
 

 

Zienswijze:  Inrichting Suikerzijde  

 

De Suikerzijde kan een prachtig gebied worden en de voorgenomen plannen bieden veel 

kansen. Het WCG juicht de voorgenomen plannen voor een groot deel toe. Echter het WCG is 

aan haar stand verplicht vooral aandacht te geven aan het wonen op het water. In de 

Woonvisie van 2015 en in de Watervisie van 2017 wordt de ambitie uitgesproken om het 

wonen op water als gewaardeerde woonvorm een kwaliteitsimpuls te geven door het aanbod 

te vergroten: kwalitatief en kwantitatief. Daarbij wordt het realiseren van 40 nieuwe 

ligplaatsen genoemd met woonkwaliteit naast 80 waterkavels. Passend bij de ambitie van de 

gemeente Groningen om het aantal ligplaatsen van 434 naar 550 te vergroten. Prachtig! Het 

WCG heeft voor de Suikerzijde in 2011 plannen ingediend gericht op duurzaamheid, 

creativiteit, recreatie en toekomst 

(https://drive.google.com/open?id=0B8jovuE9n_DbSDNXLVBGVG1ONXM). Maar…..  

jammer genoeg vinden we van het streven naar uitbreiding van ligplaatsen voor drijvende 

bouwwerken en van de ideeën van het WCG in de voorliggende plannen niets terug. Er wordt 

geen invulling gegeven aan genoemde ambitie anders dan een suggestie van een flink aantal 

woonboten op een tweetal afbeeldingen en van een scheepsmast die bij nadere beschouwing 

een hoge lantarenpaal blijkt te zijn. Het aantal uit te breiden ligplaatsen en waar deze komen 

worden niet benoemd. Nog sterker, voor de plannen moeten 3 ligplaatsen (Energieweg 1017, 

1019, 1021) wijken, terwijl daarvoor geen compensatie wordt geboden.  

Het beeldmerk van Groningen is sterk gekoppeld aan schepen en wonen op het water. Het 

WCG pleit voor de visie en voor het bestemmingsplan van de Suikerzijde voor aandacht voor 

dit attractieve kenmerk. Graag ziet het WCG de toegezegde 40 nieuwe ligplaatsen mét 3 

plaatsen  ter compensatie van de 3 die ingenomen worden terug in de plannen. Om ook recht 

te doen aan het wonen op water naast de prachtige plannen voor de nieuwe woonwijken met 

groen. Het Suikerterrein wordt gekarakteriseerd als een witte vlek op de kaart. Mogelijkheden 

voor ontwikkeling zijn groot en de belemmeringen relatief gering. Op de bijlage zijn twee 

afbeeldingen met tekst geplaatst die een indruk geven van de opvattingen van het WCG. 

 

In het nog niet zo heel verre verleden heeft men de doorvaart naar dit gebied vanuit de Stad 

onmogelijk gemaakt door de vaste spoorbrug en de aanleg van de lage, vaste oeververbinding 

ten behoeve van de ringweg. Vanuit de westzijde is dit gebied wel varend te bereiken. Wij 

dringen erop de toegang voor varende schepen niet verder te beperken door de aanleg van nog 

meer vaste bruggen. Daarmee zou ook de realisatie van de bedoelde 40 ligplaatsen voor 

woonschepen ernstig gefrustreerd worden. Voor varende schepen moet ook op de 

doorvaarthoogte moet gelet worden, zodat schepen met een staande mast de aanmeerplaatsen 

kunnen bereiken. Het is onze wens dat er zodanige voorzieningen worden aangelegd dat 

schepen vanaf het Hoge der A, Oosterhaven, Noorderhaven, de historische haven Hoogkerk 

en van vele plaatsen elders kunnen aanmeren. Deze gewenste dynamiek kan een wezenlijke 

bijdrage leveren aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van het gebied. 

 

In het inspraakverslag bij de  structuurschets Suikerfabriekterrein van februari 2019 staat de 

zorg vermeld van een aantal bewoners van de woonboten aan de Energieweg en de UT- 

Delfiaweg over het intact houden van hun bewoning op het water. Het betreft eventuele 

verplaatsing van hun woonboot als gevolg van bijvoorbeeld  infrastructurele werken en de 

zorg ingesloten te worden door vaste bruggen. Zoals boven vermeld deelt het WCG deze zorg 

en vraagt hierover overleg.  

 

WCG 

 

https://drive.google.com/open?id=0B8jovuE9n_DbSDNXLVBGVG1ONXM


 

 

Bijlage 

In opdracht van WCG door architectenbureaus uitgewerkt plan “Water als drager” voor 
het Suikergebied  (2011). 
Breed ondersteund door de achterban. 
Hieruit twee fragmenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


