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wo. 4 december
Present Your Startup
Finale-avond met pitches en 
prijsuitreiking.
19.00-22.00 uur
Locatie: Philharmonie
  www.presentyourstartup.nl

vr. 6 december
ViB Borrel
Ook toegankelijk voor niet-leden Vrouw 
in Bedrijf.
16.00-18.00 uur
Locatie: Spaarne 66
  www.vrouwinbedrijf.nl

di. 10 december
AI voor ondernemers
Bijeenkomst MKB Haarlem over 
kunstmatige intelligentie.
16.30-18.00 uur
Locatie: Hotel Haarlem Zuid
  www.mkb-haarlem.nl

di. 10 december
Netwerkborrel
Sparkz Networking feestelijke 
netwerkborrel.
Vanaf 17.30 uur
Locatie: Wapen van Kennemerland.
  www.sparkznetworking.nl

do. 12 december
SO JONG Business
Eerste bijeenkomst nieuwe club voor 
jonge ondernemers.
20.00-22.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
  www.sociëteitvereeniging.nl

vr. 13 december
Workshop netwerken
Door DOCK werkt, onder leiding van 
Rob Wieleman.
19.00-22.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Alleman
  www.dock.nl
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De november-editie van de talkshow NV Haarlem, met veel verschillende 
gasten, was druk bezocht. Zo gaf Bart Soellaart, mede-eigenaar van het 
bijna 120-jarige Soellaart Outdoor & Wintersport, zijn visie op ondernemen 
en een goed lopende webshop. Anne-Marije Hogenboom, kersverse direc-
teur van Haarlem Marketing, werd voorgesteld en ging kort in op een aantal 
actuele zaken rondom haar organisatie. 
Sander van Weert maakte een prachtig filmportret van Valerie Vallenduuk, 
Linda Blankhorst (zie foto) van kinderopvang Op Stoom vertelde aan pre-
sentatoren Mariélle Beek (links) en Jaap Bonkenburg over haar bedrijf en 
Gerard Koelewijn legde uit waarom zijn refurbished deuren zo in trek zijn. 
Waarna wethouder Robbert Berkhout het podium betrad om te praten over 
de nieuwe economische visie van de gemeente Haarlem. Met als steuntje in 
de rug de uitslag van vier stellingen waarop de aanwezige ondernemers in 
de zaal konden reageren.

Talkshow NV Haarlem druk bezocht

Blijvende bereikbaarheid speerpunt voor Industriekring Haarlem 
Het wordt steeds drukker op de we-
gen in en om de Waarderpolder. Om 
te zorgen dat het bedrijventerrein be-
reikbaar blijft, zet de Industriekring 
Haarlem (IKH) zich in voor mogelijke 
oplossingen. 

Meer ruimte voor bestemmings-
verkeer Waarderpolder
Eén oplossing is de aanleg van een 
nieuwe afrit vanaf de A9, ter hoogte 
van Velserbroek naar de Westelijke 
Randweg: de Velserverbinding. IKH-
voorzitter Bruno Giebels: ‘Momenteel 
komt veel verkeer de stad in via de 
fly-over bij Oostpoort, om vervol-
gens door de Waarderpolder richting 
Haarlem-Noord, Velserbroek, Driehuis 
en Santpoort te gaan. In de ochtend- 
en avondspits zie je met name de 
Waarderweg en Oudeweg dichtlopen. 
En die spitsen groeien steeds dichter 
naar elkaar toe.’  

‘Dit vormt in toenemende mate een 
probleem voor de bereikbaarheid van 
de bedrijven, zowel voor personeel en 

bezoekers als voor laden en lossen. Als 
er een paar duizend huizen bijkomen 
in Oostpoort, zal dat probleem erger 
worden. Nu werkt het Rijk aan een 
impuls voor de A9 en het Rottepol-
derplein, een goed moment om dit 
meteen ‘mee te pakken’. Tussen aan-
halingstekens, want het is makkelijker 
gezegd dan gedaan. Maar wij zien de 
noodzaak snel op ons afkomen, voor 

bedrijven én inwoners. Omdat dit de 
Waarderpolder overstijgt, trekken we 
samen op met de Ondernemersver-
eniging IJmond, VNO-NCW en de ge-
meenten Haarlem en Velsen.’

