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Waardervol sprak met Dave, surveillant bij de 
collectieve beveiliging Waarderpolder, en met  
Patrick, coördinator Mobiele Surveillance, over de 
beveiliging van het bedrijventerrein.

Wat doet een surveillant van 
de collectieve beveiliging 
Waarderpolder?
De collectieve beveiliging Waarderpolder is be-
doeld om het bedrijventerrein dag en nacht veilig 
te houden. Dave: “Wij surveilleren met de surveil-
lanceauto in alle straten op het business park. 
Iedere surveillant heeft een eigen aanpak, en we 
houden het ‘onvoorspelbaar’. Geen vaste routes 
met vaste tijden.”

Tijdens de dienst let de surveillant op verdachte 
situaties en personen. Wanneer het nodig lijkt te 

zijn, neemt de surveillant verder polshoogte. Het 
verschilt per nacht en per seizoen hoe vaak dat 
nodig is.

Wanneer een alarmmelding binnenkomt van een 
bedrijf dat het alarm heeft doorgeschakeld naar 
Alarmopvolging Waarderpolder, gaat de surveil-
lant direct naar dat bedrijf. De surveillant rijdt al 
in de buurt en is daardoor het eerst op locatie.

Patrick: “Maar de collectieve beveiliging heeft 
ook een preventieve en een ondersteunende rol.” 
Bij defecte straatverlichting of verkeerslichten 
maakt de surveillant bijvoorbeeld melding bij 
Parkmanagement. En bedrijven waar de surveil-
lant verbeterpunten voor de veiligheid consta-
teert, krijgen deze aandachtspunten via een brief 
gemeld. 

Een veilig business park creëer je 
samen. Daarom is goed contact met 
de ondernemers en de hulpdiensten 
van grote waarde.
Dave: “Tijdens mijn dienst spreek ik regelmatig 
even met een ondernemer. Ze zwaaien, ik stop. 
Als surveillant is het fijn om ook van onderne-
mers te horen wat zij in de Waarderpolder opmer-
ken. De ondernemers zijn de extra oren en ogen.”

Patrick: “Politie komt hier ’s nachts weinig. Ze 
weten dat wij ons werk goed doen. We werken 
erg goed samen. Wij hebben een direct nummer 
van de meldkamer. Daardoor is er snel politie ter 
plaatse wanneer dat wel nodig is.” 

Dave vult aan: “En dat werkt andersom net zo. 
Wanneer de politie een melding uit de Waarder-
polder krijgt, dan vragen ze mij om polshoogte te 
gaan nemen.”

Wat gebeurt er als de collectieve 
beveiliging Waarderpolder stopt?
Patrick: “Ik geef het drie maanden. Als mensen 
met slechte bedoelingen er lucht van krijgen dat 
er geen surveillance meer rijdt en dat de eigen 
meldkamer van een bedrijf een aanrijtijd van zo’n 
20 minuten heeft, dan is dat interessant voor ze.”

“En juist ook de algemene veiligheid en uitstraling 
gaat snel achteruit. Jongeren die hier lachgasbal-
lonnen nuttigen en troep achterlaten, ‘rondhan-
gen’ op grond van een ondernemer, vernielingen, 
noem maar op.” aldus Dave. “In de Waarderpolder 
kun je je nu dag en nacht veilig voelen. Dat veran-
dert wel als de collectieve beveiliging stopt.”

 Bij alarm of incident is de beveiliging van de Waarderpolder er als eerste

Dag en nacht een  
veilig gevoel

Elke avond, nacht en in het weekend surveilleert Alpha Security, het beveiligingsbedrijf 
ingehuurd door parkmanagement, de openbare ruimte in de Waarderpolder. De surveillanten 
van de collectieve beveiliging kennen de straten en bedrijfspanden op het business park als 
geen ander. Maar wat maakt een surveillant eigenlijk mee tijdens een surveillancedienst in de 
Waarderpolder?

Ben je benieuwd hoe de surveillanten hande-
len wanneer er sprake is van een verdachte 
situatie? Lees dan verder op de achterzijde 
van deze Waardervol voor de rest van het in-
terview met Dave.



