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Classlficatie 

Portefeuillehouder 

• Vertrouwelijk 

Van der Schaaf Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit 

I. de ontwikkelstrategie voor het voormalig terrein van de suikerfabriek vast te stellen; 
II. een budget van € 250.000 beschikbaar te stellen voor de kosten van de volgende fase en de kosten 

te dekken uit de extra beleidsmiddelen 'Waardering gronden Suikerunie' a 1,60 miljoen euro 
(jaarschijf 2017). 

Sa men vetting 

Op 30 maart2016 heeft uw raad de uitgangspunten voor de ontwiidcelstrategie vastgesteld, en een l<rediet 
beschil(baar gesteld voor de aanleg van tijdeiijke infrastructuur en nutsvoorzieningen. Het afgelopen 
halfjaar heeft ons college de uitgangspunten verder uitgewerl<t in een ruimteiijk kader en de verschiilende 
mogeiijkheden verkend om het gebied beter te ontsluiten, de omiiggende wijken, parken en 
bedrijventerreinen beter met eikaar te verbinden en de relatie met de binnenstad te leggen. 

Het raamwerk geeft richting aan de tijdeiijkheid, biedt duidelijkheid voor toekomstig gebruik en schept 
mogeiijkheden om groeikansen voor de stad te verzilveren. Dit alles dient ertoe om het terrein uiteindelijk 
uit te werken tot een dynamisch, eigenzinnig, stedelijk gebied dat positief bijdraagt aan de (economische) 
ontwikkeling van de stad en als voorbeeld voor het nieuwe gebiedsontwikkelen kan fungeren. Het gebied 
heeft alies in zich om de ambities uit de Nordic City te kunnen verwezenlijken. Een gebied gebaseerd op 
een slim ruimtegebruik en energiesysteem. In dit voorstel geven we invulling aan de vastgestelde 
uitgangspunten. 

B&W-besluit d.d.: 25 oktober 2016 



Aanleiding en doel 

In 2007 heeft de SuikerUnie/CSM zich teruggetrokken op de productielocatie Hoogkerk en haar locatie aan 
de Van Heemskerckstraat in de stad verlaten. Vanuit stedelijk belang heeft de gemeente in dat jaar besloten 
de grond, met een totaaloppervlak van circa ISOha van de Suikerunie/CSM aan te kopen. Daarbij was 
duidelijk dat niet op korte termijn een stedelijk ontwikkelprogramma voorhanden was: de economische 
crisis die vanaf 2008 haar intrede deed heeft een forse rem gezet op de vraag near woningen, kantoor- en 
bedrijfsvastgoed. De insteek was om de gronden voor een periode van minimaal vijftien jaar een tijdeiijke 
invulling te geven. Wij zien met name op de woningmarkt een herstel optreden. Voor de komende jaren 
hebben we locaties om aan de huidige marktvraag te kunnen accommoderen, wel liggen er nieuwe 
prognoses die mogelijk tot een vraag op de middellange termijn kunnen leiden. We moeten near nieuwe 
(binnen)stedelijke woningbouwiokaties kijken en richten onze bilk op deze piek, vlak bij de Binnenstad, het 
Stadspark en de Buitenhof. Het "achterterrein", met name aan de zuidkant van het spoor, zou deze vraag 
kunnen accommoderen. Voor de kantorenmarkt, bedrijfsterreinen en de onderwijs-, sport- of cultuursector 
geldt dat er geen of beperkte ruimtebehoefte is, dat niet a! op een andere locatie beoogd is. 

Op 30 maart 2016 heeft u de uitgangspunten voor de ontwikkelstrategie vastgesteld, en een krediet 
beschikbaar gesteld voor de aanleg van tijdeiijke infrastructuur en nutsvoorzieningen. Het afgelopen 
halfjaar hebben wij de uitgangspunten verder uitgewerkt in een ruimteiijk kader en de verschiilende 
mogeiijkheden verkend om het gebied beter te ontsluiten, de omiiggende wijken, parken en 
bedrijventerreinen beter aan eikaar te verbinden en de relatie met de binnenstad te leggen. De 
infrastructuur en nutsvoorzieningen worden naar verwachting begin 2017 opgeleverd, waarmee het 
vestigingsklimaat voor initiatiefnemers sterk verbetert. 

De veranderende wet- en regelgeving rondom de grondexploitaties vragen om een herorientatie op de 
investeringsagenda. De profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid van de investeringen in de 
gebiedsonwikkeling zullen onderbouwd moeten worden. Hieruit moet duidelijk worden weike kosten aan 
een grondexploitatie toegerekend kunnen worden. Investeringen die niet aan een grondexploitatie kunnen 
worden toegerekend zullen op een andere manier gedekt moeten worden. 

Kader 

Raadsbesluiten 
30-09-2009 Aankoop Suiker Unie terreinen 
20-10-2010 Vervolg aankooptraject Suiker Unie 
23-04-2013 Kredietaanvraag brug Suikerfabriek 
25-09-2013 Kaderstelling tijdelijk gebruik Suikerunielocatie. 
13-11-2013 Begroting 2014: extra beleidsmiddelen waardering gronden Suikerunie 
30-09-2015 Krediet Zeefgebouw Suikerunieterrein 
30-03-2016 Uitgangspunten ontwikkelstrategie en kredietaanvraag voormalig terrein suikerfabriek 

Argumenten en afwegingen 

Wonen 
Met uw raad is nadrukkelijk gesproken over eventuele versnelling van woningbouw en de noodzaak om de 
planvorming op te pakken. Ons college heeft toegezegd een aanzet hiertoe te geven. 
In het meerjarenprogramma Wonen, wat uw raad in december zai bespreken, gaan we nader in op de 
verwachtingen ten aanzien van de nieuwbouwbehoefte, de planvoorraad en de differentiatie in 
doelgroepen en het type woonmilieu. Het terrein van de voormalige suikerfabriek is nog niet opgenomen in 
de planvoorraad, maar alle signalen wijzen erop dat het gebied op middellange termijn nodig is om in de 
behoefte te voorzien. 
Er is een grote behoefte aan woningen in de vooroorlogse stad en naoorlogse stedelijke locaties, waarbij er 
een duidelijke relatie met de binnenstad ligt. Na 2020 zijn er meer locaties nodig dan nu in de planning 
staan, met name in het stedelijk woonmilieu. Het transformeren van gebieden als het suikerfabriek terrein 
beantwoordt deze vraag. 



Daarnaast zien we dat veel verhuisbewegingen, de wooncarriere, binnen dezelfde delen van de stad plaats 
vinden. Ook aan de westkant van de stad moeten we kunnen voorzien in de woningbehoefte aan een 
combinatie van stedelijk en 'groen-stedelijk wonen'. We zien daarvoor kansen in het veenweide-gebied, ten 
zuiden van het spoor. Daar ligt het in de rede om op korte termijn te starten, waarbij de markt uitgedaagd 
zaI worden om met ons de duurzaamheidsambities te realiseren 
In het meerjarenprogramma Wonen gaan we hier nader op in, ook in relatie tot andere uitleggebieden en 
transformatiezones. 

Bedrijventerrein Hoendiep 
De woonboulevard 'Hoendiep' kent ruim 50.000 m2 retail: samen met de Woonboulevard Peizerweg is dit 
een van de grootste concentraties van verkoopruimte van Noord-Nederland. Samen met ondernemers 
werken we aan een ontwikkelingsvisie voor het bedrijventerrein en de detailhandelszone Hoendiep. Dit 
hangt nauw met eikaar samen, alleen al waar het gaat om de functionele invulling van de terreinen ten 
zuiden en ten noorden van de weg. Er leven veel ideeen onder ondernemers en eigenaren over 
verbeteringen en mogeiijkheden, maar ook zorgen. Over de toegankelijkheid van het gebied bijvoorbeeld, 
over de veiligheid van verkeersstromen en routes en over de vraag of de gemeente niet een te lange 
termijnvisie heeft en daarbij de komende 10 jaar over het hoofd ziet. 
De afgelopen tijd zijn de laatste gesprekken gevoerd over toekomstige scenario's waarna de Toekomstvisie 
Hoendiep gepresenteerd zaI worden. 

Terra 
Naast de tijdeiijke initiatieven op het voorterrein, spelen er ook ontwikkelingen op het deel van het 
achterterrein wat daar direct aan grenst. Groenonderwijs Terra onderzocht de haalbaarheid van een 
praktijkleercentrum waar leren, talentontwikkeling en het vinden van antwoorden op maatschappelijke 
vraagstukken een pIek kunnen vinden. Het gaat niet alleen om voedselproductie maar om verbinding met 
de regio en ondernemers waarbij invulling wordt gegeven aan nieuwe voedselsystemen, verkorte 
voedselketens, kennisvragen, innovatie en opieidingen, die nauw aansluiten bij het versterken van de regio 
en bij de innovatieve beroepspraktijk. De plannen die in ontwikkeling zijn goed op te nemen in het 
raamwerk, en de faseringen die mogelijk zijn. 

Suikerfabriek SMART City 
Klassieke nutsvoorzieningen - gas, elektriciteit, water en riolering - veranderen in een andere, meer 21ste-
eeuws aanbod van elektriciteit, internet, water en riolering. Het terrein van de Suikerfabriek leent zich voor 
het experiment in vervolg op de Nordic City. Op EnTranCe getest, op het terrein van de Suikerfabriek 
gerealiseerd! In de tijdeiijke fase zien we nu al dat partijen samenwerken om van werkplaatsen, ateliers, 
kantoorruimtes, biologisch horeca, verschiilende podia , eetbare tuinen, kassen, festivals en studio's een 
energiepark te vormen: de basis voor een volledig duurzame en zelfvoorzienende nederzetting. 

Uitgangspunt voor de toekomst is dat de energievraag op het terrein wordt opgelost. Dat kan bijv. door zon, 
wind, warmte/koude-opslag, biomassa, vergisting op locatie. Dat betekent dat geen aansluiting nodig is op 
het gas- en stroomnetwerk van Enexis. Dezelfde ambitie geldt voor het afvalwater dat vrijkomt op het 
Suikerunieterrein. Er is voldoende ruimte op het terrein om dat ter plekke te verwerken, met helofytenfilters 
of in een lokale vergister op het terrein, waarmee energie kan worden geproduceerd. Dit betekent dat geen 
aansluiting nodig is op het gemeentelijke rioolstelsel. 
Hiervoor moet een flexibel, faseerbaar infrastructuurnetwerk worden ontwikkeld, vergelijkbaar en gelijk 
opiopend met de bovengrondse ontwikkelingen. Voor de warmtevraag kan worden gekozen voor een 
warmtenet of een netwerk voor groen gas dat op het terrein wordt geproduceerd (bijv. door een vergister). 

