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Inleiding 

Voor de herontwikkeling van Kardinge zijn we benieuwd naar ideeën, dromen en behoeftes van 

gebruikers van het sportcentrum. We hebben daarom gebruikers (huurders) uitgenodigd voor een 

werksessie op woensdag 26 augustus 2020 om dit nader uit te werken. In dit document zijn de 

resultaten hiervan weergegeven.  

Opzet werksessie 

Na een introductie over de aanleiding, de stand van zaken van de herontwikkeling en recente trends 

en ontwikkelingen in sport, zijn de deelnemers in twee gebruikersgroepen1 uiteen gegaan.  

De gebruikersgroepen zijn gevraagd input te leveren op: 

1. De vereniging van de toekomst. Hoe ziet jouw vereniging eruit, ook gelet op de trends en 

ontwikkelingen in de sport. Hoe blijf ik als vereniging aantrekkelijk. En hoe kan jouw 

vereniging bijdragen om van Kardinge een succes te maken?  

2. Kardinge nu. Kijkend naar het huidige Kardinge, wat moet bij een herontwikkeling absoluut 

blijven en wat juist niet? 

3. Kardinge straks.  Welke voorzieningen heeft Kardinge nodig na de herontwikkeling? Wat mis 

je op dit moment, voor welk gebruik is dat wenselijk en hoe kunnen we dat multifunctioneel 

gebruiken? Wat is daarbij ‘goud’ en wat ‘zilver’?  

4. Kardinge straks: en hoe ziet dat eruit? Hoe ziet Kardinge er na de herontwikkeling uit qua 

beleving en sfeer?  

De resultaten van de gebruikersgroepen zijn hieronder weergegeven. 

Resultaten gebruikersgroep ‘water’. 

Vereniging naar de toekomst 

- Een vereniging is ook een ontmoetingsplek voor sport: community 

- Meer diversiteit in verenigingen (omnisport) 

- Samenwerken met studenten en stagiaires 

- Instroom van sportleden 

- Ruimte voor iedereen 

- Meer samenwerking tussen verenigingen: specialismen samen 

- Groei van verenigingen (mits voldoende ruimte om te sporten) 

- Ambitieuze verenigingen 

- Ook binnensport met nevenactiviteiten: zwemmen met droogtraining. 

- Kinderen op de fiets naar sport 

- Afwisseling binnen / buiten 

- Topsport en breedtesport 

- Ook groepen buiten verenigingen (ongebonden) 

- Betere integratie wijk en verenigingen (bijdrage BSlim) 

 
1 Er zijn twee gebruikersgroepen: 1. ‘water’ en 2. ‘ijs’. Er zijn ook gebruikers van de sporthal, dojo en 

sportcentrum Kardinge algemeen uitgenodigd. Hiervoor waren helaas te weinig (of geen) aanmeldingen. Met 

de gebruikers die zich hebben aangemeld wordt een telefonisch overleg met de projectleider ingepland.  
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Kardinge nu 

- Water: 

o Er is te weinig capaciteit na schooltijd 

o Het instructiebad en 25 meterbad is nu niet beschikbaar voor verenigingen in de 

‘kleine vakanties’. 

o Het 25 meterbad is net te kort (geen officiële afmeting) 

o Te kleine afmetingen (instructiebad en 25 meterbad)  

o Er zijn smalle randen langs het bad 

o Huidige tilsysteem is niet fijn in gebruik 

- Toegankelijkheid: 

o Entree is autogericht 

o Bereikbaarheid 

o Niet altijd even toegankelijk voor gehandicapten 

- Sfeerloos 

- Weinig multifunctioneel 

- Goede horeca behouden 

- Licht in het zwembad kan beter 

- Het wij-gevoel mag groeien: trots op deze mooie plek. 

Kardinge straks 

- Huur: 

o Betaalbaar houden. Hiervoor moet de gemeente de regie houden (geen private 

organisatie) 

o Mogelijkheid om een deel van een bad te huren  

- Extra water / faciliteiten: 

o 50 meter bad 

o Een officieel wedstrijdbad (B of C-categorie). Liefst 50 meter, anders 25 meter met 

extra banen.  Multifunctioneel inzetbaar door bijvoorbeeld scheidingswand. 

o Extra water voor doelgroepen (warm water). Een deelbaar 25 meter warm bad. Het 

huidige instructiebad is vrij klein (voor doelgroepen die gebruik maken van juist 

warm water). 

o Doelgroepen specifiek een eigen plek (warm water) 

o Springtoren 

o Let op dat er geen gladde vloeren zijn. 