De natuur staat voor ons centraal. Bij Gro-
wing Concepts houden we van handwerk 
en vakmanschap en gebruiken we zoveel 
mogelijk natuurlijke materialen. Alle pro-
ducten zijn gemaakt met zorg en liefde voor 
mens en omgeving. De materialen komen 
van dichtbij en worden ambachtelijk en lo-
kaal geproduceerd. 

Het inkopen van de mooiste planten staat 
aan de basis van onze creaties. Iedere plant 
heeft zijn eigen bijzondere eigenschappen 
en creëert een unieke sfeer. Daarom werken 
wij samen met de beste kwekers in Neder-
land en Denemarken. Zij beschikken allen 
over het MPS-certificaat, een belangrijk 
duurzaamheidskeurmerk.

Al onze producten worden lokaal gemaakt. 
Daarnaast werken we samen met een orga-
nisatie van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Zij vormen een waardevolle 
aanwinst voor ons bedrijf en geven ons de 
mogelijkheid om zowel professioneel als 
persoonlijk te groeien. Al het houtwerk voor 
onze interieuraccessoires is handgemaakt 
door een Haarlems ‘buurbedrijf’.

Growing Concepts is sinds 2021 ook trotse 
samenwerkingspartner van Trees for All. 
Deze organisatie zet zich in voor het planten 
van nieuwe bomen om onze CO2-uitstoot te 
compenseren. Door onze donaties dragen 
wij ons steentje bij aan een beter klimaat.

Growing Concepts
Tappersweg 18
2031EV, Haarlem
023 20 27 942
anoukpostuma2@hotmail.com
www.growingconcepts.nl 

Lokaal gemaakte, duurzame interieuraccessoires

Growing Concepts: voor  
een botanisch interieur!

Snel en veilig naar huis? 

Gebruik de 
Waarderweg!
De A. Hofmanweg is alleen bedoeld voor bestem-
mingsverkeer. Toch blijkt de weg erg populair bij  
automobilisten die vanaf de A9 richting Haarlem 
Noord rijden. Parkmanagement Waarderpolder  
ontving veel klachten van de ondernemers aan de  
A. Hofmanweg over hardrijdend sluipverkeer. Daar-
naast meldt de politie veel ongelukken op deze weg.

Het was dus tijd voor actie. Om de veiligheid voor 
verkeersdeelnemers te vergroten en overlast voor de 
bedrijven te verminderen, heeft gemeente Haarlem in 
afstemming met politie en Parkmanagement daarom 
een aanpassing gedaan aan de verkeersinstallaties. 

Sinds juni heeft het verkeer dat vanaf de fly-over 
A200 rechtsaf wilt slaan richting de A. Hofmanweg, 
langer te maken met rood licht. Weggebruikers die 
rechtdoor richting de Waarderweg rijden, kunnen nu 
juist rekenen op een betere doorstroom. Zo wordt het 
verkeer ontmoedigt om de ‘sluiproute’ te kiezen.

Het was de eerste week even wennen voor veel 
automobilisten. Er ontstonden tijdens de spits files 
voor het verkeerslicht rechtsaf. Mensen vroeg zich af 
of de maatregel daarom zou zorgen voor een veiliger 
weggebruik. Maar ondertussen lijken automobilisten 
goed door te hebben wat de bedoeling is. Gebruik 
de doorgaande Waarderweg, zo kom je het snelst én 
veiligst thuis.

Ondernemers op de A. Hofmanweg merkten direct 
het verschil: “Wat een rust in onze straat, de toe-
leveranciers kunnen nu rustig ons terrein achteruit 
indraaien. Voorheen kon dit niet, en parkeerden ze op 
de rijbaan. Wij kunnen na werktijd eindelijk weer veilig 
ons terrein verlaten, en snel ook. Ook de lange file bij 
het verkeerslicht Hofmanweg naar de Schoterbrug is 
weg. Kortom: wij zijn helemaal gelukkig.” aldus een 
van de ondernemers.