Op het terrein willen wij onze ervaring met een duurzame, klimaatbestendig aangelegde openbare ruimte 
op grote schaal verbreden. Daarvoor hebben we kansen in kaart gebracht en op een rij gezet 

• 'pocket parks' inzetten voor waterafvoer/- opslag en als koele oase 
• Het Hoendiep beter beleefbaar maken, door mogeiijkheden te creeren voor verblijf/ recreatie op en 

langs het water 
• Vanuit de vioeivelden een koele luchtstroming bewerkstelligen en de velden inzetten als waterfilter 
• Voor de groenstructuur langs de hoofdaders inzetten op een robuuste groenstructuur (= langzaam 

groeiende bomen) 
• Bij het ontwerp van de bebouwing inspelen op klimaatverandering door orientering van gebouwen, 

materiaalgebruik en groene daken/gevelgroen 



De tijdeiijkheid voorbij 
Het voorterrein van het SU-terrein is in beginsel voor 15 jaar gereserveerd voor een tijdeiijke invulling, waarvan emu 1,5 jaar 
voorbij is. Maar toch willen wij de mogelijkheid om eerder dan deze nog resterende 14 jaar permanent functies of gebouwen 
toe te laten niet bij voorbaat uitsluiten, Wij verwachten dat dit een kwaliteitsimpuls kan geven aan de tijdeiijke initiatieven, 
zeker omdat er weinig vastgoed is op het terrein. Zo kunnen panden na de tijdeiijkheid transformeren naar meer permanente 
voorzieningen. Op vergelijkbare terreinen elders in Nederland , zoals de RDM werf in Rotterdam zien we tijdeiijkheid hand in 
hand gaan met permanente ontwikkelingen. Wij willen de markt benaderen om met ons de ambities voor de langere termijn te 
realiseren. 

Raamwerk 
Het raamwerk geeft richting aan de tijdeiijkheid, biedt duidelijkheid voor toekomstig gebruik en schept 
mogeiijkheden om groeikansen voor de stad te verzilveren. Dit alles dient ertoe om het terrein uiteindelijk 
uit te werken tot een dynamisch, eigenzinnig, stedelijk gebied dat positief bijdraagt aan de (economische) 
ontwikkeling van de stad en als voorbeeld voor stadsontwikkeling kan fungeren. 

Uitgangspunt 1. 
Voor het voormalige Suikerfabriekterrein ontwerpen we een planologisch raamwerk waarin verschiilende 
programme's flexibel te huisvesten zijn, we bieden tijdeiijke initiatieven de ruimte, en geven kansrijke 
voorstellen de ruimte zich permanent te bewijzen 

Invulling: 
• In het raamwerk passen verschiilende functies: woningen, bedrijven, voorzieningen en alle 

denkbare mengvormen. In eerste instantie gaat het om tijdeiijke functies, kansrijke initiatieven 
kunnen permanent worden. 

• Met de blik vanuit de binnenstad, te beginnen bij de Westerhaven en eindigend bij het voorterrein, 
wordt het terrein van de Suikerfabriek een schakel tussen de omiiggende wijken. Het Stadspark, 
Vinkhuizen, De Buiten- hof en Hoogkerk krijgen een sterke relatie door en via het 
Suikerfabriekterrein, dat als nieuw, westelijk stadsdeelhart gaat fungeren. 

• Het raamwerk wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteiten van het water, het 
industrieel erfgoed en de kades van het Hoendiep. We verbeteren de leesbaarheid van historische 
structuren en karakteristieken. Ontwikkelen van dwarsrelaties; ecologische, recreatieve, 
infrastructurele, stedelijke en waterhuishoudkundige dwarsstructuren verbinden de Suikerfabriek 
en omiiggende gebieden met eikaar. Voor de diverse deelgebieden zijn programmatische 
verkenningen geschetst en studies gedaan vanuit klimaatbestendigheid en energietransitie. 

• Ditzelfde geldt ook voor het naastgelegen terrein dat wij in 2015 in bruikleen hebben gegeven voor 
15 jaar bij Terra. Ook daar willen wij permanente ontwikkelingen niet uitsluiten. 

• We hebben voor deze ontwikkelstrategie de verbinding gezocht met de ambities die ondernemers 
en eigenaren voor het bedrijventerrein Hoendiep hebben. Vanuit de opgaven voor beide gebieden 
zien we een ontwikkeling van beide locaties eikaar versterken. 

Uitgangspunt 2. 
We bekijken het gebied vanuit de binnenstad, de ontwikkelingsas begint bij de Westerhaven en eindigt bij 
het voorterrein; we leggen nadrukkelijk de relatie met de gebieden rondom het terrein van Stadspark tot 
Vinkhuizen 

Invulling: 
• De ontsluiting van het terrein van de Suikerfabriek is de grootste opgave waar wij voor staan. 

Destijds goed bereikbaar voor de aanvoer van bieten via de Westelijke Ringweg, maar voor het 
overige lopen de logische infrastructurele lijnen dood op het terrein: Van Heemskerckstraat, 
Diamantlaan, Campinglaan, Bangeweer en De Verbetering. Nu ligt de mogelijkheid open om de 
verbinding tot stand te brengen tussen de stadsdelen aan de westzijde van de stad en met de 
binnenstad. 



Als hoofdontsluiting van het gebied zien we het Hoendiep, ondanks de directe aansluiting op de op
en afrit van de Westelijke ringweg. Het Hoendiep is van oudsher de invalsweg voor de binnenstad 
vanuit het Westen. Vanuit de beleving en ontwikkeling van het stedelijke woon- en werk gebied is 
het wenselijk dat de 'voordeur' van het terrein aan de kant van de stadsas (Hoendiep) ligt, in plaats 
een 'snelweglokatie' direct aan de op- en afrit. Hier ligt de kans de relatie met het water als 
kloppend hart van het gebied te verbeteren. Overigens is er alle reden om met name voor de fiets 
de verkeersafwikkeling te verbeteren rondom de entree van de woonboulevard Hoendiep. 
Onze grootste aandacht moet nu uitgaan naar een verbinding met de Grote Markt voor langzaam 
verkeer, langs de as Hoendiep, A-weg, A-straat en Brugstraat. De opgave is vooral om voor 
langzaam verkeer een comfortabele en snelle verbinding met de binnenstad te maken. 
Verbindingen voor langzaam verkeer zijn bewezen 'motoren' voor gebiedsontwikkeling. Zo 
markeert de aanleg van het fietspad door het Ebbingekwartier het kantelmoment in de 
gebiedsontwikkeling op deze plek. Sinds de aanleg rijden er dagelijks tussen de 5.000 en 10.000 
fietsers over de Kolendrift. Deze langzame verkeersaders zijn vaak nieuwe dragers voor de 
ontwikkeling. De rotonde Hoendiep-Westelijke Ringweg is een lastige bottleneck in deze 
ontwikkeling (verkeersveiligheid, beleving). We zetten daarom in op een nieuwe route langs de 
zuidoever van het Hoendiep. Deze nieuwe route kan tevens een aanjager zijn voor de EnCeHa-
locatie en op langere termijn de locatie Alfa-college. 

We zien ook kans om een Noord- Zuidverbinding te realiseren, tussen Vinkhuizen Zuid 
(Diamantlaan) en het Stadspark. Daarmee word het terrein ook beter aangesloten op de Peizerweg. 
Toekomstige verbindingen: 

o Hoogkerk- Zeeheldenbuurt- Binnenstad: Van Heemkerckstraat (langzaam verkeer); 
o Hoogkerk - Laanhuizen - Stationsgebied: fietspad langs Noordzijde spoorlijn Groningen -

Leeuwarden (directe verbinding met Hoofdstation); 
o Hoendiep- Peizerweg- Stadspark: kans voor een tweede Parkweg; 
o Vinkhuizen- Stadspark: een verlenging van de Diamantlaan- aansluitend op de 

Campinglaan; 
o Peizerweg: verlenging van Peizerweg naar de nieuwe Noord- Zuidverbinding. 

We zetten in op station Hoogkerk, maar afhankelijk van de toekomstige ontwikkeling van het gebied 
is een station nabij het hart van de Suikerfabriek het perspectief, al dan niet voorafgegaan door een 
tijdelijk station. 

• Voor de gebiedsontwikkeling van de Suikerfabriek en het EnCeHa-terrein gaan we uit van de 
huidige ringweg: op palen, ongelijkvloers. Wel kunnen gevolgen van de nieuwe ringweg buiten het 
plangebied gevolgen hebben op het onderliggend weg§ennet, zoals het Hoendiep of de 
Diamantlaan. In het document gaan we wel in op de verkeersafwikkeling van- en naar de westelijke 
ringweg vanuit ons plangebied. 

• Een tweede barriere, naast de ringweg, wordt opgeworpen door de spoorlijn Groningen-
Eemshaven/Delfzijl. Sinds dat de tijdeiijke overweg bij de Van Heemskerckstraat buiten gebruik is 
gesteld, is het terrein van de Suikerfabriek voor langzaam verkeer niet rechtstreeks toegankelijk. 
Door de spoorbaan te verhogen, loopt het stedelijk weefsel op het maaiveld gewoon door. De 
ringweg en spoorbaan kunnen dienst doen als dak van stedelijke functies; meervoudig 
grondgebruik. Doordat kruisingen ongelijkvloers zijn, biedt dit in principe een oplossing voor het 
doorgaande verkeer. We gaan in dit document van de huidige spoorbaan uit, omdat er -buiten deze 
ontwikkeling- geen directe aanleiding is om het spoor op ' op te tillen'. Mocht ooit een 
verdubbeling of ongelijkvloerse kruisingen noodzakelijk zijn, dan is flexibiliteit nodig. We gaan 
daarom uit van ruimtereserveringen en streven er naar om (langzaam) verkeerverbindingen zo 
toekomstbestendig mogelijk te maken 

Uitgangspunt 3. 
We maken gebruik van de kernkwaliteiten als dragers van het gebied: water, industrieel erfgoed en de 
kades. Investeringen dienen deze kwaliteiten te versterken, deze kwaliteiten geven de investeringen 
meerwaarde, we nemen daarbij woningbouw als mogelijkheid nadrukkelijk mee; 

Nb. 



Invulling: 
• De geschiedenis van het Suikerfabriek-terrein bepaalt de identiteit van het gebied: industrieel met 

een rijkdom aan (soms nog zichtbare) cultuurhistorische kenmerken. Het zeefgebouw en de 
vioeivelden herinneren aan de suikerproductie; het oude krekensysteem, veenterpen en loopgraven 
verwijzen naar veel vroegere tijden. De aanwezigheid van water, de kades en de vioeivelden zijn 
een andere kwaliteit van het gebied. Het gebied wordt ontwikkeld vanuit de openbare ruimte, het 
startpunt in plaats van het sluitstuk rond de gebouwde omgeving. Dat betekent voor het voorterrein 
een interessante opgave, waarbij de combinatie van water, de 'betonnen wereld' en een 
ontmoetingsfunctie een grote kans biedt voor een landmark. 

