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Een ‘donorpand’ vol circulaire,
duurzame en innovatieve
oplossingen

1 november was een mijlpaal van een bijzonder project voor de circulaire
bouw in de Waarderpolder. In het bijzijn van wethouder Robbert Berkhout,
raadslieden en de deelnemende projectpartners werd de eerste heipaal
geslagen van het nieuwe Circulaire BouwLab. Het lab wordt op het terrein
van 3D Makers Zone opgebouwd met onderdelen van een pand uit Almere
en doorontwikkeld met innovatieve, duurzame elementen.
In de nieuwe bouwhub kan de hele bouwketen
straks experimenteren met circulaire en duurzame toepassingen in combinatie met technologische innovatie. Het Circulair BouwLab is het
eerste project dat wordt gerealiseerd binnen de
ambities om het C-District/MAAK-terrein in de
Waarderpolder te ontwikkelen tot een proeftuin
voor het regionale bedrijfsleven.

Creatie in innovatie in het district van
de toekomst

Het C-District in de Waarderpolder ligt op en
rond het MAAK-terrein. De gemeente Haarlem
wil hier een toekomstbestendige innovatieve
hub realiseren waar samen met MKB, startups

Colofon

en kennisinstellingen technologische projecten
worden ontwikkeld op het gebied van circulariteit en duurzaamheid.
Robbert Berkhout: “We willen in de Waarderpolder een plek creëren waar bedrijven uit de regio
innovatieve oplossingen bedenken en zo bijdragen aan een duurzame economische groei en
werkgelegenheid. De ontwikkeling van Circulair
BouwLab is een mooie eerste stap.”

Circulair bouwen: innoveren door te
doen

Na een intensief, leerzaam voorbereidingstraject
is in november officieel de (her)bouw van Circu-

lair BouwLab gestart. Een mooi aantal organisaties is inmiddels aangehaakt bij de realisatie van
het Circulaire BouwLab in de Waarderpolder.
Met de Circulaire BouwLab Experience willen zij
aantonen dat circulair bouwen echt mogelijk is.
De ervaring met dit praktijkvoorbeeld kan andere
opdrachtgevers overtuigen om ook stappen te
zetten naar duurzaam en slim bouwen met hergebruik van materialen. Ook geeft het project
antwoorden op vragen zoals: Heeft het economisch wel zin om een pand her te gebruiken? En
is het technisch haalbaar?

