
Suikervrij is een studie naar de potentie van de 
Suikerzijde, de grootste ontwikkellocatie binnen de 
stadsgrenzen van Groningen. 

De 21e eeuwse urgenties 
De Suikerzijde krijgt alle urgenties van de 21e 
eeuwse stad mee: energieneutraal, circulair, 
klimaatadaptief, gezond en natuur- en sociaal 
inclusief. Als de urgenties vertaald worden naar het 
planningsniveau van het gebouw, zijn ze vaak niet op 
te lossen en krijgen in afgezwakte vorm een plek. De 
wereld is simpelweg niet te redden in één gebouw, 
hiervoor is samenwerking in grotere systemen nodig.

Het stedenbouwkundig plan van de Suikerzijde 
Noord laat echter ruime bouwvelden zien, met veel 
lucht in de binnenzijde van de bouwblokken. Deze 
ruimte kan ingezet worden voor de opgaves van 
de toekomst. Een integraal, productief landschap, 
kan energie en voedsel leveren, water reguleren en 
tegelijkertijd uitdagen tot ontmoeting en beweging.

Van vloeiveld naar proefveld
Wij zijn verleid door die aantrekkelijke binnenruimtes 
en zien een extra kans: adaptiviteit. De formele 
kant - de straatwanden - zijn instrumenteel in het 
maken van kwalitatieve openbare ruimte, Aan de 
binnenzijde ligt de informele zijde, waar experiment, 
groei en flexibiliteit ligt. Deze tweede planningslaag 
maakt het mogelijk om in te spelen om toekomstige 
veranderingen.  Veranderende woonvormen, nieuwe 
urgenties en verhoging van de dichtheid is mogelijk 
in die vrijzone binnen in het bouwblok.

Om de potentie van deze vrijzone aan te tonen, 
hebben we 4 bouwvelden uit het SP gekoppeld tot 
een superblok. Hier zien wij ruimte voor een open, 
adaptief plan, dat vrijheid geeft voor experiment, 
speelsheid en tijdelijkheid. De esprit die het terrein 
van de SuikerUnie Groningen bood, kan hier in de 
binnenzijde van de blokken doorleven in SuikerVrij. 

Een formele en informele stad
De bouwblokken, die de straatwanden maken, 
vormen samen een ring van bebouwing rondom het 
binnengebied. Ze hebben een formele straatzijde en 
een informele, soms productieve landschapszijde. 
Dit kan aan de woonkades en -straten voor het wonen 
ingezet worden, met een voordeur aan de straat en 
een collectieve tuin er achter. Aan de stadsstraten 
en singels kunnen ook de plintfuncties gebruik 
maken van deze tweezijdigheid: de bakker die zijn 
bakkerij op het achterterrein heeft, de groenteman 
met zijn kassen in het binnengebied of de school met 
het plein aan de informele kant. 

Onder de bouwblokken is ruimte voor parkeren om 
het binnengebied volledig autovrij te houden. Dit 
wordt halfverdiept opgelost om in te spelen op het 
toekomstige verminderen of zelfs verdwijnen van 
automobiliteit. 

De polder: een productief landschap
Het landschap speelt een actieve rol in de energie-, 
water- en natuurinclusiviteitsopgave. Het historische 
polderlandschap biedt inspiratie voor een maken 
van een sterke landschappelijke structuur, waarin 
voetgangerspaden en waterlopen een noord-zuid 
verkaveling maken, die zicht biedt door het blok op 
het Hoendiep. 

Binnen de slotenstructuur kunnen speelplekken, 
sportvelden, moestuinen, waterretentiebekkens, 
microbossen en ligweides een plek vinden en de 
genoemde urgenties invullen.

Woonlandschap: groei en experiment
Langs de paden kunnen door de tijd heen nieuwe 
kleinschalige ontwikkelingen plaatsvinden. 
Alternatieve woonvormen, maatschappelijke 
functies of werkplekken, die lastiger in de 
straatblokken te faciliteren zijn. Grondgebonden 
wonen, flexwonen en groepswonen kunnen hier 
landen en de woningdichtheid stap voor stap 
verhogen. Door dit op een circulaire manier uit te 
voeren, ontstaat een permanente tijdelijkheid, en kan 
dit binnengebied zich aanpassen aan toekomstige 
wensen en typologieen. 

Dit woonlandschap biedt een unieke binnenstedelijke 
woonervaring, waarin de we-city van het dorpsleven 
zich mengt met de me-city van de grote stad. 