• We hebben 2 landmarks in voorstudie: de silo-kathedraal en een innovatieve toren die energie 
opwekt. De Silo-kathedraal van RAAAF [Rietveld Architecture-Art-Affordances] legt de fundamenten 
(palen) van de oude fabriek bloot, legt de geschiedenis van het gebied uit en biedt zowel boven als 
ondergrond een parklandschap voor ontmoeting en recreatie. De Energy Tower naar een idee en 
ontwerp van architect Wolff Prix (Coop Himmelblau) verwijst naar de 95 meter hoge schoorsteen, 
die de fabriek tot op grote afstand in de regio zichtbaar maakte. In plaats van energie uitstoten, zou 
een toren energie moeten wekken. De toren zou uit kunnen groeien tot een publiek attractie als deze 
ook te bezoeken zou zijn. In het uitvoeringsprogramma brengen wij de haalbaarheid in beeld. 

• De indrukwekkende omvang van het terrein maakt een nuancering in sferen mogelijk. Dichte 
bebouwing met een mix aan functies rondom het zeefgebouw, verder van de ringweg neemt de 
dichtheid af. We onderscheiden vier sferen: Gronings stedelijk, havenkwartier, waterrijk en 
veenweiden/ Gronings Buiten. 

Uitgangspunt 4 
We zetten in op een duurzame ontwikkeling, waarbij ruimte wordt geboden voor nieuwe vormen van 
energie- en watervoorziening, voedselproductie en duurzaam ruimtegebruik. 

Invulling: 
Onder het kopje 'Suikerfabriek Smart City' hierboven hebben we onze ambities op het gebied van 
duurzaamheid, energietransitie en klimaatbestendigheid verwoord. 

• We zien de afgelopen periode dat een aantal ontwikkelingen, trends en bewegingen bij eikaar 
komen op de Suikerfabriek: zelfvoorzienende stadsontwikkeling, regionale voedseleconomie, 
nieuwe vormen van onderwijs en een clustering van de elektronische muziekcultuur. De 
Suikerfabriek heeft potentie. 

• We gaan de klassieke nutsvoorzieningen - gas, elektriciteit, water en riolering - transformeren naar 
een andere, meer eenentwintigste-eeuws aanbod van elektriciteit, internet, water en riolering. In 
Groningen geeft Energie, en The Nordic City hebben we de ambities voor de komende jaren 
geformuleerd. Aan de westkant van de stad investeren overheden, ondernemers en instellingen 
fors in een duurzame toekomst: de biomassavergister van de Suikerunie, het Warmtenet Noord-
West, het Zonnepark Vierverlaten en de kennisontwikkeling op Zernike, zoals EnTranCe. Het terrein 
van de Suikerfabriek leent zich voor het experiment voor de duurzame stad. In de tijdeiijke fase zien 
we dat partijen samenwerken om van werkplaatsen, ateliers, kantoorruimtes, een biologisch 
horeca, verschiilende podia , eetbare tuinen, kassen, festivals en studio's een energiepark te 
vormen. De basis voor een volledig duurzame en zelfvoorzienende nederzetting. 

• Ook na het bid van de Floriade zijn er partijen in Stad en regio de Suikerfabriek als kans gaan zien 
om te experimenten met voedsel, innovatie, ondernemerschap en onderwijs. (zie ook kader Terra). 
De gemeente is leadpartner van het Europese Reframe-project. Nederlandse regio's werken daarin 
samen met regio's in Belgie, Denemarken, Duitsland en Zweden om de regionale voedselketen 
opnieuw te bouwen en nieuwe ondernemerskansen voor het midden- en kleinbedrijf in de regio's te 
creeren. 



Fasering 
De ontwikkelstrategie kiest in aanleg voor een organische ontwikkeling, met de uitnodiging aan 
initiatiefnemers om het gebied zelf in te richten. De gemeente heeft vooraf geen ingevuld programma, wel 
een hoofdstructuur en op termijn een aantal strategische projecten. Een organische, stapsgewijze 
gebiedsontwikkeling stelt ons voor de vraag hoe wij de nodige publieke investeringen moeten bekostigen. 
In het kader van de veranderende wet- en regelgeving rondom de grondexploitaties dienen de profijt, 
proportionaliteit en toerekenbaarheid van de investeringen in de gebiedsontwikkeling onderbouwd te 
worden. Hieruit moet duidelijk worden weIke kosten aan een grondexploitatie toegerekend kunnen worden. 
Investeringen die niet aan een grondexploitatie kunnen worden toegerekend zullen op een andere manier 
gedekt moeten worden. Het opstellen van het raamwerk maakt noodzakelijke investeringen zichtbaar. Deze 
investeringen in de basisinfrastructuur betreffen vooral kunstwerken die de gewenste verbindingen 
mogelijk maken, zoals tunnels en bruggen. Voor de totale investering is volgens een financieel 
economische verkenning ruim 90 miljoen nodig euro nodig. 

In de ontwikkelstrategie positioneren wij het Hoendiep als stadsas. Met ondernemers en bewoners vinden 
we dat de kruisingen en rotondes rondom HoendiepAA/estelijke Ringweg verre van optimaal zijn. In het 
document verkennen we een aantal mogelijke alternatieve verbindingen tussen de binnenstad en het 
gebied. Wij zien de fietsverbinding langs de waterkant Hoendiep Zuidzijde en het EnCeHa-terrein als meeste 
wenselijke. En een verbinding die als eerste gelegd zou moeten worden. Een eerste verkenning laat zien 
dat daarvoor ruim 6 miljoen euro nodig is. 

Programmatische aanpak 
We hebben met de uitwerking van de binnenstadsvisie goede ervaring opgedaan met een 
programmatische aanpak: vanuit een integrale visie verschiilende deelprojecten uitwerken en tot uitvoering 
brengen, waarbij uw raad jaarlijks een geactualiseerd programma vaststelt. Deze manier van werken lijkt 
ons ook geschikt voor het terrein van de voormalige Suikerfabriek, waarbij de grondexploitatie ook jaarlijks 
wordt herzien. Duidelijk verschil is dat de looptijd van het project langer is (grondexploitatie geldt 10 jaar) 
dan de vijf jaren termijn voor de Binnenstad. 

uitgangspunten 

Raadsbesluit 0 

ontwilckelstrategie 

> 

Raadsbesluit 

> 

uitvoeringsprogramma 
> 

uitvoering 

Raadsbesluit 

> 

> 

Met bovenstaande aanpak werken we de ontwikkelstrategie uit in concrete projectvoorstellen, die voorzien 
worden van een planning, raming en dekking. Met dit principebesluit kan de grondexploitatie geactiveerd 
worden, en de eerste investeringen gepleegd worden. 

Maatschappelljk draagvlak en participatie 

Communicatie is een integraal onderdeel van de aanpak om tot een gedragen uitvoeringsprogramma te 
komen. De communicatie heeft vooral tot doel het gesprek over de ontwikkelstrategie, het terrein en de 
omiiggende gebieden tot stand te laten komen. Dat betekent dat we niet alleen informeren en uitleggen, 
maar onze communicatie zo vormgeven, dat we open staan voor wensen en geluiden uit de stad en 
bewoners(organisaties) en andere belanghebbenden zo goed mogelijk betrekken bij de verdere 
planvorming en -uitvoering. 



Financiele consequenties 

Voor de uitwerking van de ontwikkelstrategie naar een uitvoeringsprogramma zijn middelen nodig voor de 
plankosten. 

Plankosten 125.000 (projectleiding, ontwerp, engineering, opstellen grex) 
Communicatie en participatie 50.000 (organisatie, materialen en middelen) 
Externe advisering 50.000 (ontwerp, verbeelding, uitwerking) 
Onvoorzien plankosten 25.000 

250.000 

De plankosten worden gemaakt vooruitlopend op besluitvorming over de nog op te stellen grondexploitatie 
voor de Suikerfabriekgronden. Omdat de plankosten nu nog niet kunnen worden gedekt uit de 
grondexploitatie, stellen we voor de kosten van € 250.000 te dekken uit het beschikbare budget voor 
dekking van de rente- en exploitatiekosten van de Suikerfabriekgronden. Hiervoor is in de begroting 2014 
een structureel bedrag van € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld. 
Dit bedrag is beschikbaar gesteld om de boekwaarde van het terrein niet (langer) met rente- en 
exploitatielasten te verhogen. Het bedrag wordt besteed aan toegerekende rente (€ 1,2 miljoen), lokale 
lasten en verzekeringen, eigenaarslasten, eigenaarslasten ter zake onderhoud, en interne plankosten. We 
stellen voor de kosten voor de vervolgfase te dekken uit de ruimte binnen de structurele middelen voor 
exploitatie- en beheerskosten van het Suikerunie gronden. Vanwege de lege rentestand, en het feit dat een 
deel van de beheerslasten bij de eigenaar ligt vallen voldoende middelen vrij. 

Bij besluitvorming over de grondexploitatie kunnen de vooruitgemaakte kosten alsnog worden ingebracht 
in de grondexploitatie. Als dat gebeurt, kunnen de nu beschikbaar gestelde middelen vrijvallen ten gunste 
van de algemene middelen. 

Exploitatie Suikerunieterrein 2017 

Baten Lasten 
Baten 1.623.000 
Plankosten 250.000 
Overige kosten 1.250.000 
Onvoorzien 123.000 
Totaal 1.623.000 1.623.000 

Overige consequenties 

Geen 

Vervolg 

Met bovenstaande aanpak werken we de ontwikkelstrategie uit in concrete projectvoorstellen, die voorzien 
worden van een planning, raming en dekking. Met een principebesluit medio 2017 kan de grondexploitatie 
geactiveerd wordenyen de eerste investeringen gedaan worden. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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Nieuwe energie voor de Suikerfabriek 
Een draaiboek voor de toekomst Oktober 2016 
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"Met overviel je altljd, zo halverwege September. Als de zomer 
voorbij was, de vakantieverhalen waren verteld en het gewone 
leven weer was aangevangen. Je kon dan op een dag de straat 
oplopen en daar was het: de geur van de Suiker Unie. Zoet, 
kruidig, een beetje wee'i'g; er is eigenlijk nooit een goed Gronings 
woord bedacht voor die geur. En dat is jammer, want de geur 
van 'de suikerfabriek' hoorde bij de stad Groningen als de havens 
bij Rotterdam. Bijna honderd jaar heeft hij tussen de hulzen van 
Stad gehangen, geliefd en verguisd - want stinken kon het ook op 
sommige dagen. Maar meestal waren dat 'de westerlingen' die 
zich daaraan stoorden. Voor de meeste Stadjers was de geur een 
gegeven. Ze snoven hem op en dachten: het wordt herfst. Zullen 
w e d e k a c h e l a l a a n d o e n ? " (DeJonge.l(2008).DeWolkenfabrielt. Groningen, Uitgoverij 

Noordboek) 

Als werktitel voor het plan houden we vooralsnog de naam 'Suiker
fabriek' aan, en daarmee bedoelen we het gehele gebied wat vroeger 
in dienst stond van de verwerking van de sulkerbieten: van ringweg 
tot aan de Johan van Zwedenlaan. Het zeefgebouw en het voorterrein 
staan voor de locatie van de oude fabriek zelf. 



