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De Haarlemse vestiging van het Amerikaanse 
bedrijf is al 65 jaar in de Waarderpolder te vin-
den. Het hoofdkantoor besloot te investeren in 
de Haarlemse uitbreiding, omdat in Haarlem een 
forse groei van de vaccin-output werd verwacht: 
van 80 miljoen vaccinverpakkingen in 2019, naar 
120 miljoen dit jaar. De vaccingroei komt vooral 
door een grotere vraag vanuit opkomende mark-
ten zoals China. Door de verwachte groei was 
extra opslagruimte nodig waar vaccins gekoeld 
(tussen twee en acht graden) bewaard konden 
worden, maar ook nieuwe verpakkingslijnen en 
meer laboratoriumcapaciteit.

Plant Manager Falk Brocker: “Vanuit Haarlem ex-
porteert MSD geneesmiddelen en vaccins naar 
meer dan 140 landen, naast al het andere werk 
dat we hier doen. Alles bij elkaar werken we in 
onze Waarderpolder-vestiging nu met zo’n dui-
zend mensen aan de gezondheid van miljoenen 
mensen over de hele wereld.

De bouw
In de zomer van 2018 startten de werkzaam-
heden. Eerst werd in verband met mogelijk extra 
werk in verband met de Brexit een nieuw, tijdelijk 
lab ontwikkeld in een bestaand gebouw. Later 
ging één van de oudere gebouwen aan de Her-
ingaweg tegen de vlakte om ruimte te creëren 
voor een splinternieuw laboratorium. Tegelijker-
tijd werd gestart met de bouw van de nieuwe 
coldstore. Daarvoor moesten 680 palen in de 
grond, in de vloer werd 90.000 kilo betonstaal 
verwerkt en op het drukste moment werkten er 
zo’n 150 mensen aan deze klus, en dat allemaal 
middenin coronatijd! Het resultaat: een coldstore 
met 5.000 palletplaatsen en daarmee is het 
de grootste faciliteit voor het gekoeld opslaan 
van geneesmiddelen en vaccins van het gehele  
wereldwijde MSD-netwerk.

Ondertussen werd op het terrein ook verder ge-
werkt aan de uitbreiding van de vaccinfabriek en 
het nieuwe laboratorium. Eind 2020 waren de 

bouwwerkzaamheden buiten afgerond, waarna 
er binnen nog hard werd doorgewerkt aan het 
gereed maken voor productie en opslag. In-
middels zijn de nieuwe verpakkingslijnen en de 
nieuwe coldstore operationeel en is er ook een 
extra weg met rotonde aangelegd, zodat vracht-
wagens het terrein aan de achterkant via de Her-
ingaweg kunnen verlaten. Het nieuwe laborato-
rium moet eind dit jaar gereed zijn, waarna het 
megaproject wordt afgerond met de verhuizing 
van processen en mensen, van het Brexit-lab 
en het huidige lab – al 67 jaar gehuisvest in het 
oudste gebouw op de site – naar het nieuwe lab.

Uitbreiding biedt werkgelegenheid
De uitbreiding biedt ook werk aan tientallen 
nieuwe medewerkers. Aan het hekwerk van 
MSD aan de Waarderweg hangt al ruime tijd 
een groot spandoek met de uitnodiging om bij 
het geneesmiddelenbedrijf te solliciteren. Falk 
Brocker: Talent is hier altijd van harte welkom! 
Wij hebben een zeer divers aanbod van banen en 

stages, met vacatures voor techneuten en ver-
pakkingsoperators, maar ook voor kwaliteits- en 
veiligheidsprofessionals, managers, marketeers 
en nog veel meer. Kijk maar eens op de website 
Mooiwerkmsd.nl”. 

De toekomst
Eind april kondigde MSD de ambitieuze doelstel-
ling aan om de CO2-uitstoot van haar bedrijfs-
activiteiten in 2025 wereldwijd tot nul te reduce-
ren. Dat gaat het bedrijf o.a. doen door middel 
van innovaties in de bedrijfsvoering die efficiën-
tie verhogen en het gebruik van fossiele brand-
stoffen terugdringen. 