Oproep welkomsttas 
Waarderpolder
Bedrijven die zich nieuw vestigen in de Waarderpol-
der, krijgen een warm welkom. Ronald Straatman is 
contactfunctionaris bij Parkmanagement Waarder-
polder. Hij bezoekt het bedrijf om kennis te maken  
en om de ondernemer te informeren over het onder-
nemen in de Waarderpolder. Ook biedt Ronald de 
Waarderpolder Welkomsttas aan.

In de tas vind je meer informatie over de voorzie-
ningen en diensten van de Waarderpolder. De tas is 
daarnaast gevuld met kennismakingpresentjes van 
andere bedrijven.

Wijnkoperij Okhuysen heet de nieuwe ondernemers 
bijvoorbeeld een warm welkom met een mooi gevuld 
wijnkistje. De Haarlemse Bakker levert een vers- 
gebakken brood. Ruud Zander Schoonmaakbedrijf 
zorgt dat de ondernemer met gepoetste schoenen 
kan verschijnen. En QFC zorgt voor de tas.

Het zijn allemaal “goodies” om jouw bedrijf of  
product voor te stellen bij nieuwe Waarder- 
polderburen. Wil jij ook een klein welkom voor  
in de tas leveren? Neem contact op met Ronald  
via ronald@waarderpolder.nl

Met podcasting kun je mensen echt binden aan 
je merk, organisatie of bedrijf. De Podcast Fabriek 
helpt bedrijven en organisaties zoals die van jou 
een band op te bouwen via podcasts waar mensen 
naar willen luisteren.

Podcasts zijn op twee manieren krachtig in te zetten. Allereerst 
kan je echt verhalen vertellen. Wil je een project, traject of per-
soonlijk verhaal delen die kan inspireren en informeren? Dan kan 
dat bijna niet beter dan met een podcast.

Ook kan je een expertise-gedreven podcast maken. Hiermee kan 
je laten zien waar jouw organisatie goed in is en verdieping ge-
ven aan potentiele klanten of werknemers. Je kan thought leader 
worden op bepaalde onderwerpen. Je laat binnen je markt zien 
waarvoor mensen bij jou moeten zijn.

Wij zijn een strategisch bureau die al 2,5 jaar podcasts maken. We 
maken een concept en een strategisch plan, helpen bij de voor-
bereidingen, verzorgen de techniek en opname-begeleiding, mixen 
en monteren de podcast strak en verhalend af, publiceren je pod-
cast op allerlei platforms en ondersteunen bij je marketing.

We mochten al podcasts maken voor o.a. Ministerie van Binnen-
landse Zaken, Pensionfonds KLM, Gemeente Haarlem, Vluchtelin-
genwerk, RocketX, Grow en nog vele anderen.

Is een podcast wat voor jouw organisatie? Kan het helpen jouw 
doelstelling te bereiken? Laten we het eens uit gaan zoeken!

Podcast Fabriek
A. Hofmanweg 5A
2031 HB, Haarlem
06-40606057
info@podcast-fabriek.nl
www.podcast-fabriek.nl

 Mensen echt betrekken bij je bedrijf of organisatie

De Podcast Fabriek

Growing Concepts is ontstaan vanuit de wens om ieders interieur 
groener te maken. Een groene omgeving is niet alleen mooi en 
decoratief, maar maakt ook gelukkig. De natuur prikkelt de creativiteit 
en geeft je energie. Onze producten vergroten je woongeluk en zijn ook 
nog eens onderhoudsvriendelijk. Een duurzame ode aan de natuur!



Lucht, licht, geluid en temperatuur: overal is een sensor voor

TZO biedt complete service 
voor metingen

TZO is hét bedrijf dat sensors maakt om 
metingen te doen in stedelijke en buiten 
stedelijke gebieden. Ook worden er lo-
kale metingen verricht om de conditie van 
monumenten en andere gebouwen live 
te monitoren, maar er gebeurt meer… Zo 
bouwen ze op dit moment ook machines 
om zeewater om te zetten naar drinkwater 
en werken ze aan meer oplossingen voor 
problemen gerelateerd aan water en duur-
zaamheid.

