
De Wetering-Haarrijn 
Ook ondernemen op het meest duurzame ondernemersterrein van Nederland? 
Kom naar bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn! Een omgeving waar ondernemers 
elkaar kennen en samen optrekken – dus véél meer dan een verzameling bedrijven. 



Ondernemen in een inspirerende, duurzame omgeving te midden van  
succesvolle, innovatieve bedrijven: dat doet u op bedrijventerrein De  
Wetering-Haarrijn. Een ruim opgezet, perfect verzorgd bedrijventerrein in 
het hart van Nederland. Gelegen langs de A2, met gratis parkeren en met 
een zeer aantrekkelijk vestigingsklimaat. 

Vanaf de oprichting in 2000 houdt De Wetering-Haarrijn in Utrecht zich al 
bezig met duurzame ontwikkeling. Dankzij actief parkmanagement heeft 
het bedrijventerrein een zeer hoog afwerkingsniveau. Zo zorgt de Vereni-
ging Parkmanagement voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

De ondernemers op het bedrijventerrein zijn verenigd in een actieve,  
levendige ondernemersvereniging: Businessclub De Wetering-Haarrijn.  
De businessclub komt regelmatig samen en heeft als credo: leer elkaar 
beter kennen, dan is het makkelijker zakendoen.

Actief parkmanagement zorgt voor 
een aantrekkelijk vestigingsklimaat



Edward van Tuinen
Global Manager Real Estate & Facilities van de internationale 
zorgonderneming Mediq

De Wetering

Haarrijn

‘Ons bedrijventerrein heeft een excellente beeldkwaliteit. 
Het is een voorbeeld voor parkmanagement in Nederland. 
Met STIP kunnen we nóg meer kwaliteit nastreven.’



De Vereniging Parkmanagement is verantwoordelijk voor het beheer en 
onderhoud van het bedrijventerrein. Hieronder vallen zaken als groenvoor-
ziening, beveiliging, uniforme bewegwijzering en gladheidsbestrijding van 
het openbaar gebied en de private kavels.
Gaat u zich met uw bedrijf vestigen op De Wetering-Haarrijn dan is uw 
bedrijf automatisch lid van de Vereniging. En met het lidmaatschap heeft 
u vanzelfsprekend ook inspraak.

Waarom parkmanagement?
Parkmanagement verlengt de levensduur van het bedrijventerrein.
Goed beheer is één van de middelen om de duurzaamheid van bedrijven- 
terreinen te garanderen. Dankzij parkmanagement werken ondernemers 
en werknemers in een schone, veilige, goed onderhouden, duurzame  
en representatieve werkomgeving. Dankzij parkmanagement is er één 
aanspreekpunt dat alle zaken regelt. De taken zijn afgebakend.
 
Parkmanagement verbetert de concurrentiepositie
Parkmanagement verkleint de kans op criminaliteit, gaat verpaupering 
tegen, voorkomt leegstand en minimaliseert wildgroei. Het verbetert de 
concurrentiepositie, het imago en het vestigingsklimaat. Hierdoor blijft de 
werkgelegenheid intact of wordt zelfs uitgebreid.

Het meest duurzame bedrijventerrein
De Wetering-Haarrijn is het meest duurzame bedrijventerrein van heel 
Nederland. Niet voor niets kreeg ons energiebesparingsprogramma  
Energie(k) in 2016 de Powerpluim van de maand van het Expertise- 
centrum Energiebesparing. Het ECE kiest samen met de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten elke maand een initiatief om in het zonnetje  
te zetten. Daarmee zorgt de Vereniging Parkmanagement voor een  
aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Vereniging Park Management De Wetering-Haarrijn
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STIP, zoals we de Stichting Innovatie en Promotie noemen, maakt  
De Wetering-Haarrijn een stukje mooier. STIP is er voor ondernemers op  
bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn voor zowel eigenaren als huurders. 
De stichting ondersteunt vernieuwende initiatieven in samenwerking met 
enkele partners o.a. het Ondernemersfonds Utrecht.
De initiatieven worden gefinancierd met gelden uit het Ondernemers-
fonds. STIP werkt onder meer samen met Ecotransferium De Wetering. 
Het platform heeft een visie uitgewerkt op integrale duurzame mobiliteit 
voor het bedrijventerrein.

STIP staat voor duurzaamheid, samenwerking en innovatie 
De stichting werkt niet met lidmaatschappen: heeft u een onderneming  
op De Wetering–Haarrijn, dan behartigt STIP automatisch uw belangen.  
Elk jaar organiseert STIP een netwerkavond voor alle ondernemers op  
bedrijventerrein De Wetering–Haarrijn: Op de STIP. Tijdens deze avond  
maken ondernemers hun duurzame plannen concreet. Er zijn allerlei  
initiatieven. Enkele voorbeelden:
• De benzinepomp biedt met ‘De Wetering op Spanning’ bezoekers  
 gratis lucht aan. Want auto’s met goed opgepompte banden rijden veel  
 zuiniger. 
• Er is een slimme energiemeter ontwikkeld waarmee de ondernemer tot 
 wel 30% energie kan besparen. 
• Het plan De Wetering Fietst & Deelt stimuleert fietsgebruik en het delen  
 van auto’s. 

De missie van STIP
• stimuleren van innovatie om zo het gebied te ontwikkelen en te 
 verduurzamen
• promotie van De Wetering-Haarrijn als aantrekkelijk vestigingsgebied.

