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Proces 

§  Enquêtes stakeholders  

§  Braderijen Beijum en Lewenborg  

§  3 Beweegcafés  

§  Kluiverboom/ Alfa college   

§  Natuurmonumenten  

§  Verschillende inwonersinitiatieven  

§  Landschapsarchitect   

Ontwerp  
Scenario 1: rood  
Scenario 2: oranje  
Scenario 3: geel  
 



 Kardingegebied  
posi%onering 

§  Urban sport area  

§  Omgeving centraal 

§  Impact op economie, toerisme en maatschappij  

 



Scenario 1  
(Rood) 

§  Maatschappelijke impact creëren door:  

§  Beter benutten van de Kardingeberg 

§  Beter benutten van het water en strand  

§  Beter benutten van verbindingen naar de wijk  

 



Kardingeberg 



Kardingeberg 

§  Bike park  

 https://www.youtube.com/watch?v=YGztTkkpmIM&feature=youtu.be 

§  Bmx- trajecten  

§  Houten vlonders 

§  Mountainbike route  



Aan de voet van de berg

§  Buitenfitness Beijum 

§  Upgrade skatepark  

§  Kluiverboom  afstemming  



Water en strand 



Water en strand 

§  Verblijfsplezier en ontmoeten  

§  Zwemwater kwaliteit  

§  Bestaande gebouw pimpen tot zwemcentrum  

§  Theater te water  



Verbindingen 
met de wijk en 

de stad  

 
 
 

 



Verbinding met de wijk 

§  Informatievoorziening  

§  Verlichting  

§  Logische routes (wandel en fiets) 

§  Kardingefietsroute stad  



Scenario 2 
(Oranje) 

§  Vergroten van veiligheid en sociale cohesie door:  

§  Creëren van veilige omgeving - betere infrastructuur  

§  Verbindingen leggen naar achter gebied  

§  Creëren ruimte voor het centrum van Kardinge 

§  Camperplaats verplaatsen 

 



Centrum 
Kardinge 



Centrum van Kardinge 

§  Ruimte creëren in hart  

§  Routes duiden en mogelijk verbreden 

§  Terugdringen auto’s en bussen en stimuleren van fietsen en wandelen  

§  Veiligheid vergroten door verlichting  

§  Opslag materiaal faciliteren  



Camperplaats 



Camperplaats 

§  Naar achter gebracht  

§  Huidige camperstrook wordt verbindingsstrook naar sportvelden (autoluw maken)  

 

 



Scenario 3  
(geel) 

§  Economisch, toeristisch en ecologisch impact 
realiseren door: 

§  Investeren in topsport- en onderwijsfaciliteiten  

§  Poort naar natuurgebied/ educatief centrum   

§  Sporthotel 

§  Tiny houses  

§  Extra heuvel  

§  Fietstransferium  

§  Schaatsen en skeeleren (overdekt maar toch open) 



Poort naar 
natuurgebied 



 Poort naar natuurgebied 

§  Centrum voor natuur- en sporteducatie  

§  Sporthotel (functionele overnachtingen)  

§  Tiny houses  

 

 



Centrum 
Kardinge 



Centrum Kardinge   

§  Fietstransferium  

§  Stimuleren van fietsen 

§  Minder blik, meer groen  

§  Bussen niet meer het gebied in   



Schaatsen en 
skeeleren



Schaatsen en skeeleren 

§  Open maar overdekte skeelerbaan   

§  Verplaatsen naar Kardinge  

§  Opening naar het gebied vanuit de wijk  

§  Middenterrein als buurtfaciliteit  



Het vervolg? 

§  Scenario 1 uitwerken in een plan van aanpak  

§  Starten met rood  

§  Geel en oranje mee in gebiedsontwikkeling  

§  7 maart terugkoppeling  