Innovatieve toepassingen

Met de partners worden zoveel mogelijk circu-

laire, duurzame en innovatieve oplossingen toegepast om te testen en te meten. Het dak wordt
bijvoorbeeld voorzien van verschillende soorten
dakbedekkingen en de zij- en achtergevel worden voorzien van modulaire gevelcomponenten.
En als toonbeeld van digitale innovatie wordt
data ingezet voor het ontwerpen van een muur.
Deze wordt vervolgens gemetseld door robots.
Volgens planning is het pand in het voorjaar van
2022 wind- en waterdicht.
Ben je nieuwsgierig naar dit project, of wil je met
jouw organisatie een bijdrage leveren? Kijk op
www.bouwlab.com/circulairbouwlab
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U KUNT HET DAK OP!
“Samenwerkende ondernemers realiseren mini-bos…”
kopte onlangs een nieuwsbericht op Waarderpolder.nl.
Mijn interesse was toch gewekt. Het is niet makkelijk
te leven op een manier die gevoelsmatig ook zoden aan
de dijk zet, maar toch beschouw ik mijzelf graag als
betrokken bij deze planeet. Ik ben me bewust van de
zorgwekkende situatie waarin die dankzij ons verkeert
en probeer steentjes bij te dragen aan verbetering. Om
op andere momenten met schaamte te constateren dat
heel alledaagse gewoontes zonder dat ik er bij stil sta
juist tot de oorzaken van de ellende horen. Desalniettemin voelt doen wat je kunt beter dan bij de pakken gaan
neerzitten.
Dat kan ook op het werk en da’s geen nieuws. We
sleutelen al jaren aan het verbruik van water, energie en
middelen. Gebruik van anders- of zelf opgewekte energie wint snel terrein en met wat geluk geven de recente
ervaringen met thuiswerken ook momentum aan discussies over nodige en onnodige verkeersbewegingen.
In brede zin, als het aan mij ligt, want met name dit gaat
me aan het hart. We hebben de mond vol over mobiliteit
en klimaatdoelstellingen en kijken naar de overheid.
Maar we kunnen al veel zelf doen. Hoe reizen we naar
het werk en kan dat anders? Thuis is afvalscheiden inmiddels heel gewoon, maar wat gebeurt er met plastic,
glas en papier op het werk? En we ‘shoppen’ ons rot,
maar waarom - ook zonder lockdowns - steeds vaker
vanachter onze voordeur? Het aantal bestelbusjes dat
ieder dag uw straat aandoet is schokkend. Ze zorgen
voor drukte en uitstoot, maar ook voor beduidend meer
vraag naar heel snel duurder wordende zaken als brandstof en karton. En die prijsstijging voelen we meteen
zelf. Niet alleen aan de pomp maar ook bij elke tas
boodschappen. Doen we onszelf dus geen pijn?
Natuurlijk zijn we maar héél kleine radertjes in de
machine. Maar iéts doen is beter dan niets. In dat licht
zie ik ook de boomplantactie uit het nieuwsbericht. Dat
draagt vooral de goede wil en aandacht voor het onderwerp van de betrokken ondernemers uit. ‘Mini’ of niet;
de term ‘bos’ schept, zeker in klimaatcontext, hogere
verwachtingen. Of het nu 6 of 60 bomen betreft; van
een bos is in ecologische zin geen sprake en juist de
grote, complexe systemen die échte bossen zijn hebben
we nodig. Maardat is muggeziften; we zitten op een bedrijvenpark. En elk stukje groen dat ervoor zorgt dat we
die term ‘park’ in de toekomst ook in duurzaam opzicht
zouden kunnen dragen, moeten we toejuichen.
Onze ‘boswachters’ bij Parkmanagement signaleren en
ondersteunen graag intiatieven en acties in die richting.
Energiezaken, waterhuishouding en vergroening gaan
daarbij soms zelf hand in hand. En pijnpunten worden
niet geschuwd. Zo meldt een ander bericht dat hevige
regenval voor wateroverlast kan zorgen in de flink
‘versteende’ Waarderpolder. Daar kun je om grinniken;
die regen is immers deels resultaat van klimaatveranderingen en is water wegwerken niet de basis voor elke
polder? Maar cynisme is niet wat hier nodig is; denken
in oplossingen wel. Wie verder klikt, ontdekt dat die
grotendeels in vergroening schuilen. Twee vliegen in
één klap dus, al blijft dat ingewikkeld. Dat die ‘verstening’ een feit is maakt een satellietkijkje op de Waarderpolder direct duidelijk. Waar menigeen in eigen tuin
wat tegels kan wippen en slimme aanplant kan doen,
ontbreekt in het bedrijvenpark de ruimte daarvoor. En
de grond is niet altijd geschikt of beschikbaar. Bakken
dus eventueel, maar zijn die watertechnisch net zo
effectief? We kunnen dus het dak op met onze goede
bedoelingen. Ook daar weer overwegingen en obstakels: Wat mag of kan er constructietechnisch? Gaan we
voor zonnepanelen of groen? Of kan dat allebei?
Genoeg redenen om af te haken in plaats van door te
zetten. Maar dit is de tijd voor goede voornemens?
Laten we ons dan tenminste voornemen erover te
blijven praten, denken en dromen. Want hoe geweldig
zou het zijn als de Waarderpolder, die na een jaar of
tien de oospronkelijke huisstijl verruilde voor een
rode, zich over nóg eens tien jaar weer met trots in
het groen hult? Omdat we iets hebben gedaan; op
onze daken en op de plaatsen die vrijkwamen toen
we écht werk maakten van thuiswerken, slimmer
vervoer, anders shoppen en alles wat we samen nog
gaan bedenken. Volgens mij kan het!
De Rode Baron

Wolstapel de grond in

ORO rijkelijke plantvoeding
van schapenwol!
ORO is verbijsterd over de lage waarde die ruwe wol momenteel kent.
Hoe meer je met dit materiaal in aanraking komt hoe mooier het
wordt. Wist je dat wol vuurdovend en brandvertragend is? Als isolatie
gebruikt kan worden? Vochtregulerend? Anti allergeen? Temperatuur
kan reguleren? Slakken hebben er een hekel aan en het ook nog eens
goed dient als plantenvoeding?

liefd op mooie designs en slimme oplossingen. Maarten is door Natalie mee gesleept
in de wondere wereld van schapenwol en
overdonderd door de mogelijkheden en
haar geschiedenis.