Stichting Innovatie en Promotie De Wetering-Haarrijn 



Businessclub De Wetering-Haarrijn

Pak de pluspunten van andere businessclubs samen en maak daar één 
geheel van: dat is Businessclub De Wetering-Haarrijn. 
De businessclub is er voor bedrijven die op De Wetering-Haarrijn gevestigd  
zijn. Doelstelling van Businessclub De Wetering-Haarrijn is elkaar beter 
leren kennen om zo met en voor elkaar opdrachten te genereren. De leden  
komen regelmatig bij elkaar voor een ontbijtsessie, bedrijfsbezoek en  
sociale activiteiten.

Ontbijtsessie
Zes keer per jaar wordt er een ontbijtsessie georganiseerd bij een van 
de leden. Daarmee is het ontbijt tegelijk een bedrijfsbezoek. Want elke 
ondernemer kijkt graag in de ‘keuken’ van de andere ondernemer. Er is 
expliciet gekozen voor dit vroege tijdstip omdat op dit moment van de 
dag de agenda’s nog blanco zijn. Tijdens de ontbijtsessies presenteren de 
leden hun bedrijf, worden er gastsprekers uitgenodigd en kunnen de leden 
aangeven welke business ze zoeken. Er worden ook actuele onderwerpen 
besproken die de leden aangaan.

Netwerk beschikbaar
De businessclub heeft als filosofie: we doen graag zaken met elkaar en 
stellen ons netwerk beschikbaar om elkaar verder te helpen. 

Social & Fun Events
Naast de ontbijtsessies die een zakelijk en informatief karakter hebben 
is het ook leuk om elkaar te ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Dit 
varieert van een Social Dinner en een Summerbreak tot deelname aan de 
Utrechtse Kerstborrel en de Utrechtse Haringparty. 

Persoonlijk karakter
De businessclub bestaat uit een kleine groep ondernemers. Dit betekent 
dat je elkaar snel kan leren kennen en de zakelijke relaties door de jaren 
goed uitgebouwd zijn. De businessclub toont oprechte interesse en draagt 
een persoonlijk karakter.



Sweco Parkmanagement is al sinds 2001 de operationele en strategische 
partner van de Vereniging Parkmanagement. De Sweco parkmanager 
zoekt naar de balans tussen functionaliteit en ruimtelijke kwaliteit. Een 
lange levenscyclus van het bedrijventerrein is hierbij het uitgangspunt. 
Daarbij zijn niet alleen beheer, onderhoud en voorzieningen belangrijk, 
maar ook de flexibiliteit van het terrein. Zo moet het altijd mogelijk zijn 
om in te spelen op noodzakelijke, toekomstbestendige of innovatieve 
veranderingen die het bedrijvenpark naar een hoger niveau tillen. De park-
manager zorgt daarbij voor draagvlak, haalbaarheid en uitvoerbaarheid  
en treedt op als betrokken intermediair tussen gemeente, beleggers 
en eindgebruikers. Hij ziet ook de valkuilen, brengt relaties tot stand,  
verbindt wederzijdse belangen en benoemt gemeenschappelijk doelen. 

Concreet, realiseerbaar, kostenbesparend én simpelweg betrokken.
Ambities en complexe vraagstukken worden vertaald naar concrete,  
realiseerbare én kostenbesparende projecten. Sweco Parkmanagement 
heeft daarvoor vanzelfsprekend de deskundigheid en certificeringen  

Sweco Parkmanagement

standaard in huis. Sweco is ook zeer betrokken bij het wel en wee van 
ondernemers op het bedrijvenpark. Niet voor niets zijn zij één van de  
founders van Businessclub De Wetering-Haarrijn. Sweco Parkmanagement 
zit graag dicht bij de klant en heeft dan ook een vestiging in Leidsche Rijn.

Over Sweco
Sweco, voorheen Grontmij, is een internationaal opererend, raadgevend 
ingenieursbureau met onder meer vestigingen in Nederland. Met in totaal 
14.500 experts op het gebied van ontwikkeling en beheer, water, infra-
structuur, energie en milieu biedt het bureau oplossingen voor een breed 
scala aan vraagstukken. (www.sweco.nl)

Jan van der Roest
Manager Raw Materials bij de Van Scherpenzeel Groep

‘We zochten een locatie met een kwalitatief hoogwaardige 
uitstraling omdat die paste bij de visie van ons bedrijf. 
We zijn er trots op dat we in zo’n mooi pand zijn gevestigd,
te midden van andere professionals op allerlei gebied.’



STIP De Wetering-Haarrijn
secretariaat: info@stip-dewetering.nl
T + 31 6 117 211 82

Businessclub De Wetering-Haarrijn
Postbus 1334
3600 BH Maarssen
T +31 6 117 211 82
secretariaat: info@bcdw.nl

Sweco Parkmanagement
Postbus 43007
3540 AA Utrecht
T +31 30 241 22 23
E info@sweco-parkmanagement.nl

Contact

Fotografie - We are the night
Tekst - De Schone Schrijfster
Ontwerp - 100 kilo Grafische Vormgeving
Realisatie - Xandrius

Vereniging Parkmanagement De Wetering-Haarrijn
Postbus 43007
3540 AA Utrecht
T +31 30 241 22 23
E + info@sweco-parkmanagement.nl