Ook worden er duurzame bouwnormen toe-
gepast. “In de Waarderpolder zagen we dit al 
werkelijkheid worden met onze nieuwe energie-
zuinige coldstore en de reductie van de hoeveel-
heid plastic in het verpakkingsproces”, zegt Falk 
Brocker.

Met de nieuwe capaciteit voor duurzame produc-
tie van de vaccins en geneesmiddelen zet MSD 
weer een mooie stap richting toekomst, voor 
mens én natuur. Falk Brocker: “Hier in de Waar-
derpolder dragen we met z’n allen gewoon bij aan 
een betere wereld. Daar mogen we trots op zijn!”

MSD werkt aan 
de toekomst

Al bijna drie jaar zie je aan de Waarderweg grote hijskranen, hopen zand, betonmolens  
en tientallen hardwerkende bouwvakkers. MSD, het grootste geneesmiddelenbedrijf van 
Nederland, breidt haar locatie in Haarlem fors uit.



Op de achterzijde van deze Waarder-
vol lees je over het nieuwe paviljoen 
van Het Veerkwartier en over de 
Mooie Boules locatie -inclusief 
horeca- die deze zomer haar deuren 
opent aan de Oerkapkade.

Maar de Waarderpolder heeft 
meer horecagelegenheden waar 
je terecht kan voor een kop koffie, 
lunch, borrel of diner. Ga vooral eens 
langs (of bestel) bij een van deze 
ondernemers, bij jou om de hoek!

Bakker Bart
Tappersweg 62
Ontbijt, lunch
Bij Bakker Bart kunt u alleen bestellen.
023 820 0586

Bakkerij van Vessem
Bingerweg 1
Lunch
023 527 1771

Bij Breek
Jan van Geunsweg 20
Koffie, ontbijt, lunch, borrel
023 532 4925

Budget Broodjes
Küppersweg 77
Lunch
023 534 4555

De Oerkap
Harmenjansweg 95 
Officieel nog nét bij de Waarderpolder
Lunch, borrel
www.oerkap.nl

FEBO
Fustweg 1B
Snacks
023 532 8646

Figee Café
Hendrik Figeeweg 3F
Koffie, Onbijt, Lunch
023 303 2723

Bij 3DMZ worden steeds 
vaker prachtige grote de-
signproducten 3D-geprint 
van 100% recycled kunst-
stof. Van design barkruk-
ken 3D-geprint van oude 
kunststof biervaten tot 
grote kunstobjecten voor 
in het straatbeeld. Samen 
met klanten en partners 
onderzoeken we in ver-
schillende trajecten hoe 
we een afvalstroom om 
kunnen zetten tot nieuwe 
producten die waarde toe-
voegen. 

Goed nieuws want dit betekent dat steeds 
meer bedrijven en producenten werken of 
denken aan het verduurzamen en beter recy-
clen van hun kunststof verpakkingen of rest-
stromen. Om dit te stimuleren organiseert 
3DMZ op 29 juni Supper Tuesday. Tijdens dit 
event daagt 3DMZ innovatieve ondernemers 
uit om de mogelijkheden tot hergebruik van 
hun eigen reststroom te onderzoeken. 

Digitale technologieën als 3D-printen, CNC 
frezen en plaatbewerking bieden nieuwe 
kansen voor recycling van kunststof rest-
stromen. 3DMZ heeft inmiddels jarenlange 
kennis en ervaring met het circulair inzet-
ten en hergebruiken van kunststoffen. Veel 
reststromen zijn geschikt als grondstof 
voor productietechnieken als o.a. XXL Ro-
botic 3D-printing. Tijdens het event infor-
meren we je graag over de mogelijkheden 
en onmogelijkheden.

 XXL Robotic 3D-printing met je eigen afvalstroom! 

Supper Tuesday bij 3DMZ 
op 29 juni 2021

Felyx biedt gedeelde elektrische brom-
scooters (45 km/h) en snorscooters (25 
km/h) op ritbasis aan, voor een vast tarief 
van €0,30 per minuut. Je vindt de scoo-
ters in de app en reserveert met één druk 
op de knop de dichtstbijzijnde scooter. 
Bij de scooter aangekomen ontgrendel je 
deze via de app om de huur te starten en 
te rijden. Je kunt de huur vervolgens op ie-
dere plek binnen het in de app aangegeven 
servicegebied weer beëindigen. Dit maakt 
felyx een flexibel alternatief voor andere, 
vervuilendere vervoermiddelen en de ideale 
oplossing voor ritten in en rondom de stad. 
 