Startup

Begin dit jaar heeft ORO meegedaan aan een
Hackathon, die georganiseerd werd vanuit de
Provincie Zuid-Holland en BlueCityLab, om
mee te denken aan de oplossing voor de 2
miljoen kilo wol die jaarlijks terugkeert. Momenteel ziet Nederland deze wol als een restproduct. Hun oplossing is hun startup: ORO.
Nu een kleine maand actief, nadat ze een
paar maanden testen hebben gedraaid. Inmiddels is er een proof-of-concept en draaien ze wolkorrels. Hun webshop is geopend
voor B2C klanten en ze zijn aan het praten
met diverse partijen om B2B te gaan leveren.

ORO’s

Schapenwol als plantenvoeding

Geïnspireerd door hun eigen schapen en
gestimuleerd om de wereld een beetje
mooier te maken. De wolstapel van het
jaarlijks schapenscheren roept om een
toepassing zonder poespas. Wat blijkt?
Deze multifunctioneel inzetbare grazers
blijken een super groene jas te dragen! De
missie van ORO is om de jaarlijkse miljoenen kilo’s aan overtollige schapenwol
in te zetten als plantenvoeding. Dit alles
gebeurt vanuit Haarlem in de Waarderpolder. Omdat zij niet de wol door heel Europa
laten reizen hebben zij een kleine ecologische voetprint en daarbij heeft de wolkorrel geen enkele toevoeging nodig om zijn
magische werking te doen.

ORO is Natalie Bogtman

Al 10 jaar bezig met schapenwol, sinds
2017 haar fulltime vak. In de 10 jaar heeft
ze een groot netwerk in wol gebouwd. Het
netwerk breidt zich steeds verder uit en
geeft ORO de mogelijkheden om goed in
de markt te stappen. Natalie haar atelier
is compleet ingericht op wolverwerking en
zij heeft een grote passie voor wol gepaard
met een handson mentaliteit. Als enthousiast schapenknuffelaar kan ze iedereen
motiveren en is een echte voedingsgekkie.

& Maarten van Dam

Ooit begonnen als architect maar verzeild
geraakt in compleet andere werelden van
schapen en lasersnijden. Nog steeds ver-

Samen draaien ze ORO’s in de Waarderpolder op het MAAK Haarlem terrein. Ruwe
schapenwol gaat door de pelletpers en kan
daarna zo de grond in als plantenvoeding. …
oja! Naast dat ORO natuurlijk het Spaanse
goud is, vertaalt het zich ook mooi naar
Overige Reststromen Opwaarderen.
ORO is te vinden op het MAAK Haarlem terrein Oudeweg 91-95 in unit L-0.1.

ORO

Natalie Bogtman
Oudeweg 91-95 (unit L-0.1)
2031 CC Haarlem
06 51 57 52 88
info@oro-online.nl
www.oro-online.nl

Voor deskundige ruitreparatie of ruitvervanging
ben je bij ons aan het juiste adres

Autotaalglas Haarlem
Autotaalglas is al bijna 30 jaar
aanwezig in Haarlem. In 1992 zijn
wij gestart aan de Schoterweg,
later verhuisd naar Velserbroek
en sinds juni zijn wij gesitueerd in
de Waarderpolder op Kuipersweg
1. Autotaalglas Haarlem is
onderdeel van de Franchiseketen
Autotaalglas met 54 vestigingen
door het hele land.
Leon van Kesteren startte in 1994 als monteur, en is sinds 2004 de franchisenemer
van de vestiging Haarlem. Samen met zijn
team zorgt hij dat iedere ruitschade aan
jouw auto wordt opgelost.
Heb je een sterretje in de voorruit, of een
zijruit die verbrijzeld is? Voor deskundige
ruitreparatie of ruitvervanging ben je bij
ons aan het juiste adres. Om het ongemak
van ruitschade zo klein mogelijk te maken, bieden wij verschillende services aan.
Denk daarbij aan een gratis vervangende
Mini of fiets, haal- en breng service en
eventueel service op locatie.
De vestiging in Haarlem heeft daarnaast
een stilteruimte ter beschikking waar je
rustig door kunt werken terwijl de jongens
in de werkplaats jouw autoruit vervangen.

