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Niet alleen in de woonwijken is het steeds  
belangrijker om duurzame maatregelen te treffen.  
Juist ook op bedrijventerreinen, een plek waar  
de dagelijkse energiebehoefte hoog is, liggen  
kansen. Parkmanagement Waarderpolder helpt 
bedrijven bij het vinden van kansen om energie te 
besparen en verder te verduurzamen. 

Besparen
Bedrijven kijken steeds scherper naar de  
mogelijkheden om energie te besparen omdat 
de energieprijzen flink zijn gestegen. En sinds 
de oorlog in Oekraïne is de druk om te verduur- 
zamen verder toegenomen. 

Het afgelopen jaar zijn bij 104 bedrijven ener-
giescans uitgevoerd. De bedrijven ontvingen 
een adviesrapport op maat en begeleiding  
bij de uitvoering van de duurzame maatregelen. 
Alle beschikbare energiescans zijn benut en  
daarom wordt onderzocht of in het najaar  
van 2022 de gemeente en Parkmanagement 
nieuwe energiescans kunnen inzetten. Om als 
ondernemer te ontdekken wat mogelijk is op 
zijn of haar dak qua zonnepanelen zijn gratis  
dakscans beschikbaar die specifiek de kansen 
voor zonne-energie in beeld brengen.

Van het gas af
Bedrijven en overheid werken samen aan een 
alternatief voor aardgas. Een collectieve voorzie-
ning die hier invulling aan geeft is een warmtenet 
voor de Waarderpolder. In februari tekenden Iron 
Mountain Data Centers, Industriekring Haarlem 
en de gemeente Haarlem een intentieovereen-
komst over de levering van restwarmte voor het 
toekomstige warmtenet Waarderpolder. 
Het datacenter genereert genoeg restwarmte om 
als warmtebron voor de bedrijven in de Waarder-
polder te gebruiken. Daarmee wordt een belang-
rijke stap gezet voor de bedrijven om van het gas 
af te gaan. Eind april start de aanbesteding van 
het warmtenet.

Slim
De verduurzamingsmogelijkheden verschillen 
per bedrijf. Maar er zijn steeds meer slimme 
technologieën beschikbaar, waardoor meer be-

drijven aan kunnen haken om de transitie naar 
een circulaire economie te versnellen. Op het 
MAAK-terrein worden deze kansen voor bedrij-
ven zichtbaar gemaakt. Hier zijn tal van onder-
nemers geclusterd die actief zijn in de circulaire 
en innovatieve maakindustrie. Door deze cluste-
ring wordt samenwerking makkelijk en hierdoor  
ontstaan nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen  
gericht op hergebruik van materialen, nieuwe 
bouwtechnieken en duurzame productiemetho-
des. 

En over voorbeelden gesproken: wilt u een prak-
tische tip van een duurzame ondernemer? Lees 
dan verder in de kolom aan de binnenzijde van 
deze Waardervol!

Meer weten of ook kansen benutten? Kijk op: 
www.waarderpolder.nl/circulair-ondernemen of 
neem contact op met Stan@waarderpolder.nl

De Waarderpolder 
wordt duurzamer

Al ruim 20.000 zonnepanelen op de bedrijfsdaken, meer groen in de straten 
en gasloze verwarming van de bedrijfspanden. De Waarderpolder wordt een 
steeds duurzamer bedrijventerrein. Welke stappen worden er momenteel gezet 
op het business park? En welke kansen liggen er? 

Ontdek Schoteroog! 