- Aanbod / samenwerking: 

o Een (sport) aanbod voor de gehele regio met meer dan alleen schaatsen en water.  

o Topsportmogelijkheden met ook Topsporttalentschool in Kardinge 

o Inzet op breedtesport en recreatie 

o Veel sporten samen: multifunctioneel en veel mogelijkheden voor diverse sporten 

o Gezonde combinatie van vereniging versus recreatief 
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- Toegankelijkheid: 

o Denk om mensen met beperkingen (fysiek en/of verstandelijk, maar ook mensen met 

autisme) die graag willen blijven sporten. Toegankelijk met een scooter, rollator 

inclusief mogelijkheid tot ontmoeting.  

o Tilmogelijkheid in de kleedkamer 

o Handige trap naar het zwembad (denk aan Emmen) 

o Auto’s onder de grond > bovengronds is wandelen en fietsen 

- Super innovatief 

- Verbind tribunes met elkaar (van verschillende sporten) 

- Meer clubhuisruimte (ontmoetingsplek voor verenigingen) 

- Congresmogelijkheden 

Kardinge straks: en hoe zit dat eruit?  

- Look & feel: 

o Sportieve entree (buiten en hal) 

o Open van binnen: diverse sporten kunnen zien (nu betonnen muren).  

o Kardinge ‘open’: geen hek, vanaf buiten zicht op binnen 

o Licht en sfeer 

o Exposure vanaf het oprijden van het terrein 

o Goud: à la Rotterdam en Amersfoort. Deze zwembaden zijn sterk gericht op 

sportfaciliteiten voor o.a. wedstrijden met een 50 meter zwembad (Amersfoort), 

behandelkamers voor (fysio)therapie en een krachttrainingsruimte. De sfeer en 

beleving daar is 100% sport (geen sfeerverlichting, maar strak en licht).   

o Zilver: à la Emmen. Zelfde sfeer, maar dan minder faciliteiten.  

o Campusidee: sport + opleiding 

- Gebied: 

o Het gebied erbij betrekken en dan ook vooral oog voor veiligheid.  

o Buitengebied erbij betrekken: track and field faciliteiten. Track and field is een sport 

die atletische wedstrijden omvat die zijn gebaseerd op vaardigheden van rennen, 

springen en gooien. En een skatepark.  

 

Foto’s Amersfoort (Amerena) 
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‘overig’ 

- Samenwerking met studenten en verenigingen 

- Catering in eigen beheer met gehandicapten (NOVO bijvoorbeeld) 

- Zelf commerciële activiteiten organiseren 

- Schoolzwemmen basisonderwijs en ook aandacht voor kinderen uit andere landen. 

- Vakantieweken met een aanbod voor gezinnen met een laag inkomen met diverse sporten in 

Kardinge.  

 

Resultaten gebruikersgroep ‘ijs’. 

Vereniging naar de toekomst 

- Hele jaar schaatsen;  

- Hele jaar (365 dagen) je sport kunnen beoefenen:  

o Hele jaar ijs & mogelijkheid tot skeeleren op overdekte baan 

o De vereniging zal meer ‘aanbod’ verlenen. Er zullen meer ‘soorten’ schaatsen 

ontstaan. 

- Als ijs duurzaam kan worden in de klimaatcrisis bestaan we / IJVG en Kardinge nog 

- Onderwijs en sport meer verbonden 

- Betaalbaar, laagdrempelig sportaanbod 

- Vereniging 3.0: open aanbod voor ‘nog’ ongebonden’ leden 

- Leden zijn participanten in sportief verband 

- 2053: Bloeiende vereniging (500 leden) schaatsen, skeeleren, clubhuis 

- 2053: geen verenigingen meer 

- Meer kinderen die met schaatsen in aanraking komen (schoolschaatsen?) 

- Schaatsen en skeeleren is bij de jeugd 

- Gezien de historie zal ijshockey nog bestaan; wens ruimte voor groei van de vereniging zowel 

in de breedte als professioneel 

- Betere indeling ijsuren voor clubs 

- Beter afstemmen wens club ijsuren + aansluitend sporthal 

- Met meer ijs kunnen we groeien (kunstrijden) 