Steeds vaker kom je auto’s tegen die zijn
uitgerust met Advanced Driver Assistance
Systems (ADAS), oftewel rijhulpsystemen.
Is jouw auto uitgerust met ADAS en wordt
er een nieuwe voorruit geplaatst, dan moet
het camerasysteem in de voorruit uiteraard weer perfect werken. Wij kalibreren
deze systemen -volgens de richtlijnen van
de autofabrikanten- na een voorruit vervanging zodat je weer veilig op weg kunt.
Voor een sterreparatie kun je zonder afspraak langskomen en tijdens een heerlijk
kopje koffie of thee wordt de ster direct gerepareerd. Autotaalglas werkt voor alle ver-

zekerings- en leasemaatschappijen. Heb je
ruitschade? Leon en zijn team staan voor
je klaar. Opgelost.

Autotaalglas Haarlem
Kuipersweg 1
2031 EH, Haarlem
023-5258554
haa@autotaalglas.nl
www.autotaalglas.nl

Sport en lifes kills

Elk kind een gezonde
toekomst: Scopo Atletico
In deze tijd van lockdowns is maar weer duidelijk
geworden hoe belangrijk gezond leven voor
een mens is. En al helemaal voor het kind: onze
toekomst!

Scopo Atletico is sinds 2014 gevestigd in Haarlem en maakt zich
sterk voor een gezonde toekomst voor elk kind. Hierbij zetten wij
voornamelijk in op wat ons drijft, namelijk bewegen! Dit doen wij
met onze activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar en met opleidingen/inspiratiesessies voor trainers in de sport. Zo werken we
samen met scholen, verenigingen en andere partijen die iets met
kidslifestyle doen.

Wij zijn goed in organiseren, enthousiasmeren en brengen kennis
mee. Met onze diensten willen wij kinderen weerbaar maken, ontwikkelen we samen sport én life skills en hebben we vooral veel
plezier. Daarnaast geloven wij in het breed-motorisch opleiden.
Het beoefenen van verschillende sporten is daarin een pijler.

Waarom verschillende sporten?

Vroege specialisatie in bijvoorbeeld voetbal zorgt ervoor dat het
lichaam en zenuwstelsel eenzijdig ontwikkelen, doordat continu
dezelfde prikkels worden afgegeven. Steeds dezelfde delen van
het bewegingsapparaat worden belast. Als gevolg hiervan hebben
kinderen die enkel voetballen eerder last van blessures. Daarnaast
is het beoefenen van verschillende sporten en spellen door de variatie heel erg leuk en hebben de kinderen veel plezier. Door Mike
van den Ban & Marco Neuvel (zie foto), eigenaren van Scopo Atletico, is een methode ontwikkeld waar breed motorisch en social/
life skills ontwikkelen hand in hand gaan. Dit is verwerkt in ons
programma en maakt het ook uniek.

Wat kunnen wij doen voor het netwerk?

In ons werk geloven wij in de gouden driehoek (trainer-kind-ouder).
Hoe leuk is het om met de werknemers in de Waarderpolder en
hun kinderen samen iets te doen? Wij zijn graag de trainer! Denk
aan Scopo Atletico voor een leuk sportief beweegmoment, samen
met de kinderen of alleen met de werknemers. Daarnaast bieden
wij nog veel meer leuks, bekijk de website voor meer info.