Sensors en metingen
TZO biedt een complete service aan om 
metingen te doen voor bedrijven en ze 
ontwikkelen sensors op aanvraag. Ook 
gaan ze meer op de particulieren markt 
richten, daarom zijn ze nu aan het kijken 
hoe ze hun producten meer gebruiksvrien-
delijk kunnen maken. Men kan dan zelf de 
sensors plaatsen, en hun eigen metingen 
doen. Op de infrastructuur van TZO kan 
bijna elke sensor aangesloten worden. 
Denk hierbij aan, luchtkwaliteit-sensors 
waar bijvoorbeeld fijnstof, NO2 (stikstof-
dioxide) gemeten kan worden, maar ook 
licht, geluid, temperatuur, luchtdruk, lucht-
vochtigheid, regen, bodemvocht eigenlijk 
bijna alles. Met de huidige sensors waar 
de metingen mee gedaan worden, moet 

altijd iemand fysiek bij blijven, dat hoeft 
met die van TZO niet. Hun sensors kunnen 
in een gebied of een pand op allemaal ver-
schillende plekken neergezet worden. De 
metingen die dan gedaan worden kunnen 
vanaf de computer thuis of kantoor alle-
maal live bekeken worden, dit kan voor een 
periode zo lang als je wilt. De metingen zijn 
goed in een grafiek te zetten en kunnen 
daarom ook met elkaar vergelijken en de 
data kan zelf aangestuurd worden. Als er 
bijvoorbeeld grenswaardes worden over-
schreden kan er door een Early Warning 
System (EWS) een melding worden gege-
ven dat er een ingreep vereist is. Dit kan 
allemaal omdat alles geautomatiseerd is.

MAAK klimaattuin
TZO heeft een testopstelling in de klimaat-
tuin van MAAK geplaatst. Ze monitoren op 
dit moment in de tuin de luchtvocht, tem-
peratuur en luchtdruk. Met deze data kan 
je de tuin beter onderhouden, bijvoorbeeld 
wanneer moet je bewateren of snoeien. 
Maar ook kan je meten wat er in de lucht 
gebeurt nu met deze klimaattuin, want ze 
hebben ook een sensor op het achter ter-
rein geplaatst om zo data met elkaar te 
kunnen vergelijken. Deze sensors zijn ge-
koppeld aan een aantal gateways en deze 

weer aan The Things Network (open Lo-
RaWAN® network). Op het beeldscherm 
die achter het glas bij hun unit hangt kan 
je live meekijken. Of je kunt op de site van 
MAAK Haarlem (www.maakhaarlem.nl/
interviewserie-teun-en-eelco-tzo/) de sta-
tistieken bekijken. 

Fijnstof
In de toekomst gaat TZO zich o.a. meer 
verdiepen in fijnstofmetingen. De milieus-
traat, Treffers waar veel roest afkomt, de 
betoncentrale en de Oudeweg stoten hier 
in de Waarderpolder veel uit. Er vinden op 
dit moment nog geen metingen plaats in 
de Waarderpolder en daarom is het inte-
ressant om dit te gaan oppakken.
TZO is te vinden op het MAAK Haarlem ter-
rein Oudeweg 91-95 in unit E-0.2. 

TZO
Teun Zoetemeijer  
Oudeweg 91-95 (unit E-0.2)
2031 CC Haarlem
06 18 37 01 66
tzohaarlem@gmail.com

Afvalzak klaar?  
Prikken maar!
Zaterdag 18 september 2021 was het 
World Cleanup Day. De hele maand 
september werden er daarom wereldwijd 
door bedrijven en vrijwilligers acties 
georganiseerd om de natuur, het water 
en de straten afvalvrij te maken. Ook in 
de Waarderpolder werden initiatieven 
opgezet om het zwerfafval op het 
bedrijventerrein op te ruimen. 

Uiltje Brewing Company organiseerde bijvoorbeeld 
een zwerfafval opruimmiddag in de Waarderpolder: 
“We hopen op deze manier als bedrijf en merk bij te 
kunnen dragen aan een stukje positieve impact en 
bewustwording.” 