Column 

RELATIVEREN
Voor het schrijven van deze column dienden onder-
werpen zich tot nu toe vanzelf aan. In ons bedrijvige 
driehoekje gebeurt immers altijd wel iets dat het 
signaleren waard is. De manier waarop bepaal ik zelf; 
een beetje mopperen mág, positief motiveren móet. 
Ditmaal kostte het me meer moeite inspiratie te vinden. 
De eerste weken zónder de maatregelen van de afge-
lopen jaren zouden misschien een positief en hoopvol 
gestemd stukje rechtvaardigen. Maar dat werd het niet. 
Op een afstand die vergelijkbaar is met die van popu-
laire vakantiebestemmingen in Portugal of Zuid-Italië 
voltrekt zich immers een onvoorstelbaar wreed drama 
dat wereldwijd harder en langer voelbaar zal zijn dan de 
recente pandemie. 

De oorlog als ‘ver-van-mijn-bed’ beschouwen deed ik 
al niet, maar dat werd definitief onmogelijk toen ik me 
in maart voor een werkbespreking over een expositie 
meldde bij Onze Lieve Vrouw ter Nood. Het Heiligdom 
in Heiloo bood inmiddels onderdak aan bijna dertig 
Oekraïense vluchtelingen en we waren omgeven door 
ontheemde jonge vrouwen en hun kroost. Plotsklaps 
leek het anders zo gewone oordelen over kleur, foto- 
kwaliteit en lettergrootte van de proefwand een  
futiliteit en zelden voelde ik me met m’n bekertje  
koffie ongemakkelijker dan op dat moment. Eenmaal  
in de auto hield ik mezelf voor dat een min of meer  
‘normaal’ functionerend Nederland het meest voor  
minder fortuinlijke naties kan betekenen, maar echt 
gesust was mijn geweten niet.

Bij terugkomst wachtte er werk aan een boek over 
het beleg van Haarlem in 1572-1573 en nog dezelfde 
avond tekende de inhoud van deze column zich af. De 
Spaanse legioenen die zich destijds voor de omsinge-
ling van onze stad verzamelden schampten immers wat 
nu Waarderpolder heet, toen hun zware kanonnen uit de 
richting van Spaarndam naar opstellingen ten noorden 
van de stad rolden. Vanuit ons kantoor hadden we het 
strijdgewoel kunnen horen en de schansen van waaruit 
vooral de Kruispoort keer op keer werd aangevallen 
kunnen zien liggen. Net als de stadsmolens, die de bele-
geraars (malend ‘voor de prins’) moesten doen geloven 
dat Haarlem het zo nodig nog heel lang zou kunnen 
volhouden. In werkelijkheid was er na een poosje geen 
graankorrel meer binnen de stadsmuren en na zeven 
maanden verzet en isolatie was niet zozeer de wil van 
de Haarlemmers gebroken, maar resulteerde de angst 
voor nog meer hongerdoden in een overgave. 

De vergelijking met een stad als Mariupol is dan snel 
gemaakt en hoewel de gruwelen daar van een andere 
schaal en orde zijn, is die niet helemaal onterecht.  
Ten tijde van het beleg telde Haarlem een kleine  
19.000 inwoners en zo’n 2000 soldaten van buiten  
de stad. Na zeven maanden waren er daarvan zo’n  
3000 gestorven door strijd en ontberingen. Door de 
massale executies van militairen én burgers na de over-
gave kwamen er nog eens 2000 bij. Dat de uitputtings-
slag ook voor de belegeraars meedogenloos was blijkt 
uit hun verliezen want ook de Spaanse kant kende zo’n 
4000 slachtoffers.

Haarlem was niet de eerste stad die voor verzet tegen 
de Spaanse overheerser een zware prijs betaalde, maar 
de halsstarrige Haarlemmers zorgden in de eerste 
maanden van 1573 wel voor een keerpunt in de 80-ja-
rige oorlog. Hun volharding luidde definitief het einde 
van de Spaanse bezetting in en daarmee de eerste 
levenstekenen van het souvereine Nederland dat we nu 
kennen. Dat zou in de 450 jaar die volgden niet altijd vrij 
zijn, maar bleek wel dusdanig bestand tegen de grillen 
van de geschiedenis dat we inmiddels tot de welvarend-
ste en meest zorgeloze landen ter wereld behoren.

