INTERVIEW
Bedrijvenpark van de toekomst waar mensen zakendoen
Wethouder André Flach over circulair Bedrijvenpark Ambachtsezoom
Werken en zakendoen in een inspirerende, gezonde, groene en waterrijke omgeving. Aan de zuidkant van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wordt het circulaire Bedrijvenpark Ambachtsezoom
ontwikkeld. Wethouder André Flach weet er alles van en vertelt enthousiast over het duurzame,
schone en veilige bedrijvenpark als een circulaire gebiedsontwikkeling.
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schreven hebben om zich te vestigen op het bedrijvenpark. “Ambachtsezoom is bereikbaar voor de gewone
ondernemer. De bedrijven worden heel goed begeleid en
de prijzen zijn marktconform. Bovendien krijgen ondernemers die aantoonbaar extra investeren in circulariteit
tot wel 10% korting op de kavelprijs. De eerste kavels,
werkunits, gemengde bedrijfsruimten, kleinschalige
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Verdienmodel
Op ons verzoek licht de wethouder de betekenis van
het circulaire bedrijvenpark toe. “Bijna alle materialen
die gebruikt worden zijn recyclebaar. Met acht circulaire doelen creëren we meer biodiversiteit, verbeteren we
water-, bodem- en luchtkwaliteit en dragen we bij aan
de vermindering van CO2 uitstoot.” We vragen de wethouder of de circulaire visie niet veel vergt van ondernemers die zich willen vestigen op Ambachtsezoom. Flach
stelt dat het ondernemers vooral veel oplevert. “Naast
de centrale ligging en de prachtige omgeving biedt Ambachtsezoom zoveel meer, en dat gaat verder dan een
lage energierekening. Ondernemers die zich hier willen
vestigen zien het ook als een verdienmodel. Klanten weten het te waarderen als je duurzame stappen durft te
nemen en de economische levensduur van de panden
verleng je door de investeringen in duurzame maatregelen. Bovendien vormen de ondernemers in het bedrijvenpark samen een duurzame community. Ze versterken
en inspireren elkaar. Niet voor niets is er voor de slogan
gekozen: waar mensen zakendoen.”
Bent u ook klaar voor de toekomst? Investeer dan in het
eerste energieneutrale en aardgasvrije bedrijvenpark in
Nederland. Meer informatie op: www.ambachtsezoom.nl.

