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Stad en Ommeland op het Suikerfabriekterrein

Een perspectief



Terra: onderdeel van Onderwijsgroep Noord

Van Woldendorp tot Wolvega

• 23 vestigingen

• gemeenschappelijk versterkend
spil in de regio

• pro – vmbo – mavo – zesjarige havo – hgl
havo – technasium - atheneum – gymnasium
mbo – TerraNext – TerraStart - TerraRijschool

• 11.964 leerlingen/studenten
10.000 cursisten 

• 1450 medewerkers

• Groningen – Friesland - Drenthe



Terra: de wereld aan je voeten

• Groen onderwijs:  
leefbaarheid, gezond eten en leven, waterbeheer en duurzame energie

• Terra werkt in verbinding
Onderwijs, Ondernemers en Overheid

• Leven lang leren

• Bijdrage aan regionale innovatie



Terra: het onderwijs

Suikerfabriekterrein is een ideale leeromgeving

Onze leerlingen en studenten leren

• in relatie met anderen

• vraaggestuurd

• in een authentieke leeromgeving

Kenniswerkplaats: opleiden en innoveren gaan samen



TERRA VERBINDTTERRA VERBINDTTERRA VERBINDTTERRA VERBINDT

In plaats van

achterin de trein stappen, 

aan het roer staan 

van nieuwe ontwikkelingen

Terra als regisseur
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Terra: het Suikerfabriekterrein

Initiële opgave: terrein ontginnen

Grotere opgave:

• SFT ontwikkelen tot een laboratorium
en showcase voor nieuwe ontwikkelingen

• Bijdragen aan participatie en werkgelegenheid



Terra: vier thema’s 

• Voedsel

• Zorg en gezondheid

• Biobased

• Energie

Past bij de agenda van de stad

Beleving is de sleutel!









Terra: Voedsel

Bewust omgaan met voedsel

Verkorte voedselketens

Kennis en onderzoek

• Stadslandbouw 
vergeten groente, nieuwe gewassen 

• Kennispaden

• Pannenkoekplezier

• Foodhub

• Regionale versmarkten

• Foodweek



Terra: Zorg en gezondheid

Aansluiten bij Healthy Ageing

Leefplezier en leefstijl

Samen met andere onderwijsinstellingen

• Sportactiviteiten 

• Kunst en cultuur (Landart, Into Nature)



Terra: Energie

Duurzaam opwekken, gebruik en opslaan

• Van vloeivelden naar stuwmeer 

• Biovergister met restproducten teelt

Onderzoek en proeven

• VMBO – MBO – HBO – WO – Ondernemers

• Energy College



Terra: Biobased

Duurzame innovatie in de biobased sector (food, energie, materialen)

• Drone-technologie in de 
precisielandbouw

• Biobased (bouw)materialen

Hier groeit uw nieuwe gebouw!



De toekomst is al begonnen

Mogelijkheden inventariseren en keuzes maken

Uw ideeën?

Start september

Tot dan: actie!

• Roege run

• Schapen

• 2ha ingezaaid

• Camping Paradigm




