarkt onder spanning
CONCEPT
• Een klimaatadaptief en energiezuinig

Vitaliteitscampus Kardinge
•

Programmalijn 1. Sport & Gezonde Leefstijl
• Het Sportcentrum en haar voorzieningen
• Verbinden: binnen en buiten - fysiek en digitaal - overige
domeinen

•

Programmalijn 2. Recreatie & Leisure
• Vrijetijdseconomie
• Extensieve zone (gebiedsvisie Natuurmonumenten)
• Horeca-aanbod
• Verblijfskwaliteit
• Ontwikkelruimte
• Inventarisatie ervaringen en wensen belanghebbenden

•

Programmalijn 3. Onderwijs & Arbeidsmarkt
• Leren verandert mee met het werken
• Contextrijke en multidisciplinaire leer-/werkomgevingen
• Doorlopende leerlijn (po-vo-mbo-hbo-wo)
• Kennisdeling

•

Programmalijn 4. Wonen en Werken
• Woonvormen
• Werkomgevingen

•

Programmalijn 5. Iedereen doet mee
• Wijkvernieuwing
• Inclusiviteit en toegankelijkheid

Van businesscase naar gezondheidscase; de benefits
•
•
•
•

De Vitaliteitscampus Kardinge realiseert:

Vitale inwoners
Opbouw van ons sportief kapitaal met divers en eigentijds aanbod
Multifunctioneel gebruik binnen en buiten sportruimten
Verbinding topsport en breedtesport

Sport &
Gezonde Leefstijl
•
•
•

•
•
•
•
•

Een aantrekkelijk en sociaal veilig gebied
Een sterkere sociale basis
Een substantiële bijdrage aan het
levensloopbestendig maken van de omliggende
wijken

Vitaliteitscampus Kardinge •

Iedereen doet
mee

Sociale controle door toevoeging functies/reuring
Wonen in een natuurlijke omgeving
Een echt stadsdeel met de wijken Beijum en Lewenborg
Ruimte voor werkgelegenheid in de gezondheidssector
Het ontstaan van cross-overs en innovatie
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.
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•
•
•
•

Onderwijs &
Arbeidsmarkt

•
•
•
•
•

Een onderscheidend recreatief aanbod
Een duurzame, groene, uitnodigende en sportieve
openbare ruimte
Een centrale horecavoorziening met lokaal voedsel
Ontwikkelruimte voor nieuwe functies
Een versterkte groene verbindingszone

Regionaal onderwijs vanuit één centrale hub
Kennisuitwisseling en innovatie op het gebied van vitaliteit
Het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken
Breede opgeleide vitaliteitsprofessionals die klaar zijn voor de
arbeidsmarkt van de toekomst
Een doorlopende leerlijn met werkervarings-/stageplekken op
maat

Ruimtelijke verkenning

Ruimtelijke verkenning

De Ruimtelijke Opgave
Onze ambities laten zich vertalen tot de volgende (minimale) ruimtelijke opgaven om het gebied te
transformeren tot Vitaliteitscampus in een parkomgeving:
•

INFRASTRUCTUUR / HUB: P+R en OV-systeem behouden en door ontwikkelen tot HUB, het
parkeren zal op 2 plekken geconcentreerd zijn: in de HUB en nabij de recreatieve voorzieningen /
sportpark;

•

HART VAN DE CAMPUS: het realiseren van een bestemming op de centrale as (boulevard), het
ruimtelijk programma wordt geclusterd aan deze as om de herkenbaarheid van functies te
bevorderen en identiteit te geven aan het gebied;

•

WATER ALS BELANGRIJK ELEMENT: Ruimte maken voor recreatieve en gemengde functies
langs het water en beter gebruik maken van de plas;

•

GEMENGD GEBRUIK: Combinatie van sport, onderwijs, zorg, wonen, werken en recreatie;

•

ECOLOGISCHE ZONE: grens tussen Beijum en de campus als ecologische corridor;

•

FIETS EN VOETGANGERVERBINDINGEN: Voetgangersvriendelijk gebied en verwijderen van auto;
dominantie. Opwaarderen bestaande fietsverbindingen en realiseren ontbrekende schakels met
omliggende wijken, centrum en ommeland;

•

PLEKKEN VOOR ONTMOETING: Paviljoens door het gebied als ontmoetingsplek;

•

VERBINDINGEN: aantrekkelijke beweeg-, fiets- en wandelroutes door het gebied en met de
omliggende wijken (ook vanuit de wijkvernieuwing), de stad en het ommeland;

•

GROENE STRUCTUREN: Groen en voetgangersvriendelijke omgeving, het groen verbonden met
de rest van de stad en het ommeland;

•

TOEKOMSTSCENARIO’S: Faciliteren mogelijkheden tot uitbreinding en landschap regeneratie;
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Ruimtelijke verkenning
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Besluit college / raad: bidbook, gebiedsvisie en ontwikkelstrategie

FASE 3
Bedrijfsvoering Kardinge
Gebiedsvisie/-ontwikkelstrategie
Herontwikkeling Sportcentrum Kardinge
Nieuwbouw Alfa-college
Nieuwbouw Topsport Talent School
Infrastructuur en mobiliteit (P+R, busbaan, verkeerswegen)
Herinrichting Openbare ruimte
Vergroten Ontwikkelruimte
Energietransitie
Indicatieve planning voor de integrale gebiedsgerichte aanpak voor Kardinge met de identificatie van de eerste deelprojecten
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Waar werken we nu naar toe
•

De resultaten van de verkenningen leidt ertoe dat we nu nog niet
kunnen kiezen voor de definitieve aanpak voor het
sportcentrum.

•

In plaats daarvan kiezen we voor het uitwerken van onze
ambities in onderstaande onderzoeksvragen c.q. producten voor
realisatie van de fysieke Vitaliteitscampus
• Bidbook Vitaliteitscampus Kardinge
• Gebiedsvisie inclusief programma van eisen
• Ontwikkelstrategie met deelprojecten

• Betrokkenheid inwoners/partners/stakeholders vergroten

Met de Vitaliteitscampus Kardinge verstevigt de
gezondste stad van Nederland haar positie en
bouwt deze uit voor de opgaven van de toekomst

