
Nieuw Zaans Klimaat

Klimaattafel 
Groen, biodiversiteit & klimaatadaptie 
28 oktober 

Welkom - we starten om 19.00!

#NieuwZaansKlimaat



Heb je een technische vraag (geluid, code, switchen)? 

• Zie handleiding Hoe werk ik met Starleaf?

• Stuur een mailtje naar nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl

• WhatsApp naar: 06-4627 5926 

• Het plenaire deel wordt opgenomen (website)

• Break-outs opname enkel voor verslag

Digitale klimaattafels

#NieuwZaansKlimaat

mailto:nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl


https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/klimaattafels

16/9: Klimaattafel Maatschappelijke organisaties

23/9: Klimaattafel Bedrijfsleven

28/9: Klimaattafel Wonen

 Op verzoek 

extra tafel gericht op 

groen, biodiversiteit en klimaatadaptatie

Klimaattafels 2020

#NieuwZaansKlimaat

https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/klimaattafels


19.00 15 min Opening wethouder

19.15 25 min Zaanse beleidsontwikkelingen

19.40 20 min Zaanse initiatieven 

20.00 45 min  Break-outsessies 

20.45 15 min Terugkoppeling en afronding

Programma

#NieuwZaansKlimaat



Wessel Breunesse 

Wethouder 

Ruimtelijke Ontwikkeling

Natuur en Landschap

Milieu (geur, geluid, fijnstof en bodem) 

Klimaatadaptatie

Welkom



Klimaatakkoord 1.0
Begin 2020

Gezamenlijk 
klimaattafel 

Dec 2019

1ste klimaattafels 
Sep-okt 2019

Verzamelen gegeven
Juni-sep 2020

Online consultatie 
Mei 

Doorrekening
Okt-Nov 2020

Klimaatakkoord 2.0 
Dec 2020

2e klimaattafels 
Sep 2020

Zienswijze raad 
Klimaatakkoord 2.0

2021 



• Overzicht beleidsontwikkelingen & lopende initiatieven 

• Status en doorrekening op CO2-reductie (CE Delft)

• Benoemen van kansen en vervolgstappen 

Zaans klimaatakkoord 2.0

#NieuwZaansKlimaat

Energietransitie
Gezonde 

leefomgeving & 
Klimaatadaptatie

Circulaire stad



Initiatieven op de kaart

Staat je initiatief al op de kaart?

Laat het ons weten & 

hou ons op de hoogte 

 nieuwsbrief Nieuw Zaans Klimaat

https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/initiatieven

https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/initiatieven


Presentatie Klimaatadaptatie

Friso van Abbema



Klimaatbestendig Zaanstad
Uitvoeringsplan 2021-2026



• Gezondheid: hittestress, druk op veerkracht (mentaal)! Zowel een 
sociale als een fysieke opgave.

• Financieel-economisch: schade (bijv. wateroverlast), productiviteit 
werknemers bij hittestress / calamiteiten, vastgoedwaarde.

• Juridisch risico: rechtszaken klimaatslachtoffers, anticiperen op te 
verwachten regulering (m.n. Europees, zie ook energiebesparing).

• Veiligheid: bij calamiteiten zoals piekbuien en overstromingen. 

• Maatschappelijke norm: het wordt normaal en van iedereen 
verwacht om rekening te houden met extreem weer. 

11

Klimaatbestendig Zaanstad is noodzaak en normaal



• Verantwoordelijkheid overheid

• Zelf voorbeeldrol

• Niet alleen juridisch regelen

• Grenzen aan mogelijkheden overheid

• Iedereen nodig: inzet van actieve inwoners en bedrijven! 
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Aanpak deels vanuit overheid, iedereen nodig



Uitvoeringsplan (UP) 2021-2026 kent vijf sporen 

1. Bewustwording en actiebereidheid inwoners

2. Kaders en spelregels voor klimaatbestendige nieuwbouw

3. Klimaatbestendig inrichten bestaande stad: bebouwing en 
openbare ruimte

4. Landschap en blauwgroene diensten

5. Veiligheid

13



14

We doen al het nodige vanuit de gemeente

waterknelpunten

hittestress



Op privaat terrein is het vergroenen van tuinen & erfafscheidingen meest 
goedkoop en effectief tegen hittestress

70.000 woningen = 49.000 tuinen, voor 42% groen

ongeveer 21.000 groene tuinen en dus nog 28.000 tuinen versteend 

Kans: nieuwbouw van 10.000-en woningen in komende jaren

Dus zo’n 35.000 tot 50.000 tuinen te vergroenen (zichtbaar, beleving)

Advies en aanbod te doen vanuit markt. Buurtplatforms / collectieven mobiliseren.

