
Het afgelopen jaar heeft de stichting parkmanagement Harderwijk een onderzoek laten 
uitvoeren naar de CO2 uitstoot en het gas en elektra-verbruik op de bedrijventerreinen in 
Harderwijk. Op basis van dit onderzoek wil de bedrijvenkring Harderwijk, gemeente 
Harderwijk en ondernemers aangesloten bij de Bedrijvenkring Harderwijk een aantal 
projecten opzetten met als doelstelling in 2020 een forse bijdrage te hebben geleverd aan 
de vermindering van CO2-uitstoot en verduurzaming van de bedrijfsvoering op de 
bedrijventerreinen in Harderwijk. 
 

Een werkgroep van ondernemers heeft meerdere projecten vastgesteld die een bijdrage 
kunnen leveren aan deze verduurzaming. Als ondernemer gevestigd op de 
bedrijventerreinen in Harderwijk kunt u hier gebruik van maken.   
 
Wij leveren een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling voor onze bedrijventerreinen! 
Werkgroep Duurzaamheid Bedrijvenkring Harderwijk 
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7 
projecten om aan deel te nemen als ondernemer in Harderwijk: 

 
 Greencode: Duurzaamheid inzichtelijk maken en groen inkopen; 
 Verlichtingsscan: Besparen op energie door duurzame verlichting; 
 Zonnecollectief: Collectieve duurzame energieopwekking; 
 Groene daken:  Besparing en groene uitstraling; 
 Biodiversiteit:  Duurzaam groen en olifantengras op bedrijventerrein;  
 Mobiliteit:  inzet deelauto,elektrisch vervoer en fietscampagne; 
 Duurzame inzet personeel – Fitheid eigen personeel; 
 



Onze projecten! 

1 Maak duurzaam zichtbaar! 
Het Greencode-logo is zichtbaar in duurzame gebouwen en bevat een QR-
code en/of NFC-code die specifiek voor uw locatie is gemaakt. Die code start 
een smartphone-informatiepagina op die informeert over wat er op uw 
locatie precies duurzaam is. Het Greencode logo kunt u tevens verwerken in 
uw commerciële uitingen zowel online als offline. Deelname is kosteloos 

Meer informatie over de projecten via de parkmanager of op www.bedrijvenkringharderwijk.nl 
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2 Verlichtingsscan 
Verlichting binnen uw bedrijf zorgt voor circa 60% van de energiekosten van 
kantoorwerkplekken. Door verduurzaming van deze verlichting bespaart u 
direct op energiekosten en draagt u bij aan verduurzaming van de 
bedrijventerreinen. Een scan is voor uw locatie biedt u inzicht in de mogelijk-
heden van duurzame verlichting. De scan wordt u kosteloos aangeboden.  

3 Zonnepanelen collectief 
Het zelf opwekken van energie biedt vele mogelijkheden. Denk daarbij aan 
wind- maar ook zeker zonne-energie.  U kunt als ondernemer een bijdrage 
leveren door uw dak beschikbaar te stellen voor zonnepanelen. Laat een 
analyse van uw dak maken en de opbrengsten van zonnepanelen 
doorrekenen.  

4 Groene daken 
Groene daken leveren een bijdrage aan biodiversiteit op bedrijventerreinen. 
Uw dak wordt onderzocht om de mogelijkheden te bekijken en u krijgt 
vakkundig advies. Een groen dak levert daarnaast een grote isolatiewaarde 
voor uw bedrijfspand. De scan wordt u kosteloos aangeboden.  

5 Biodiversiteit 
Braakliggende kavels op de bedrijventerreinen in Harderwijk bieden mogelijk-
heden tot de aanplant van verschillende gewassen. Vanuit parkmanagement 
willen wij samen met de ondernemers op lege bedrijfskavels olifantengras 
aanplanten. Dit olifantengras levert enerzijds een bijdrage aan CO2-besparing en 
anderzijds een duurzame grondstof voor de productie van bijvoorbeeld papier. 

6 Mobiliteit 
Elektrisch rijden heeft de toekomst. De mobiliteit van personeel op de 
bedrijventerreinen heeft een grote invloed op energieverbruik en CO2-
uitstoot. Heef u als eens nagedacht over elektrisch vervoer, gebruik van een 
e-bike of deelauto’s voor uw medewerkers? Ook de inzet van een duurzame 
bandenpomp kan een flinke besparing opleveren.  

7 Duurzame inzetbaarheid personeel 
De duurzame inzet van uw personeel is van belang in relatie tot 
ziekteverzuim, hogere kosten en productieproblemen. Binnen dit project 
starten we met de gemeente Harderwijk verschillende projecten om te 
komen tot een duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Denk hierbij aan 
het aanbieden van sportabonnementen en bijvoorbeeld een fittest.  


