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Voor bedrijven die simpel en snel ener-
gie willen besparen, heeft Parkma-
nagement Waarderpolder een slimme 
tool beschikbaar: de datalogger. Hier-
mee krijg je inzicht in de werking van 
je klimaatinstallaties. Die kennis kun 
je inzetten om geld en energie te be-
sparen.

‘Samen met de omgevingsdienst 
ODIJmond, kunnen we deze tool 
gratis aanbieden aan bedrijven op 
Waarderpolder Haarlem Business 
Park’, vertelt Stan Verstraete van Park-
management. ‘Verwarm je ruimtes 
waar geen medewerkers zijn? Gaan 
je CV en airco op tijd uit of pas ruim 
na sluitingstijd? Laat ons de datalog-
ger plaatsen en je ontvangt gratis een 
rapport met verbeter-voorstellen.’

Een mooie besparing 
Rens van Waes heeft ervaring met de 
datalogger. De EHS Director bij me-
dicijnfabrikant Teva - met een grote 
vestiging in de Waarderpolder - was 

blij met de resultaten. ‘Het rapport 
bevestigde ons vermoeden dat de 
klimaatinstallatie in een kantoorge-
bouw altijd 100% draaide. We kunnen 
een mooie slag maken door de inre-

geling te verbeteren. De cijfers gaven 
de doorslag om het daadwerkelijk te 
doen.’
‘We zijn nu een oplossing aan het uit-
werken waarbij de installatie minder 

hard draait als er nauwelijks mede-
werkers aanwezig zijn (bijvoorbeeld ’s 
nachts), waarbij we ook rekening hou-
den met de minimale ventilatie-eisen 
om onze medewerkers te bescher-

men tegen corona. Beter inregelen 
levert een mooie besparing op, ook in 
CO2-uitstoot.’

Tien dagen
Hans Tegelaar van ODIJmond plaatst 
de datalogger op afspraak voor 10 da-
gen bij bedrijven en stuurt na afloop 
de analyse en aanbevelingen. ‘De da-
talogger meet de temperaturen van 
onder andere de CV-leiding, de koel-
installatie en de temperatuur van de 
lucht uit de luchtbehandelingsinstal-
latie. De gegevens van de datalogger 
laten je direct zien waar je makkelijk 
energie en geld kunt besparen.’

Vraag gratis aan
De ODIJmond kan de datalogger 
‘covid-proof’ installeren, op een 
moment dat het jou het beste 
uitkomt, bijvoorbeeld in een 
pauze of buiten kantoortijden. 
Vraag een gratis meting met de 
datalogger aan via 
stan@waarderpolder.nl

Snel en eenvoudig besparen dankzij de datalogger

De sensoren van de datalogger meten de temperaturen van onder andere de CV-leiding, de koelinstallatie en de temperatuur van de lucht.

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

wo. 7 oktober
Goede Zaken TV
Interview met Alain Timmers,  
Haarlemse ondernemer.
Te zien via de openbare  
LinkedIn-groep
  linkedin.com/company/goede-zaken

do. 8 oktober
Participatieprijs werkgevers
Jaarbijeenkomst over de regionale 
arbeidsmarkt.
Locatie: ROC Nova College
  www.participatieprijswerkgevers.nl

ma. 19 oktober
Open Coffee Haarlem
Open inloop voor ondernemers en 
zelfstandige professionals.
10.00.12.00 uur
Locatie: Birdy's Bar
  www.opencoffeehaarlem.nl

vr. 6 november
Businesslunch
Met verkiezing Meest Inspirerende 
ondernemer van 2020.
12.00-13.30 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
  www.societeitvereeniging.nl

vr. 13 november
Ontbijt GIDSnetwerk
Met als thema: Leiderschap in  
corona-tijd.
7.00-9.00 uur
Locatie: nog niet bekend
  www.gelovenindestad.nl/netwerk

ma. 23 november
Kastanjeborrel
Open borrel Kennemers Business 
zakennetwerk.
15.30-19.30 uur
Locatie: Vooges Centraal
  www.kennemerbusiness.nl

Erno Pickee wist – of beter gezegd vóelde – al jong dat hij docent wilde 
worden. Het leek hem een prachtvak en dat is het ook, zegt hij inmiddels 
uit eigen ervaring. Hij doceert op de HBO-opleiding Business Studies van 
de Hogeschool Inholland.  Het werd voor hem dus de O van Onderwijs. 
Maar het had ook zomaar de O van Ondernemen kunnen worden. Zegt de 
man die zichzelf een ondernemende docent noemt. Maar ergens in hem 
schuilt ook een docerende ondernemer.