15

Nieuwbouw Zaanstad: kans voor klimaatadaptatie



Dialoog over concept UP met partners 2020 sept-nov

Dialoog over concept UP met college en raad 2020 nov-dec 

Vaststellen UP in college 2020 dec

Informeren raad over vastgesteld UP 2021 Q1

Uitvoering UP 2021-2026

Tussentijdse herijking bijv. na 2 of 3 jaar

16

Vervolgproces besluitvorming uitvoeringsplan



Reacties? 

Titel van presentatie17



Presentatie groen en biodiversiteit

Gijs Doeglas



Wat doet de gemeente?
….om de stad er  meer zo uit te laten zien



• Uitvoering Groen- en Waterplan

• Bomenbeleidsplan (Jos Koppen in de break-out 4)

• Parkennota met biodiversiteitparagraaf

• Maatregelen beheer en inrichting openbare ruimte

• Advisering bouwprojecten over natuurinclusief bouwen met een 
Programma van eisen

Klimaattafel Groen

Wat doet de gemeente?



Jaarlijks maatregelen uitgevoerd:

O.a.

• Dit jaar een nieuwe ijsvogelwand 

• Nieuwe biodiversiteitsmaatregel op het moment in ontwikkeling 
(mogelijk inzaaien braakliggende terreinen) 

• Onderzoek drijvend groen langs zaanoever

• Onderzoek vismigratie route

Klimaattafel Groen

Groen en waterplan



• Minder maaien waar dat kan

• Schapenbegrazing

• Inzaaien bloemenlint

• Heeft geleid tot Zaanstad zoemt

• Natuurvriendelijke oevers aanleggen

• Aanleggen van biosteps  stapstenen voor biodiversiteit in het groen

• Meer dan 600 groenadoptieprojecten

• Meetnet biodiversiteit 
Heeft in 2020 stilgelegen vanwege Corona, maar volgend jaar weer 
opgepakt. Het vleermuisonderzoek met de batlogger is wel doorgegaan.

Klimaattafel Groen

Beheer en inrichting openbare ruimte



• Groenadoptie! Info groenadoptie@zaanstad.nl

• Geveltuinen met klimop! Tuin vergroenen! 

• Informeer naar het verruimen van boomspiegels 

• Meedoen met  meetnet biodiversiteit

• Maakgrijsgroener.nl (deltaplan biodiversiteit)

• Buitengewoon.zaanstad.nl

Klimaattafel Groen

Wat kan jij doen?

mailto:groenadoptie@zaanstad.nl
http://maakgrijsgroener.nl/
https://buitengewoon.zaanstad.nl/


Vragen?



Zaanse initiatieven

•Groene Cirkel - Martijn Thieme 

•Eco buurtbos - Steven Terwindt

•Veluwe in je achtertuin (Urgenda) 



Groene Cirkel

Martijn Thieme



Wie ben ik

Groenondernemer 

vanuit het hart

Initiatieven voor:

• Meer groen, o.a. 

via Groene Cirkel

• Pluktuin of plukbos

• Redden bomen en 

struiken

• Bescherming 

bestaande bomen

Martijn

Thieme

Oude

Haven

Zaandam



De Groene cirkel

Bos

Zaad 
Zaailing 
Stekken 

Tuin     
Balkon of 
Venster-

bank

Groen 
parkeer 
plaats

Park of 
Groen-
strook

Bos: Gebruik bestaand en maak nieuw bos!

Zaailingen/Zaad/Stekken: Oogsten zaden, 

zaailingen en stekken uit park/plantsoen/bos.