Voor alle aangesloten bedrijven en werk-
nemers op Business Park Waarderpolder 
is er nu een gratis probeeraanbod beschik-

baar gemaakt: registreer je kosteloos in 
onze app met de code felyxwaarderpolder 
en krijg automatisch 45 gratis rijminuten. 
Deze minuten zijn tot 3 weken na registra-
tie gebruiken. 
 
Felyx for business
Felyx’ e-scooters zijn ook een uitstekende 
oplossing voor zakelijke ritten. Door het in-
zetten van een flexibele manier van reizen 
kunnen bedrijven hun leasebeleid herover-
wegen en een stap zetten richting duurza-
mer zakelijk vervoer. Bezoek de felyx for 
business website op felyx.nl of stuur een 
e-mail naar felyxforbusiness@felyx.nl voor 
meer informatie over de mogelijkheden. 

Felyx
Pilotenstraat 37
1059 CH Amsterdam
085 2080 470
felyxforbusiness@felyx.com 
https://felyx.com/nl/nl/felyx-for-business 

3D Makers Zone (3DMZ) is een unieke plek In de Waarderpolder waar met 
bedrijven en kennisinstellingen versneld wordt geïnno-veerd. Een Smart 
Industry Fieldlab vol met industriële 3D-printers, 3D-scanners, robotarmen 
en verschillende expertiseruimtes zoals de Blockchain Studio en het 
Smart Sensor & IoT Lab. Op 29 juni van 17.00 – 19.00 uur organiseert 3DMZ 
een Supper Tuesday event waarbij ondernemers tijdens een smaakvolle 
“Supper” aan de slag gaan met hergebruik van hun eigen reststroom. 

Maak nu gebruik van het gratis probeeraanbod met de code felyxwaarderpolder

Felyx breidt uit naar  
de Waarderpolder
Sinds kort zijn de elektrische deelscooters van felyx ook te vinden in 
de Waarderpolder! Met felyx reis je snel, comfortabel en duurzaam 
door Haarlem en omstreken. Je profiteert van alle voordelen van een 
elektrische scooter zonder last te hebben van de nadelen die kleven 
aan het bezit van een eigen scooter. 

EEN HAPJE  

VAN DE 
WAARDER-
POLDER

Benieuwd of je met 3DMZ iets gaafs kan 
maken met jouw kunststof afvalstroom?
Schrijf je in voor de Supper Tuesday-sessie 
“Reststromen” met op het menu:
- ��Nieuwe�kansen�voor�plastic�afvalstromen
- ��Huidige� mogelijkheden:� voorbeelden� en�

inspiratie uit de praktijk
- ��Futureproof;�toekomst�x�waar�liggen�uitda-

gingen?
- ��Hoe�komen�wij�van�reststroom�naar�bruik-

bare 3D-print grondstof (proces 3DMZ)
- ��Welke�reststromen�bied�je�zelf�aan?
Tijdens de sessie geniet je van een 
heerlijk diner verzorgd door een 
restaurant uit de regio. 

Reserveren 
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van  
jouw organisatie? Stuur voor meer informatie 
een reply naar hello@3dmakerszone.com. 

3D Makers Zone
Oudeweg 91-95
2031 CC Haarlem
085 750 04 33
www.3dmakerszone.com



Want als er daar wel eens een paar van 
overbleven waren die in een mum van tijd 
verkocht op Marktplaats. En dat zette hem 
aan het denken. Het detacheringsbureau 
van Rutger kreeg steeds minder aandacht 
en de knoop werd doorgehakt. De leren 
handgrepen kregen een eigen B.V. en de 
naam voor dit bedrijf: Wolkedewietje. 

