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Om ook op lange termijn een aantrekkelijk en toonaangevend bedrijventerrein 
te waarborgen, heeft de gemeente Haarlem onderzoek laten uitvoeren naar de 
toekomst van de Waarderpolder. Slimmer gebruik maken van de ruimte, verdere 
verduurzaming en inzetten op innovatie zijn de pijlers waarop verder moet wor-
den gebouwd. Voorwaarden daarbij zijn onder meer een goede bereikbaarheid en 
het blijvend splitsen van wonen en werken.

Het exclusief houden van de Waar-
derpolder voor bedrijven is één van 
de speerpunten van de Industrie-
kring Haarlem (IKH). Omdat de stad 
Haarlem tegelijkertijd behoefte heeft 
aan meer woningen, kwamen IKH en 
gemeente tot het compromis om ge-
durende tien jaar geen woningbouw 
in de Waarderpolder toe te staan, 
met uitzondering van het Oostpoort-
gebied. IKH-voorzitter Bruno Giebels: 
‘In dit onderzoek wordt nogmaals 
onderschreven dat het onverstandig 
is om wonen toe te staan in de Waar-
derpolder, ook ná die afgesproken 
tien jaar. Dat heeft enorme nadelige 
economische gevolgen.’ 

‘Gelet op de groei-ambitie van Haar-
lem, met 10.000 nieuwe woningen, is 
het zelfs noodzakelijk dat er banen bíj-
komen om de verhouding inwoners-
banen in Haarlem op peil te houden. 
Hier kan de Waarderpolder een zeer 
grote bijdrage aan leveren, als groot-
ste bedrijvenpark van de stad.' 

‘Om bij te kunnen dragen aan banen-
groei is het daarom van belang om 
naast het uitgeven van kavels slimmer 
gebruik te maken van de beschikbare 
ruimte, bijvoorbeeld door de hoogte 
in te gaan. Haarlem beschikt over 
een relatief hoogopgeleide bevol-
king die veelal buiten de stad werkt. 

Het realiseren van nieuwe, duurzame 
kantoorruimte in de Waarderpolder 
is daarom zeer noodzakelijk. Mooie 
voorbeelden zijn de geplande nieuw-
bouw van kantoorgebouwen aan de 
Oudeweg naast de Mercedes-dealer 
en het project Oostpoort. Ook al heeft 
het thuiswerken, met name de afge-
lopen maanden, een enorme vlucht 
genomen, we verwachten dat er nog 
altijd groei mogelijk is in dat segment.’

Kracht in diversiteit
‘Waar we als IKH altijd trots op zijn 
geweest, wordt in het onderzoek 
nog eens bevestigd: de kracht van de 
Waarderpolder ligt in de diversiteit 
aan bedrijven: maakindustrie, dienst-
verlening, handel, bouw en ga zo 
maar door. Daardoor zie je ook dat de 
impact van corona heel gebalanceerd 
is. Sommige bedrijven draaien omzet-
ten als nooit tevoren, anderen hebben 
het echt heel erg zwaar. Vanuit de IKH 

wil ik die laatste groep een hart onder 
de riem steken en mijn bewondering 
uitspreken voor wat ik zie aan creati-
viteit en inzet om overeind te blijven. 
Maar voor de Waarderpolder als ge-

heel toont het maar weer eens aan 
wat het belang van die diversiteit is.’

   Bekijk het hele onderzoek op  
www.industriekringhaarlem.nl

Banengroei Waarderpolder essentieel voor de stad  

Frisse blik en vernieuwende oplossingen 
Studenten van de opleiding Creative 
Business bij Hogeschool Inholland 
Haarlem gaan aan de slag voor on-
dernemers die, al dan niet als gevolg 
van corona, wel wat hulp kunnen 
gebruiken. Bijvoorbeeld rondom de 
toekomstbestendigheid van hun be-
drijf, het vinden van een nieuw ver-
dienmodel, het aanboren van andere 
doelgroepen of het opstellen van een 
exportplan. 

Creative Business is de ‘nieuwe’ naam 
van de opleiding Media & Entertain-
ment Management bij Inholland 
Haarlem. Nieuwe tussen aanhalings-
tekens, want de naamswijziging vond 
al twee jaar geleden plaats. ‘Dat was 
het gevolg van een koerswijziging 
binnen de opleiding’, vertelt Frank 
Schoutens, accountmanager Creative 
Business. ‘Het vak van media en enter-
tainment is in hoog tempo veranderd 
en de creatieve industrie is veel breder 
geworden. Social media, apps, video, 
blogs, influencers, evenementen, 
online marketing… Het zijn allemaal 
kanalen die in korte tijd toegankelijk 
zijn geworden voor iedereen en die 
enorme kansen bieden, met name 
voor ondernemers.’ 