Waarderpolder parkmanager Kees Goedknegt denkt 
graag mee bij dit soort acties. “Parkmanagement 
is erg blij met deze mooie initiatieven. We denken 
daarom graag mee met de ondernemers. Uiltje 
Brewing had bijvoorbeeld materiaal nodig om 
deze dag te kunnen organiseren. Wij kunnen dan 
de verbinding leggen met Spaarnelanden, die de 
benodigde materialen in bruikleen heeft gesteld. 
Samen maken de bedrijven er dan een waardevolle 
middag van.”

De afval “hotspots”
Maar niet alleen in september wordt in de 
Waarderpolder gewerkt aan een schoon business 
park. Om de Waarderpolder het hele jaar schoon te 
houden, heeft Parkmanagement afspraken gemaakt 
met verschillende partijen. “Wij doen regelmatig 
schouwrondes in de Waarderpolder. Plekken waar 
veel afval ligt of onkruid groeit, de zogenaamde 
‘hotspots’, geven wij door aan Spaarnelanden. 
Spaarnelanden zorgt vervolgens dat het er weer 
netjes uit komt te zien.” vertelt Kees.

Parkmanagement stimuleert ondernemers ook om 
ook op eigen terrein goed rond te kijken.
Heb je op jouw terrein bijvoorbeeld een bak staan 
met oud verpakkingsmateriaal, piepschuim of ander 
afval? Zorg dat dit afval niet weg kan waaien. Samen 
zorgen we zo voor een schone omgeving.

Bij Bart en Tom, de eigenaren, vindt u wijnen uit 
alle uithoeken van de wereld, van de klassieke 
wijnlanden tot aan de minder bekende wijn 
producerende landen.

Maar voor alle wijnen geldt dat ze een uitstekende prijs- /kwaliteit-
verhouding hebben. Bij de heren van Zwagers Wijnimport vindt u 
wijnen die je niet in ieder standaard assortiment tegenkomt, alle 
wijnen die zij verkopen zijn door hen persoonlijk geselecteerd en 
goed genoeg bevonden om door een groter publiek ontdekt te 
worden.

Tegenwoordig verkopen ze hun wijnen vanuit hun vestiging in de 
Waarderpolder aan vele restaurants, wederverkopers en andere 
speciaalzaken, bijvoorbeeld: traiteurs, kaaswinkels, enzovoort.
Zwagers Wijnimport heeft ook een mooie selectie Biologische en 
Alcoholvrije wijnen. 

Sinds 2005 hebben beide heren Wijnhuis Ten Bilt, een prachtige 
wijnwinkel gevestigd in Santpoort-Noord. Daar hebben ze een 
mooi assortiment dat is samengesteld uit de eigen import en an-
dere parels die ze hier in Nederland inkopen. Vanuit hun winkel in 
Santpoort organiseren Bart en Tom twee keer per jaar een grote 
overzichtsproeverij. De eerstvolgende staat gepland op 20 en 21 
november aanstaande. Lijkt het je leuk om deel te nemen stuur 
dan even een e-mail naar info@wijnhuistenbilt.nl Voor meer infor-
matie over het assortiment en relatiegeschenken kunt u contact 
opnemen met info@zwagerswijnimport.nl

Zwagers Wijnimport
Tingietersweg 18
2031 ES Haarlem (Waardepolder)
0251 291 392
info@zwagerswijnimport.nl
http://zwagerswijnimport.nl/

Een begrip in Haarlem en wijde omgeving

Zwagers Wijnimport 25 jaar

maandag 6 september t/m 
zondag 7 november 2021
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In ruimte E-0.2 op het MAAK 
Haarlem terrein is het bedrijf 
TZO gevestigd. Daar zijn Teun 
en Eelco dagelijks te vinden. 
De sensors, gateways en het 
beeldscherm voor het raam 
trekken de aandacht. Teun 
(37) woont samen met zijn 
vriendin en twee kinderen in de 
prachtige Vijfhoek van Haarlem. 
Eelco (38) woont in Haarlem 
heerlijk vlak bij het station. Ze zijn 
beide zzp’ers en werken al jaren 
samen, zowel in de bouw bij 
de vochtbestrijding, als bij hun 
eigen onderneming TZO. 
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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. 

