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Goede Zaken wordt gepro-

duceerd onder redactionele 

verantwoordelijkheid van:

communicatieadviesbureau 

De Coalitie, Jaap Bonkenburg, 

Jaap Sluis & Johan Tempelaar. 

Tips en contact: 
goedezaken@decoalitie.nl. 

Volg ons ook op 

www.goedezaken.nu

Goede Zaken

 goedezaken

waarderpolder.nl

Goede Zaken is een commerciële uitgave, 

in samenwerking met de partners: 

.nu

Vandaag de derde themapagina van 

Goede Zaken over duurzaamheid 

en ondernemen, in het kader van de 

Week van de Duurzaamheid.

wo. 9 oktober
Budget diner
Ten minste Houdbaar Tot-themadiner, in 
kader van voedsel verspilling.
18.30-21.30 uur
Locatie: Nova College
  www.tht-diner.nl

do. 10 oktober
Vegetarisch diner
Ten minste Houdbaar Tot-themadiner,  
in kader van voedselverspilling.
18.30-21.30 uur
Locatie: Nova College
  www.tht-diner.nl 

ma. 14 oktober
Top 100 Haarlem
Over schuldenproblematiek van 
particulieren.
17.00-20.00 uur
Locatie: Koepelgevangenis
  www.t100haarlem.nl

di. 15 oktober
Zakelijke kansen op LinkedIn
Workshop van stichting Vrouw  
in Bedrijf.
19.30-21.30 uur
Locatie: De Plek ma. 21 oktober
  www.vrouwinbedrijf.nl

ma. 21 oktober 
Open Coffee Haarlem
Open inloop, ongedwongen netwerken 
met andere ondernemers.
10.00-12.00 uur
Locatie: Jopenkerk
  www.opencoffeehaarlem.nl
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Voor de complete zakelijke agenda van 2019: www.goedezaken.nu/agenda

 

V.l.n.r. Raymond Groenewegen (oprichter), Gé Groen (chef welzijn) en Bart Welp (technisch 

projectleider). 'We zoeken de verbinding met bedrijven met een missie die vergelijkbaar is 

met die van ons.'

Realisatie- en onderhoudsbedrijf KUUK richt zich op infra en groen voor be-
drijfsterreinen en openbare ruimtes. Het bedrijf biedt geen specifiek duur-
zaam product aan, maar onderscheidt zich in het doorzetten van duur-
zame thema’s in de gehele bedrijfsstructuur. Om de eigen CO2-uitstoot te 
compenseren, steunt het bedrijf Trees for All, en het eigen kantoor is 95% 
energieneutraal. 

Bijzonder is dat de duurzaamheidsmaatregelen ook voor de eigen werk-
nemers gelden: met persoonlijke coaching, trainingen en vers fruit in 
overvloed wordt vol ingezet op de fysieke en mentale gezondheid van het 
team. KUUK is een bewuste aannemer die anderen wil inspireren. Oprich-
ter en inspirator Raymond Groenewegen: 'Wij kijken voortdurend naar de 
meest haalbare, duurzame opties. Welke materialen kunnen we hergebrui-
ken? Welke machines vervangen we voor elektrische varianten?' 

KUUK werkt samen aan mooiere wereld 

'Als het zoveel regent als de laatste 
weken, dan blijven op wegen en fiets-
paden enorme plassen liggen', legt 
Stan Verstraete van Parkmanagement 
Waarderpolder uit. 'Het duurt soms 
uren voordat het water is afgevoerd 
naar het riool. Dat geeft overlast op 
straat. Door een overbelast riool zijn 
er vaak ook problemen in bedrijfspan-
den. Vergroening helpt daartegen.’ 

De eerste initiatieven voor vergroe-
ning in de Waarderpolder kwamen 
van Climate Matters, met extra be-
planting bij IKEA en een minipark op 
het MAAK-terrein. Ton Belderok van 
Climate Matters vertelt: 'Vergroening 
is meer dan waterberging. Het werkt 
ook luchtzuiverend, zorgt voor bio-
diversiteit, temperatuurdemping en 
een meer gezonde, prettige en pro-
ductieve werkomgeving.’ 

Trottoirs voor groen
Verstraete: ‘Met eenvoudige acties 
kunnen we behoorlijke stappen zet-
ten. Parkmanagement gaat samen 
met de gemeente ongebruikte trot-
toirs in de Waarderpolder vervan-
gen door groen. Met beheerder 
Spaarnelanden maakten we al een 
schouwronde om te kijken waar dat 

kan. Natuurlijk blijft er ruimte voor 
voetgangers. Bij de herinrichting van 
de Waarderveldweg laat de gemeente 
een wadi aanleggen. Dat is een regen-
waterbuffer, meestal een met grind en 
zand gevulde greppel of sloot waar 
water naartoe stroomt en langzaam 
in de bodem verdwijnt. Dat ontlast 
het riool en voorkomt overlast.’

‘Ondernemers kunnen zelf ook aan 
de slag. Tegels, klinkers of asfalt kun 
je vervangen door waterdoorlatende 
verharding. Parkeerplaatsen en fiet-
senstallingen zijn daarvoor vaak ge-
schikt. Naast de Figee fietsbrug heeft 
de BakkeRij, in samenwerking met Cli-
mate Matters, een hoek ingericht met 

planten en half-verharding. Je ziet 
daar precies hoe het werkt: na een bui 
zakt het water sneller de bodem in.’ 