Hergebruik
Rutger: “Wij richten ons op het hergebruik 
van meubels op diverse wijze. Wij zien 
graag in de lifestyle branche dat duur-
zaamheid meer gepromoot wordt. Dit kan 
zowel door een afgedankt meubelstuk 
een nieuw design te geven of een 
meubelstuk weer te pimpen door 
andere accessoires te gebruiken. 
Hierdoor krijgt een meubelstuk 
weer een hele nieuwe look. Wij 
maken gebruik van (vintage) leer 
dat (her)gebruikt wordt, afgekeur-
de steigerplanken die een prach-
tige nieuwe bestemming krijgen 
in je huis en waar we heel trots op 
zijn is onze eigen verf die zo goed, 
schoon en niet-schadelijk is dat 
je het, bij wijze van, kunt opeten... 
Ook bestellen we al onze materia-
len binnen Europa om er zo voor 
te zorgen dat het materiaal niet 
een te lange afstand hoeft af te 
leggen.” 

MAAK Haarlem
Na de start van Wolkedewietje in 2017 in de 
schuur naast hun huis, wordt het alsmaar 
drukker en drukker. Grote vrachtwagens 
denderen door de straat om materialen te 
lossen. En ook de ruimte wordt wat klein… 
de stap wordt gezet. Ze gaan op zoek naar 
een grotere werkruimte. Na een zoektocht 
komen ze in augustus 2018 uit bij MAAK 
Haarlem. 

Verdere groei
Het bedrijf van Rutger blijft maar groeien, 
in producten, maar ook in personeel. De tijd 
is weer aangebroken dat zij op zoek gaan 

naar een grotere ruimte. “Bij MAAK hebben 
we echt een ontzettend fijne en mooie tijd 
gehad. We zijn sinds onze start bij MAAK 
nu verviervoudigd. We waren echt een 
start-up toen we bij MAAK kwamen en we 
zijn nu een volwassen bedrijf geworden. 
Wij kijken terug op een mooie tijd bij MAAK. 
Ik weet nog goed dat een van de eerste ke-
ren dat wij aan het klussen waren in onze 
ruimte F-0.1, ‘MAAK Open’ was, hun jaar-
lijkse open dag. Dit was bij MAAK elk jaar 
en we wisten niet wat ons overkwam. Het 
was namelijk het jaar dat André Kuipers in 
een helikopter langskwam. Hij landde pre-
cies bij ons voor de deur. Mijn zoon was he-
lemaal fan van André Kuipers, dus zijn dag 
kon niet meer stuk.” 

Wolkedewietje is vanaf heden te vinden in 
de Waarderpolder op de Emrikweg 29 - 29a 
Haarlem. 

Wolkedewietje
Rutger van Dijk 
Emrikweg 29 - 29a 
2031 BT Haarlem
06 - 110 455 97
info@leren-handgreep.nl
www.leren-handgreep.nl

Okhuysen “topzaak” is en blijft het credo. 
Dit ziet men niet alleen terug in de kwaliteit 
van de wijnen, maar ook in het aanbod van 
gespecialiseerde cursussen en proeverijen 
op maat. 
Okhuysen voorziet particuliere klanten en 
(top)restaurants in het hele land altijd van 
passend persoonlijk advies, uitgebreide in-
formatie en een vergaande service.

Proeven tussen de stellingen
Het kantoor en de magazijnen van Okhuy-
sen zijn gevestigd aan de Küppersweg in 
de Waarderpolder. Hier kunt u van maan-
dag tot en met zaterdag uw vooraf opgege-
ven bestellingen ophalen. 

Tweemaal per jaar opent Okhuysen de ma-
gazijnen voor de grote overzichtsproeverij 
‘Proeven tussen de Stellingen’, waarbij het 
bedrijf erin slaagt om zowel haar wijnpro-
ducenten als haar klanten uit te nodigen 

voor een proeverij van formaat! Daarnaast 
organiseren zij verschillende proeverijen, 
zowel in de Waarderpolder als in de sfeer-
volle wijnkelders onder de winkel aan de 
Gierstraat in het centrum van Haarlem. 