- Tjas (studenten) 

o Ledenbehoud, veel doorstroom 

o Nog steeds 4 trainingen per week 

o Mogelijk zomers skeeleren 

Kardinge nu 

- Kardinge als ‘clubgebouw’ van binnen en buitensporten 

- Laagdrempelig 

- Toegankelijk 

o Dichtbij & gratis parkeren 

o Parkeergelegenheid 

o Goed bereikbaar met auto en het OV 

o Bereikbaarheid per fiets 
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- 400m baan 

o 400-meter baan moet blijven 

o Behoud van 400m ijsbaan, behoud van zovele sportmogelijkheden 

- 30x60m baan  

- Faciliteiten 

o Vergaderzalen 

o Kleedruimtes 

o Opbergruimten verenigingen 

- Horeca/kantine 

o IJsbar met zicht op de baan 

o Goede zet: kantine op begane grond 

- IJsmeesters en Facilitaire medewerkers 

- Behoud van karakteristieke gebouw 

- Tribune 

- Functionerende webcam 

Wat kunnen we missen 

- Onsamenhangendheid van aanbod 

- De lappendeken van gebiedsaanbod en Sportcentrum Kardinge 

- De geslotenheid van het gebouw 

- Roken buiten 

- Slordigheid van het middenterrein opheffen 

- Tennisbanen op binnenterrein 

- IJsbaan met lekkend dak 

Kardinge straks 

- Verbinden 

o Mogelijkheid voor een passe-partout kaart voor diverse sporten 

o Promotie voor de stad: studenten kiezen voor deze stad voor de mooie ijsbaan 

o Lagere prijzen voor de KNSB om ijs te huren (zoals het nu gaat, wordt het een 

elitesport) 

o Promotie ruimtes (samenwerking alle ijsverenigingen opschroeven -> gezamenlijk 

belang) 

o Open club, trainen onder begeleiding wanneer je wil – ongeorganiseerd 

o De ijsverenigingen/bonden faciliteren met ruimten, ook ondersteunende ruimten 

bijvoorbeeld krachthonk 

- Binnen versus buiten 

o Voor de buitensporten in de zomer: kleedruimten en douches (hoeft niet gratis) 

o Relatie tussen binnen en buiten optimaal kunnen uitwisselen (meer samenhang) 

o Buiten: skeelerbaan met voorzieningen in sportcentrum 

o Skeelerpiste 

o Koppelen van een skeelerbaan buiten met de Kardinge faciliteiten 

o Meer ‘Buiten’ bij het zwemaanbod (recreatie – groen; zwemmen – water) 

o Samen optrekken met de camperplaatsen. Faciliteiten aanbieden 
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o Atletiekbaan voor alle sporters (à la Inzell) of onder buitenrand dak 

o Sporthotel/-accommodaties, bijvoorbeeld voor zomerkampen 

o Fysioruimte 

o Lelijke parkeerplaats veranderen (veiliger, groener, busbaan weg) 

o De omgeving een open karakter geven, verlicht 

- 365 dagen per jaar ijs 

o Clubs die in de winter schaatsen, ook in de zomer binden aan Kardinge 

o Zomerijs/winterijs 

o Schaatsen + inline skaten + wielrennen gecombineerd, straks: 

� Winter: schaatsbaan 

� Zomer: skeelerbaan, fietsbaan 

o Functioneel gebruik zomer 

- Horeca 

o Kantine bij de baan 

o Horeca zicht op de baan 

o Horeca vanuit Sport050 zodat hierop verdiend wordt 

o Echt sportcafé: (sportsfeer, sport op tv’s, gezonde voeding) 

o Grotere horeca langs de 400m baan zodat mensen blijven hangen na de training 

o Clubhuis langs de baan per vereniging 

o Clubhuis met zicht 

o Op het ijs -> horeca 

- Uitwisseling 

o Uitstekende internet faciliteiten (voor ouders) 

o Sportschool waar ouders kunnen sporten terwijl kinderen zwemmen en/of schaatsen 

of … 

o Meer playground voor meekomende broertjes+zusjes zodat ze leuk kunnen spelen 

en het binden van mensen 

o Meer mogelijkheid tot het kijken naar wat er op de ijsbaan gebeurt in de warmte 

- Bereikbaarheid 

o Fietstoegankelijkheid optimaal (binnen en buiten) 

o Omgeving veiliger maken door de doorsnijdingen van de busbaan te verwijderen 

- Schaatshal (400m-baan) 

o De 400meter baan behouden met ijs 

o Eén grote ijsvloer ‘zonder beperkingen’; combinatie van ‘ijsplezier’ en sport (400m, 