Voorwoord 

Nieuw energie 

Ruim 130 hectare ontwikkelingsmogelijkheden 
ligt klaar. Een antwoord op de vraag naar woon-
en leefruimte, die de komende decennia in onze 
stad blijft groeien. Ruimte voor inwoners, onder
nemers, coalities om zelf plannen te ontwikkelen, 
combinaties te leggen en de overheid uit te dagen 
om te faciliteren, in plaats van te dicteren. We zijn 
vorig jaar een proces van stedelijke ontwikkeling 
gestart waar flexibiliteit en initiatieven vanuit de 
samenleving en markt mede het tempo bepalen, 
en de overheid faciliteert en aanspreekbaar is op 
haar kerntaak: het bieden van een planologisch 
kader. 

Nieuwe energie voor het terrein van de' Suiker
fabriek'. Een plek waar de wens om wonen, on
dernemerschap en recreatie bijeen te brengen 
mogelijk wordt gemaakt, onderscheidend en 
complementair aan de binnenstad. De Suiker
fabriek is een plek waar je naar toe wordt ge-
trokken. Voor werk, onderwijs, cultuur, zorg of 
gewoon, eikaar te ontmoeten. De torenhoge 
schoorstenen, hijskranen op de kade en aan-en 
afrijdende wagens stonden symbool voor actie, 
naast de kenmerkende geur was het terrein een 
herkenningspunt voor alle inwoners in de stad. 
De meeste herkenbare gebouwen en installaties 
zijn van het terrein verdwenen. Maar de structuur 
en de landmarks zijn als DNA nog goed zichtbaar: 
het zeefgbouw, de pijp, de robuuste kades. 
Een plek wat een brandpunt zaI zijn voor de stad 
en de omiiggende regio. Aan de zuidzijde ligt een 
uniek cultuurlandschap van veenterpen, kreekjes 
en beken. . De openbare ruimte rondom de Sui
kerfabriek is van ons allemaal, we stellen hoge 

eisen aan de leefruimte 
Als beeldmerk voor dit document hebben we het 
molecuul voor suiker gewonnen uit bieten geno-
men. Naast dat suiker voor 'energie' staat belicha-
men de structuur en de verbindingen in een sui-
kermolecuul het DNA en het ruimtelijke kader en 
de mogelijkheid om te varieren, combineren. Een 
ruimteiijk raamwerk werpt de blik op de verbin
dingen met de binnenstad en omiiggende wijken. 
De Suikerfabriek biedt de kans om de westelijke 
wijken met eikaar te verbinden. De IVIartinito-
ren ligt op slechts 2 km van het zeefgebouw, 
een directe Noord- Zuidverbinding verbindt het 
Stadspark aan Vinkhuizen. Buitenhof wordt in het 
weefsel van de stad opgenomen. 

Het voorterrein van het SU-terrein is in beginsel 
voor 15 jaar gereserveerd voor een tijdeiijke invul
ling, waarvan er nu 1,5 jaar voorbij is. Maar toch 
wil len w i j de mogelijkheid om eerder dan deze 
nog resterende 14 jaar permanent functies of 
gebouwen toe te laten niet bij voorbaat uitsluiten. 
De ontwikkelstrategie is het openingsbod van het 
college, waarin wi j een voorzet voor de toekomst 
en partijen in de Stad uitdagen met ons mee te 
denken en te werken. 

Nieuwe energie, geleverd door de Stad, ten dien-
ste van de Stad 

Roeland van der Schaaf 
Wethouder Stadsontwikkeling 



uitgangspunten voor het draaiboek, vastgesteld door de 
raad — 

1. Voor het voormalige Suikerfabriekterrein ontwerpen 
we een planologisch raamwerk waarin verschiilende pro-
gramma's flexibel te huisvesten zijn, we bieden tijdeiijke 
initiatieven en kansrijke voorstellen de ruimte zich perma
nent te bewijzen; 

2. We bezien het gebied vanuit de binnenstad, de ont
wikkelingsas begint bij de Westerhaven en eindigt bij het 
voorterrein; we leggen nadrukkelijk de relaties met de ge
bieden rondom het terrein van Stadspark tot Vinkhuizen; 

3. We maken gebruik van de kernkwaliteiten als dra
gers van het gebied: water, industrieel erfgoed, de kades 
en het landschap. Investeringen dienen deze kwaliteiten te 
versterken, deze kwaliteiten geven de investeringen meer
waarde; 

4. We zetten in op een duurzame ontwikkeling, waarbij 
ruimte wordt geboden voor nieuwe vormen van energie-
en watervoorziening, voedselproductie en duurzaam ruim
tegebruik. 

Plangebied 
Het plangebied wordt begrensd dapr Hoendiep-Westelijke 
Ringweg- Johan van Zwedenlaan- Peizerweg, maar in onze 
ambities gaat het over de westelijke stadsdelen en dan met 
name die delen die beter ontsloten kunnen worden: met 
eikaar en de binnenstad, zoals het EnCeHa-terrein/ Zee
heldenbuurt, binnenstad-west, bedrijventerrein Hoendiep, 
bedrijventerrein Peizerweg, Stadspark, Buitenhof en Hoog-



Inleiding 

Afstand tot de binnenstad 

In 2008 sloot de suikerfabriek van Groningen zijn deuren. Met de aankoop van het 
terrein in 2010 kreeg de gemeente Groningen een groot avontuur in handen. Dit 
rulge terrein met een industrieel verieden heeft unleke waarden op het gebied van 
cultuurhlstorie en natuur. Een andere grote kwaliteit Is de ligging: de afstand tus
sen het voorterrein van de Suikerfabriek en de Grote Markt Is nog geen 2 kilometer. 

Woningbouw en bedrijventerreinen had de stad 
op dat moment niet nodig. Het terrein werd vri j-
gegeven voor tijdeiijke gebruik. Er is ruimte voor 
initiatieven en experimenten, een hotspot voor 
ondernemerschap en creativiteit. 

De aankoop van het Suikerunie-terrein was een 
aankoop met oog op de toekomst: de stedelijke 
ontwikkelingen aan de westkant van de stad over 
zo'n 10 a 15 jaar. Daar wil len we ons stapsgewijs 
op voorbereiden. De stad groeit nog steeds en de 
vraag naar woningen en voorzieningen dus ook. 
En dat is waar deze agenda van de toekomst over 
gaat. 
Hoe verleidelijk de ruigheid van het terrein en 
de dynamiek van de tijdeiijkheid ook zijn, onze 
ambitie is een andere. Een locatie zo dichtbij de 
binnenstad, dat vraagt om een uitgesproken ont
wikkeling met een eigen identiteit. Een nieuw stuk 
stad dat voorziet in de behoefte en een aanvulling 
is op de binnenstad. Vooral het verharde gedeelte 
rond het markante zeefgebouw leent zich daar
voor. We denken aan een verleidelijke mix van 
woningen, voorzieningen en bedrijvigheid, dicht 
bij eikaar Met die bijzonderheid dat hier de open-
bare ruimte niet het sluitstuk maar het beginpunt 
is van de ontwerpopgave. De unieke waarden van 
cultuurhlstorie en natuur dienen als inspiratie. 

Willen we dat deze ambitie over zo'n 15 jaar ge-
stalte krijgt, dan moeten we nu beginnen. 
De suikerfabriek was beeldbepalend in de stad, 
maar vormde vanwege de milieucontouren ook 
een blokkade. Lange lijnen liepen dood op de 
randen van het industrieterrein, water was on-
overbrugbaar vanaf de zuidzijde. Nu ligt de moge
lijkheid open om de verbinding tot stand te bren

gen tussen de stadsdelen aan de westzijde van de 
stad en met de binnenstad. 
De eerste aanzet zijn de fiets- en voetgangersbrug 
over het Hoendiep en de fietspaden Hegepad, De 
Verbetering en het Simonsvennepad. Deze ver
binden Hoogkerk en de Buitenhof op een nieuwe 
manier met de binnenstad. Onze aandacht gaat 
uit naar een nieuwe verbinding met de Grote 
Markt voor langzaam verkeer, langs de as Hoen
diep, A-weg/ Hoendiepskade, A-straat en Brugs
traat. 

Ook moeten wij andere hindernissen uit de weg 
ruimen. Op twee gebouwen na - het zeefgebouw 
en de werkplaats - is de fabriek tot aan de vioeren 
gesloopt. De fundamenten zijn er nog, de verhar-
ding is verwaarloosd. Dat maakt het terrein min
der toegankelijk en op sommige plekken onveilig. 

We verkennen in dit document de uitgangspunten 
voor de openbare ruimte, gebruik ma- kende van 
de historische gegevens van slenken, kreken en 
loopgraven. En door de beeldbepalende aanwe
zigheid van het water van het Hoendiep. Daar
naast onderzoeken we naar mogeiijkheden voor 
woningbouw op het terrein en we onderscheiden 
daarin verschiilende sferen. Ook beraden wi j ons 
op nieuwe vormen van bedrijvigheid terwij i we 
tegelijkertijd de verbinding zoeken met de be-
staande bedrijvigheid van de Hoendiep-onderne-
mers. 





1 plangeschiedenis 

Toen het terrein van de Suikerfabriek in handen kwam van de gemeente is een prijsvraag uit-
geschreven voor een tijdeiijke invulling van het terrein. De stad reageerde enthousiast en een 
stroom van Ideeen kwam los. Het terrein sprak tot de verbeelding! Maar de praktijk was weer-
barstig. De ideeen bleken - hoe inventief en creatief ook - lastig ultvoerbaar. 

Tegelijkertijd speelde de Groningse kandidatuur 
voor de Floriade 2022. Een intensieve periode 
waarin we tal van partijen aan ons verbonden 
zagen. We werkten samen met de grote kennisin-
stellingen, het UMCG en het bedrijfsleven aan de 
vier Floriade-thema's Water, Voedsel, Energie en 
Gezondheid. Inmiddels is het thema Energie ge-
huisvest op de Zernike-campus en gezondheid op 
de Healthy Ageing-campus bij het UMCG. Water 
en Voedsel zijn nog steeds kansrijke thema's voor 
het Suikerfabriek-terrein. 
In dit Draaiboek voor deToekomst is de zeg-
gingskracht en inspiratie van de Floriade terug te 
vinden in de comfortabele en directe verbinding 
voor langzaam verkeer tussen de binnenstad en 
de Suikerfabriek. Destijds heette deze verbinding 
de Floriade-as en is nu omgedoopt tot Hoendieps
kade. 

