Evenementenlocatie
Kardinge

Evenementen in de stad Groningen
Groningen is een bruisende en levendige stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan
evenementen. In 2015 is dit bevestigd met een mooie titel Evenementenstad van het jaar
(100.000+ inwoners)! Dit aanbod is zowel binnen, in de vele theaters, podia en zalen, maar
ook in de buitenruimte te bezoeken. De gemeente faciliteert de invulling van de buitenprogrammering, in het “Theater van de Stad”. Ook voor deze buitenpodia is een gevarieerd
en divers aanbod belangrijk. Dat betekent dat de programmering iedereen iets moet bieden:
van klassiek tot pop, van huldigingen tot theater, van jong tot oud en van student tot Stadjer.
Om de grote en middelgrote evenementen evenwichtig te spreiden over de meest geschikte
locaties in de stad, werkt de gemeente met profielen. De informatie in de profielen is bedoeld
voor de organisatoren van evenementen en voor de inwoners van de stad Groningen.
In de praktijk is gebleken dat een profiel een goed instrument is dat een overzicht van de
mogelijkheden van de locatie en richtlijnen voor het gebruik ervan geeft.

400m baan sportcentrum Kardinge, NK Sprint 2015

Contact
Wilt u rechtstreeks contact met sportcentrum Kardinge, neem dan contact op met
Sandra Lambers via s.lambers@wsr.groningen.nl of per telefoon 050 367 63 71. Wilt u uw
evenement of ideeën voorleggen aan de gemeente, neem dan contact op met de accountmanagers van de afdeling Evenementen Management van de gemeente Groningen. Zij zijn
bereikbaar op 14 050 (zonder netnummer) van 9.00 tot 16.30 uur, of via EM@groningen.nl.
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1 Evenementenlocatie Kardinge
Beschrijving locatie
Sportcentrum Kardinge is hét multifunctionele sportcentrum van de stad en de regio Groningen, en biedt volop sportbeleving, plezier en spektakel.
Het sportcentrum beschikt over een 25m bad, recreatiebad, instructiebad, 400m baan, ijshal,
vergaderzalen, squash en (buiten)tennisbanen, sporthal, dojo en kleedkamers, de centrale hal,
een restaurant, sportbar en een buitenterrein met een ruime parkeerplaats voor de ingang.
Door het veelzijdige karakter heeft het Kardingegebied een sterke aantrekkingskracht.
Samenwerking met de omliggende bedrijven, combinaties van activiteiten, de diversiteit en
de ruimte in het gebied maken het een aantrekkelijk gebied om evenementen te laten plaatsvinden. Het is daardoor uitermate geschikt als uitvalsbasis voor (buiten)sportevenementen.
Door het multifunctionele karakter is sportcentrum Kardinge als accommodatie in staat om
zich aan te passen naar de wensen en behoeften van diverse organisaties die zich melden bij
sportcentrum Kardinge. Sportcentrum Kardinge is dé plek om een succesvol evenement te
organiseren.

Programmering
Sportcentrum Kardinge is een geschikte locatie voor beurzen, (grote) bedrijfs- feesten en
uitjes, zwembadfeesten, dancefeesten, sportevenementen (binnen en buiten), occasionshows, sport- en spelmiddagen, clubmiddagen, lustrumfeesten, activiteiten en evenementen
voor goede doelen etc. Ieder jaar keert de Pasar Malam Asia terug en de Bauke Mollematocht en Kardingerun zijn evenementen die Kardinge met plezier ontvangt. In de periode dat
er ijs ligt worden er op de 400m baan en in de IJshal wedstrijden, waaronder NK’s, Worldcups en grote toernooien gereden, o.a. voor shorttrack, lange baan, marathons, kunstrijden
en ijshockey.
Sportcentrum Kardinge heeft een milieuvergunning waarin het is toegestaan om ten
hoogste twaalf maal per jaar evenementen (zoals live muziek, house party’s, e.d.) plaats te
laten vinden waarbij mag worden afgeweken van de geluidsvoorschriften zoals genoemd in
de milieuvergunning.
Bij de programmering van sportcentrum Kardinge wordt rekening gehouden met de
evenementenkalender van de gemeente Groningen zodat ongewenste samenloop van
evenementen zoveel mogelijk wordt vermeden.

