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Het is het ongelooflijke verhaal van een volhardende
vastgoedontwikkelaar. Verschillende crises en nog veel meer
tegenwind brachten Luigi Prins, eigenaar van Cobraspen
Groep, de afgelopen 20 jaar niet van zijn stuk om van zijn
SugarCity-project een succes te maken. Met de opening van
Amsterdam The Style Outlets in suikerbietenterrein in Halfweg staat centraal . ‘Ik heb
ik daar voor de eerste keer mocht kijken een plan
SugarCity, eind 2020, zet hij een sinds
in mijn hoofd gecreëerd. In de basis ben ik daar nooit
afgeweken. Ik geloofde direct bij de aankoop in de
reuzestap in zijn gedachtegoed. ‘De van
kracht van de plek’, zegt hij op een rustige toon.
ooit vervallen suikerfabriek wordt Het is Luigi Prins ten voeten uit. Zijn échte emotie
woede, verbolgenheid of blijdschap - houdt
een miljoenenmagneet voor de regio. -hijangsten,
binnenskamers. Een bewuste keuze. ‘Als ik me de
20 jaar elke dag intens had uitgesproken
We zijn er bijna!’ afgelopen
tegen politici, omwonenden, journalisten, collega’s

I

n COVID19-tijd ontwikkelde
SugarCity gestaag door.
Natuurlijk schrokken de
35 Cobraspen Groepcollega’s, net zoals alle andere
Nederlanders dat deden.
Maar uit het veld geslagen
waren ze niet. Daarvoor
hadden ze de afgelopen jaren
te veel meegemaakt met elkaar. Luigi Prins voorop.
Al 20 jaar bijt hij zich vast in 108 duizend vierkante
meter gebiedsontwikkeling tussen de ringvaart van de
Haarlemmermeer en de N200 die Amsterdam met
Haarlem verbindt. Een immense opgave.

Een bewuste keuze
20 jaar vastberadenheid is voor de meeste
vastgoedondernemers een brug te ver. Niet voor Luigi
Prins, de oprichter en eigenaar van Cobraspen Groep.
De liefhebber van verhalen achter oude gebouwen
is al die tijd bezig om zijn eigen verhaal kleur te
geven. Een nieuwe invulling van het nostalgische
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en belangenorganisaties dan had ik misschien wel
niet meer geleefd’, zegt hij. Zijn mondhoeken krullen
omhoog. Dan op een serieuze toon: ‘Ik heb altijd
vertrouwen gehad in SugarCity. Niet alleen in de
kansen, maar ook in het creëren van waardevolle
beleggingen. Wij kijken altijd naar de lange termijn en
vooral naar kwaliteit. (…) Maar dat het zo lang zou
duren? Nee, natuurlijk had ik dat niet voorzien.’

Crises en sleutelmomenten
Hij gaat op het puntje van zijn stoel zitten en vertelt
over 20 jaar hoogte- en dieptepunten, die de nog jonge
historie van SugarCity markant maken. ‘Eerst had je
9/11, daarna de kredietcrisis waarin we onze beoogde
publiekstrekker - een megabioscoop - moesten laten
varen, omdat overal in de crisistijd megabioscopen
verrezen, en nu hebben we corona. Het is in de tijd
bezien al de derde internationale crisis waar SugarCity
doorheen gaat. En als ik terugkijk dan waren er veel
meer sleutelmomenten waarin het heel logisch was dat
er géén SugarCity zou komen.’
Hij somt een aantal opmerkelijke gebeurtenissen
kriskras in de tijd op. ‘Alsof het lot er soms mee
speelde. Na jaren discussiëren en steggelen met
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stakeholders waren we klaar met ons plan. Of scherper
gezegd: na twaalf jaar hadden we het bestemmingsplan
bij de Raad van State en heeft het VROM het plan
bevroren in verband met veiligheidskaders van
de Zwanenburgbaan. Deze werden rondom de
landingsbaan opgeschaald en trok daarmee een streep
door ons ontwikkelgebied.’
Luigi Prins kijkt uit het raam. In gedachten denkt
hij terug aan een tijd waarin de eerste voetstappen
van SugarCity vooral wankel waren. ‘Opgeven. Nee
natuurlijk niet.’ Hij pauzeert even. ‘Het duurde
letterlijk jaren en we zijn tot en met de Tweede Kamer
gekomen. Toenmalige minister van VROM, Jacqueline
Cramer, had uiteindelijk de moed om SugarCity als
uitzonderingslocatie voor te stellen en dat is uiteindelijk
met een meerderheid van stemmen gehonoreerd.’

‘De omgeving
groeide op met
een iconische
werkgever
en daar is nu
een nieuw
icoon voor
teruggekomen’

