
 
Leerlingen over het milieu en Zaans Klimaatakkoord 
 
In november 2019 zijn leerlingen van het Sint Michaël College gevraagd om 
hun mening te geven over het milieu in Zaanstad en het Zaans Klimaatakkoord. 
Hier kunt u de stukjes lezen die zij hebben ingestuurd:  

 
 
 
 
Maggie Als ik Zaandam zou moeten beschrijven naar aanleiding van duurzaamheid en milieu 

vind ik persoonlijk dat Zaandam vooral erg vervuild is met afval. Als je in Zaandam 
stad loopt ligt overal afval, kauwgom, blikjes en papiertjes. Een groot probleem is 
dat er denk ik te weinig prullenbakken zijn in de omgeving en daardoor mensen laks 
zijn en hun troep maar op de grond gooien. Ook vind ik dat in Zaandam het de 
laatste tijd erg stinkt, dit komt mede door de cacao fabriek en de vele scooters die 
hun scooters opvoeren waardoor hun uitlaat erg gaat stinken.  
 

Thijs  
 

Het grootste en vervuilendste probleem hier in de stad Zaandam vind ik de enorme 
hoeveelheid van afval, de weinige prullenbakken en de vele faciliteiten waar genoeg 
gedronken en gegeten wordt, maar er geen gelegenheid is om het weg te gooien en 
te verwerken. De gehele gedempte gracht zit vol met vuil en alle gevogelte eten het 
op en zullen sterven.  
 

Xavier Ik zelf geef niet zoveel om het klimaat en daar kan ik één krachtige reden voor 
geven. Wij als land met 18 miljoen mensen probeert een wereld te redden met 7,53 
miljard mensen. Een klus die haast onmogelijk is. Wij als Nederlanders doen er 
zoveel aan investeren jaarlijks miljoenen, terwijl onze oostenburen op de autobaan 
rond 180 klimeter per uur kunnen rijden. Of als een land als China met miljarden 
inwoners er zelf niks tegen doen. Dat is de reden waarom ik er niks om geef omdat 
het een langdurige en moedeloze weg is. 
 

Steijn Ik vind dat gemeente Zaanstad een klimaatakkoord moet aannemen omdat het 
milieu de grootse zorg is van deze tijd. En het nog belangrijker is dan voorheen om 
de biodiversiteit te behouden en vergroten. Vooral doordat China en de VS een van 
de grootste vervuilers zijn en toch iemand, Nederland, een voorbeeld moet stellen.   
 

Eva Gemeente Zaanstad moet het klimaatakkoord aannemen omdat het steeds slechter 
gaat met het klimaat en er moet nu echt iets aan gebeuren. Dan is het wel zo dat 
met namen Rusland en China heel veel CO2 uitstoot en dat het probleem meer bij 
hen ligt dan bij ons, in het kleine Nederland, maar toch moeten we ergens beginnen 
en kunnen we dus het beste zo snel mogelijk actie ondernemen. We moeten een 
voorbeeld worden voor andere landen. 
 

Merijn Ik vind het heel goed dat we proberen alles duurzamer te maken voor de natuur. En 
ook dat we de jeugd aanleren dat ze goed met de natuur moeten omgaan maar wij 
als klein Nederland hebben niet zo een grote impact op het klimaat. Hoewel we wel 
zo door moeten gaan en een voorbeeld moeten vormen voor andere landen denk ik 
dat als het er op aan komt dat wij als Nederland niet de wereld kunnen redden en 
dat ook andere grotere landen mee moeten doen met deze initiatieven. 
 



Kacper De klimaattafel is een goede manier om overzicht te brengen over de projecten en 
het is een handige manier om snel goede advies over de projecten te krijgen. Maar 
ik ben niet geïnteresseerd om te komen. Ik wil niet aan dit project werken omdat ik 
er geen passie of ideeën voor heb. Maar anders dan dat is het wel een erg goed idee 
van hun om te doen voor de mensen die er wel passie voor hebben en wel goede 
ideeën kunnen brengen. Ik ben gewoon niet een van die mensen. 
 

Robin Ik vind het goed dat mensen bij elkaar komen om te denken over het klimaat.  
Het klimaat is namelijk een deel van mijn toekomst en als we niet iets doen tegen de 
stand kachel die we aan het worden zijn moet ik daar later onder lijden. 
Maar door de klimaattafel gaan mensen een probleem bespreken waar anders 
omheen gedraaid word. 
Door regels te maken die eerst denken aan het klimaat en dan pas aan bedrijven is 
de klimaattafel iets waar echte vooruitgang uit kan komen. 
Ik vind de klimaattafel heel goed en ik zal altijd in voorstand er van zijn. 
 

Milo Mijn Mening is dat er wel wat maatregelen mogen worden genomen. Deze 
maatregelen mogen niet te veel invloed hebben op de maatschappij. Ook vind ik het 
om heel eerlijk te zijn niet echt nodig dat wij als klein land maatregelen gaan nemen 
voor het klimaat want er zijn zoveel meer en grote landen die veel meer invloed 
hebben op het klimaat. Dus dat wij maatregelen gaan nemen vind ik uiterst 
overdreven en dit gaat natuurlijk ook weer invloed hebben op de economie en 
noem maar op. Dus ik vind het totaal niet nodig. 
 