We beginnen in 1836. In dat jaar start tuinders-
zoon Hendrik Figee een klein timmerfabriekje 
voor pakkisten aan de Jansstraat in Haarlem. De 
pakkisten bekleedt hij met metaal. En juist die 
metaalbewerking wordt een steeds belangrijker 
onderdeel van zijn werk. 

Hendrik Figee was bijzonder geïnteresseerd in 
techniek. Na een bezoek aan de Wereldtentoon-
stelling van 1851 in Londen, gaat hij zich bezig-
houden met (stoom)machines. Zes jaar later 
richt Hendrik samen met drie zonen een machi-
nefabriek op aan de Leidse trekvaart. Ze herstel-
len daar ijzeren werktuigen. 

Beste kraanfabrikant ter wereld
Het bedrijf groeit door en breidt uit in de Waar-
derpolder. Figee bouwt daar onder andere 
stoomketels, repareert stoommachines en levert 
constructiewerk voor bruggen. In 1871 leverde 
Figee de eerste stoom gedreven hefkraan, een 
kraan met een hefvermogen van 500 kg. 

Figee groeit in de opvolgende eeuw uit tot een 
van de bekendste kraanfabrikanten ter wereld. 
Het bedrijf wordt overgenomen door de zonen, 
onder leiding van Hendrik Figee junior. Ondanks 
de sterke positie van Figee, is het geen makke-
lijke tijd voor het bedrijf. Figee neemt enkele an-

dere bedrijven over om mee te kunnen gaan in 
de veranderende marktvraag.

Helaas neemt het aantal opdrachten in de jaren 
‘80 terug. Het bedrijf gaat zich daarom meer 
richten op de ontwikkeling van drijvende kranen. 
En dáárin werd Figee een echt begrip. 

In 2000 verhuist Figee naar het Westelijk Haven-
gebied in Amsterdam. Daarmee komt een einde 
aan de productie van Figeekranen in de Waar-
derpolder. Maar het verhaal van Figee én een 
bijzondere fabriekshal blijven bewaard.

Figeehal 2
Sinds de bouw van de hal in 1927 is aan de bui-
tenkant bijna niets veranderd. De binnenzijde 
van het pand heeft wel een grote verandering 
ondergaan. De verbouwing van de hal startte in 
2010, en werd later onder nieuw eigendom afge-
rond in 2019. 

De plek waar ooit graafinstallaties, bruggen, en 
kranen werden geproduceerd, is nu een plek met 
stoere kantoorruimtes voor creatieve bedrijven 
met hun eigen vorm van productie. 

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 
deze mensen in de Waarderpolder 
doen en wat voor gevoel ze bij het 
gebied hebben. Deze keer spreekt 
Waardervol met Joost Rutte, 
oprichter van KOVI Koffiebranders 
(kovi.nl). 

Waar zijn we nu?
Op de A. Hofmanweg bij ‘concullega’ Simon 
Levelt voor een bijpraatmoment. Een schit-
terend familiebedrijf met een rijke historie en 
enorm veel koffie know-how. Een partij waar 
wij graag van leren!

KOVI koffiebranders heb ik dit jaar opgericht 
als duurzame en sociale microbranderij. Het 
idee van KOVI is een branderij als social enter-
prise, waar kwaliteit en duurzaamheid hoog in 
het vaandel staan, en waar we zorgen voor 
eerlijk werk voor mensen met een uitdaging 
op de arbeidsmarkt. Zoals statushouders, jon-
geren die langdurig werkloos thuis zitten, of 
mensen die na een burn-out weer aan de slag 
willen. Bij KOVI kunnen ze meewerken bij de 
productie, het inpak- en distributieproces.

Ik heb in de afgelopen jaren veel ervaring op-
gedaan bij het succesvol opzetten van duur-
zame en sociale projecten met lokale impact. 
Onze missie is dan ook om alle maatschappe-
lijk betrokken organisaties en consumenten 
in deze regio te voorzien van heerlijke en eer-
lijke koffie – lokaal gebrand en bezorgd.

