
 

Nieuw Zaans klimaat  
Kick-off Klimaattafel Maatschappelijke Organisaties 
 
 
Op 9 oktober 2019 was de eerste klimaattafel maatschappelijke organisaties. Een breed 
scala aan maatschappelijke organisaties was aanwezig. Variërend van onderwijs (primair en 
voortgezet), burgerfora, natuur- en milieuorganisaties, gezondheid, evenementen-
organisaties, buurthuizen, deskundigen, ambtenaren en raadsleden. Zij  kwamen bij elkaar 
om te werken aan een Nieuw Zaans Klimaat. Op deze startbijeenkomst haalden we zo veel 
mogelijk initiatieven op en bespraken we wat er voor nodig is om onze ambitie op het gebied 
van duurzaamheid te realiseren. 
 
Wethouder Rita Noordzij opende de bijeenkomst:  
“We hebben elkaar hard nodig om elkaar te inspireren 
en van elkaar te leren. We staan voor een enorme 
uitdaging en de tijd is beperkt.” 
 
Uit de korte kennismaking blijkt dat de bereidheid om 
te verduurzamen groot is. Er wordt een toelichting 
gegeven op de Zaanse Klimaattafels en het landelijk 
klimaatakkoord en op het proces, de context en het 
vervolg van de Zaanse Klimaattafels (zie de presentatie). 
 
Maatschappelijke organisaties hebben landelijk geen eigen klimaattafel maar hebben wel 
een belangrijke rol in de transitie (denk o.a. aan onderwijs, gezondheid, bewustwording en 
burgerinitiatieven). Vanuit het klimaatakkoord krijgen maatschappelijke organisaties te 
maken met o.a. de realisatie van aardgasvrije wijken en de transitie naar schone energie. De 
gebouwen van maatschappelijke organisaties (semi-publieke organisaties) moeten 
verduurzamen en er liggen kansen voor het verduurzaming van woon-werkverkeer.   
 
Drie inspirerende initiatieven uit Zaanstad gaven een korte toelichting: 

• Daktuin Pennemes – een daktuin waar mensen elkaar ontmoeten, verschillende 
activiteiten plaatsvinden, dieren worden gehouden en groenten worden geoogst;  

• Pilot Vrije School Zaanstreek: Waardevolle School die verduurzaamt aan de hand 
van vier pijlers: educatie, gedrag, gebouw en beheer; 

• Green Deal Zorg 2.0: duurzame zorg voor een gezonde toekomst. Dit gaat verder 
dan de landelijke CO2-reductiedoelstelling 2030. Het gaat over  circulaire 
bedrijfsvoering, medicijnresten uit het afvalwater halen en het milieu en de 
leefomgeving gezonder maken. 

 
Het is ons allemaal duidelijk dat er nog veel moet 
gebeuren om ons doel te behalen, zowel op het 
gebied van klimaat, als circulaire stad en gezonde 
leefomgeving.  Dat is iets waar we allemaal – 

inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven 
en gemeente een rol in spelen.  
 
Vervolgens gingen we met elkaar aan de slag: 
welke concrete initiatieven zijn er al in Zaanstad en 
welke goede ideeën willen we meenemen in dit 
traject?  

 
 
 

https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/klimaattafels/maatschappelijke-organisaties


 

Er werden levendige gesprekken gevoerd en veel voorbeelden en ideeën met elkaar 
gedeeld zoals;  

• Ecohof Noorderveer, een ecodorp in een oude school (realisatie in 2022); 

• Hembrug Happening, dat kinderen en ouders betrekt bij duurzaamheid; 

• Klimaat- en energiecoaches, communicatie-café, groene/klimaat ombudsmensen 

• Nieuwe vormen van onderwijs: aan de slag met nieuwe technieken (St. Michaels 
College), nieuwe vakken als change makers (Saenredam College); 

• De windmolens en zonnepanelen (o.a. bij White Ranch) van de ZEK; 

• De Tiny houses in Zaanstad en de Heemtuin 
 
Na een korte pauze richten we ons op wat we 
de komende periode nodig hebben om dit tot 
een succes te maken. Het belang van 
community (krachten bundelen), kennis delen, 
inspireren en motiveren staat voorop. 
Bewustwording en inzicht moet worden 
vergroot. Daarnaast hebben we ook duidelijke 
doelen en tussenstappen nodig (“mijlbomen”). 
Niet alleen financiële winst maar ook 
gezondheids- en sociale winst zijn belangrijk.  
 
Maamke Schouten, sectorhoofd Maatschappelijke Ontwikkeling, geeft tot slot een korte 
impressie van de bijeenkomst. Zij is onder de indruk van de opkomst en alle ideeën en 
initiatieven. Het gaat over vertrouwen tussen inwoners en gemeenten, elkaar leren kennen, 
nieuwe vormen vinden en over revolutie. ‘Het nieuwe denken is het nieuwe doen’, we gaan 
ontdekken wat werkt, vanuit ons hart. Er is een netwerk van kennis en ervaring nodig.  
 
We sluiten af met in het vizier de gezamenlijke bijeenkomst van alle klimaattafels op 11 
december en eindigen met een drankje, waaronder circulair bammetjes- en pieperbier. 
 
Deelnemers: 
Erik Boogaard (Agora – primair onderwijs), Martijn van der Hout (architect), Annemieke 
Goudsmit (Burgerplatform Zaanstad), E.G.M. van den Haak en J.P. Jaspers (Buurtcentrum 
A-3), Kitty Awondatu en Patries van der Schoot (Buurtverbeterproject Russiche buurt), 
Casper Mekking (Circulair bouwer), Jan Van Boven (De Buch), Ghislaine van Nooijen-Kooij 
en Maite Mutsaers (GGD), Jolanda Hoogendoorn (Groen Zaans), Peter Sikkes (Hembrug 
Happening), Paula van Swieten (Organisatie to be ..), Irma Paarlberg (Imkerverening), 
Martijn Thieme (Initiatiefnemer), Frank van Schagen (Kinderboerderij de Veldmuis), F. 
Verlinden (KBO), Rita Melk en Ton Smit (Kontact Milieubeheer Zaanstreek), Rutger de Graaf 
(Organisaties IVN, Pennemes en Mennistenerf), Jacob Passander (Platform aan de Zaan), 
Tineke Keuning (Saenredamcollege), Geertje van der Klei en Lumi Hama (StadlabZ), Ben 
Baars en Nick Vermeulen (St. Michael College), Matthieu de Meere (Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland), Hans Lalk (Vereniging Hart voor Stad), Flip Valk en Paul Laport 
(ZNMC) en Leontine de Koning. 
Vanuit de gemeente: Rita Noordzij (wethouder) – Maamke Schouten (sectorhoofd) – Bas 
Westerhof en René Tuijn namens de Gemeenteraad – Maria Santman - Els Lenting – Frank 
Jan Borst – Mart van der Linden – Miranka Stel - Femke Nagel –  Ariane Cruz - Baukje 
Reitsma  - Erik van Druenen – Fons Spliet – Yolanda van Diepen  - Jeroen Staats 
(Fotograaf) 
  
Ook meebouwen aan een Nieuw Zaans Klimaat?  
Volg onze website https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/home 
Deel ontwikkelingen op sociale media met #NieuwZaansKlimaat  
Geef input of meld je aan via nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl 

https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/home
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