Scopo Atletico

Koen de Jong
Tappersweg 56
2031 EV Haarlem
06 27 07 68 95
koen.dejong@scopoatletico.nl
www.scopoatletico.nl

Waardergolf
2020 & 2021:
Een seizoen met
hindernissen

Het waren twee Waardergolf seizoenen
met uitdaging. En niet alleen de
uitdaging die de spelers met de bunkers
en waterhindernissen ervaarden. Het was
een seizoen waarin we te maken kregen
met de maatregelen rondom het ons
alom bekende virus.
Buiten de invloed die de maatregelen hadden op
de horeca, waren er periodes dat de Waardergolf
deelnemers niet konden spelen. Maar de aanhouder
wint! Ondanks dat er door de maatregelen dit seizoen
geen ruimte was voor de Longest drive en Neary,
is er ook dit seizoen weer een mooie spannende
competitie neergezet. Met over het algemeen droge
en zonovergoten speeldagen.
De finaledag was er weer een om door een ringetje te
halen. Spanning alom, drie spelers die streden om de
top 3 positie in het algemeen klassement. Wie had
de wedstrijdspanning het best onder controle? Of
gingen de dagprijzen en punten voor het algemeen
klassement vandaag naar spelers die niet meer in
aanmerking kwamen voor de eindzege..?
Het werd uiteindelijk een mix van beide. Dit heeft het
volgende Waardergolf 2020 & 2021 eindklassement
opgeleverd:
1e plaats Raymond Landwehr Johann (Tuintotaal)
2e plaats Henk Kelderhuis (Cooper Advocaten)
3e plaats Ewout Wijkhuizen (vConsultant)
Wil jij volgend jaar ook meespelen? Voor meer
informatie of om je aan te melden kun je een mail
sturen naar info@waardergolf.com.
Voor deelname is geen lidmaatschap vereist, alleen
een GVB en HCP registratie.

Circulaire maatpakken dankzij corona crisis

Een Instant Maatpak
in de Waarderpolder
Met podcasting kun je mensen
echt binden aan je merk,
organisatie of bedrijf. De Podcast
Fabriek helpt bedrijven en
organisaties zoals die van jou
een band op te bouwen via
podcasts waar mensen naar
willen luisteren.
De tijd die hij had, heeft hij eerst gebruikt
om zich te oriënteren op wat hij dan wel
zou kunnen: “Ik was in de gelukkige positie
dat ik me rustig kon oriënteren op de toekomst na corona. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in data, duurzaamheid en

natuurlijk in mijn maatpakken”. Maatpakken en duurzaamheid zijn een natuurlijke
combinatie. Elk pak wordt pas gemaakt
als het nodig is. Geen massaproductie
met alle verspilling die daarbij komt kijken.
Maar de data, daar had Piter nog weinig
verstand van.
Sinds maart 2020 is hij zich gaan verdiepen in machine learning en programmeren. Een jaar lang heeft hij zich daar dagelijks mee bezig gehouden. Hij bedacht
diverse concepten, testte deze en verwierp
ze vervolgens weer. Wat bleef hangen was
Resui, circulaire maatpakken. Het idee is

om een grote collectie tweedehands pakken aan te leggen. Elk pak is opgemeten.
Dus de borst, taille, mouwlengte, etc. Met
een zelf ontwikkeld algoritme selecteert
Resui voor elke klant de juiste maat pak.
Vandaar de term “Instant Maatpak”.

v.l.n.r.: Ewout Wijkhuizen, Raymond Landwehr Johann
en Henk Kelderhuis

Het doel van Resui is om op grote schaal
pakken een tweede leven te geven. Wol,
waar de meeste pakken van gemaakt zijn,
is een stof met een hoge milieubelasting.
Vooral de CO2 uitstoot per kilo geproduceerde wol is erg hoog. Tegelijk hangen er
tienduizenden pakken bij mensen thuis die
niet meer gedragen worden. Een trouwpak
blijft bijvoorbeeld vaak een leven lang in de
kast hangen na het huwelijk.
Heb je een pak dat je niet meer draagt.
Of wil je een circulair “Instant Maatpak”?
Neem contact op met Piter Mandemaker.
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Piter Mandemaker
Oudeweg 147
2031CC, Haarlem
06 28 41 89 45
www.resui.nl
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Hé, wat doe Stagebureau Waarderpolder
creëert waardevolle verbindingen
jij daar?
In de Waarderpolder zijn prachtige
bedrijven gevestigd, die zich graag
voorstellen aan jong talent. Het
Stagebureau Waarderpolder verbindt
de bedrijven aan jongeren met een
praktische opleiding. En daaruit
ontstaan waardevolle matches.