De oorlog een paar duizend kilometer hier vandaan is 
ook in ons leven en werken inmiddels voelbaar en zal 
dat vermoedelijk nog nadrukkelijker en ingrijpender 
gaan doen. Bij de financieel en anderszins kwetsbaar-
sten in de samenleving zorgt dat voor serieuze proble-
men en steun en begrip zijn daar op hun plaats. Dat veel 
anderen onder ons in de nabije toekomst wat gemak, 
luxe en zekerheid zullen moeten inleveren is een feit. 
Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar zal dat zonder 
morren doen. Het lijkt me een bescheiden prijskaartje 
voor de vrede en vrijheid waarin onze generatie heeft 
kunnen opgroeien en die we het jonge Oekraïne ook 
moeten gunnen.

De Rode Baron

Vaak bundelen MAAKers hun krachten. Zo hebben 
de MAAKers David (Veldtwerk) en Mark (Prefablab.
nl) een gezamenlijk een project gedaan. Een project 
waarbij de skills van beide partijen ontzettend goed 
van pas kwamen, want het was wel een uitdaging! 
Het maken van de plug&plee. 

Op het achter terrein van MAAK (de F-units) is per unit geen toilet 
of keuken aanwezig. In F-0.9 is MAAK Haarlem een pilot aan het 
houden voor het opknappen van deze bedrijfsunit. Om de kwaliteit 
van deze ruimtes te vergroten worden een aantal zaken aangepakt, 
zoals: een betrouwbare overheaddeur, daglicht, verbeterde isolatie, 
verwarming en een interne toilet-/pantryunit. Voor dit laatste zijn 
Mark en David ingeschakeld. 

De plug&plee 
Hans van Eeden (HER architecten) heeft het eerste ontwerp  
gemaakt voor deze mobiele toilet en pantry. Dit ontwerp heeft Mark 
omgezet in tekeningen waar de freesmachine van David mee kon 
werken. Daarnaast heeft Mark het laswerk gedaan en samen de 
hele unit in elkaar gezet. 
David: “Er is met het materiaal Corian gewerkt voor het keuken 
gedeelte en het sanitair. Corian is een massief plaatmateriaal. Dit 
wordt vooral ingezet in de badkamer en keuken, met name in de 
wastafels en keukenbladen. Corian is een non – poreus mate-
riaal dat daarom erg hygiënisch is. We hebben voor dit materiaal  
gekozen om zijn voordelen en we hadden dit ook nog liggen, we 
hebben dit dus gered uit de afvalbak. Corian is materiaal dat je 
goed opnieuw kunt gebruiken. Duur én duurzaam dus. Het gehele  
meubel is demontabel, omdat we niks hebben gelijmd, alles met 
slimme connectoren vastgezet. Zo kan het meubel weer helemaal 
worden hergebruikt, maar je kan deze eventueel ook uitbouwen, dus 
een modulair design. Er zit een sanibroyeur toilet in verwerkt, dus de 
ontlasting wordt op druk weggespoten door een flexibele afvoerpijp. 
We hebben plaatmateriaal gebruikt met twee lagen HDF geperst 
materiaal van een bepaalde hardheid en daartussen een laag mas-
siefhout van populier. Het is een relatief lichte houtsoort. Wij hebben 
gekozen voor een lichte non-toxische acrylverf. En we blijven bezig 
om de plug&plee nog groener te maken. Denk daarvoor bijvoorbeeld 
aan de ontlasting gaan hergebruiken voor grondstoffen.”

De specificaties van deze eerste plug&plee zijn:
Afmeting breedte 140 x diepte 220 x 250cm. 
Toilet, gootsteen, verlichting, afzuiging, kapstok, 220 volt, watertoe-
voer en -afvoer en vier keukenkasten.