Winnaar Ondernemersverkiezing 
Noord-Holland
Afgelopen mei won Wijnkoperij Okhuysen, 
naast haar plek bij de top-3 MKB Midden 
bedrijven, de publieksprijs van de Onder-
nemingsverkiezing Noord-Holland 2021. 
“Een ongelofelijk mooi gevoel dat zo veel 
mensen op ons hebben gestemd. Een gro-
tere erkenning voor ons bedrijf en alle men-
sen die hier werken kunnen wij ons op dit 
moment niet bedenken!”, aldus Xavier Kat, 
directeur van Wijnkoperij Okhuysen.

Bent u op zoek naar goede wijnen? 
Bel dan voor een persoonlijk wijnadvies of 
bestel direct en gemakkelijk online 
op www.okhuysen.nl. 

Wijnkoperij Okhuysen
Küppersweg 19 
2031 EA Haarlem
023 – 531 22 40
vineus@okhuysen.nl
www.okhuysen.nl

Van de keukentafel via MAAK naar een ruime plek aan de Emrikweg

Wolkdewietje

 Okhuysen, het best bewaarde geheim dat iedereen kent

Winnaar Publieksprijs 
Ondernemingsverkiezing 
Noord-Holland
Al meer dan 150 jaar staat 
Wijnkoperij Okhuysen garant 
voor prachtige kwaliteitswijnen. 
De zorgvuldig geselecteerde 
wijnen komen van over de hele 
wereld, van klassiek Frankrijk 
tot vernieuwend Nieuw-
Zeeland. Bij deze selectie wordt 
gelet op kwaliteit, duurzame 
productie en een uitstekende 
prijs-kwaliteitverhouding. Het 
overbrengen van de liefde voor 
wijn is wat het team drijft. 

Rutger van Dijk (36) is woonachtig in Santpoort-Zuid samen 
met zijn vrouw Dewi en hun zoon (9) en dochter (6). Begonnen 
is het allemaal aan de keukentafel in juli 2017. Meubels opkappen 
en klussen, iets waar Rutger al hobbymatig vaak mee bezig was. 
De meubels werden steeds vaker naast een likje verf ook gepimpt 
met stoere handgrepen, leren handgrepen om precies te zijn. 
En die handgrepen werden een daverend succes. 

EEN HAPJE  VAN DE WAARDER-POLDER

Joosies
Fustweg 1c
Koffie, lunch
023 583 4919

Jopen Tap Room
Emrikweg 21
Lunch, borrel
023 533 4114

Koffiehuis de Nijverheid
Nijverheidsweg 3
Koffie, lunch
023 532 7272

Lunch Waarderpolder
U heeft ze waarschijnlijk al eens zien 
rijden: de lunchwagens van Lunch 
Waarderpolder!
Lunch
023 534 2467

Paviljoen Loef
Mooie Nelpad 5
Koffie, lunch, borrel, diner
+ 31 6 4144 8988

Sea Cottage
J.W. Lucasweg 1
Lunch
023 534 3269

SMAAK
Oudeweg 91-95
Koffie, Lunch, Borrel, Dagmaaltijd
023 205 0216

TOLK about FOOD
Tappersweg 3
Lunch, Diner 
Bij TOLK about FOOD kunt u alleen 
bestellen.
023 737 0409

Kijk op de pagina’s van deze 
horecaondernemers voor meer 
informatie over de openingstijden  
en het aanbod. Eet smakelijk!

De redactie van Waardervol heeft 
geprobeerd alle openbare horeca-
gelegenheden te benoemen. Mocht uw 
locatie er onbedoeld niet bij staan, dan 
bieden wij op voorhand onze excuses aan.
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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. 

De overheid stimuleert bedrijven 
om te kiezen voor duurzame 
oplossingen. Maar waar liggen de 
kansen om te verduurzamen? En 
bespaar je dan ook daadwerkelijk 
geld? Bedrijven in de Waarderpolder 
kunnen kosteloos een op maat 
gemaakt adviesrapport ontvangen.

Bedrijven kunnen zich tijdelijk aanmelden voor 
een gratis energiescan (t.w.v. €375,-) uitgevoerd 
door het gespecialiseerde bureau Klimaatroute. 
Aan de hand van deze scan wordt bekeken wel-
ke maatregelen het bedrijf kan nemen om ener-
gie te besparen. Klimaatroute stuurt je daarna 
een adviesrapport. Ook staat Klimaatroute 
daarna een jaar lang gratis voor je klaar met 
begeleiding en advies. Wanneer je vragen hebt 
of hulp wilt bij het aanvragen van offertes, dan 
helpt deze organisatie je verder op weg.