Tuin: Cirkel deelnemers kweken het nieuwe 

groen op in de tuin, op balkon/vensterbank

Groenparkeerplaats: Inzet geschikte stukken 

grond of volkstuin als tijdelijke parkeerplaats 

van geredde en grotere bomen en planten.

Park/Groenstrook: Bomen en planten 

worden onderhoudsarm in beschikbare 

percelen geplant en vooral onderhouden 

door wijkbewoners en cirkel deelnemers.  

Zo’n plantsoen groeit soms uit tot nieuw bos.

ZAANSGROENECIRKEL@GMAIL.COM - https://www.facebook.com/bomenindezaanstreek.nl

6 en 7 november 1e plantdagen De Belt, 

nog 2 andere locaties in beeld voor aanplant deze winter

mailto:ZAANSGROENECIRKEL@GMAIL.COM
https://www.facebook.com/bomenindezaanstreek.nl


Bestaande bomen belangrijk bij klimaatadaptatie 

maar niet in beeld bij nieuwbouw en herinrichting

Voorbeeld - programma van 

eisen bouwproject Jonker 

Juffer 

• Bomen buitenzijde staan in 

de ‘rooilijn’ van het nieuwe 

gebouw dus moeten weg. 

• Bestaand groen op 

binnenterrein wordt niet 

genoemd. 

• Geen onderzoek gedaan of 

en hoe bestaande bomen 

behouden kunnen worden.

Bestaand van bovenaf

Bestaand aangezicht Jufferstraat

Nieuwbouwplan



Lang leve de volwassen bomen 
Initiatief

 Inzicht krijgen in alle volwassen bomen in Zaanstad (Bomenmonitor)

 Loket voor meldingen van plannen die een gevaar voor bestaande bomen kunnen opleveren

 Vroegtijdig in overleg met gemeente, grondeigenaren en/of ontwikkelaars als er plannen zijn 
voor een locatie en er volwassen bomen staan (of als we denken dat er plannen zijn)

 Aandringen op aanpassen beleid bij plannen makerij, gunning en uitvoering zodanig dat de 
volwassen bomen kunnen blijven staan

 Aanbieden advies en plan-alternatieven voor behoud. Werkt dat niet, dan 
bezwaarprocedure starten. Hulp aan wijkbewoners verlenen bij maken bezwaarschrift.

Plannen - bomen in gevaar 

melden via:

Groenzaans

Groenzaans@gmail.com

En op Facebook.

Meer bomen in de 

Zaanstreek

https://www.facebook.com

/bomenindezaanstreek.nl

mailto:Groenzaans@gmail.com
https://www.facebook.com/bomenindezaanstreek.nl
https://www.facebook.com/bomenindezaanstreek.nl


Vragen?



Het eco buurtbos 

Steven Terwindt



Het eco buurtbos: 
adoptiegroen in Zaandam

Eerste boom: 28 jaar geleden geplant

Presentatie door Steven Terwindt



De eerste ontginning van het 
wilde groen: snoeien en paden



Toekenning groenadoptie 
en 2 hondenpoep-bakken



Het bos 1 jaar toegankelijk: 2015.



een jaartje later: stukje groener



landscaping: bramen (ondergroei) en bos



appelboom 
in  bloei
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Stek van de oude 
(overleden) 

kastanjeboom, achter 
het  Anne Frank huis 

te Amsterdam



bloemenweide



Europese
berenklauw 



Zeldzame planten 

Zoals dit Kroonkruid



M
o
e
r
a
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Insecten



LANDELIJKE ACTIES

Boven: Burendag

Onder:  Opschoondag



DOELSTELLINGEN ADOPTIEGROEP PARERA

1.  Ecologisch en duurzaam groenbeheer:  geregeld onderhoud,   
beplanting, biodiversiteit, bio-bemesting

2.  Het eigen adoptiegroen zo mogelijk verbinden met andere groene 

terreinen in de directe omgeving

3.  Het Parera-groen toegankelijk en bekend maken in de hele wijk, en

ook daarbuiten, middels: publicaties in weekbladen, kranten, rond-

leidingen, foto-expositie, openstellen van paden en bloemenweide

4.  Meedoen met plaatselijke en landelijke activiteiten (opschoondag,

burendag, buurtfeesten in de natuur, fora en studiebijeenkomsten)



Als je het ECHT wilt, kun jij ook groen CREËREN.
Begin bij het begin: bij jezelf. Dan pas de omgeving.