Veldtwerk
David van der Veldt (44) woont in Haarlem met zijn vrouw (Simone) 
en zoontje (4). David is een van de eerste huurders bij de MAAKers. 
Samen met Rick, zijn broer, zijn ze in 2015 Veldtwerk begonnen. Hun 
werkstijl is grensverleggend en ze maken het onmogelijke mogelijk, 
daar gaan ze in ieder geval voor. Een van hun belangrijkste peiler is: 
circulariteit. Omgaan met afval dus. Als zij met een product gaan 
starten, dan beginnen zij eerst met een digitale tekening. Hier gaan 
ze in puzzelen, zodat ze precies weten hoeveel ze van iets moeten 
inkopen. Op deze manier gebruiken ze zoveel mogelijk van het ma-
teriaal en gooien ze dus zo min mogelijk weg. 

Prefablab.nl
Mark van der Raad (38) woont in Haarlem met zijn vrouw (Michelle) 
en 2 dochters (7 en 9). Mark huurt sinds september 2020 bij MAAK 
met zijn bedrijf Prefablab.nl. Prefablab bestaat nu ongeveer 1,5 jaar. 
De naam zegt het al, alles zoveel mogelijk van te voren bouwen,  
zoals dakkapellen, -opbouw, -uitbouw, -aanbouw, zodat deze op 
locatie snel in elkaar gezet kan worden. Het toekomstdoel van 
Prefablab.nl is het hele prefab-proces te gaan automatiseren. Een 
machine bouwen die kan lijmen, frezen etc. alles in een. Om straks 
bijvoorbeeld een dakkapel kant-en-klaar met een druk op knop uit de 
machine te laten rollen. 

Contact
Graag in contact komen met David/Mark en meer weten over  
Veldtwerk/Prefablab.nl? Ze zijn te vinden op het MAAK terrein,  
Oudeweg 91-95 (Veldtwerk unit E-0.3 en Preffablab.nl unit F-0.12). 

Veldtwerk / Prefablab.nl
David van der Veldt / Mark van der Raad
Oudeweg 91-95 (unit E-0.3 / F-0.12)
2031 CC Haarlem
06 50 92 46 32 / 06 24 28 19 26
david@veldtwerk.info / mark.vanderraad@gmail.com
www.veldtwerk.info

“Er zitten materialen in die we 
gered hebben uit de afvalbak 
en de wc wordt doorgespoeld 
met het gebruikte kraanwater.”

De plug&plee

Party & Eventsupport Noord Holland is de schakel  
tussen de klant en verhuurbedrijven. Wij bieden  
partijen als cateraars, gemeenten, bedrijven en 
eventbureaus totale ontzorging bij kleinschalige 
events, zowel tijdens het event als op voorhand. 
Waar aannemers bemiddelen tussen vakmannen  
en de klant, pakken wij deze rol in de evenementen- 
branche. 
 
Party & Eventsupport Noord Holland vult het gat op wat betreft 
het op- en afbouwen op evenementen, een taak die veel werk en  
kennis van materialen vraagt.
In overleg kunnen wij alles van A tot Z regelen, zodat de cateraar of 
weddingplanner zich beter en met meer focus op het eigen werk 

kan richten. Ook tijdens de partijen bieden we totale ontzorging,  
onder andere bij het debarrasseren of het bieden van onder- 
steuning bij het feest op de achtergrond. Ons doel is om samen te  
werken aan een geslaagd evenement en te zorgen dat alles soepel 
verloopt.
 
Ervaring in de branche
René van Vilsteren is de drijvende kracht achter Party & Event- 
support Noord Holland. Samen met Frank Broers heeft hij ruim 25 
jaar lang het Haarlemse familiebedrijf Broers Verhuur gerund. De 
twee waren gespecialiseerd in het verhuren van allerlei benodigd-
heden voor feesten en partijen; van bestek tot keukenapparatuur 
en biertaps. In 2021 is het verhuurbedrijf verkocht aan DCRT, die 
nu het bedrijf voortzet.