Tevreden reacties
Zo’n 25 bedrijven uit de Waarderpolder hebben 
de energiescan al laten uitvoeren. Het levert en-
thousiaste reacties op bij de ondernemers. 

Het bedrijf ASN Autoschade Vermaire aan de A. 
Hofmanweg is een van de bedrijven die de ener-
giescan aanvroeg. “De verlichting binnen en aan 
de buitengevel hadden we al vervangen voor 
ledverlichting met slimme regeltechnieken. 
Onze apparatuur werkt grotendeels op elektri-

citeit, en voor zonnepanelen zijn we in gesprek 
met Parkmanagement.” vertelt de general ma-
nager van ASN Autoschade Vermaire. 

Voor de volgende stap vroegen zij de energies-
can aan. “Dat verliep vlot en we zijn goed gehol-
pen. Na een uitgebreide ronde door het pand en 
een gesprek over de mogelijkheden, ontvingen 
we een uitgebreid adviesrapport. Daarin stonden 
de adviezen uitgewerkt, bijvoorbeeld over het iso-
leren van de leidingen, zonnepanelen, en waar we 
op moeten letten bij een nieuw energiecontract.” 

Het bedrijf raadt de energiescan ook aan voor 
andere bedrijven: “De verwachtingen van de 
energiescan zijn waar gemaakt, dit is zeker 
goed.” aldus de manager.

De gratis energiescan wordt mogelijk gemaakt 
door de Omgevingsdienst IJmond en een subsidie 
van de Provincie Noord-Holland.

Wil je jouw bedrijf ook aanmelden voor een 
gratis energiescan? Neem contact via 
info@klimaatroute.nl of 020-7009438.

Hé, wat doe 
jij daar?

In deze rubriek spreken we iedere 
keer iemand aan die om wat voor 
reden dan ook de Waarderpolder 
bezoekt. Wij zijn benieuwd naar wat 
deze mensne in de Waarderpolder 
doen, en wat voor gevoel zij bij het 
gebied hebben. Deze keer spreekt 
Waardervol Björn Koster, mede-
eigenaar van Mooie Boules Haarlem. 

Waar zijn we nu?
Bij Mooie Boules Haarlem. Wij zijn een van de 
nieuwe huurders bij Haarlemmer Stroom.
Mooie Boules Haarlem is een combinatie van 
horeca en activiteit. Denk aan een potje jeu de 
boules met mooie gerechten en dranken van 
lokale ondernemers. 
Daarnaast kun je hier terecht om bordspellen 
te spelen, er komen karaoke units, grote jenga 
en schaakspellen en social darts. Het wordt 
een soort speeltuin voor volwassenen.

Waarom ben je in de 
Waarderpolder?
We hadden al enige tijd ambitie voor een ves-
tiging in Haarlem. Het is een ontzettend fijne 
stad. Toen kwam dit pand op ons pad. Zo’n 
mooie kans konden we niet laten liggen. 
Op 3 mei vond de sleuteloverdracht plaats met 
projectontwikkelaar Lingotto. We zijn daarna 
gestart met het bouwen van alle benodigde 
voorzieningen. Hier zijn we nog druk mee be-
zig, maar in juli zijn we open voor gasten!

Wat vind je de mooiste plek?
Ik ben nog niet zo bekend in de Waarderpol-
der. Maar wij zijn in ieder geval heel blij met 
deze plek. Haarlemmer Stroom heeft veel his-
torie, de plek waar licht en warmte werd op-
gewekt. We zitten met onze locatie nét buiten 
het centrum, zo ben je toch even weg uit de 
drukt. Je kijkt op ons grote terras uit over het 
water en richting de stad. Alles op deze plek 
geeft je het vakantiegevoel.