In de nieuwe serie video-interviews van Goede Zaken TV bijt Erno Pickee (zie 
foto) het spits af. De tweede gast is de uitgesproken Haarlemse ondernemer 
Alain Timmers, die onder meer vertelt hoe zijn zonen op hun eigen, bij deze 
tijd passende manier de familiebedrijven voortzetten. De interviews, die zijn 
opgenomen op locatie bij Brouwerskolkje, zijn te bekijken via de LinkedIn-
groep Goede Zaken of via het Goede Zaken-kanaal op YouTube. 

   Meedoen of meer informatie? sluis@decoalitie.nl

Nieuwe serie Goede Zaken TV Iron Mountain onderzoekt hergebruik restwarmte
In het datacenter van Iron Mountain in de Waarderpolder wordt dagelijks ge-
werkt aan verduurzaming. Er zijn al enorme, technische, slagen gemaakt op het 
gebied van energie-efficiëntie. Momenteel wordt er groot ingezet op hergebruik 
van restwarmte, in nauwe samenwerking met de gemeente Haarlem.

Dat ‘dagelijkse werken aan verduur-
zaming’ wordt bij Iron Mountain heel 
letterlijk genomen. Zo komen er elke 
ochtend cijfers binnen over de ener-
gieprestaties bij Eric Lisica, vanuit het 
managementteam verantwoordelijk 
voor technische en operationele za-
ken in alle vestigingen in Europa. 

Een onderwerp dat momenteel volop 
in de belangstelling staat, is herge-
bruik van restwarmte van datacenters. 
Alle ICT-apparatuur in het datacenter 
produceert warmte. Als je in staat 
bent deze warmte op te vangen en te 
transporteren kun je het bijvoorbeeld 
gebruiken voor het verwarmen van 
huizen en/of kantoren. Iron Mountain 
is als potentiële warmteleverancier 
nauw betrokken bij verschillende ini-
tiatieven op dit gebied.

'Al jaren doen wij onderzoek naar de 
mogelijkheden en haalbaarheid om 
de restwarmte van onze datacenters 
te hergebruiken', aldus Eric Lisica. 

'Deze onderzoeken richten zich ener-
zijds op de techniek, maar anderzijds 
ook op de economische haalbaarheid 
van de oplossingen. Wij zijn dan ook 
erg blij met de nauwe samenwerking 
met de gemeente, bij het onderzoek 
naar de haalbaarheid van de aanleg 
van een warmtenet door de Waarder-
polder. De coördinerende rol van de 
gemeente is essentieel om aanbieders 
van restwarmte, zoals Iron Mountain, 
en de afnemers bij elkaar te brengen. 
Daarnaast is het van belang dat er een 
partij opstaat die de investeringen in 
een warmtenet wil dragen en verant-
woordelijk wordt voor de exploitatie 
daarvan.'  

Duurzame digitale economie
'Iron Mountain participeert ook in het 
LEAP project van de Amsterdam Eco-
nomic Board. Het doel van LEAP is om 
het potentieel van energiebesparing 
van ICT binnen datacenters te benut-
ten en zo het tempo te versnellen 
naar een duurzame digitale econo-

mie. Momenteel wordt onder meer 
onderzocht of de totale hoeveelheid 
gebruikte stroom in het datacenter te-
ruggebracht kan worden. Door meer 
gebruik te maken van de ‘idle’ mode 
van servers, waarbij de servers minder 
energie gebruiken.'

'Over dergelijke onderwerpen en pro-
cessen gaan we geregeld in gesprek 
met onze klanten, om op zijn minst 
een stuk bewustwording te realiseren, 
wat vervolgens moet leiden tot nog 
meer duurzame keuzes.’

  www.ironmountain.nl

Eric Lisica, Operationeel Directeur West-
Europa bij Iron Mountain.

begin 
het jaar 
opnieuw!  

www.multicopy.nl
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