Waarom ben je in de 
Waarderpolder?
In de Waarderpolder zijn een aantal zakelijke 
klanten van KOVI gehuisvest. Daarom ben ik 
hier regelmatig te vinden voor koffieleverin-
gen. Daarnaast zijn ook leveranciers van ons 
gevestigd in de Waarderpolder.

Wat vind je de mooiste plek?
De Nijverheidsweg. Deze weg doet zijn naam 
eer aan. De diversiteit van gevestigde bedrij-
ven en de levendigheid op straat geven mij 
een blij en energiek gevoel, het leeft daar 
enorm.

Wat mis je nog in de 
Waarderpolder?
Het is goed om te zien dat de verblijfskwali-
teit de afgelopen jaren is verbeterd hier. Wel 
mis ik nog een leuke plek voor een sociale mi-
crobranderij waar ook de zakelijke bezoeker 
terecht kan voor een kwaliteitskoffie. 
Dit is natuurlijk met een kleine knipoog. Mijn 
droom is over enkele jaren een leeg pand aan 
die mooie Nijverheidsweg te kunnen betrek-
ken. Dichtbij de bedrijven én de inwoners van 
de stad.

Sinds de collectieve beveiliging in de Waarder-
polder is ingevoerd, is het aantal inbraken bij 
bedrijven gedaald van zo’n 200 inbraken per 
jaar tot slechts vijf. Een enorme vooruitgang. 
Zoeken de surveillanten de hele nacht naar in-
brekers?

“We zijn gefocust op afwijkend gedrag. Stil-
staande auto’s met draaiende motor maar zon-
der de verlichting aan, groepjes die rond een be-
drijfspand hangen, mensen die sneller beginnen 
te lopen wanneer ze de surveillancewagen zien. 
Je ontwikkelt er een soort zesde zintuig voor.” 
vertelt Dave.

Onderneem je dan actie?
“We waken ook voor onze eigen veiligheid. Ik kies 
er daarom vaak voor om het gesprek vanuit de 
auto aan te gaan. Ik vraag vriendelijk wat de per-
soon komt doen. Uit de reactie maak je meestal 
genoeg op. Als het nodig lijkt, vraag je mensen 
het bedrijventerrein te verlaten.”

Dave vervolgt: “Maar in gevallen dat bijvoorbeeld 
een aanhouding nodig is, zoek ik vaak direct con-
tact met de meldkamer van de politie. Wij heb-
ben dan als surveillant een ondersteunende rol.”

Kun je een voorbeeld geven van een 
incident?
Dave: “Uiteraard, ik heb er genoeg. Kortgeleden 
reed ik bijvoorbeeld bij het terrein van Haarlem-
mer Stroom toen ik daar twee jongens zag die 

zich wat verdacht gedroegen. Vervolgens zag ik 
rook uit een container tegen het pand komen. 
Brandstichting in een container. Ik heb direct de 
politie gebeld. De jongens begonnen te rennen 
toen ze de surveillancewagen zagen. Ze vlucht-
ten de naastgelegen woonwijk in. De politie heeft 
ze aan de andere kant van de woonwijk opge-
wacht.”

“Surveilleren in de Waarderpolder is als een soort 
speurtocht” sluit Dave af.  “Ik ben hier als een vis 
in het water en ga met plezier op pad. Een nacht-
dienst surveillance is van 1.00 uur ’s nachts 
tot 8.00 uur ’s ochtends. Voor je het weet zit je 
dienst er weer op.”

De Waarderpolder heeft als één van de oudste Nederlandse 
industrieterreinen een bijzondere geschiedenis. Op diverse 
plekken ontmoeten het heden en verleden elkaar nog zichtbaar. 
Bijvoorbeeld bij Figeehal 2, het grote industriële pand aan het 
Spaarne. Welk verhaal vertelt dit bijzondere gebouw?

“Je ontwikkelt een zesde zintuig voor verdachte situaties”

Figee