Een andere bijzonderheid hier is dat nog nooit zo 
snel een winnend ontwerp van de Europan-prijs-
vraag is uitgevoerd. Door de sluiting van de 
spoorwegovergang aan deVan Heemskerckstraat 
was een andere toegang tot het terrein voor 
fietsers en voetgangers noodzakelijk. De fraaie, 
tijdeiijke brug - Bietenbrug gedoopt - voorziet in 
deze behoefte. 

Vogelvluchtperspectief, 
Plan voor de Floriade 
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2 Suikerfabriek, the Next City 

Afb: WebsiteThe Next City; www.hoeziejijstad.nl 

Groningen groeit In aantallen Inwoners, bezoekers en economische activltelten. In aanloop op de nieu
we omgevingsvlsle voor de stad van de toekomst: 'The Next City' verdlepen wij ons in de belangrijkste 
opgaven, in gesprek met de stad. Het terrein van de voormalige Suikerfabriek komt als een van de ant
woorden voor deze opgaven naar voren: als locatie waar groel gefaclllteerd kan worden, maar prikkelt 
ook als locatie waar het experiment kan plaatsvlnden. 

Kaart, gebiedsontwikkeling, aantal woningen. Waar en hoe (doelgroe
pen) huisvesten we 250.000 mensen? De kaart geeft de lopende pro-
gramma's aan waarin ca. 15.000 woningen zijn ingetekend. (Waarvan 
6000 in IVIeerstad en 4500 gelabeld als jongerenhuisvesting 

De stad kan de groei de komende jaren faciliteren: voor de 
verschiilende doelgroepen hebben we uiteenlopende woon-
milieus beschikbaar, van landelijk wonen in Meerstad tot aan 
meer binnenstedelijke locaties, zoals de Oosterhamrikzone. In 
totaal zo'n 15 duizend woningen. Aan de andere kant verwach
ten we dat de druk op de wijken rondom de binnenstad ook 
de komende jaren onverminderd hoog is en dat er behoefte is 
aan een stedelijk milieu rondom binnenstad: een aanbod voor 
kleine huishoudens, grondgebonden. Een gebied dat de druk 
op de binnenstad kan verlichten, waar ruimte is voor de com
binatie van wonen, werken en ondernemen. Door verbindin
gen te maken kunnen we onze binnenstad groter maken. 

Met de tijdeiijke invulling wordt volop geexperimenteerd met 
nieuwe vormen van ondernemerschap op een manier die op 
de traditionele locaties niet (meet) mogelijk is. Wij verwachten 
dat de tijdeiijkheid als kraamkamer gaat dienen voor bedrijvig
heid die elders in de stad niet in die mate voorkomt: de crea-
tieve Industrie, energie, voedsel en duurzaamheid. De bouw-
stenen van het Floriade-bid uit 2012 zijn onverminderd actueel. 

Bij het faciliteren van de groei van de stad kan de omgeving 
van het zeefgebouw een sleutelrol vervullen. Het gebouw 
heeft alles in zich om als herkenningspunt uit te groeien. 
Versterkt als of juist met een landmark krijgt de stad er een 
attractie bij, naast de Martintoren, het Groninger Forum en het 
Groninger Museum. 

De omvang van het gebied rondom de Suikerfabriek biedt 
de ruimte om te kunnen inspelen op veranderende omstan-
digheden: flexibel en adaptief ontwikkelen door bijvoorbeeld 
verschiilende woonmil ieus aan te bieden, aanvullend op de 
locaties die al in ontwikkeling zijn. 
Met de raad is nadrukkelijk gesproken over eventuele versnel
ling van woningbouw en de noodzaak om de planvorming op 
te pakken. Ons college heeft toegezegd een aanzet hiertoe te 
geven. Het terrein van de voormalige suikerfabriek is nog niet 
opgenomen in de planvoorraad, maar alle signalen wijzen 
erop dat het gebied op middellange termijn nodig is om in de 
behoefte te voorzien. 

Er is een grote behoefte aan woningen in de vooroorlogse 
stad en naoorlogse stedelijke locaties, waarbij er een duidelij
ke relatie met de binnenstad ligt. Na 2020 zijn er meer locaties 
nodig dan nu in de planning staan, met name in het stedelijk 
woonmil ieus. 
Het transformeren van gebieden als het suikerfabriek beant
woordt deze vraag. Daarnaast zien we dat veel verhuisbewe
gingen, de woon carriere, binnen dezelfde delen van de stad 
plaats vinden. Ook aan de westkant van de stad moeten we 
kunnen voorzien in de woningbehoefte aan een combinatie 
van stedelijk en 'groen-stedelijk wonen'. We zien daarvoor kan
sen in het veenweide-gebied, ten zuiden van het spoor. Daar 
ligt het in de rede om op korte termijn te starten. 
In het meerjarenprogramma Wonen gaan we hier nader op in, 
ook in relatie tot andere uitleggebieden en transformatiezones. 

De tijdeiijkheid voorbij 
Het voorterrein van het SU-terrein is in beginsel voor 15 jaar 
gereserveerd voor een tijdeiijke invull ing, waarvan er nu 1,5 
jaar voorbij is. Maar toch wil len wi j de mogelijkheid om eerder 
dan deze nog resterende 14 jaar permanent functies of gebou
wen toe te laten niet bij voorbaat uitsluiten. Wij verwachten 
dat dit een kwaliteitsimpuls kan geven aan de tijdeiijke initia
tieven, zeker omdat er weining vastgoed is op het terrein. Zo 
kunnen panden na de tijdeiijkheid transformeren naar meer 
permanente voorzieningen. Op vergelijkbare terreinen elders 
in Nederland, zoals de RDM werf in Rotterdam zien we tijde
iijkheid hand in hand gaan met permanente ontwikkelingen. 

De openbare ruimte in onze stad richten we slim en duurzaam 
in. Meer groen en water dragen bij aan een duurzame stede
lijke inrichting van de stad en bieden kansen om wijken meer 
met eikaar te verbinden en stedelijke barrieres weg te nemen. 
In een gezonde stad nodigen infrastructuur en de beschikbaar-
heid van openbaar groen uit om zelf te bewegen en de buiten-
lucht op te zoeken. Die schaarse plekken moeten we koesteren. 
Juist op het terrein van de voormalige Suikerfabriek kunnen 
wi j ruimte maken voor ontmoeting, groen en mogeiijkheden 
om te bewegen en te sporten in de openbare ruimte. 
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3 Verbindingen 

De ontsluiting van het terrein van de Suikerfabriek Is de grootste opgave waar wij 
voor staan. Destijds goed bereikbaar voor de aanvoer van bieten via de Westelijke 
Ringweg, maar voor het overige lopen de logische infrastructurele lijnen dood op 
het terrein: Van Heemskerckstraat, Diamantlaan, Campinglaan, Bangeweer en De 
Verbetering. Door de aankoop en de ontwikkeling van het terrein kan de barriere 
worden opgeheven Samenhang tussen de verschiilende wijken, bedrijven en par
ken aan de westkant van de stad is mogelijk geworden. Bovendlen kan het terrein 
een dynamische verbinding krijgen met de binnenstad. Het isolement is opgehe
ven. 

Raamwerk van belangrijkste structuurlijnen en adressering 

Als hoofdontsluiting van het gebied zien we het Hoen
diep. Het Hoendiep is van oudsher de invalsweg voor 
de binnenstad vanuit het Westen. Vanuit de beleving 
en ontwikkeling van het stedelijke woon- en werk ge
bied is het wenselijk dat de 'voordeur' van het terrein 
aan de kant van de stadsas (Hoendiep) ligt. Hier ligt de 
kans de relatie met het water als kloppend hart van het 
gebied te verbeteren. Overigens is er alle reden voor 
om met name voor de fiets de verkeersafwikkeling te 
verbeteren rondom de entree van de woonboulevard 
Hoendiep. 

We zien ook kans om een Noord- Zuidverbinding te 
maken, tussen Vinkhuizen Zuid (Diamantlaan) en het 
Stadspark. Daarmee word het terrein ook beter aange
sloten op de Peizerweg. 
Andere wenselijke verbindingen; 
• Hoogkerk- Zeeheldenbuurt- Binnenstad: Van 
Heemkerkstraat (langzaam verkeer); 
• Hoogkerk - Laanhuizen - Stationsgebied: fiets
pad langs Noordzijde spoorlijn Groningen -Leeuwar
den (directe verbinding met Hoofdstation); 
• Hoendiep- Peizerweg- Stadspark: kans voor 
een tweede Parkweg; 
• Vinkhuizen- Stadspark: een verlenging van de 
Diamantlaan- aansluitend op de Campinglaan; 
• Peizerweg: verlenging van Peizerweg naar de 
nieuwe Noord- Zuidverbinding. 

Spoor 
We zetten in op station Hoogkerk, maar afhankelijk van 
de toekomstige ontwikkeling van het gebied is het per
spectief een station nabi] het hart van de Suikerfabriek, 
al dan niet voorafgegaan door een tijdelijk station. 

Westelijke Ringweg 
De autobereikbaarheid van de Suikerfabriek is vanaf 
de westelijke ringweg uistekend. Het terrein beschikt 

over een eigen aansluiting, gelegen tussen de afritten 
Hoendiep (noordelijke rinchting) en Peizerweg (zuide-
lijke richting). Op dit moment verkennen de varianten 
voor het ongelijkvloers maken van de ringweg tussen 
het knoopunt Reitdiepplein en de afrit Kostverloren. In 

Voor de gebiedsontwikkeling van de Suikerfabriek en 
het EnCeHa-terrein gaan we uit van de huidige ring
weg: op palen, ongelijkvloers. Wel kunnen gevolgen 
van de nieuwe ringweg buiten het plangebied gevol
gen hebbben op het onderliggend weggennet, zoals 
het Hoendiep of de Diamantlaan. 

In dit document gaan we wel in op de verkeersafwik
keling van- en naar de westelijke ringweg vanuit ons 
plangebied. 