Groen is de kleur van je hart.



Vragen?



Opschalen 

en 

Opschieten

Opzij opzij opzij  - maak plaats, maak plaats, maak plaats. 

Wij hebben ongelofelijke haast….



54 kleinere maatregelen om CO2 te besparen



Urgenda pakt zelf ook wat maatregelen op: 

O.a. Veluwe in je achtertuin
• Samen met MEERGroen, Caring Farmers en de Boomfeestdag 

• 1 miljoen bomen en struiken gratis weggeven. 

• Gratis omdat ze gebruik maken van een logische maar nog weinig gebruikte bron: de natuur! 

• Jonge overtallige zaailingen worden verzameld in natuurgebieden of stadsparken onder toezicht van 

de boswachter of terreinbeheerder. 

• Vervolgens krijgen deze jonge zaailingen een plek waar ze gewenst zijn op het platteland, in 

achtertuinen, op bedrijventerreinen en gemeentebermen. 

• Iedere gemeente kan deze campagne ondersteunen of kopiëren en opschalen of zelf een 

boomweggeefdag organiseren

• www.meerbomen.nu – 1 miljoen bomen (ver)planten

• Ook zoeken wij groene daken projecten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

• Contact: Hanneke van Ormondt Hanneke.van.ormondt@urgenda.nl 0645756529

http://www.meerbomen.nu/
mailto:Hanneke.van.ormondt@urgenda.nl


Break-out sessies



Break-out sessies (19.00-20.45)

1 Groene & sociale wijken StarLeaf ID: 475 973 3738

Introductie: Rutger de Graaf (Pennemes, IVN)

2. Kansen voor klimaatadaptatie StarLeaf ID: 463 022 9991

Introductie: Ariane Cruz (Gemeente Zaanstad) 

3. Meer regie van bewoners in groen? StarLeaf ID: 430 425 9453

Introductie: Emile Smeenk (Nature Nomads)

4. Bomen: kwaliteit versus kwantiteit? StarLeaf ID: 485 807 6045

Introductie: Jos Koppen (Gemeente Zaanstad)

19.45 terug plenair StarLeaf ID: 449 289 6798



Rutger de Graaf – Pennemes/IVN

Presentatie en moderatie

Klimaattafel Groen

Breakout 1 Groen & sociaal



Groen en Sociaal Inclusief 
De eerste stappen: een bespreekstuk

Rutger de Graaf

Ter bespreking op 28 
oktober 2020



Voor wie mij nog niet kent: Rutger de Graaf

Rutger 

• vindt dat álle mensen toegang moeten hebben tot de gezonde en verbinden kracht van 
natuur

• werkt voor IVN Nederland (ruim 20.000 vrijwilligers) 

• werkt aan een gezonde groene leefomgeving in Zaanstad



De opdracht is enorm urgent want…

Mensen komen 

minder buiten

Toename chronische 

ziektes

Verstedelijking

De samenleving verandert:

Herwaardering 

belang natuur 

door lock down

Meer hittestress 

en regenoverlast

Meer eenzaamheid en 

stress



Link naar infographic met wetenschappelijke bronnen

Zaans groene buurtprojecten in
Zaandam Zuid Kleurenbuurt
Rosmolenwijk Peldersveld
Saendelft Poelenburg

http://www.pennemes.nl/natuur-is-gezond/


Zaanse groene sociale wijken

• Elke inwoner van Zaanstad heeft recht op een 
gezonde groene leefomgeving

• Soms zijn er obstakels in het gebruik

• Elke wijk heeft eigen kenmerken, inrichting, 
behoeften, aanpak nodig

• Aansluiten bij wat er al speelt



BUURTSAFARI

Dit mag anders!

“Hier springen we 
altijd vanaf, dat is 

heel leuk!”

WAAROM
In veel wijken is al van alles aanwezig, maar het wordt niet altijd 
goed gebruikt. Een buurtsafari is dé manier om ontdekken wat er 
is, hoe dit gebruikt wordt en wat er beter kan.

