
Wat doet Parkmanagement Waarderpolder?  

Parkmanagement is door de gemeente Haarlem en de ondernemersvereniging IKH in 
2009 opgericht. Primaire doelstelling; collectief organiseren van de beveiliging van 
het bedrijventerrein.  
2017: naast collectieve beveiliging levert Parkmanagement dienstverlening aan 
ondernemers op gebied van stages, vastgoed, b2b, arbeidsmobiliteit en duurzaam 
economische ontwikkeling.  
 



Ambitie Parkmanagement Waarderpolder 

“Bedrijven uit de Waarderpolder ondersteunen bij de transitie naar het gebruik van 
duurzame energiebronnen en een circulaire economie.” 
 
Gem. Haarlem en IKH hebben een convenant gesloten (2016 – 2020) waarin onder 
meer is opgenomen dat Parkmanagement de organisatie is die het voortouw 
neemt wat betreft activiteiten gericht op duurzame gebiedsontwikkeling.  



Groene Connecties 

• Samenwerking met Zown (Alliander) 
• Doelstelling; naast elkaar gelegen bedrijven ondersteunen bij het zelfstandig 

opwekken van duurzame energie 
• Bedrijven vragen de Groene Envelop van Parkmanagement aan 
• Zown maakt scan van duurzaam opwekpotentieel, mogelijkheden tot uitwisseling 

en balancering 
• Scan geeft antwoord op welke besparingen mogelijk zijn 



Circulaire onderzoeken  

• Onderzoek onder 34 van de 100 maakbedrijven in de Waarderpolder (80% van 
het totale aanbod) naar mogelijkheden tot uitwisseling van reststromen.  

• Als gevolg van beperkte hoogwaardigheid van reststromen zijn geen matches 
bepaald 

• Wél kansen voor aantal ‘kleine’ stromen; bv…. 
• Aanbevelingen: 
1. inzetten op collectief aanbesteden van bedrijfsafval 
2. inzetten van een reststromencoach 
3. groene connecties verder faciliteren 

 
 



Komende periode 

Voorbereiding subsidie aanvraag bij Provincie N-H met als doelstelling;  
- peilen draagvlak bij ondernemers voor collectieve bedrijfsafvalinzameling 
- regie vanuit Parkmanagement Waarderpolder op de ontwikkeling van duurzame 
verdienmodellen die bedrijven helpen bij het terugdringen van de CO2 uitstoot.  
- bedrijven adviseren en ondersteunen bij het zoeken naar kansen voor specifieke 
materiaalstromen gericht op herwaardering van materialen.  
- opzet van een circulair expertisecentrum in de Waarderpolder bestemd voor 
bedrijven die hier kunnen werken aan nieuwe productiemethodes gebaseerd op 
circulaire principes 

 



Vragen?  

Door: Stan Verstraete, stan@waarderpolder.nl 
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