Spoorlijn Eemshaven/ Delfzij 
Een tweede barierre, naast de ringweg, wordt opge
worpen door de spoorlijn Groningen- Eemshaven/ 
DelfzijI. Sinds dat de tijdeiijke overweg bij de Van 
Heemskerckstraat buiten gebruik is gesteld, is het het 
terrein van de Suikerfabriek voor langzaam verkeer 
niet rechstreeks toegankelijk. We gaan in dit document 
van de huidige spoorbaan uit, omdat er -buiten deze 
ontwikkeling- geendirecte aanleiding is om het spoor 
op ' op te tillen'. Door de spoorbaan te verhogen, 
loopt het stedelijk weefsel op maaiveld gewoon door. 
De ringweg en spoorbaan kan dienst doen als dak van 
stedelijke functies; meervoudig grondgebruik. Doordat 
kruisingen ongelijkvloers zijn, biedt dit principe een 
oplossing voor het doorgaande verkeer. 
tVlocht ooit een verdubbeling of ongelijkvloerse krui
singen noodzakelijk zijn, dan is flexibiliteit nodig. We 
gaan daarom uit van een ruimtereserveringen en 
streven er naar om (langzaam) verkeerverbindngen zo 
toekomstbestendig mogelijk te maken. 
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Raamwerk 

Met terrein van de suikerfabriek Is niet direct nodig voor woningbouw en bedrij
venterrein. Het terrein is daarom vrijgegeven om tijdeiijke functies te huisvesten. 
Dat moet wel op een verantwoorde manier. Daarom maken we een schematlsch 
plan, een raamwerk dat zowel de functies van nu als ook toekomstige functies kan 
opnemen. In het raamwerk kijken we dus naar het heden en we kijken vooruit. Zo 
kunnen nu belangrijke verbindingen en de openbare ruimte worden aangelegd, die 
in de toekomst hun waarde behouden en blijven functloneren. 

Bij het ontwikkelen van het raamwerk hebben we 
de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

1. In het raamwerk passen verschiilende 
functies: woningen, bedrijven, voorzieningen en 
alle denkbare mengvormen. In eerste instantie 
gaat het om tijdeiijke functies, kansrijke initiatie
ven kunnen permanent worden. 
2. Met de blik vanuit de binnenstad, te begin
nen bij de Westerhaven en eindigend bij het voor
terrein, wordt de Suikerfabriek een schakel tussen 
de omiiggende wijken. Het Stadspark, Vinkhuizen, 
De Buitenhof en Hoogkerk krijgen een sterke 
relatie door en via het Suikerfabriekterrein, dat als 
nieuw, westelijk stadsdeelhart gaat fungeren. 
3. Het raamwerk wordt voor een belangrijk 
deel bepaald door de kwaliteiten van het water, 
het industrieel erfgoed en de kades van het Hoen
diep. We verbeteren de leesbaarheid van histori
sche structuren en karakteristieken. En we ont
wikkelen dwarsrelaties: ecologische, recreatieve, 
infrastructurele, stedelijke en waterhuishoudkun
dige dwarsstructuren verbinden de Suikerfabriek 
en omiiggende gebieden met eikaar. 
4. Het Suikerfabriekterrein leent zich voor 
duurzame ontwikkeling en biedt ruimte aan 
nieuwe vormen van energie-en watervoorziening, 
voedsel- productie en duurzaam ruimtegebruik. 
Binnen dit raamwerk is bebouwing mogelijk, de 
aanleg van een park en speelgelegenheden. De 
mogeiijkheden zijn talrijk. 

De belangrijkste onderdelen van het raamwerk 
zijn: 

A. Hoendiep (water-as) 
De meest directe en herkenbare relatie met de 
binnenstad wordt gevormd door de as Hoen-
diep-Aweg/Hoendiepskade- Astraat-Brugstraat, 
ongeveer 2 km lang. Het Hoendiep en de kades 
vormen de ruggengraat van het plan. Zij zijn 
de verbinding van de Suikerfabriek met de bin
nenstad en met de ring. Bovendlen ontleent het 
plan veel kwaliteit aan de kades en het water als 
centraal element in het plan. Opgave is vooral 
om voor langzaam verkeer een comfortabele en 
snelle verbinding met de binnenstad te maken. 
De rotonde Hoendiep-Westelijke Ringweg is een 
lastige bottleneck in deze ontwikkeling (verkeers
veiligheid, beleving). We zetten daarom in op een 
nieuwe route langs de zuidoever van het Hoen
diep. Deze nieuwe route kan tevens een aanjager 
zijn voor de EnCeHa-locatie en op langere termijn 
de locatie Alfa-college. 

Landschappelijke structuren vormen de basis 
voor het raamwerk van het Suikerunieterrein 
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B. As voorterrein-Hoendiep (weg) 
Op het voorterrein van de Suikerfabriek loopt er 
een verbinding naar het Hoendiep. De locatie zelf 
is nog niet precies vastgelegd en is onder meer 
afhankelijk van ontwikkelingen aan de noordkant 
van het Hoendiep (water). Voor langzaam verkeer 
biedt deze route een mogelijkheid ook door te 
steken naar de zuidzijde van het spoor richting 
het Stadspark. 

C. Nieuwe Parkweg (zoekgebied) 
De as komend vanaf de meubelboulevard en 
loopt aan de zuidzijde via de Peizerweg door lot 
in het Stadspark. De exacte locatie van de as 
moet nader worden bepaald. Mocht er een station 
komen dan is de kruising van het spoor met deze 
as de aangewezen plek voor dit station met de 
overstap op fiets, bus en de taxi. 

D. Van Heemskerckstraat 
Het verlengde van de Van Heemskerckstraat is 
een logische lijn, die kan leiden tot een korte en 
prettige fietsroute naar de binnenstad. De rea-

lisatie is echter afhankelijk van de aanpassingen 
aan de Westelijke Ringweg en/of een verandering 
aan het spoor (bijvoorbeeld verhoogd op poten). 
Deze verbinding zit als lange termijn reservering 
in het plan, maar het plan is niet afhankelijk van 
deze as. 

E. Westelijke ring 
Op dit moment heeft het terrein een eigen afslag 
vanaf de Westelijke Ringweg. Deze wordt voor-
lopig gehandhaafd. In de planvorming voor de 
Ringweg en/of de langere termijn ontwikkeling 
van het Suikerunieterrein kan worden bekeken of 
deze directe aansluiting noodzakelijk c.q. wense
lijk is. 

afb Plankaart met het raamwerk voor ontwikkeling 
19 



Meubelboulevard. 
Exacte locatie doorbraak ntb 
kansen P-̂ R Westerhaven 

Hoendiepkade =Ontwikkelas vanaf de 
binnenstad 
kansen herinrichting kades fiets/voetganger 
kansen herontwikkeling locaties: 
Bijv: Alfa/Aweg/ENCEHA) 

Ontsluiting plangebied 

Van Heemskerckstraat (reservering) 

Fietsroute station 
(reservering) 

Peizerweg 
(reservering) 
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Principeprofiel waterroute. Langzaam verkeerverbinding ter hoogte 
van de Westelijke ring, (nader onderzoek nodigj 

Principeprofiel waterroute. Langzaam verkeerverbinding tussen Ring 
en spoor (nader onderzoek nodig) 

F Peizerweg 
Voor het maken van een fietsroute die aansluit 
op de Peizerweg is een kruising van het spoor no
dig. Deze verbinding zit als lange termijn reserve-
ring in het plan, maar het plan is niet afhankelijk 
van deze as. 

G. Fietspad Hoofdstation 
Als de route Peizerweg er komt, is het mogelijk 
om binnen 5 a 7 minuten naar het Hoofdstation 
te fietsen. Indien ooit het Niemeijer-terrein trans-
formeert, ontstaat de mogelijkheid van een nog 
directere route langs het spoor 

H. Diamantlaan 
Een brug en een route in het verlengde van de 
Diamantlaan legt een verbinding met Vinkhuizen, 
de Held, Gravenburg en Reitdiep. 

I. Hunsingolaan 
Er ontstaat een mogelijkheid om de Hunsingolaan 
in noordelijke richting rechtdoor te trekken. Door 
ook de Peizerweg vanuit het oosten door te trek
ken ontstaat de mogelijkheid de busbaan en de 
Peizerweg verder te ontvlechten. Wellicht kan deze 
as in de toekomst het spoor kruisen. 

J. Campinglaan 
De spoorwegovergang is hier ooit dicht gegaan. 
Er is een kans een doorgaande verbinding naar 
het noorden: Vinkhuizen, De Held, Reitdiep te 
maken als een nieuwe spoorkruising wordt aan
gelegd. 

K. Johan van Zwedenlaan 
Door op verschiilende punten aan te takken op de 
Johan van Zwedenlaan wordt het plangebied in 
oost-westrichting doordringbaar. 

L. Hegepad 
Het Hegepad vormt al een goede verbinding in 
oost- westrichting en wordt een van de dragers 
van het raamwerk. 

Principeprofiel waterroute. Langzaam verkeerverbinding onderdoorgang spoor 
(nader onderzoek nodig) 
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Uiteentrekken busbaan 
- doorgaand auto verkeer 

Ontsluiting richitng 
Buitenhof 
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Principeprofiel dwarsstraat Principeprofiel Centrale as (Verlengde Van Heemskerckstraat) 

"" o '"Br'n 

Principeprofiel Hoendiepkades 
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Gronings stedelijk. Gemengd stedelijk gebied. Mix van vele typologieen en functies. Relatief hoge 
dichtheid. Zeer comfortabele en aantrekkelijke aansluiting op de binnenstad. 

Waterrijk. Recreatief landschap van de voormalige vioeivelden als onderlegger voor woonmilieus. 
Combinaties zijn mogelijk met natuur, recreatie, energie en sport, duurzaamheid. (referentie Xixi 
Estate Chipperfield, foto: Simon IVIenges) 

Gronings Buiten. cultuurhistorisch landschap als drager voor een ontspannen woonlandschap. 
(referentie: parkvilla's Zuidhorn, Onix) 
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4 Deelgebieden raamwerk 

De geschiedenis van het Suikerfabriek-terrein bepaalt de identiteit van het gebied: 
industrieel met een rijkdom aan (soms nog zichtbare) cultuurhistorische kenmer
ken. Het zeefgebouw en de vioeivelden herinneren aan de suikerproductie; het 
oude krekensysteem, veenterpen en loopgraven verwijzen naar veel vroegere tij
den. De aanwezigheid van water, de kades en de vioeivelden zijn een andere kwa
liteit van het gebied. Het gebied wordt ontwikkeld vanuit de openbare ruimte, het 
startpunt in plaats van het sluitstuk rond de gebouwde omgeving. Dat betekent 
voor het voorterrein een interessante opgave, waarbij de combinatie van water, de 
'betonnen wereld' en een ontmoetingsfunctie een grote kans biedt voor een land
mark. 

De indrukwekkende omvang van het terrein maakt een nuancering in sferen mogelijk. Dichte bebouwing 
met een mix aan functies rondom het zeefgebouw, verder van de ringweg neemt de dichtheid af. 