Reguliere activiteiten
De reguliere activiteiten van Sportcentrum Kardinge bestaan uit zwemmen, schaatsen,
tennis en squash, dojo- en sporthalgebruik, sportcentrum Kardinge is de thuisbasis van veel
sportverengingen. Daarnaast is het Alfa College gehuisvest in het sportcentrum. Deze (sport)
activiteiten vinden het gehele jaar plaats en evenementen dienen dan ook altijd afgestemd te
worden op deze (sport)activiteiten. Deze combinatie maakt het tot een veelzijdig en bruisend
sportcentrum: Hier gebeurt altijd wat!
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Oppervlakte en richtlijnen bezoekers
De 400m baan heeft een oppervlakte van ca. 18.000 m2. Als er ijs ligt biedt de 400m baan
een tribune met 500 zitplaatsen en 3.500 staanplaatsen. Inhuur van extra tribunecapaciteit is
mogelijk. Zonder ijs kunnen er ca. 3500 mensen in.
De ijshockeyhal is 1800 m2 en biedt ruimte voor 2500 bezoekers (zonder ijs), plus een tribune
met 600 zitplaatsen en 200 staanplaatsen. Inhuur van extra tribunecapaciteit is mogelijk.
Het subtropisch zwembad wordt regelmatig afgehuurd voor zwembadfeesten en biedt plaats
aan 750 personen. Indien gewenst kan het instructiebad van 10 bij 15 meter ook worden
afgehuurd en is er ruimte voor 200 personen extra.
De richtlijn voor het maximaal aantal bezoekers in het gehele sportcentrum is 5500. Het
maximale aantal bezoekers is afhankelijk van meerdere factoren zoals het type evenement, de
uiteindelijke opstelling en de noodzakelijk geachte gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.

Geluidsnormen
Sportcentrum Kardinge is juridisch gezien een ‘inrichting’. De geluidsnorm in Sportcentrum
Kardinge, gemeten op de meest belaste geluidsgevoelige gevel is:
60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
55 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
50 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden tussen 07.00 uur en 19.00 uur de
niveaus van de periode tussen 19.00 uur en 23.00 uur.
De evenementen waarbij wordt afgeweken van de standaard geluidvoorschriften mogen niet
langer duren dan tien uur en moeten inclusief eventuele toegiften uiterlijk om 08.00 uur zijn
beëindigd.
Tussen twee house party’s waarbij wordt afgeweken van de geluidvoorschriften moet minimaal zes weken liggen.
Tijdens het buiten de inrichting hoorbaar in werking zijn van enige apparatuur of installatie in
de inrichting moeten de buitendeuren en de ramen zijn gesloten. Deze deuren mogen dan
slechts worden geopend voor onmiddellijk doorlaten van personen en/of goederen en moeten
zelfsluitend zijn ingericht en mogen in geopende stand niet zijn vastgezet.
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Kosten
Naast de verhuur van de verschillende ruimtes kunnen er schoonmaak- en personeelskosten
in rekening worden gebracht. Een en ander is afhankelijk van type evenement. Daarnaast
heeft sportcentrum Kardinge een horecapachter die de exclusieve horecarechten van het
sportcentrum heeft, zie hiervoor hoofdstuk 3, Bijzonderheden locatie.

Daarnaast kunnen er kosten verbonden zijn aan het gebruik van de openbare ruimte, te
denken aan het verplaatsen van gemeentelijk meubilair, schoonmaakkosten enz. Dit verschilt
per evenement, dit moet worden afgestemd met de gemeente.
Ruimte

Commercieel tarief per uur Standaard tarief per uur

Instructiebad

€ 84,61

€ 63,46

25m bad

€ 158,50

€ 118,88

Recreatiebad

€ 412,99

€ 309,75

Sporthal

€ 75,64

€ 56,73

400m baan met ijs

€ 487,32

€ 365,49

400m baan zonder ijs

€ 75,64

€ 56,73

IJshal met ijs

€ 252,93

€ 189,69

IJshal zonder ijs

€ 75,64

€ 56,73

5 (vergader)zalen

Op aanvraag

Op aanvraag

Restaurant begane grond

Op aanvraag

Op aanvraag

Sportbar 400m baan

Op aanvraag

Op aanvraag

Tarieven overzicht 2016-2017
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2 Fysieke kenmerken
Ondergrond
De 400m baan en de ijshal heeft een betonnen ondergrond. Zodra er ijs op ligt mag de
ijsvloer alleen met schaatsen worden betreden. Het is mogelijk om vlonders over de ijsvloer
te bouwen. Er is geen truss systeem aanwezig in beide hallen. De sporthal heeft een sportvloer die afgedekt dient te worden voor alle activiteiten anders dan sport. De zwembaden
mogen niet met schoenen worden betreden. In het gehele gebouw geldt een rookverbod en
een verbod op huisdieren (m.u.v. geleidehonden).