WAT
Tijdens een buurtsafari nemen we kinderen mee om te vragen 
waar ze komen, wat ze doen en wat juist niet gebruikt wordt. Zo 
hoor je dat het oerlelijke elektriciteitskasje juist intensief 
gebruikt wordt door de kinderen om te free-runnen, en dat het 
prachtige voetbalveldje eigenlijk nooit gebruikt wordt vanwege 
de hondenpoep. Op basis van de input kan een onwerper (samen 
met de buurt) aan de slag!

WIE
Buurtkinderen, gemeente, IVN en Jantje Beton.

K
E

R
N



• Meer natuur bij de flats 

• Groen pad langs de Weer

• Kunstroutegroep aansluiten op groen

• Groene kaart van de wijk

• Wandelclub oprichten

• Vissen + wedstrijden

• Meer voor de allerjongsten

• Logische connectie met Zuidervaart en Noorder IJ plas 
Bv. fietspad, bewegwijzering, campagne

Concrete 
ideeën uit 
de wijk

Behoeften 
bewoners



Stelling
Door het groen in de wijken Poelenburg en 
Peldersveld meer beleefbaar en bruikbaar te 
maken leveren we een bijdrage aan de 
sociale ambities voor de wijken. 



TINY FOREST

Buurtparticipatie

Buitenlessen

Natuureducatie

WAAROM
Goed voor natuureducatie, biodiversiteit en luchzuivering!

WAT
Op innovatieve wijze leggen we met scholen en lokale partijen 
een inheems minibos aan: superklein, supergoed voor de 
biodiversiteit, super voor ontmoetingen in de buurt en een 
fantastische plek om buiten te leren!

WIE
Een Tiny Forest plant je samen met de buurt en schoolkinderen. 
Zij helpen ook bij het onderhoud. Wetenschappers houden de 
biodiversiteitsresultaten bij.

WAAR
Poelenburg, Saendelft, Peldersveld, Zaanstad Koog

K
E

R
N



Stelling
De gemeente moet (nog meer) meewerken 
aan het realiseren van burgerinitiatieven 
voor vergroening



WAAROM
Kinderen zijn experts op het gebied van spelen. Zij weten als 
geen ander wat leuk en uitdagend is voor kinderen uit de buurt. 
Een ontwerper kan de dromen en ideeën van de kinderen 
omzetten naar een realistisch ontwerp.

WAT
Kinderen denken, dromen, tonen en doen mee van start tot eind: 
hoe is het nu, hoe kan het zijn, droombeeld vormen en dan naar
een defintief ontwerp en de uitvoering. Het ontwerp wordt
samen met de kinderen aan de buurt getoond. Komen ieders
wensen/belangen terug in het plan? Dan kan er gebouwd
worden! 

WIE
Kinderen i.s.m. een ontwerper, buurtbewoners en 
projectbegeleiding. 

CO-DESIGN MET KIDS

Het ontwerp maken

De wens: water!

Voor ieder wat wils

K
E

R
N



WAAROM
Het vroegere plein van de Hagewinde in Wilp bestond vooral uit 
stoeptegels, wat avontuurlijk buitenspelen niet makkelijk 
maakten en ruzies op het plein tijdens de pauzes snel 
ontstonden. 

WAT
Samen is er gedacht en gebouwd aan een openluchttheater. 
Jong en oud geniet nu onder de blauwe lucht van muziek, 
theater, comedy en lezingen in dit openluchttheater in Wilp. 

WIE
Kinderen van basisschool de Hagewinde en de overige 
buurtbewoners.

OPENLUCHT THEATER

K
E

R
N

Het idee

Bouwen

Het resultaat



WAAROM
Drukke wegen en onveiligheid op straat vormden barrières voor 
jong en oud

WAT
Door middel van buurtsafari’s en buurtonderzoek sporen we de 
gevaarlijke plekjes op en werken we samen met de gemeente om 
die te verbeteren

WIE
Samen met de sociale wijkteams, wijkmanager en dienst 
ruimtelijke ordening & veiligheid