Hef gebied heeft zo'n enorme meat dat vele verschiilende woonmi
lieus mogelijk zijn naast eikaar Dit schema geeft een eerste globale 
impressie. 
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Voorterrein: Gronings stedelijk 

Het verharde terrein rondom het zeefgebouw 
biedt door de ligging ten opzichte van de binnen
stad en het Hoendiep een uitgelezen kans om een 
gemengd stedelijk milieu te ontwikkelen met een 
hoge bebouwingsdichtheid en een mix van func
ties. 
Onze referentie voor deze ontwikkeling is de 
Hortusbuurt: een holder stratenpatroon dat bin
nen deze kaders plaats biedt aan een grote vari-
atie in bebouwing en functies: hofjes, pakhuizen, 
werkplaatsen, appartementen, grondgebonden 
woningen, parkeerplaatsen, tuinen, horeca en 
onderwijs. Het programma is aanvullend op de 
binnenstad. Het voorterrein heeft een bovenwijk-
se functie in de stad en trekt bezoekers aan van 
ver daarbuiten, door de interessante invulling 
van het zeefgebouw of door het tot voile wasdom 
gekomen muziekcluster. Het zeefgebouw kan 
uitgroeien tot een landmark, dat naast de Marti-
nitoren, het Groninger Museum en het Groninger 
Forum landelijk publiek trekt. 

Een meer hedendaagse referentie is de ontwikke
ling van Buiksloterham in Amsterdam: een ideale 
verkaveling van 100 x 100 m die verwijst naar 
historische bouwblokken en ruimte laat voor tal 
van invull ingen. 

Het plan voor de Hortusbuurt als voorbeeld van een structuur die continue groei 
en transformatie ondergaat. 

Referentie, linkerpagina: Groene oases temidden 
van dichtbebouwd Groningen met eenheid in ver-
scheidenheid. Schilderij van VanTeggel, 1762 27 



' blok in het raster kan door de relatief grote maat op vele 
verschiilende manieren worden uitgewerkt. Het raster be
paald de hoofdstructuur, maar elk blok heeft weer een infor-
melere interne structuur met ruimte voor pleintjes en groen. 

Voorbeelduitwerking: 
gesloten bouwblok (referentie: Grunobuurt) 

Voorbeelduitwerking: 
gedifferentieerd stadsblok 
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Flexibel programmaneutraal bouwblok 

In elk blok is in principe alles mogelijk: kleine en 
grote bedrijven, woningen, zelfbouw, vrije sector 
en sociale huur en parkeren. 
Het flexibele bouwblok gaat uit van het collec-
tief ontwikkelen van een stad, zelfbouw kan daar 
onderdeel van zijn. Het principe van het flexibele 
bouwblok gaat uit van het samen bouwen met 
zelfbouwers C(PO), maar sluiten ontwikkelaars en 
corporaties niet uit. 

De toekomst is onvoorspelbaar en dat vraagt om 
een nieuw soort stedenbouw. Een vooropgesteld 
eindproduct is in deze situatie een belemmering, 
een flexibel plan een kwaliteit. 

Het raamwerk omarmt die gedachte. Het model 
sluit op voorhand geen ontwikkelingen in of uit, 
maar is ontvankelijk voor de initiatieven die aan-
gereikt worden op het moment dat men met een 
locatie aan de slag gaat. Wel streven we naar een 
gemengde wijk waarin wonen, leven, werken en 
ontmoeten gestalte krijgt. Een omgeving die men-
sen verleidt om te wonen, te werken, te recreeren 
en te ondernemen. 

In de gridstructuur zijn op natuurlijke wijze het 
zeefgebouw, het werkplaatsgebouw en de schoor
steen opgenomen. 

1. Een grote plotmaat (minimaal 90x90 meter) 
maakt vele verkavelingen mogelijk. Er is daarbij 
ruimte voor een keur aan functies en woningty-
pologieen. Daarnaast kan het blok door meerdere 
ontwikkelende partijen worden gerealiseerd. 

2. Zo kan een mix van typologieen en functies 
ontstaan, met ruimte voor groei en tijdeiijke 
initiatieven 

3. Een stedelijk blok ontstaat met doorkruisende 
woonstraten en een rustig gelegen groen woonmilieu, 
met centraal een pocketpark. Afhankelijk van de pro-
grammavraag en de locatie in het plan kan het blok 
dichter of dunner worden bebouwd. 
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Kraamkamer voor onderwijs en ondemermerschap 

Ongeveer 20 hectare grond is in bruikleen gegeven bij de 
agrarisch onderwijsinstellingTerra om praktijkonderwijs 
te geven. Het mes snijdt aan twee kanten: de studenten 
doen in de praktijk ervaring op, het terrein wordt stap voor 
stap ontgonnen.Terra werkt momenteel aan een haalbaar-
heidsstudie voor een praktijkleercentrum, gekoppeld aan 
maatschappelijke en economische thema's. Met het pr 
tijkleercentrum op bet Suikerfabriekterrein streeftTerra 
een hybride school na, waarbij leerlingen van de schoo 
rechtstreeks in aanraking komen met maatschappelijke 
vraagstukken, zoals duurzaamheid, de regionale vojedsel 
economie en innovatie ondernemerschap. gen lonkend 
perspectief ligt in de clustering; er ontstaan proefvelden 
voor gewassen, distributiekanalen, innovatieve bedrij
vigheid en kennisuitwisseling op het gebied van agro en 
voedsel. Juist in een stedelijke omgeving zou deze cross 
over kunnen werken. voeaset . 1 
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Aan het Hoendiep: Havenkwartier 

Het Hoendiep is een belangrijke ruimtelijke drager in het raamwerk voor het ge
bied. Het water was vroeger een belangrijk transportader en heeft ook ten tijde van 
het bestaan van de Suikerfabriek gedlend voor de aan- en afvoer van goederen. Op 
dit moment is het stil op het water. Met de ontwikkeling van het gebied komt hier 
verandering in. 

Het Hoendiep wordt hersteld in zijn oude func
tie als kloppend hart van het gebied: de blauwe 
loper. Aan de kades wordt gewerkt, gewoond, 
gefietst en gewandeld. De kades zijn autoluw 
en vrij van parkeren. Bomenrijen zorgen voor 
een aangenaam klimaat. In het Hoendiep liggen 
steigers voor het aanleggen van boten, om op te 
wandelen en te verbli jven. 
Direct ten westen van de hoek waar nu het wa-
terbassin ligt, komt een jachthaven. Deze wordt 
omgeven door stedelijke bouwblokken die ruimte 
bieden aan wonen, werken, voorzieningen voor 
de wijk en het westelijk stadsdeel. 

Bedrijventerrein Hoendiep 
De woonboulevard 'Hoendiep' kent ruim 50.000 
m2 retail: samen met de Woonboulevard Peizer
weg is dit een van de grootste concentraties van 
verkoopruimte van Noord-Nederland. Samen met 
ondernemers werken we aan een ontwikkelings
visie voor het bedrijventerrein en de detailhan
delszone Hoendiep. Dit hangt nauw met eikaar 
samen, alleen al waar het gaat om de functione
le invulling van de terreinen ten zuiden en ten 
noorden van de weg. Er leven veel ideeen onder 
ondernemers en eigenaren over verbeteringen en 
mogeiijkheden, maar ook zorgen. Over de toe

gankelijkheid van het gebied bijvoorbeeld, over 
de veiligheid van verkeersstromen en routes en 
over de vraag of de gemeente niet een te lange 
termijnvisie heeft en daarbij de komende 10 jaar 
over het hoofd ziet. 
De afgelopen tijd zijn de laatste gesprekken ge
voerd over toekomstige scenario's waarna deToe-
komstvisie Hoendiep gepresenteerd zaI worden. 

Terra 
Naast de tijdeiijke initiatieven op het voorter
rein, spelen er ook ontwikkelingen op het deel 
van het achterterrein wat daar direct aan grenst. 
GroenonderwijsTerra onderzocht de haalbaarheid 
van een praktijkleercentrum waar leren, talen
tontwikkeling en het vinden van antwoorden op 
maatschappelijke vraagstukken een plek kunnen 
vinden. Het gaat niet alleen om voedselproductie 
maar om verbinding met de regio en onderne
mers waarbij invulling wordt gegeven aan nieuwe 
voedselsystemen, verkorte voedselketens, ken
nisvragen, innovatie en opieidingen, die nauw 
aansluiten bij het versterken van de regio en bij 
de innovatieve beroepspraktijk. De plannen die in 
ontwikkeling zijn goed op te nemen in het raam
werk, en de faseringen die mogelijk zijn. 

Hef benutten en activeren van het water, Delva landscape (plan Buiksloterham) 
Beeld linkerpagina: Tijdelijk waterpaviljoen in Brugge (atelier Bow Wow, foto: Stef Declerk) 
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vioeivelden: Waterrijk 

De vioeivelden met de dijken rondom vormen de inspiratiebron voor nieuwe (woon)milieus in de stad. 
Dit landschap is uniek en daagt uit tot nieuwe manieren van bebouwen, verkavelen en nieuwe vormen 
van openbare ruimte. We denken aan een grote hoeveelheid water - bijvoorbeeld door het inlaten van het 
Hoendiep - maar ook aan meer droge gedeelten met bijzondere vegetatie. Ook hier is een mix van functies 
mogelijk: wonen, werken, praktijkonderwijs en recreatie. 

Oost west 
ontsluiting 
'Stationslaan' 

Schematische doorsnede vioeivelden met daarin 
woningen geprojecteerd. 

Referentie, linkerpagina, 
Chipperfield Xixi wetland Estate, foto: Simon Menges 
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Waterlopen 

Voormalig stroomgebied 
waterlopen 

Kavelsloten op minuutplan 
1821-1832 

Wegen op minuutplan 1821-
1832 

Loopgraven/tankgrachten 
won 

Archeologisch gemeentelijk 
monument 'De Hege Vier" 

Veenterpje uit de late 
middeleeuwen 

Stadspark 

Bebouwing 19'-20' eeuw 

Vioeivelden Suiker Unie 

Fietspaden 
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Veenweidegebied: Gronings buiten 

Het landschap van dit deelgebied heeft een ken
merkende structuur. Soms niet zichtbaar, zoals 
de oude kreken en slenken. Wel zichtbaar is de 
slotenverkaveling in het veenweidelandschap en 
het veenterpenlandschap uit de late Middeleeu
wen. En er zijn nog sporen van loopgraven uit de 
Tweede Wereldoorlog. De Peizerweg vormt een 
structuur van l intbebouwing. 

Het deelgebied Gronings Buiten kenmerkt zich 
door een veelheid aan landschapskenmerken die 
inzetbaar zijn in nieuwe ontwikkelingen in het 
gebied. 

De belangrijkste landschappelijke kenmerken 
zijn de drager van de nieuwe structuur van dit 
deelgebied. De centrale as uit De Buitenhof - de 
Hunsingolaan - wordt inclusief boomstructuur 
doorgetrokken naar het Noorden. 
Ook hier geldt: woningbouw en andere functies 
zijn hier mogelijk al naar gelang de behoefte in de 
toekomst. De bebouwing en verkaveling moe
ten aansluiten bij de bijzondere landschappelijke 
kenmerken. 
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57m 

120m 

Tension Cables 

Structure Tube 

Restaurant 

Antennas 

Exterior Steel Structure 

Concrete Core and Elevator 

De uitzichttoren van Coop Himmelblau als 
toevoeging aan de Groninger Skyline 
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5. Nieuwe energie 

We hebben geen vaste, definltleve invulling voor het gebied. We hebben de afgelo
pen periode gezien dat er een aantal ontwikkelingen, trends en bewegingen bij ei
kaar komen op de Suikerfabriek: zelfvoorzienende ondememlngen, regionale voed
seleconomie, nieuwe vormen van onderwijs en een clustering van de elektronische 
muziekcultuur. De Suikerfabriek heeft potentie. 