Voorzieningen
In sportcentrum Kardinge zijn diverse voorzieningen aanwezig.
- Stroom
- Water
- Verlichting
- Geluidsinstallaties
- Toiletten
- Kleedkamers + douches
- EHBO ruimte
- Restaurant begane grond
- Sportbar begane grond
- Vergaderzalen 1e verdieping
- Multifunctionele ruimte met bar 1e verdieping

Stroompunten sportcentrum Kardinge begane grond
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Obstakels
In en om sportcentrum Kardinge zijn de volgende obstakels een aandachtspunt:
-

Het terrein is niet openbaar toegankelijk en is afsluitbaar. Rondom het hele terrein is
hekwerk aanwezig.
De bluswatervoorzieningen dienen vrijgehouden te worden.
De in- en uitgangen en nooduitgangen + calamiteitenroutes dienen vrij te worden
gehouden.
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3 Bijzonderheden locatie
Opbouw afbouw en schoonmaak
Voor aanvang en na afloop van een evenement, houden de partijen een gezamenlijke
schouw om de toestand van het gebouw vast te stellen. Na afloop van een evenement
dient het gebouw weer in oorspronkelijke staat te worden opgeleverd. Ook de daarvoor
noodzakelijke (bouw) werkzaamheden komen voor rekening van de huurder, echter zullen
door of in opdracht van de verhuurder worden uitgevoerd. Tevens dienen alle gebruikte
ruimtes veegschoon opgeleverd te worden. De huurder dient Sportcentrum Kardinge en de
omliggende 100 meter in het recreatiegebied schoon van zwerfvuil op te leveren.

Duurzaamheid
We faciliteren organisatoren van evenementen zoveel mogelijk in een schone en duurzame
bedrijfsvoering. Mocht u hier vragen over hebben, of ondersteuning bij wensen, neem dan
contact op met de gemeente.

Communicatie
Goede communicatie is cruciaal voor het hebben en houden van draagvlak voor
evenementen. Er kan alleen gebruik worden gemaakt van sportcentrum Kardinge als
evenementenlocatie nadat omwonenden en ondernemers in de directe omgeving ruim van
tevoren op de hoogte zijn gesteld.
Een brief voor bewoners en bedrijven wordt tenminste 2 weken voorafgaand aan het
evenement huis-aan-huis bezorgd in een relevante cirkel rond het evenement. In deze brief
staat in ieder geval:
-

Waar en wanneer vindt het evenement plaats?
Welke (mate van) overlast is te verwachten? Welke overlast beperkende maatregelen zijn
getroffen?
Blijven bedrijven bereikbaar?
Waar en hoe kunnen omwonenden en andere partijen overlast melden of klacht indienen?
De gemeentelijk accountmanager Evenementen kan u vragen specifieke informatie op te
nemen in de bewonersbrief.

Veel buurten en wijken in Groningen hebben een wijkwebsite bedoeld voor de wijkbewoners.
De informatie uit de brief zou u kunnen laten plaatsen op de wijkwebsite. Een overzicht van
alle wijkwebsites vindt u hier: gemeente.groningen.nl/mijnwijk/overzicht-wijkwebsites

Verpachte catering
De horecavoorziening in sportcentrum Kardinge is verpacht aan Kardinge Horeca. De catering
bij evenementen zal in overleg met de pachter tot stand moeten komen. Voor het maken van
afspraken met de horeca kunt u contact opnemen met mevrouw Inge van der Greft-Nijdam
op telefoonnummer: 050 367 66 97 of via info@kardingehoreca.nl.
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Wet milieubeheer
Omdat sportcentrum Kardinge juridisch gezien een inrichting is, is de wet Milieubeheer van
toepassing op deze locatie. Om deze reden wijkt het locatieprofiel sportcentrum Kardinge af
van de overige locatieprofielen.

Playground Pannavoetbaltoernooi, IJshal
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4 Omgeving en logistiek
Verkeer en Vervoer
Sportcentrum Kardinge ligt aan de ring Noord van Groningen en is goed te bereiken vanuit de
richtingen Assen, en Drachten en via de N46, N360 en 361/Winsum, Bedum, Delfzijl, Leens,
Appingedam.
Voor de ingang van het sportcentrum ligt een groot parkeerterrein met ca. 1000 parkeerplaatsen en de buslijnen 3, 4 en 12 rijden hier op aan. Sportcentrum Kardinge beschikt zelf
over ca. 350 fietsrekken.

Calamiteitenroutes
De achteringang van het sportcentrum is de calamiteitenroute. Deze dient altijd vrij te blijven
van obstakels. In het geval van nood bij het zwembad komen hulpdiensten via de nooduitgang
van het zwembad aan de voorkant naar binnen.

Colofon:
Uitgave van de gemeente Groningen, juli 2016
Foto’s: Bauke Mollematocht (le Champion), 400m baan (Jurjen Drenth), sportcentrum Kardinge 2015.
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