Icoon in de regio
Hoe anders is het tien jaar later, het laatste kwartaal van
2020. De suikerfabriek lijkt onverwoestbaar en koerst af
op de opening van de volgende fase. Luigi Prins heeft
er spreekwoordelijk voor geknokt en heeft, daar waar
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‘Moet je eens kijken hier.
Dit sturen mensen mij.
Vanuit de lucht genomen,
als ze in een vliegtuig
zitten’

hij kon, zelf verantwoordelijkheid gepakt. Zo stond hij
garant voor een mogelijk tekort aan “instappers”, omdat
de aanleg van NS-station Halfweg anders niet doorging
(“OV-ontsluiting is uitermate belangrijk voor een plek
waar miljoenen mensen gaan komen, dat moet je koste
wat kost zien te behouden”) en kocht hij zelf machines
om de vervuilde suikerbietengrond te saneren, omdat
veel bedrijven hun handen niet durfden te branden aan
de opschoonklus in de Haarlemmermeer. Het werd
uiteindelijk, met 200 duizend ton, de grootste sanering
van Nederland. ‘Tsja, ook daar blijft het een uitdaging’,
zegt hij desgevraagd. ‘De omgeving groeide op met een
iconische werkgever (de Centrale Suiker Maatschappij,
red.) en daar is nu een nieuw icoon voor teruggekomen.
Langzaam komt dat besef hier in de regio dat SugarCity
een stad aan het worden is.’
Het kan verkeren: verguisd, bekritiseerd, met
fronsende wenkbrauwen bekeken naar een situatie
waarin SugarCity de lofzang krijgt toegespeeld en
zelfs een trotse plek krijgt in het logo van de gemeente
Haarlemmermeer. Luigi Prins’ ogen glimmen: ‘Er
wonen hier veel mensen. En iedereen heeft zijn eigen
dromen en idealen. De belangen zijn groot en vooral
heel divers. Mensen - de politiek, omwonenden,
ondernemers - zien in dat SugarCity geen concurrent
is van de omgeving, maar een plek waar werken,
winkelen en ontspanning samenkomen. Het is een
mooie plek voor ondernemers die kantoorruimten
zoeken op een A-locatie en het wordt een magneet voor
toeristen en dagjesmensen die van heinde en verre naar
hier zullen komen. Daar heeft iedereen in de omtrek
profijt van. Het gaat over inkomsten, werkgelegenheid,
faciliteiten. Dat is het grotere plaatje wat nu tussen de
oren is gekomen bij veel mensen. Dat is prettig: zaken
vallen nu meer op z’n plek.’

Kantoren, events, outlet en meer
Ondertussen is in de voorbije jaren het kantorendeel
in de silo’s en de monumenten aan de straatzijde van
de N200 tot een gezonde bezetting gekomen. Het
zorgt voor de nodige inkomsten om het terrein te
kunnen vervolmaken. SugarCity Events werd eveneens
geboren. In de lege, industriële suikerfabriekshal kwam
Volvo in 2011 aanwaaien met de vraag er een event
te mogen organiseren. Zo’n drie jaar later belde de
organisatie van The Fashion Week met dezelfde vraag
en zo volgden veel andere bedrijven op een plek wat
de grootste industriële eventhal van Nederland werd
met 20.000 vierkante meter. ‘De uitzendingen van het
tv-programma The Voice of Holland vind ik nog steeds
een mooie mijlpaal. Het zegt iets over de acceptatie en
het succes van SugarCity.’
De eerste fase van de outlet op SugarCity - een
nieuw hoofdstuk in de ontwikkeling van het voormalige
Suikerfabriek-terrein - staat op het punt om open te
gaan. Eind november (de 26e) is het zo ver. Neinver
- de Spaanse outlet-eigenaar met 17 outletcentra in
Europa - exploiteert het outletvastgoed, dat uiteindelijk
een derde van het terrein bestrijkt. De verwachting is
dat er jaarlijks tussen de twee en drie miljoen bezoekers
gaan komen. Het past precies in het proces dat Luigi
Prins voor ogen heeft. ‘De outlet op SugarCity –
Amsterdam The Style Outlets genaamd - is de grote
trekker, dat heeft dit gebied in eerste instantie nodig
om volwassen te kunnen worden. Daarna is het goed
en gezond als er meer trekkers komen het terrein. Zo
spreiden we de risico’s en optimaliseren we de kansen
voor ondernemers en de regio. Er komt een hotel met
400 kamers, een jachthaven, tal van horeca, een speelen gamehal, een digitaal museum, een bioscoop en
meer.’
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Whatsappjes van duizenden lichtjes
Weer die lach van Luigi Prins, zoals een wielrenner
zo mooi kan laten zien, vlak voor de finish, wetende
dat hij de etappe gaat winnen. De eigenaar van
Cobraspen Groep heeft er alle reden toe. De kritiek
van omwonenden is de afgelopen jaren geworden tot
een volwassen dialoog en bezorgde mkb’ers in Haarlem
zien meer en meer in de kansen die een publiekstrekker
in de regio biedt. ‘SugarCity was de vijand van veel
mensen in de Haarlemmermeer en is nu voor veel
mensen in de regio een aanknopingspunt.’
Hij pakt zijn telefoon en laat een luchtfoto zien
van de Suikersilo’s. ‘Moet je eens kijken hier. Dit
sturen mensen mij. Vanuit de lucht genomen, als
ze in een vliegtuig zitten. Deze whatsappjes staan
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symbool voor de ontwikkeling die we hebben
doorgemaakt. Net zoals de goede klik die we met
de gemeente Haarlemmermeer (welke de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft ingelijfd)
hebben gevonden, met speciaal een wethouder voor
SugarCity. Dat zegt iets.’
Hij staat op en moet naar een volgende afspraak.
‘Wist je dat we zelfs telefoontjes krijgen van organisaties
en media, die verwachten dat de duizenden lichtjes
in de silo’s in een bepaalde kleurenvorm flikkeren op
bepaalde feestdagen of dagen waarop een goed doel
centraal staat, zoals Pink Ribbon. ‘Hoe laat staan
ze aan’, vragen ze dan. Dat is toch een geweldig
compliment voor een stuk historie dat een nieuwe
bestemming heeft gekregen.’ •
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