Jakob Ik vind het een top plan als het lukt maar dan moet het wel lukken. 
Het gaat wel moeilijk worden want 49% is heel veel bijna de helft. 
Dus iedereen moet wel meewerken anders lukt het niet. 
Het zou zeker beter zijn als er een wet komt, dus dat het van bovenaf verplicht 
wordt, want dan is iedereen verplicht er wat aan te doen. 
 

Tom Ik ben het niet eens met de plannen wij geven al heel veel geld uit aan de rotzooi 
van grote landen zoals Rusland, India, China en de VS. 
 

Onbekend Wij zijn begonnen met het Erasmus project om er voor te zorgen dat we meer voor 
het milieu doen, daarom hebben wij de volgende ideeën bedacht: 
 
Al het vlees moet geseald zijn, want er word hiermee heel veel plastic gebruikt en 
als je in plaats van een bakje gebruikt kan je tot wel 11,5% plastic gebruik 
verminderen. 
 
Papieren zakken. Ook word er heel veel plastic gebruikt bij het groente en fruit, 
want vaak gebruiken mensen per week gemiddeld 15 groenten/fruit zakjes. Als je 
deze vervangt door papieren zakken zal je ook hier mee al 6,8% van het plastic 
verbruik verminderen 
 
Voor het Erasmus project wilden wij iets vinden wat milieuvriendelijk en duurzaam 
is. In supermarkten wordt bijvoorbeeld veel plastic gebruikt. Wij willen hieraan 
werken en hebben daarvoor een plan bedacht. Wij willen de verpakkingen van 
vleeswaren insealen waardoor er minder verpakkingsmateriaal nodig is. Ook worden 
er veel plasticzakken gebruikt bij de groente- en de brood afdeling. Door de 
plasticzakken met papieren zakken vervangen. Hierdoor kunnen wij veel plastic 
besparen. 



 
Bas Ik denk dat het klimaat akkoord erg belangrijk is omdat het toch gaat om de 

toekomst van mij of mijn kinderen. Wij zijn de generatie die de aarde nog kan 
redden zodat er nog heel lang mensen hier kunnen wonen daarom denk ik dat er 
alles aangedaan moet worden. Ik zie dat er in de Zaanstreek al een hoop gebeurt 
maar denk dat er nog wel meer kan gebeuren om de opwarming tegen te gaan. 
Zoals bijvoorbeeld alle ov bussen elektrisch te maken en op alle grote bedrijven op 
de daken zonnepanelen te plaatsen 
 

Wessel Ik denk dat het klimaat akkoord erg belangrijk is, omdat het onze toekomst is. Ik 
vind ook dat de jeugd daarover mee moet denken, omdat het hun toekomst is. Ik 
vind ook dat er meer geld in kan worden gestopt, omdat er nu oplossingen zijn die 
niet heel veel nut hebben, bijvoorbeeld de snelheidslimiet van 130 naar 100 km/h. 
Ik denk niet dat dit heel veel gaat helpen en ik denk wel dat er veel meer betere 
oplossingen zijn.   
 

Matthé Ik denk dat op lange termijn het kan werken maar dan moeten we er wel snel wat 
aan doen. Ik hoop dat er veel mensen komen zodat we samen tot meer ideeën 
kunnen komen. Als er tijdens de klimaattafels niks gebeurd kan het misschien nog 
wel lang duren voor dat er überhaupt iets gebeurd in Zaanstad. En ik hoop dat alle 
mensen van de gemeenten alle projecten langs gaan om te kijken of iets kan werken 
voor Zaanstad. Want we moeten er nu wel iets aan doen aan het milieu anders zijn 
wij de laatste generatie. Dus ik ben het er zeker mee eens dat dit georganiseerd 
wordt. 
 

Jeroen Ik vind het erg belangrijk dat er wat gedaan wordt aan ons klimaat. Bij de regering 
wordt er te weinig gedaan aan het klimaat. Als er de komende jaren niks aan het 
klimaat gedaan wordt dan ben ik bang dat er onomkeerbare gevolgen zullen zijn. 
Daarom vind ik het goed dat de gemeente Zaanstad een eigen klimaatplan maakt. 
het voordeel van een eigen klimaatplan is denk ik dat de haalbaarheid groter is. Ik 
vind klimaat het belangrijkst onderwerp  van de moderne maatschappij. Ik ben 
alleen wel bang dat als ze een eigen klimaatplan gaan schrijven hij niet streng 
genoeg zal zijn. Wij als Zaanstad moeten het goede voorbeeld geven aan andere 
gemeenten. Misschien komt het dan toch nog goed. 
 

Romy Ieder jaar wordt er zo’n 21,5 miljoen aan kleding gemaakt, dat de kledingkast niet 
haalt. Veel van die kleding wordt opgekocht door outletwinkels of wordt 
geschonken aan een goed doel. Er is alleen ook een klein gedeelte, zo’n 1.3 miljoen 
aan kleding wat gewoon verbrandt wordt zonder dat er wat mee gedaan is en dat is 
voornamelijk de wat duurdere merkkleding. Het is een probleem, aangezien er ook 
schadelijke stoffen vrij komen en er wordt geen winst erop gemaakt, alleen maar 
verlies. Dat is onder andere een probleem voor de kledingwinkels. Ze geven het al 
soms aan goede doelen, maar niet altijd dus, dat zijn ze aan het doen om het op te 
lossen.  

 