Impuls openbaar vervoer en fiets
De ontwikkeling van het Oostpoort-
gebied is voor de IKH een ideale ge-
legenheid om van het treinstation 

ook een fiets- en busknooppunt te 
maken. ‘Het idee is om de perrons ‘om 
te klappen’, zodat het hele station iets 
westelijker komt te liggen. Met het 
doortrekken van de Waarderweg als 
fietspad en het creëren van een goede 
fietsoversteek bij de N200 krijg je een 
veel betere aansluiting met Haarlem-
Oost. In Schalkwijk wonen veel men-
sen die in de Waarderpolder werken, 

fietsen naar het werk wordt voor hen 
zo veel aantrekkelijker. Verder moet 
er een oplossing komen voor ‘the last 
mile’: de afstand van het station tot de 
bedrijven. We kijken naar betere voet-
paden en busverbindingen en zijn in 
samenspraak met het bedrijfsleven 
aan het verkennen of er op gezette 
tijden pendelbussen ingezet kunnen 
worden.’ 

Verbreden Oudeweg en Waarderweg
Een andere wens van de IKH is het 
‘afmaken’ van de Waarderweg en de 
Oudeweg. Giebels: ‘Die is op delen 
vierbaans, maar niet overal. Trek dat 
nou gelijk, dan stroomt het verkeer 
beter door en maak je sluiproutes als 
via de A. Hofmanweg overbodig. Het 
zijn allemaal grote projecten die niet 
in één dag gerealiseerd zijn, maar in 
de ogen van de IKH wel nodig om het 
vestigingsklimaat in de Waarderpol-
der aantrekkelijk te houden.’ 

 www.industriekringhaarlem.nl

Bruno Giebels: 'In de ochtend- en avondspits zie je de Waarderweg en Oudeweg dichtlopen. En die spitsen groeien steeds dichter naar elkaar toe.’ 

## 

De verkoop van kavels op Waarderpol-
der Haarlem Business Park was de af-
gelopen jaren een succes. Op het busi-
nesspark, in totaal 160 hectare, is nog 
acht hectare grond beschikbaar. Daar-
van is 4,2 hectare eigendom van de ge-
meente en 3,8 in particulier bezit. De 
vraag is nu: hoe ziet de toekomst eruit 
zonder beschikbare grond?

Stan Verstraete van Parkmanagement 
ziet een paar trends die een duidelijke 
richting aangeven. 'Weinig ruimte be-
tekent dat je er zuinig en zorgvuldig 
mee om moet gaan. Het is slim om de 
grond te verkopen aan bedrijven die 
een bijdrage leveren aan het bedrij-
venterrein en aan de stad.'

Op dit moment doet de gemeente 
Haarlem onderzoek naar de toekomst 
van de Waarderpolder. Wat moeten 
we doen om te zorgen dat de Waar-
derpolder over 10 jaar nog een toe-
komstbestendig bedrijventerrein is? 
Verstraete: 'Dan heb je het over het 
type werkgelegenheid en het soort 
bedrijven dat nodig is voor de stad. 
Maar, toekomstbestendig betekent 
ook dat je kijkt naar hoe we kunnen 

aansluiten bij de circulaire economie 
en bij de betekeniseconomie. Waarbij 
het voor bedrijven, naast economisch 
handelen, ook belangrijk wordt wat 
zij bijdragen aan welzijn en zingeving.'

Hub-functie
Verstraete: 'De Waarderpolder is 
steeds belangrijker voor de stad. Je 
ziet een stapeling van functies ont-
staan. Ten eerste werkgelegenheid. 
Voor de groeiende stad zijn veel ex-
tra banen nodig. Daarnaast krijgt het 
bedrijventerrein een hub-functie wat 
betreft mobiliteit. De Waarderpolder 
is de toegang tot de stad, waar van-

daan je met compacter en schoner 
vervoer de stad kan bevoorraden. 
De ligging tegen het centrum aan is 
ideaal.'

Een derde functie voor de Waarder-
polder ziet Stan Verstrate in energie. 
'Het businesspark kan zich ontwik-
kelen tot energieleverancier voor de 
stad. In potentie is er plek voor het 
opwekken van meer zon- en wind-
energie dan bedrijven voor zichzelf 
nodig hebben. Daar liggen nog grote 
kansen.' 

  www.waarderpolder.nl

Functies stapelen in Waarderpolder voor toekomst van de stad   

Stan Verstraete van Parkmanagement over de toekomst van Waarderpolder Haarlem 

Business Park: 'Weinig ruimte betekent dat je er zuinig en zorgvuldig mee om moet gaan.'
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