Gedurende de 25 jaar heeft René veel ervaring en kennis opgedaan 
en tevens een groot netwerk opgebouwd aan goede en ervaren  
mensen in de eventbranche. Nu zet René zijn expertise in om  
verhuurbedrijven als cateraars en eventbureaus te ontzorgen. 

Party en event support Noord Holland
René van Vilsteren
Nijverheidsweg 26, 2031 CP  Haarlem
06 55 10 61 13
info@partyeventsupport.nl
www.partyeventsupport.nl

Party & Eventsupport Noord Holland

Een feest om mee  
samen te werken



Circulaire &  
duurzame  
oplossingen:
Tip van een  
ondernemer
Om vanuit het ondernemerschap kansen te ontdekken 
en van elkaar te leren, startte Parkmanagement met 
een Commissie Duurzaamheid. De commissie bestaat 
uit vijf ondernemers die op een onderscheidende ma-
nier bezig zijn met duurzaam en circulair ondernemen. 
Tijdens de bijeenkomsten worden tips & tricks gedeeld. 

Vaste commissie deelnemers zijn Mathijs Vrijbloed van 
Vrijbloed Transport, Gerard Koelewijn van Easypers,  
Johan Reemer van Hilarius Haarlem Holland en Hans 
van Eeden, Her Architecten en initiatiefnemer van 
het MAAK terrein. Stan Verstraete, procesbegeleider  
Verduurzaming Waarderpolder bij Parkmanagement 
Waarderpolder, leidt de commissie. 

Het begint bij de kleine, praktische oplossingen
Duurzaam en circulair impact maken begint bij de  
kleine oplossingen. Johan Reemer toonde tijdens de 
rondleiding bij zijn bedrijf Hilarius zo’n “kleine” prakti-
sche, duurzame tip. Een tip die ook voor veel andere 
Waarderpolderbedrijven waardevol kan zijn!

“Ik heb in mijn opslaghal een kartonshredder neerge-
zet. Kartonnen verpakkingsmateriaal dat ik binnenkrijg, 
kan ik daardoor een nieuwe functie geven. In plaats van 
plastic opvulmateriaal, hergebruik ik een deel van dat 
karton wanneer wij onze pakketten verzenden.”

Heb jij bij jouw bedrijf ook zo’n duurzame toepassing, een 
tip of een idee? Deel hem via redactie@waardervol.nl  
en wij delen ‘m in een volgende editie met jouw collega-
ondernemers! 

Connectiviteit en de smartphones die wij daarvoor 
gebruiken zijn praktisch niet meer weg te denken 
uit onze samenleving. Met geavanceerde 
processen verlengt Molano de levensduur van  
deze apparaten tot het hoogst haalbare.

Mohamed, Noek en Laili startten in 2021 het in Haarlem gevestigde 
Molano, en bieden met dit bedrijf groene smartphone-oplossingen 
aan voor zakelijke gebruikers. Daarnaast is Molano een groothandel 
voor refurbished smartphones, die via geavanceerde classificatie-
methoden aan de juiste doelgroep worden aangeboden.

Molano pakt een probleem aan dat nauw verbonden is met onze 
moderne manier van leven: de productie van smartphones vervuilt.  
Tegelijkertijd zijn deze apparaten haast een essentieel onderdeel 
geworden van ons sociaal en economisch verkeer. Meer dan 95% 
van de Nederlanders gebruikt een smartphone om contact te  
onderhouden met diens naasten of collega’s, het nieuws te lezen 
of meer geavanceerde toepassingen zoals domotica. Om een brug 
te vormen tussen dit belang en de ernst van de klimaatcrisis, is het 
dus belangrijk om de ecologische voetafdruk van het smartphone-
gebruik zo minimaal mogelijk te houden.