300m, 30x60m in 1 hal) 

o Volledig geïsoleerde langebaan (energieneutraal) 

o Meer dameskleedkamers (400m) 

o Meer toiletten in/bij kleedkamers (400m) 

o Meer (inloop) ruimte om de 400m baan 

o Aparte in- en uitgang 400m baan voor meer doorstroom 

o IJsbaan 400m met eromheen een hardloopbaan 

o Ijs in het midden van de 400m baan (shorttrack) 

o Tennisbanen binnen vervangen door een extra ijsbaan a la ijshal (30x60m) 

o Een ijspiste 

o Tartan (atletiek) 
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o Skeelermogelijkheden voor marathonskeeleren 

o Naast heren- en dameskleedkamers ook een gemixte kleedkamer (gender neutraal) 

o Opslagruimten voor verenigingen en clubhuisfunctie 

o Kranen waar een bidon onder past 

- IJshal (30x60m) 

o 2x 30x60m banen (1x ijshockey/kunstschaatsen, 1x les/shorttrack) 

o IJshockey 

� Beide kanten een tribune (ijshockey) 

� Meer kleedkamers 

� Bergruimte eerste team ijshockey 

o Kunstschaatsen 

� Betere podium voor jury bij wedstrijden 

� Hal zo inrichten dat er ook NK’s georganiseerd kunnen worden (kunstrijden) 

- Look & feel 

o Meer (ijsbaan) sfeer 

o IJsbanen gezelliger aankleden – aantrekkelijker maken (op de baan + entree) 

o IJsbaan met toezicht (à la zwembad = veiligheid) 

o ‘Clubhuis’ 

o Kleedruimtes wat chiquer 

o Beter geluid en Audio-visuele voorzieningen 

o Tribune verwarmd 

 

De gebruikersgroep heeft op basis van de vierde vraag Hoe ziet Kardinge er straks uit? een 

visualisatie gemaakt. Deze zijn als afbeelding op de volgende pagina toegevoegd. 
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Rode draden 

 

Hieronder staan de rode draden uit de werksessie. In de toekomstige fase waarin het gekozen 

scenario wordt uitgewerkt tot een concreet plan, is het belangrijk de details uit deze werksessie te 

gebruiken als input (en mogelijk deze verder uit te werken) voor daaropvolgende werksessie met de 

gebruikersgroepen.  

• Het hele jaar sporten; creëer een omgeving waardoor het aantrekkelijk is/blijft om het hele 

jaar door te kunnen sporten, hetzij je sport alleen of juist de combinatie van sporten. Daarbij 

niet alleen de focus op de sporten die je binnen kunt doen maar ook meer de verbinding 

tussen binnen en buiten sporten 

• Het sportcentrum als clubhuis voor alle (verenigings)sporten: meer verbinding, 

samenwerking en ontmoeting tussen sporten, het sportcentrum als community. Hier valt ook 

onder dat het centrum bereikbaar (auto maar zeker ook per fiets), toegankelijk (juist ook 

voor mensen met een beperking) en betaalbaar is. 

• Meer openheid in het gebouw en gebied: zien sporten doet sporten; versterken van de 

verbinding tussen en combinatie van sporten, multifunctioneel sportaanbod; horeca als 

verbindend element (ook ten behoeve van de clubhuis functie voor verenigingen). 

• Meer ijs / meer zwemwater (ook vanuit het capaciteitsonderzoek), gezamenlijke 

ondersteunende faciliteiten (warming-up/krachthonk, fysiotherapie) en upgrade van de 

faciliteiten (kleedkamers, opslag/bergingen). 

Vervolg 

Er zijn meerdere werksessies, gesprekken en onderzoeken uitgezet. Naast deze werksessie met 

gebruikers, is er bijvoorbeeld ook een enquête uitgezet onder inwoners van de gemeente Groningen 

en bezoekers.  

Op basis van diverse sessies, gesprekken en onderzoeken wordt ambtelijk een onderbouwd advies 

aangereikt aan het college / raad over een keuze voor scenario 2 of 3.  

De raad zal een besluit nemen over het scenario dat verder wordt uitgewerkt.  

Na een besluit voor een scenario volgt een uitwerking voor het betreffende scenario. De concrete 

input van de gebruikers kan dan wederom worden meegenomen.  We zullen dan mogelijk ook nog 

vervolgsessies plannen om dit nader uit te werken.  

Bijlage: deelnemerslijst (gebruikers) 

1)  RTC waterpolo 

2)  Trivia 

3)  GSG 

4)  Sportkoepel 

5)  Alfa College 

6)  Basketbal RTC Noord 

7)  Tjas 

8)  GIJS 

9)  YVG 
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10)  KNSB 

11)  Kunstrijclub Groningen 

12)  STV Eemsmond 

13)  De Zwemvogels 

Totaal : 18 personen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


