
De plek waar werk en plezier
samenkomen



SugarCity 
heet je welkom

SugarCity: de plek waar werk 
en plezier samenkomen.

Sinds 2000 werkt Cobraspen Groep aan de herontwikkeling van het 

SugarCity-terrein. Het hele gebied wordt aangepakt: de SuikerSilo’s zijn 

omgebouwd tot ultramoderne show- en kantoorruimtes, de grote fabriekshal 

wordt gebruikt als evenementenlocatie en eind 2020 opende hier ook de 

grote ‘Amsterdam The Style Outlets’. Naast retail komen er diverse horeca, 

een jachthaven, een grote supermarkt én een 400-kamers tellend hotel.

Kortom, een plaats waar werk en plezier perfect samenkomen!



3 www.sugarc i t y . com

SUGARCIT Y

Geschiedenis

Weinig plaatsen hebben zo’n toepasselijke naam 

als Halfweg: reizigers die de trekschuit namen, die 

sinds 1632 tussen Amsterdam en Haarlem voer, 

moesten in Halfweg overstappen en waren dan 

letterlijk halverwege.

 

De trekschuit heeft inmiddels plaatsgemaakt voor 

een treinstation (pal vóór SugarCity) met directe

verbinding tussen Amsterdam en Haarlem.

In 1863 opende de suikerfabriek in Halfweg. Hier 

werden bieten verwerkt tot suiker, tot aan de sluiting 

in 1992. Het Poortgebouw was in deze dagen een 

distributiecentrum. Een strategische locatie; aan de 

poort konden de (vracht)wagens snel worden ingeladen. 

Op de tweede etage was het directiekantoor gevestigd, 

en op de derde etage de kantine waar de medewerkers 

van de suikerfrabriek konden genieten van hun lunch.

 

De naam SugarCity is een mooie ode aan deze periode. 

Terug in de tijd
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Herontwikkeling

Ons verhaal
Sinds 2000 is Cobraspen Groep bezig met de herontwikkeling van 

het voormalige CMS-Suikerfabriek terrein. Het hele gebied wordt 

onder handen genomen en is onder de naam SugarCity bekend 

gemaakt.

De iconische SuikerSilo’s zijn omgetoverd kantoor-, bedrijfs- 

en showruimtes. De 21.000 m2 grote fabriekshal is ingezet 

als industriële evenementenlocatie voor zowel nationale als 

internationale evenementen. En eind 2020 opende hier ook het 

19.000 m2 grote ‘Amsterdam The Style Outlets’: een high-end 

fashion outlet met een breed scala aan winkels en diverse horeca.

Naast retail komen hier onder andere nog een jachthaven, grote 

supermarkt én een 400-kamers tellend hotel met ruimte voor 

events en congressen.  

Kortom, een plaats waar werk en plezier perfect samenkomen!
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Eigenschappen
LOC AT IE A ANVA ARDING

In overlegSugarCity, Halfweg
HUURPR I JS

Op aanvraag
OPPERVL AK TE

560m2 - 1.648m2

DUUR Z A A MHE ID

Energielabel A

Poortgebouw

Het Poortgebouw is – zoals 

de naam al een beetje doet 

vermoeden – de toegangspoort 

naar SugarCity. Het Poortgebouw 

ligt aan de Haarlemmerstraatweg, 

en loopt overdwars over de 

SugarCity Ring, waar auto’s, 

fietsers en voetgangers onder 

het gebouw door, toegang krijgen 

tot het gebied. Direct aan de 

overkant ligt het treinstation 

waardoor het pand ook goed 

bereikbaar is met het openbaar 

vervoer. 

Vanuit het Poortgebouw is dus 

altijd genoeg te zien! 
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Industrieel | Licht | UniekPoortgebouw



Tijdens de grootschalige renovatie 

stonden duurzaamheid en 

authenticiteit centraal. Zo is de 

bekisting, die vroeger werd gebruikt, 

aangevuld en hersteld waar nodig. 

Hiermee is de industriële look bewaard 

gebleven.

In 2023 is het Poortgebouw 

opgeleverd en biedt nu een 

dynamische werkomgeving voor 

bedrijven. De ruimtes beschikken 

over grote raampartijen die voor veel 

lichtinval zorgen en een uniek uitzicht 

bieden over het SugarCity terrein.

