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WAARDERPOLDER

• + 100 jaar in gebruik

• 2.500.000 m2

• +/- 1.200 bedrijven

• + 15.000 werknemers

• 2011: beste 
geherstructureerde BT van 
Nederland

• 2015: beste 
geherstructureerde BT van 
de MRA



Historie (1)

• Jaren 90 behoefte aan herstructurering

• Grote bedrijven vertrokken 
• slechte bereikbaarheid

• goedkope arbeidsplaatsen buitenland

• Vervuilde kavels

• Gemeente → Bedrijven: werkgelegenheid

• Bedrijven → Gemeente: bereikbaarheid en veiligheid

• Drie dossier: ontstaan van samenwerking en parkmanagement



Historie (2)

• 2002 oprichting Collectieve Beveiliging Waarderpolder (CBW)

• Collectief van 200 toonaangevende bedrijven

• KG Parkmanagement als rentmeester  

• Collectiviteit op thema’s Schoon, Heel en Veilig

• Rentmeester → terreinbeheerder → parkmanager

• Basis parkmanagement diensten

• Nieuwe klanten CBW

• Schouwen

• Inventariseren contactgegevens

• (Digitale) nieuwsbrief

• Polderborrel

• 2007 KVO-B 

• 2009 oprichting Stichting Parkmanagement Waarderpolder (SPW) 



BIZ Waarderpolder

• 2012 BIZ Waarderpolder

• Collectieve beveiliging (en organisatie)

• Draagvlakmeting

• Alle ondernemers dragen bij aan beveiliging / geen free riders

• 2016 Verlenging BIZ Waarderpolder

• Periode 2017 - 2021

• Thema’s: veiligheid, kwaliteit en samenwerking



Organogram Waarderpolder



Enkele resultaten van samenwerken

• Veiligheid bedrijfsinbraken gedaald

• 2002: +200 inbraken 

• 2010: 30 inbraken

• 2017: 10 inbraken

• Subsidie succesvolle aanvragen bij provincie en Rijk 

• Schoterbrug naar Haarlem-Noord

• Fly-over naar N200

• Fietsbrug naar Figeeterrein

• Project Huisvestingscoach

• Project Beter op Weg

• Project Groene Connecties



Conclusie

• Succes: innige samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid

• Na fysieke maatregelen, nu focus op een goed 
ondernemersklimaat

• Parkmanagement = maatwerk

• Doe alleen datgene waar noodzaak toe is

• Doe alleen datgene waar de markt niet in voorziet

• Klassieke WP thema’s: werkgelegenheid, veiligheid en 
bereikbaarheid



Groene Connecties
door Parkmanagement Waarderpolder

Stan Verstraete

Projectleider Groene Connecties





Klimaatdoelstellingen vertalen naar 
bedrijventerrein Waarderpolder

Oktober 2016

Onderzoek naar microgrid platform voor bedrijven in de 

Waarderpolder



Klimaatdoelstellingen vertalen naar 
bedrijventerrein Waarderpolder

Reststromenonderzoek Waarderpolder



Medio 2017

• Kans voor vervolg via subsidieregeling Ondersteuning
Toekomstbestendige Werklocaties van de provincie

• Programma verduurzaming Waarderpolder



Drie doelen

Energiebesparing

Duurzame
energie-opwekGrondstoffen



Praktisch

• Duurzame verdienmodellen via samenwerking



Zon op bedrijfsdaken Waarderpolder



Praktisch
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Praktisch

• Duurzame verdienmodellen via samenwerking

• Energie-onderzoeken via Groene Envelop

• Bewustwording en kennis delen



Seminar: Méér waarde uit bedrijfsafval



Praktisch

• Duurzame verdienmodellen via samenwerking

• Energie-onderzoeken via Groene Envelop

• Bewustwording en kennis delen

• Energiebesparende maatregelen



Datalogger



Praktisch

• Duurzame verdienmodellen via samenwerking

• Energie-onderzoeken via Groene Envelop

• Bewustwording en kennis delen

• Energiebesparende maatregelen

• ‘Spin in het web’



Kansen voor de toekomst

• Gebruik van data mits slim toegepast
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• “C-District? C-Waarderpolder!”





Kansen voor de toekomst

• Gebruik van data mits slim toegepast

• “C-District? C-Waarderpolder!”

• Wind op land





Vragen? 

groeneconnecties@waarderpolder.nl