Bomenbank
‘Het meest bijzondere plan voor ver-
groening van de Waarderpolder is 
een bomenbank’, zegt Verstrate. 'Er 
bestaat een herplant-plicht voor ge-
kapte bomen. Die willen we bunde-
len. Het idee is: bij kappen draag je af 
aan het bomenfonds en bedrijven die 
bomen willen planten op hun terrein, 
krijgen subsidie uit dat fonds. Bedrij-
ven die daarin interesse hebben, ver-
tel ik graag meer.’ 

  www.waarderpolder.nl

Vergroening voor waterberging Haarlem Business Park

Duurzame innovatie kan niet zonder businessmodel   
‘Duurzaamheid is méér dan milieu, na-
tuur en recycling. Het gaat erom dat je 
met de dingen die je investeert, zoals 
uren, geld, middelen en creativiteit, 
iets creëert dat blijft voortbestaan. Een 
professor vertelde me eens dat zijn 
grootste nachtmerrie was dat Petrus 
hem aan de hemelpoort zou vragen 
wat hij had gedaan in zijn leven en dat 
het antwoord was: 'Zó’n stapel papier 
geproduceerd'.’ 

André Kapitein werkt met zijn bedrijf 
KapiteinLabs aan praktische oplossin-
gen en producten vanuit bestaande 
technologieën. Zoals de luizenkam, 
die met behulp van plasmatechnolo-
gie zorgt dat luizen het loodje leggen 
zonder dat er water of chemicaliën ge-
bruikt worden. Ook andere parasieten 
die op mens of dier leven, zoals vlooi-
en, mijten en teken, kunnen zo worden 
bestreden. De toepassing gaat worden 
getest aan de Radboud Universiteit op, 
in eerste instantie, kippen en konijnen. 
Kapitein: ‘Dit biedt een oplossing voor 

luizenmoeders en eigenaren van huis-
dieren, maar ook voor de veehouderij. 
Denk aan de recente affaire, waarbij 
miljoenen kippen zijn afgemaakt om-
dat het giftige fipronil werd ingezet 
tegen de bloedluis.’ 

Impact maken
‘Als wij een project starten, gaat een 
groot deel van de financiering naar 
scholen en universiteiten. Komende 
periode hebben we drie promovendi 
gefinancierd en zijn er twaalf studen-
ten fulltime bezig aan onze projecten. 
Daarmee kunnen zij kennis vergaren 
en werken aan dingen die echt impact 
maken. Tegelijkertijd leiden we de 
mensen op die straks met de nieuw 
ontwikkelde techniek of producten 
gaan werken. Zo gaan studenten bij 
het Nova College Lab allerlei testen en 
proefjes doen. Bijvoorbeeld of je met 
behulp van plasma bloembollen kunt 
ontsmetten, zodat daar geen chemi-
caliën meer voor nodig zijn. Als het 
niet werkt, stoppen we het project. 

Als het wel werkt, komt er vervolgon-
derzoek op universitair niveau om te 
kijken hóe het dan precies werkt. Als 
dat proces iets oplevert, komen wij 
weer in beeld om apparatuur te ont-
wikkelen en te leveren.’

‘In de duurzame wereld is ‘geld’ vaak 
een vies woord. Maar duurzame inno-

vatie kán niet zonder businessmodel. 
Dat moet zitten in het product, niet in 
het proces. Anders is alles voor niets 
geweest als het proces is afgelopen. 
En als je product niet rendeert, is het 
weg en gaan er jaren aan werk en 
energie verloren.’ 

  www.kapiteinlabs.com 

André Kapitein: 'Als wij een project starten, gaat een groot deel van de financiering naar scho-

len en universiteiten. Komende periode hebben we drie promovendi gefinancierd.'

Stan Verstraete: ‘Ondernemers kunnen zelf ook aan de slag. Tegels, klinkers of asfalt kun je ver-

vangen door waterdoorlatende verharding.' 

THEMAPAGINA:
 

Duurzaamheid 
en ondernemen

The Lucky Ones
Morgen, op de dag van de duur-
zaamheid, gaat in Boom Chicago in 
Amsterdam de documentaire ‘The 
Lucky Ones’ in première. Daarin gaan 
acht duurzame ondernemers uit Ne-
derland, Duitsland en de Verenigde 
Staten in op alle uitdagingen die ze 
zijn tegengekomen op hun weg naar 
succes. Daarbij vertellen zij ook open-
hartig over de fouten die ze heb-
ben gemaakt en de tegenslagen en 
weerstanden waarmee ze te maken 
kregen. 

De documentaire is gemaakt door de 
Haarlemse filmmaakster Yara Han-
nema en Merijn Everaarts, oprichter 
van Dopper. Vanuit Haarlem werkte 
ook Camille van Gestel van WakaWa-
ka (lampen op zonne-energie) mee. 
De première is volledig uitverkocht, 
maar wie de documentaire wil zien, 
kan binnenkort terecht op de web-
site.

  www.theluckyones.eu

Ook een themapagina 
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RAP Fotografie - Ramon Philippo