Suikervrij laat de potentie zien van de Suikerzijde 
als gebied, waarin de esprit van de vrijstaat, die 
nu leeft in het gebied, voortgezet wordt in een 
experimentele stad, waarin stad en landschap 
samen de grote urgenties integraal accomoderen.
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2. De energieneutrale stad

3. De inclusieve en betaalbare stad

4. De gezonde stad

5. De klimaatadaptieve stad

6. De productieve stad

7. De gemengde stad

1. De collectieve stad
Zowel de ringblokken als de grondgebonden woningen delen de collectieve 
tuin, die direct op het landschap aansluit.

De daken van de ringbebouwing dekken de energiebehoeft van de ca. 500 
woningen in de ring. Door energie uit te wisselen tussen woon- en niet-
woonprogramma kan de ring zelfs energieproducerend worden. 

Suikervrij biedt een veelheid aan typologieen: betaalbare appartementen 
in de ringbebouwing, grondgebonden wonen en collectief wonen in het 
landschap.

In het landschap wordt veel ruimte gegeven aan sport en spel, maar ook 
fiets- en voetgangersverbindingen met de buurt.

De overdaad aan groenruimte in combinatie met een robuust, maar 
natuurlijk watersysteem zorgt voor een veerkrachtig landschap, klaar voor 
veranderingen in het klimaat. 

Voedselproductie kan een plek vinden in het landschap. Het (collectief) bezig 
zijn met productie voor eigen consumptie vergroot het bewustzijn van de rol 
van voedsel in de klimaatopgaves.

Met een ruime, generieke plint, kan in de stad wonen en werken eenvoudig 
mengen, maar ook wijzigen bij toekomstige veranderingen.  

Suikervrij: een duurzame, inclusieve woonomgeving

Clusterontwikkeling
4 bouwvelden worden samen als een cluster ontwikkeld 
in een coalatie van partijen.  Hiermee onstaan kansen 
tot het koppelen van duurzaamheidopgaves in een 
landschap.. 

Landschapsopgaves
Het binnengebied wordt ingezet voor de 
klimaatopgaves: 15% waterzuivering, 20% groene 
ruimte, 15% boslandschap, 15% voedselproductie. 
Er blijft zo 40% speelruimte over voor toekomstige 
ontwikkelingen en infrastructuur. 
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Polderstructuur
De ring wordt geperforeerd door noord-zuid paden 
en waterlopen, die refereren aan het historische   
slotenpatroon, zicht biedend op de groene kade. In 
oost-west richting verbindt de fietsstraat de Singel 
met de brug over het Hoendiep.  

Ruimte voor natuur- en mensinclusiviteit
De richtlijn van de WHO van 9 m2 groene ruimte 
per persoon wordt verspreid door het landschap 
aangelegd, waarvan de helft als microbossen wordt 
aangelegd. Hiermee wordt ook ruimte gegeven aan  de 
natuurinclusiviteit in het binnengebied.

Groei en Experiment
Langs de paden kunnen nieuwe kleinschalige 
ontwikkelingen plaatsvinden, die alternatieve 
woonomgevingen kunnen bieden naast de 
ringbebouwing. Dit kan een stapsgewijze en soms 
experimentele aard hebben. 

Ruimte voor voedselproductie
Met de inzet van 15% van het landschap voor 
voedselproductie kan in bijna 40% van de 
groenteconsumptie voor de bewoners worden 
voorzien. 

Ringbebouwing
De vier bouwvelden worden omringd, door 
gesloten straatwanden, die  reageren in hoogte en 
programmering op het karakter van de straten er om 
heen: de singel, de groene straat, de stadsstraat en de 
kade.
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Ruimte voor water
Een slotensysteem in het landschap zorgt voor afvoer 
van overtollig oppervlaktewater naar retentiebekkens.  
De retentiebekkens zijn voorzien van beplanting 
zodat ze een rol spelen in het zuiveren van het 
oppervlaktewater. 

Mobiliteit
Onder de ringbebouwing wordt parkeren voor auto’s 
en fietsen opgelost, zodat het middengebied autovrij 
kan blijven. De garages zijn halfverdiept aangelegd, 
zodat deze in de toekomst kunnen transformeren bij 
veranderend gebruik.

Ruimte voor collectiviteit
Tussen de grondgebonden woningen aan de paden 
sluiten collectieve tuinen direct aan op het open 
landschap. Het zijn ontmoetingstuinen voor de 
bewoners van de ringbebouwing en de omliggende 
woningen.

Fragment 1:500
Inzet landschap voor plintfuncties
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Ontmoetingstuinen
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