Molano draagt hierin bij door de levensduur van een apparaat tot 
het uiterste te verlengen. Verschillende gebruikersprofielen hebben 
verschillende vereisten, en een apparaat dat voor het ene profiel 
niet geschikt is, kan dat voor een ander profiel wel zijn. Door het 
aanbieden van het apparaat in de juiste gradatie, kan het zodoende 
gebruikt tot het technisch niet meer functioneert. Voor sommige 
smartphones kan dit meer dan tien jaar zijn. Dat is een stuk minder 
uitstoot dan wanneer er elke twee jaar een nieuwe telefoon wordt 
geproduceerd voor een gebruikersprofiel dat eigenlijk ook wel met 
een wat ouder, gerenoveerd (refurbished) model uit de voeten kan.

Tappersweg 8N
2031 ET Haarlem
06 40 93 92 41
www.molano.nl
info@molano.nl

 Molano verlengt de levensduur van je smartphone

Een klimaatneutrale 
smartphone voor iedereen

Er is niets fijner dan op het water te staan en mee 
te gaan met de flow van de wind en het water. 
We vinden het te gek om onze passie te mogen 
overbrengen aan mensen die hier enthousiast 
over zijn! We zijn een middelgrote SUP, efoil en 
kitesurfschool. Van maart tot en met oktober zijn  
we actief op het water.

In Haarlem centrum geven we veel SUP lessen, tours en ook de 
kinderfeestjes op de mega SUP zijn erg populair! Met een vaste 
locatie in Haarlem Centrum achter het Dolhuys museum café zijn 
we overal dichtbij. Ben je hooked aan op het water peddelen met 
een SUP? We zijn ook een webshop en showroom en geven je 
graag advies. Een afspraak maak je via Whatsapp, onze deuren 
staan voor je open in de Waardepolder.

Niet alleen zijn we druk met suppen. Efoilen wordt ook elk jaar  
populairder. Efoilen, wat? Niet gek als je er nog nooit van gehoord 
hebt, het is een elektrisch surfboard met een foil. Hierdoor kan 
je boven het water surfen zonder wind of swell. Echt een unieke  
ervaring! Voor efoilen hebben we een vaste locatie in Amsterdam 
aan de Nieuwe Meer.

Kitesurfen doen we overal. We zijn een flexibele school en gaan 
met onze Kitebus de wind achterna. Veel zal je ons vinden in 
IJmuiden, Wijk aan Zee of Schellinkhout.

Ons kantoor en showroom is alleen open op afspraak. Benieuwd? 
Stuur ons een Whatsapp en kom langs!

Kiteflow en Supflow
Wateringweg 131
2031 EG Haarlem
+316 51 36 93 38
info@kiteflow.nl
kiteflow.nl / supflow.nl / efoilkopen.nl /  
efoilles.nl / supadventures.nl

SUP, Efoil en Kitesurf met Kiteflow en Supflow!

Mee met de flow  
van wind en water

Zwem!
Swim to Fight Cancer is een zwemevenement 
waar honderden enthousiaste zwemmers 
aan meedoen. Het doel is zoveel mogelijk 
geld op te halen voor kankeronderzoek en 
preventie via KWF Kankerbestrijding. 

De inschrijving voor Swim to Fight Cancer Haarlem is nu 
gestart. Er kunnen circa duizend zwemmers meedoen: 
jong, oud, sportief en minder sportief. Je kunt kiezen uit 
meerdere afstanden. Uiteindelijk is het doel om geld in te 
zamelen voor meer onderzoek naar kanker.

Swim to Fight Cancer Haarlem is op zondag 18 september 
2022. Het is de derde keer dat dat dit event in Haarlem 
wordt gehouden. 
Zwem je ook mee? Deelnemers kunnen zich inschrijven via: 
www.fightcancer.nl/event/swim-to-fight-cancer-haarlem/ 
doe-mee.
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Parkmanagement Waarderpolder werkt voor  
onder nemers aan een schoon, heel en veilig  
bedrijven terrein, een uitstekend vestigingsklimaat  
en een actueel dienstenaanbod van hoge kwaliteit. 