‘Voor veel ondernemers geldt echter 

dat ze geen tijd hebben om daar-
mee aan de slag te gaan, geen fee-
ling hebben met nieuwe media of 
te veel gewend zijn om ’te doen wat 
ze altijd doen’. In dat geval kunnen 
zij hun vraagstuk bij onze studenten 
neerleggen, die daar met een frisse 
blik naar kijken. Zij gaan gedurende 
twintig weken zelfstandig in teams 
aan de slag en presenteren meerdere 
creatieve, vernieuwende oplossingen 
die direct uitvoerbaar zijn. Recent 
voorbeeld zijn de Vrijheidswandeling, 

ontwikkeld voor Stichting Bevrijdings-
pop, en City Marketing IJmuiden, waar 
onze studenten een mascotte voor 
hebben bedacht die ook daadwerke-
lijk is geproduceerd.’ 

Lerend netwerk
‘Voor onze studenten is het belangrijk 
dat ze direct in de praktijk aan de slag 
gaan en zich zo samen met docenten 
en het werkveld binnen een lerend 
netwerk kunnen ontwikkelen. Dat 
is ook belangrijk voor na hun afstu-
deren, omdat veel studenten ZZP’er 
worden en dus sterk afhankelijk zijn 
van hun netwerk. Van ondernemers 
hoor ik altijd terug dat ze het erg leuk 
vinden om met deze jonge doelgroep 
aan de slag te gaan, vooral omdat ze 
een andere kijk op de zaak hebben en 
komen met oplossingen waar zij zelf 
niet aan hadden gedacht.’ 

Vanaf september gaan de studenten 
in teams aan de slag met de binnen-
gekomen vraagstukken. Aanmelden, 
meer informatie en contact: 
frank.schoutens@inholland.nl 

   Kijk voor meer informatie over de 
opleiding Creative Business op:  
www.inholland.nl/cb.

Bruno Giebels: ‘De kracht van de Waarderpolder ligt in de diversiteit aan bedrijven.'
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Hotel & Chateau Marquette in Heemskerk wil met de opbrengst van een 
aandelenemissie de coronacrisis overleven. Directeur/eigenaar Erik Kuiper-
van den Berg vertelt aan Goede Zaken TV dat hij voor 500.000 tot 750.000 
euro aan certificaten verkoopt en zo structureel het financieel fundament 
van zijn bedrijf verstevigt: ‘Ik verlaag de schulden, bouw reserves op en ben 
in de toekomst minder kwetsbaar voor eventuele tegenvallers.’ 

Haarlemmer Erik Kuiper-van den Berg exploiteert sinds 2018 met zijn 
bedrijf Relaxed Hospitality Group (RHG) een restaurant, evenementenlo-
catie en een 65 kamers tellend hotel op het landgoed in Heemskerk. Om 
de corona-klap op te kunnen vangen kiest hij voor een radicale koerswijzi-
ging: ‘Met het oog op de toekomst wil ik mijn financieringslasten structu-
reel verlagen, reserves opbouwen en de organisatie stabieler maken. De 
aandelenuitgifte moet mij in staat stellen om zelf het stuur in handen te 
houden.’ Een certificaat kost 100 euro.   

  Het interview is te zien op: www.linkedin.com/company/goede-zaken

Aandelen in strijd tegen corona 

Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda

di. 23 juni
Goede Zaken TV
Interview met Erik Kuiper-van den Berg, 
van Relaxed Slapen & Vergaderen + 
Chateau Marquette.
Te zien via de openbare LinkedIn-groep 
  linkedin.com/company/goede-zaken

vr. 26 juni
Businesslunch
Inclusief zakelijk speeddaten onder 
leiding van Dany Hanush.
12.00-13.30 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
  www.societeitvereeniging.nl

ma. 29 juni
Open Coffee Haarlem
Open inloop voor ondernemers en 
zelfstandige professionals.
10.00 - 12.00 uur
Locatie: Birdy's Bar
  www.opencoffeehaarlem.nl

di. 30 juni
Webinar stage lopen
Vier kenmerken van succesvolle 
stagebedrijven.
10.00 - 11.00 uur
Gratis aanmelden:
   www.burobrand.nl

di. 30 juni
Goede Zaken TV
Interview met Ruud Meijer, projectleider 
Waarderpolder en coördinator onderne-
mers-spreekuur Gemeente Haarlem.
Te zien via de openbare LinkedIn-groep 
  linkedin.com/company/goede-zaken

wo. 1 juli
Sparkz Netwerkdiner
Netwerken, borrelen en dineren voor 
ondernemers.
18.00-23.00 uur
Locatie: Groenendaal
  www.SparkzNetworking.nl

De Beursvloer 
gaat digitaal

helphaarlemhelpen.nl

Frank Schoutens: 'Het vak van media en 

entertainment is in hoog tempo veranderd.'
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