Wat mis je nog in de 
Waarderpolder?
Nou, we hebben veel en goed contact met 
onze buren en andere huurders. Hieruit kwam 
naar boven dat er altijd wel een gemis was qua 
horeca, het werd al jaren beloofd maar nooit 
kwam er iets. Wij zijn nu druk bezig om bij te 
dragen aan een evenwichtige invulling van dit 
terrein, door ook buiten kantoortijden optimaal 
gebruik te maken van deze schitterende plek.
Mooie Boules is er voor vrienden, door vrien-
den. Het wordt een gezonde mix van mensen. 
Een plek voor een leuke borrel of een bedrijfs-
uitje met collega’s, maar ook een plek om met 
vrienden en familie naartoe te gaan. 

Aan de rand van de Waarderpolder 
ligt het prachtige natuurgebied 
Haarlem Veerplas. Met wandelpaden 
langs het water en tussen het groen 
is de Veerplas een fijne plek voor een 
wandeling. Of voor koffie (met heerlijke 
kaneelbol!) lunch, borrel of diner bij het 
bijgelegen restaurant Het Veerkwartier.

De Veerplas wordt gezien als het ontvangstge-
bied van Spaarnwoude. Komende jaren werkt 
het recreatieschap Spaarnwoude daarom aan 
het nóg aantrekkelijker maken van het gebied. 
Een betere verbinding met het station, betere 
wandelroutes en nieuwe sport- en speelvoorzie-
ningen vormen onderdeel van de plannen. 

Nieuw paviljoen voor Het Veerkwartier
Merel Janssen, eigenaresse van buitenplek Het 
Veerkwartier, is nauw betrokken bij het project. 
Want onderdeel van de transformatie aan de 
Veerplas is een nieuw paviljoen.

“In oktober 2022 breken we het huidige pavil-
joen af, en bouwen we het nieuwe pand op.” 
vertelt Merel. Het nieuwe paviljoen wordt o.a. 
gebouwd van hout, zand en gras. Circulair en 
natuur inclusief. Het paviljoen is te gast in de 
natuur en legt de verbinding in het gebied.

Comfort voor de zakelijke bezoeker
Het nieuwe paviljoen wordt daarnaast een aan-
trekkelijke plek voor de zakelijke markt. Merel: 
“Het Veerkwartier is nu heel klein. Het is een 
beetje creatief houtje-touwtje. Dat heeft z’n 
charmes, maar voor de zakelijke bezoeker is dat 
soms lastig.”

Het nieuwe Veerkwartier wordt een combinatie 
van creativiteit en comfort. “Het wordt – net als 
nu - een plek voor goede gerechten en mooie 
wijnen. Maar straks met multifunctionele ruim-
tes die gescheiden kunnen worden, waardoor er 
afgesloten ruimte is voor zakelijke vergaderin-
gen of lunches en diners.” En niet te vergeten 

een buitentheater voor het geven van work-
shops of presentaties. 

Voldoen aan de behoeften
De ambitie van de horeca onderneemster en 
het recreatieschap is groot. Ze willen zo goed 
mogelijk voldoen aan de behoeften van de om-
geving. Zowel in horeca als in vrijetijdsbeste-
ding. Een multifunctioneel buitentheater: voor 
voorstellingen en presentaties. “We zijn met di-
verse ondernemers in gesprek voor activiteiten 
rondom de Veerplas. Bijvoorbeeld een yogales-
sen, sportgelegenheid en een speeleiland voor 
jong en oud.” 

Maar ze horen ook graag de ideeën van de me-
dewerkers uit de Waarderpolder. Via een formu-
lier op de website www.veerkwartier.nl kun je je 
mening geven.

In 2023 staat het nieuwe paviljoen klaar voor 
bezoek. “Het is heel spannend.” vindt Merel. 

“Maar ik moet zeggen: als er één plek is waar ik 
dit aandurf, dan is het wel aan de Veerplas: de 
mooiste buitenplek van Haarlem. 

Het Veerkwartier
A.Hofmanweg 62 
2031 BL Haarlem 
023 583 43 77
info@veerkwartier.nl 
Voor actuele menu & openingstijden  
kijk op onze website www.veerkwartier.nl.

 Kom, naar buiten! 

Een rondje veerplas 

Bedrijven reageren enthousiast  
op de gratis energiescan