Hé, wat doe 
jij daar?

In deze rubriek spreken we iedere 
keer iemand aan die om wat voor 
reden dan ook de Waarderpolder 
bezoekt. We zijn benieuwd wat 
zij in de Waarderpolder doen 
en wat voor gevoel ze bij het 
gebied hebben. Deze keer spreekt 
Waardervol met Gerlande Huisman 
die bij Keramikos werkt.

Wie ben je en waar zijn we nu?
Ik ben Gerlande Huisman en werk al 17 jaar 
in de verkoop bij Keramikos, dé specialist 
in alles wat met klei te maken heeft. Kera-
mikos bestaat al 30 jaar en is sinds 1995 
in de Waarderpolder gevestigd. Wij leveren 
alle materialen en gereedschap, speciaal be-
doeld voor de keramist. Ik geef bijvoorbeeld 
voorlichting over de keramische ovens. Je 
werkt met hoge temperaturen van minimaal 
1000 graden om van klei keramiek te maken.

Waarom ben je in de 
Waarderpolder?
Om mensen te helpen en voor te lichten over 
dit vak. Klei is een heel duurzaam en natuur-
lijk product, waar je lang plezier van hebt. En 
er zijn zoveel toepassingen, zoals voor beel-
den of serviesgoed. Het lijkt soms wel een 
kleine cursus die ik geef. Zo leuk om te doen. 

Iedereen komt hier al enthousiast binnen, ze-
ker in ons nieuwe pand aan de Conradweg 
19. Het heeft een industriële uitstraling en 
een fijne lichtinval. Bovendien is alles gelijk-
vloers, wat handig is.

Keramikos is eigenlijk een familiebedrijf, 
want ook de kinderen van alle werknemers 
komen bij ons werken, zodra het mag. Dit 
werk wordt ze met de paplepel ingegoten, 
dus een ideale bijbaan.

Wat vind je de mooiste plek in de 
Waarderpolder?
Het Veerkwartier, want opeens zit je vanuit 
de drukte midden in de natuur. Het is een 
mooie plek, waar ik ook wel eens met vrien-
dinnen naar het strandje ga. Vroeger stond 
hier ook het circus. 

Wat mis je nog in de 
Waarderpolder?
Meer groen, dus groene daken, maar ook 
meer zonnepanelen op de daken van alle 
bedrijven. Wij hebben aan twee kanten een 
tuintje gemaakt bij de ingang. 

En ik wil een veiligere Oudeweg, want daar 
fiets ik dagelijks. In alle jaren dat ik hier werk, 
heb ik daar al zoveel ongelukken zien gebeu-
ren. 

Haarlem heeft een nummer #1 positie in de landelijke 
lijsten behaald. Maar, helaas gaat het om een topscore 
waar we niet vrolijk van worden. Haarlem is namelijk 
uitgeroepen tot de file-stad van Nederland. Eén van de 
wegen waar automobilisten extra lang stilstaan, is de 
Oudeweg in de Waarderpolder. 
 
De Industriekring Haarlem (IKH), belangenbehartiger voor de bedrijven 
in de Waarderpolder, pleit al jaren voor verbreding van de Oudeweg. Op 
dit moment wordt opnieuw campagne gevoerd om de situatie onder de  
aandacht te brengen bij de regionale politiek: 2x2 rijstroken voor de hele 
Oudeweg = betere doorstroming.
 
“De Oudeweg is cruciaal voor de bereikbaarheid van de Waarderpolder. 
Het bestemmingsverkeer komt in de knel door de groei van het doorgaand 
verkeer richting A9 of het centrum. Met name in de spits staat het vaak 
muurvast op de Oudeweg”, zegt de IKH. “Met de verdere afwaardering van 
de Amsterdamsevaart en Oostersingelgracht zal de komende jaren de druk 
op de Oudeweg alleen maar verder toenemen.”
 