In deze rubriek spreken we iedere
keer iemand aan die om wat voor
reden dan ook de Waarderpolder
bezoekt. We zijn benieuwd wat
deze mensen in de Waarderpolder
doen en wat voor gevoel ze bij het
gebied hebben. Deze keer spreekt
Waardervol met Yordi den Boer,
marketing stagiair bij Uiltje Brewing
Company.

Waar zijn we nu?

Ik ben hier op kantoor bij Uiltje Brewing Company. In dit pand aan de Bingerweg bevinden
zich zowel het kantoor als de brouwerij van
Uiltje. Het is een ontzettend interessant bedrijf met een gezellige, informele werksfeer.

Waarom ben je in de
Waarderpolder?

Ik studeer Business Studies aan Inholland
Haarlem. Nu in mijn 3e jaar loop ik stage.
Op internet zag ik de stagevacature bij Uiltje
Brewing. Toen ik wilde solliciteren, was de
vacature verdwenen. Daarom heb ik ze een
mailtje gestuurd. En nu ben ik hier! Ik loop
stage op de marketingafdeling. Het is vier
dagen per week meewerken, en één dag per
week werk ik aan mijn stageonderzoek.

Wat vind je de mooiste plek?

Ik ken de Waarderpolder niet heel goed. Maar
daar bij de heuvels en aan het water zit een
leuk restaurantje. Dat vind ik een mooie plek.
In de zomer vaar ik er ook wel eens langs.

Wat mis je nog in de
Waarderpolder?

Om de hoek zit een bakker en de lunchbus
komt langs. Dat soort zaken mis ik hier dus
niet.
Het valt me wel op dat er weinig vrijdagmiddagborrel gelegenheden zijn. Daar doe ik nu
ook onderzoek naar. Ik ben bezig met onderzoek voor een bier- en borrelpakket voor de
zakelijke markt. Als bedrijf kun je dan een
pakket kopen voor een leuke borrel op kantoor.
Ik onderzoek wat bedrijven en werknemers
graag in zo’n borrelpakket zouden zien.
De Waarderpolder heeft veel mooie jonge
bedrijven waar vast wel eens een (vrijdagmiddag-) borrel op het werk wordt gedaan.
Daarom vind ik het leuk om de kansen hier
te ontdekken.

Sandra van Zijl is projectleider van het Stagebureau Waarderpolder. Ze spreekt veel met de
ondernemers in de Waarderpolder. ´Je komt hier
beroepen tegen waarvan je niet eens wist dat ze
bestaan. Deze ondernemers staan te trappelen
om jongeren kennis te laten maken met hun
business´, aldus Sandra.
Helaas weten de bedrijven en jongeren elkaar
niet altijd te vinden. Sandra: ´Het Stagebureau
legt de verbinding tussen de bedrijven en de begeleiders van de jongeren uit de doelgroep. We
tonen de begeleiders welke kansen hier liggen.
Anderzijds laten wij de bedrijven kennismaken
met deze doelgroep.´
Tot de doelgroep behoren jongeren uit het praktijkonderwijs en mbo, niveau 1 en 2. Maar ook
jongeren die door omstandigheden vroegtijdig
zijn gestopt met hun opleiding of jonge statushouders. Sandra: ´Deze doelgroep neemt niet
vanaf dag één alles uit handen. Je moet iets
meer geduld hebben, maar ze zijn daarna zo
waardevol. Deze jongeren zijn gemotiveerde,
dankbare en trouwe medewerkers. En die stellen
wij graag voor aan bedrijven in de Waarderpolder.´

Talloze mogelijkheden

Sandra ziet het belang van stages en andere vormen van kennismaking met een bedrijf. ´Om een
baan te vinden die goed bij je past, moet je weten wat er mogelijk is. Iedereen kent het beroep

Stagiair Noah (midden) leert van Koen (rechts) en Stefan (links) bij De Podcast Fabriek de technische
aspecten van het vak.

van automonteur of lasser. Maar wist je dat je in
de Waarderpolder bijvoorbeeld ook met robots
kunt werken om veertjes te maken die worden
gebruikt in auto’s en de ruimtevaart? Of bij de
creatieve maakbedrijven die hier gevestigd zijn?
De ondernemers in de Waarderpolder vinden het
leuk om bij te dragen. Bedrijfsbezoeken, gastcolleges, snuffelstages. Noem maar op.´

bedrijven zoeken we naar een persoonlijke aanpak en begeleiding. We moeten met z’n allen de
verbinding creëren om samen van betekenis te
zijn.´

´Maar ook ondernemers weten vaak niet wat er
mogelijk is. Je hoeft als bedrijf bijvoorbeeld niet
altijd een (stage-)erkenning te hebben. Met de

Of kijk op www.waarderpolder.nl/stagebureau
voor meer informatie.