Industriële bedrijfsruimte
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Oppervlakte per ruimte
3E VERD IEP ING

560m2 VVO
1E VERD IEP ING

563m2 VVO
2E VERD IEP ING

561m2 VVO

De ruimtes

Er is 1.684 m² aan bedrijfsruimte 

beschikbaar, verdeeld over 

drie etages. Deze etages 

zijn bereikbaar via de trap of 

personenlift. 

Alle ruimtes zijn voorzien van 

de nieuwe HR++ beglazing, 

klimaatinstallatie met duurzaam 

karakter, vloerverwarming en alle 

basis elektra om direct aan de 

slag te kunnen. Elke verdieping 

heeft een eigen toiletgroep. 

Door het gebruik van de originele 

en ruwe materialen heeft het 

Poortgebouw zijn karaktervolle 

uitstraling behouden en is het 

een werkomgeving met een 

unieke look en feel.
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SpecificatiesPlattegrond

POORTGEBOUW

Bedrijfsruimtes

Vanaf 560m2

Afgesloten 
parkeerterrein

Uitzicht over het
SugarCity-terrein

Centraal intercom
systeem

WKO-installatie

Toiletgroep op
elke verdieping
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110.000
m2 industrieel erfgoed m2 evenementenlocatieParkeerplaatsenRestaurantsOutlet winkels

21.0005 4.500110

Haarlem

8 km

Schiphol
14 km

Amsterdam

6 km
SugarCity
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Ligging

SugarCity, Halfweg
Het terrein van SugarCity ligt aan de rand van Amsterdam, met aan de overkant 

station Halfweg-Zwanenburg waar minstens vier keer per uur treinen vertrekken 

richting Amsterdam en Haarlem. Met slechts 10 minuten ben je zo op 

Amsterdam Centraal.

Halfweg is per auto goed te bereiken via de A200 en de N200. Haarlem en 

Amsterdam liggen beide op 5 minuten rijden, en Amsterdam Schiphol Airport 

bevindt zich op enkel 10 minuten met de auto.
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Parkeren

Huurders
Huurders van het Poortgebouw kunnen gebruik maken van het 

parkeerterrein (P2) dat achter de fabriek is gelegen.

Adres: Kristalpromenade, Halfweg
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Deze merken en bedrijven 
hebben SugarCity al ontdekt

Deze merken en bedrijven 
hebben SugarCity al ontdekt

‘‘Een unieke en heerlijke plek om te werken! 
En dan is het ook nog eens goed te bereiken 
met zowel het OV als met de auto.’’

Boudewijn Wildeman - VANEIGENS

“We hebben hier echt een clubhuisgevoel.  
De inrichting is kleurrijk, het licht super en  
de bereikbaarheid, met een station aan de  
overkant, geweldig. Ideaal voor onze  
modellen, studenten en internationale gasten.”

Rochelle Peetoom - Rob Peetoom



15 www.sugarc i t y . com

SUGARCIT Y

Ontdek het gebied
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https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/suikersilos/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/kalkmaler/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/energiegebouw/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/pakhuis/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/skylounge/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/kasteel/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/supermarkt/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/outlet-uitbreiding/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/timmerwerkplaats/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/poortgebouw/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/magazijn/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/haven/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/koelwatergebouw/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/paviljoen/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/reclametoren/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/sugarcity-hotel/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/casino/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/fabriek/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/fabriek-evenementenlocatie/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/sugarcube/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/outlet/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/outlet-uitbreiding/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/outlet/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/paviljoen/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/suikersilos/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/supermarkt/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/reclametoren/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/kalkmaler/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/timmerwerkplaats/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/sugarcity-hotel/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/energiegebouw/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/poortgebouw/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/casino/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/skylounge/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/haven/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/fabriek-evenementenlocatie/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/pakhuis/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/magazijn/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/fabriek/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/kasteel/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/koelwatergebouw/
https://www.sugarcity.com/ontdek-het-gebied/sugarcube/
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“DE PLEK WA AR WERK EN PLEZIER PERFECT SAMENKOMEN!”

SugarCi t y
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Contact

@ info@sugarcity.com

+31 (0)23 54 111 45

Postbus 31
2050 AA  Overveen (NL)

Volg SugarCity

mailto:info%40sugarcity.com?subject=
https://www.facebook.com/SugarCityNL
https://www.linkedin.com/company/sugarcity
https://www.instagram.com/sugarcity_nl/
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