Uitgangspunt voor de toekomst is dat de energievraag op het 
terrein wordt opgelost. Dat kan bijv. door zon, w ind , warmte/kou
de-opslag, biomassa, vergisting op locatie. Dat betekent dat geen 
aansluiting nodig is op het gas- en stroomnetwerk van Enexis. De
zelfde ambitie geldt voor het afvalwater dat vri jkomt op het Suike
runieterrein. Er is voldoende ruimte op het terrein om dat ter plekke 
te verwerken, met helofytenfilters of in een lokale vergister op het 
terrein, waarmee energie kan worden geproduceerd. Dit betekent 
dat geen aansluiting nodig is op het gemeentelijke rioolstelsel. 
Hiervoor moet een flexibel, faseerbaar infrastructuurnetwerk wor
den ontwikkeld, vergelijkbaar en gelijk opiopend met de boven
grondse ontwikkelingen. Voor de warmtevraag kan worden geko
zen voor een warmtenet of een netwerk voor groen gas dat op het 
terrein wordt geproduceerd (bijv. door een vergister). 
Op het terrein wil len wij onze ervaring met een duurzame, klimaat
bestendig aangelegde openbare ruimte op grote schaal verbreden. 

Daarvoor hebben we kansen in kaart gebracht en op een rij gezet 
"pocket parks' inzetten voor waterafvoer/- opslag en als koele 
oase 
Het Hoendiep beter beleefbaar maken, door mogeiijkheden te 
creeren voor verblijf/ recreatie op en langs het water 
Vanuit de vioeivelden een koele luchtstroming bewerkstelligen 
en de velden inzetten als waterfilter 
Voor de groenstructuur langs de hoofdaders inzetten op een 
robuuste groenstructuur (= langzaam groeiende bomen) 
Bij het ontwerp van de bebouwing inspelen op klimaatveran
dering door orientering van gebouwen, materiaalgebruik en 
groene daken/gevelgroen 

Klassieke nutsvoorzieningen - gas, elektriciteit, 
water en r io ler ing- t ransformeren naar een 
andere, meer 21ste-eeuws aanbod van elektri
citeit, internet, water en riolering. In Groningen 
geeft Energie en inThe Nordic City hebben we 
ambities voor de komende jaren geformuleerd. 
Aan de westkant van de stad investeren over
heden, ondernemers en instellingen fors in een 
duurzame toekomst: de biomassa-vergister van 
de Suikerunie, het Warmtenet Noord-West, het 
Zonnepark Vierverlaten en de kennisontwikkeling 
op Zernike, zoals EnTranCe. Het terrein van de 
Suikerfabriek leent zich voor het experiment voor 
de duurzame stad. In de tijdeiijke fase zien we dat 
partijen samenwerken om van werkplaatsen, ate
liers, kantoorruimtes, biologisch horeca, verschii
lende podia , eetbare tuinen, kassen, festivals 
en studio's een energiepark te vormen: de basis 
voor een volledig duurzame en zelfvoorzienende 
nederzetting. 

Ook na het bid van de Floriade zijn er partijen 
in de stad en regio die de Suikerfabriek als kans 
zien om te experimenten met voedsel, innovatie, 
ondernemerschap en onderwijs. (zie ook kader 
Terra). Groningen neemt deel aan het Europese 
Reframe-project: Nederlandse regio's werken 
daarin samen met regio's in Belgie, Denemarken, 
Duitsland en Zweden om de regionale voedsel
keten opnieuw te bouwen en om nieuwe onder

nemerskansen voor het midden- en kleinbedrijf in 
de regio's te creeren. 
We zien de kansen in een combinatie van energie, 
openbare ruimte en hoogwaardige architectuur, 
bijvoorbeeld in de vorm van een landmark. Dit 
landmark geeft het gebied een nieuwe uitstra-
ling en draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit. Het 
verschaft het gebied en haar bewoners/gebruikers 
identiteit als imagodrager en een herkenbaar sil-
houet voor de westrand, door de combinatie van 
een skyline met een open groene zichtruimte. 

We hebben 2 landmarks in voorstudie: de silo-ka
thedraal en een innovatieve toren die energie 
opwekt. De Silo-kathedraal van RAAAF [Rietveld 
Architecture-Art-Affordances] legt de fundamen
ten (palen) van de oude fabriek bloot, legt de 
geschiedenis van het gebied uit en biedt zowel 
boven als ondergrond een parklandschap voor 
ontmoeting en recreatie. De Energy Tower, naar 
een idee en ontwerp van architect Wolff Prix 
(Coop Himmelblau) verwijst naar 95 meter hoge 
schoorsteen, die de fabriek tot op grote afstand In 
de regio zichtbaar maakte. In plaats van energie 
uitstoten, zou een toren energie moeten wekken. 
De toren zou uit kunnen groeien tot een publieks-
attractie als deze ook te bezoeken zou zijn. In het 
uitvoeringsprogramma brengen wi j de haalbaar
heid in beeld. 
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Silo-kathedraal in het Silopark 
De Silo-kathedraal onthult de fundamenten van de oude fabriek, legt de geschiedenis van 
het gebied bloot en biedt zowel boven- als ondergronds een parklandschap voor ontmoe
ting en recreatie. Door deze palenwereld bloot te leggen komt jaren na de sloop de ziel van 
het terrein weer tevoorschijn als nieuwe identiteitsdrager van het gebied. Het wordt een 
krachtig en vanzelfsprekend icoon van het nieuwe Silopark dat de toekomstige woon- en 
verblijfskwaliteit verrijkt. Internationale voorbeelden zoals de High-Line in New York en het 
Westerpark in Amsterdam tonen de nieuwe energie die cultuurhlstorie aan stadsontwikke
ling kan geven. Heden, verieden en toekomst worden met eikaar verbonden. 

Silopark Zonnehelling Silokathedraal en zonneweide boven Stadstheater met trappen 

Doorsnede - aanzicht silokathedraal van bureau Raaafals 
industrieel paviljoen in het park. 

39 



Wanneer en waar 

Het verbeteren van de ontsluiting van het gebied is het meest urgent en dan met name een hoog
waardige, directe verbinding voor fietsverkeer van- en naar de binnenstad. Daarna is een verbin
ding van de omiiggende wijken en gebieden wenselijk, die ook het gebeid van de Suikerfabriek 
ontsluit: de noord-zuidverbinding. 

Voor de ontwikkeling van het gebied (woningbouw, bedrijfsruimte, voorzieningen) wordt het tem
po bepaald door de tijdeiijkheid op het voorterrein. Het is denkbaar dat wi j als gemeente de vraag 
krijgen om voor een langere termijn afspraken te maken. Wij zien dat er juist vraag is naar kleinere 
wooneenheden nabij de binnenstad, al dan niet gekoppeld aan een bedrijfsruimte. 

Het gebied rondom het toekomstige Havenkwartier is in bruikleen gegeven aanTerra. We zien juist 
aan de zuidzijde van het spoor de mogelijkheid om woningbouw te realiseren, een woonmil ieu 
aanvullend op de Buitenhof. 
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6. Fasering en financiering 

De gemeenteraad heeft met de tijdeiijkheid gekozen voor een stapsgewijze organi
sche gebiedsontwikkeling. Het raamwerk geeft richting aan de tijdeiijkheid, biedt 
duidelijkheid voor toekomstig gebruik en schept mogeiijkheden om groeikansen 
voor de stad te verzilveren. Dit alles dient ertoe om het terrein uiteindelijk uit te 
werken tot een dynamisch, eigenzinnig, stedelijk gebied dat positief bijdraagt aan 
de (economische) ontwikkeling van de stad. Het kan tevens als voorbeeld voor een 
nieuwe manier van gebiedsontwikkelen dienen. 

De ontwikkeling van het Suikerfabriekterrein is 
geen gedetailleerd uitbreidingsplan zoals dat 
gebruikelijk is, maar een basaal raamwerk en 
een set van randvoorwaarden die een veelheid 
van particuliere en publieke initiatieven mogelijk 
maakt. De ontwikkelstrategie kiest in aanleg voor 
een organische ontwikkeling, met de uitnodiging 
aan initiatiefnemers om het gebied zelf in te rich-
ten. De gemeente heeft vooraf geen programma, 
wel een hoofdstructuur en op termijn een aantal 
strategische projecten. De gemeente legt in de 
ontwikkelstrategie de focus op de verbinding met 
de omgeving omdat dit aspect van de ruimtelijke 
ontwikkeling locatie-overstijgend is. We kiezen 
voor toekomstbestendige investeringen, die ook 
op de lange termijn hun waarde behouden. Zij 
moeten nu al zo veel mogelijk voldoen aan toe
komstige eisen. 

Een organische, stapsgewijze gebiedsontwikke
ling stelt ons voor de vraag hoe wi j de nodige 
publieke investeringen moeten bekostigen. Wij 
weten op dit moment niet exact wat, waar, wan
neer en door wie de komende jaren ontwikkeld 
gaat worden. 
In het kader van de veranderende wet- en regel
geving rondom grondexploitaties moeten profijt, 
proportionaliteit en toerekenbaarheid van de in

vesteringen in gebiedsontwikkeling onderbouwd 
worden. Hieruit moet duidelijk blijken weIke kos
ten aan een grondexploitatie toegerekend kunnen 
worden. 
Bij het vaststellen van het raamwerk worden de 
investeringen zichtbaar. Deze investeringen in de 
basisinfrastructuur betreffen vooral infrastructu
rele maatregelen die de gewenste verbindingen 
mogelijk maken, zoals tunnels en bruggen. Voor 
de totaal investering in deze bovenwijkse infra
structuur is gedurende de looptijd van de ont
wikkeling voor het gehele plangebied, 90 miljoen 
berekend. 

Programmatische aanpak 
We hebben met de uitwerking van de binnen
stadsvisie goede ervaring opgedaan met een 
programmatische aanpak: vanuit een integrale 
visie verschiilende deelprojecten uitwerken en tot 
uitvoering brengen, waarbij de raad jaarlijks een 
geactualiseerd programma vaststelt. Deze manier 
van werken lijkt ons ook geschikt voor het terrein 
van de voormalige Suikerfabriek, waarbij de gron
dexploitatie ook jaarlijks wordt herzien. Duidelijk 
verschil is dat de looptijd van het project langer 
is (grondexploitatie geldt 10 jaar) dan de vijf jaren 
termijn voor de Binnenstad. 
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