De IKH pleit bij de gemeente voor een goede doorstroming op de hoofd-
routes zoals de Oudeweg. “Dat is noodzakelijk om een goed bereikbare  
stad te zijn. Behalve de doorstroming en verkeersveiligheid, is hier ook de 
bereikbaarheid van omliggende bedrijven in het geding”, aldus de IKH.

De oude weg is jaren geleden opnieuw ingericht. Daarbij is destijds al reke-
ning gehouden met mogelijkheid voor twee keer twee rijbanen op de gehele 
Oudeweg, brengt de IKH in herinnering. “Die noodzaak doet zich nu voor.” 
Daarom pleit de Industriekring Haarlem nu met een campagne voor het 
afmaken van de verbreding op de resterende gedeelten, zodat de doorstro-
ming verbetert.

https://industriekringhaarlem.nl

Niet meer in de file op de Oudeweg:
IKH pleit voor verbreding

Madelief Buijtenweg, een student die zich voor 
haar studie bezighoudt met landschapsontwik-
keling en milieu, heeft er een project van gemaakt 
om Schoteroog op de kaart te zetten. Daarvoor 
heeft ze contact met alle belanghebbenden in 
het gebied, zoals Staatsbosbeheer (eigenaar), 
Afvalzorg, Recreatieschap Spaarnwoude, Pavil-
joen Loef en Jachtvereniging Watervrienden. En 
ze maakte een korte enquête, doe je ook mee? 
Scan de QR-code onderaan dit bericht. 

Wat is Schoteroog?
Schoteroog, beter bekend als Teletubbie-land, 
is een groen gebied met bergen omzoomd door 
fietspaden en het water De Mooie Nel, een zijtak 
van het Spaarne. De bergen zijn afvalbergen, 
die bedekt zijn met speciale folie, met daarop 
1,5 meter schone grond. Het gebied sluit aan 

bij Spaarnwoude en is een veilige plek voor alle 
recreanten.  

Thermiek
Er is in Schoteroog bewust gekozen voor een ka-
rakteristiek Engels landschap zonder bomen, om 
de goede thermiek voor de watersporters in het 
gebied te behouden. De bedoeling is wel om het 
te ontwikkelen met meer groen, zoals struiken en 
zitbanken, waardoor het voor iedereen aantrek-
kelijker wordt om Schoteroog te bezoeken. 

Buitengebied van Haarlem
Je kunt natuurlijk naar de duinen of het strand, 
maar Schoteroog is veel dichterbij en gelegen in 
het buitengebied van Haarlem en het sluit mooi 
aan bij de Waarderpolder. Veel partijen zijn be-
trokken bij het gebied en er wordt hard gewerkt 

aan nieuwe ideeën om Schoteroog aantrekkelijk 
te maken voor recreanten, waaronder werkne-
mers in de Waarderpolder. 

Er lopen al projecten in het gebied en er wordt 
ook gedacht aan bijvoorbeeld een vaarverbin-
ding over De Mooie Nel als nieuwe en extra en-
tree voor recreatiegebied Spaarnwoude. Er is 
al een goede fietsroute vanuit de Veerplas naar 
Schoteroog. 

Enquête invullen
Om meer inzicht te krijgen in wat er nodig is om 
van Schoteroog een aantrekkelijker recreatie-
gebied  te maken, heeft Madelief een enquête 
gemaakt. Ze vraagt medewerkers in de Waarder-
polder om deze in te vullen; 
scan de QR-code en vul 
anoniem binnen 3 minuten 
de enquête in. Doe je ook 
mee?

Ontdek Schoteroog! 

Op een paar minuten fietsen of lopen van je werkplek in de Waarderpolder ligt 
recreatiegebied Schoteroog. We willen dit gebied graag onder de aandacht 
brengen bij iedereen die in de Waarderpolder werkt, want dit is een groene 
plek waar je naartoe kunt gaan. In je pauze, maar ook om al wandelend of 
fietsend een werkmeeting te houden. 