Een fietsrit zonder
hobbels

Fietsers kunnen sinds eind november weer gebruik maken van het fietspad
tussen de Mollerusweg en Waarderweg. Sinds vorig jaar zomer was het
fietspad afgesloten wegens gevaarlijke hobbels in het asfalt.

Het fietspad werd al in de zomer van 2020 afgesloten voor gebruikers. De opdrukkende
boomwortels van de naast het fietspad gelegen
bomen zorgden daar toen al enige tijd voor een
hobbelige fietsrit. Maar de hobbels in het asfalt
werden steeds groter, en dat leidde tot gevaarlijke situaties.
Parkmanagement maakte op verzoek van meerdere ondernemers melding bij de gemeente.
De gemeente betrok daar de verantwoordelijke
aannemer bij, die metingen kwam uitvoeren. Volgens de aannemer lag de hoogte van de asfalt
opdruk nog binnen het geaccepteerde niveau.
Direct actie was daarom nog niet nodig. In de

praktijk ervaarden de gebruikers wel het valgevaar. Parkmanagement heeft daarom via de politie het fietspad laten afsluiten.
De reparatiewerkzaamheden stonden ingepland
voor het voorjaar 2021. Door verschillende oorzaken is dat proces vertraagd. In november
heeft de aannemer het oude asfalt van het fietspad verwijderd, en is een nieuw fietspad aangelegd. Door het gebruik van speciale modulaire
betonnen elementen, is rekening gehouden met
eventueel nieuw opdrukkende boomwortels.
Iedereen kan weer veilig fietsen over het fietspad
naast de Mollerusweg!

Ik zoek nog respondenten voor mijn korte
enquête. Het zou super zijn als ook jij deze
borrelenquête voor me kunt invullen, via de
QR code. En wie weet staat dat borrelpakket
van Uiltje dan binnenkort wel bij jouw bedrijf!

Wil jij graag met Sandra in gesprek over de mogelijkheden bij jouw bedrijf? Stuur een mail naar
sandra@waarderpolder.nl

Samen zorgen
we voor veilige
feestdagen
Tijdens de feestdagen is het
vaak rustig in de Waarderpolder.
Daardoor is er ook minder sociale
controle. Gelukkig hebben we de
surveillance van de collectieve
beveiliging Waarderpolder! Zij
rijden tijdens de feestdagen dag
en nacht door het gebied, en
reageren op verdachte situaties.
Zo komen we samen veilig de
feestdagen door.
Maar ook als bedrijf kun je maatregelen
nemen. Zorg bijvoorbeeld dat alle ramen,
deuren en hekwerken goed afgesloten zijn.
Daarnaast hebben bedrijven vaak -onopgemerkt- brandbaar materiaal tegen de gevel
aan staan. De kans op eventuele brandoverslag naar jouw pand neemt daarmee
toe.
Voorkom brand - door bijvoorbeeld neerdalende vuurwerkresten - bij jouw bedrijfspand. Doe daarom een check op (brandbaar) materiaal rondom jouw pand, en
verwijder het materiaal zo mogelijk. Let
dan direct ook op materiaal onder ramen,
zodat je niet de opstap naar een mogelijke
inbraak biedt.
En heb jij je alarminstallatie (nog) niet
doorgeschakeld naar de Alarmopvolging
Waarderpolder? Regel het dan gratis
via www.waarderpolder.nl/veiligheid

www.waardervol.nl
Waardervol is een initiatief van:

drukwerk en productie

vormgeving en layout

met medewerking van

Parkmanagement Waarderpolder werkt voor
ondernemers aan een schoon, heel en veilig
bedrijventerrein, een uitstekend vestigingsklimaat
en een actueel dienstenaanbod van hoge kwaliteit.