BEREIKBAAR & VEILIG

Oversteken

Spelen en chillen

Kunst + spelen

K
E

R
N



Scholen Buitenschoolse opvang Gezinnen & vrije tijd

• Buitenlesdag: 2400 

scholen in 2018

• Jong Leren Eten

• Slootjesdagen op 120 

locaties

• Paddenstoelencampagne 

17.500 deelnemers

• Kind & Natuur on tour: 

inspiratie uit de praktijk

• ModderDag: 3200 

deelnemende locaties

Scholen

Buiten leslokaal in Tiny Forest
Groen Schoolpleinen

Fysieke vergroening

Campagnes
2021

https://www.ivn.nl/tinyforest
http://www.groeneschoolpleinen.nl/


Stelling
Alle scholen en BSO’s toegang hebben tot 
een groene speelplek en lesprogramma’s 
(en moeten zij daar dan ook verplicht iets 
mee doen?)



WAAROM
Soms heb je een fysieke plek nodig die kan dienen als 
verzamelpunt voor groene activiteiten. Het kloppende groene 
hart van de buurt.

WAT
In de Rosmolenwijk in Zaandam werd verzorgingshuis Pennemes
dit kloppende hart, met een kleine dierenboerderij, bijenkasten, 
vogelprojecten, buurtmoestuintjes en een spectaculaire daktuin.

WIE
Bewoners van, in dit geval, een verzorgingshuis, buurbewoners 
(volwassenen en kinderen), IVN vrijwilligers of andere 
vrijwilligers met groene vingers.

GROEN HUIS VAN DE BUURT

Ontmoeten

Fijn & beschut

Activiteiten & leren

K
E

R
N



Stelling
Alle zorginstellingen zouden verplicht 
natuurbeleving moeten aanbieden aan 
hun bewoners/clienten





Presentatie Ariane Cruz – Gemeente Zaanstad

Moderatie  Jeannine Groenheiden – Gemeente Zaanstad

Klimaattafel Groen

Breakout 2 Klimaatadaptatie



Klimaattafel Groen,
Biodiversiteit &
Klimaatadaptatie

Breakout 2

Kansen voor een klimaatbestendige stad

#NieuwZaansKlimaat



Huisregels

Kansen voor een klimaatbestendige stad

Microfoon uit

Vragen? Ideeën! 06 25 07 08 47
Jeannine is onze moderator

Opname enkel voor verslag

Camera (en microfoon) aan als je praat



Wat verwachten we van jullie?

Uitvoeringsplan klimaatadaptatie 2021-2026

 Visie, ambitie en strategie om Zaanstad uiterlijk in 2050 
klimaatadaptief te hebben ingericht (openbare ruimte)

 Kansen voor een klimaatbestendige stad (openbare ruimte)

Wat ziet u graag concreet terug in het klimaatakkoord?

Kansen voor een klimaatbestendige stad naar 06 25 07 08 47



1.Multifunctioneel ruimtegebruik

2.Waterberging boven- en ondergronds

3.Groenblauwe structuur, voorkomen hittestress

4.Samenwerking woningbouwcorporaties

Kansen voor een klimaatbestendige stad naar 06 25 07 08 47

Kansen voor een klimaatbestendige stad



De openbare ruimte die beschikbaar is benutten voor

Kansen voor een klimaatbestendige stad naar 06 25 07 08 47

Multifunctioneel ruimtegebruik

groen en parkeerplaatsen

spelen en waterberging

groen en ontmoeting



Kansen voor een klimaatbestendige stad naar 06 25 07 08 47

Waterberging boven- en ondergronds



Kansen voor een klimaatbestendige stad naar 06 25 07 08 47

Groenblauwe structuur, voorkomen 
hittestress

>200 m2
>35% schaduw

<300m loopafstand



Kansen voor een klimaatbestendige stad naar 06 25 07 08 47

Groenblauwe structuur, voorkomen 
hittestress

Daken van:
- Zorgcentra
- Scholen
- Woningbouwcorporaties

V

E

R

T

I

C

A

A

L



- vergroenen daken

- klimaatadaptatie bij nieuwbouw en renovatie

- advies bewoners over inrichting tuin

Kansen voor een klimaatbestendige stad naar 06 25 07 08 47

Samenwerking woningbouwcorporaties



Introductie Emile Smeenk – Nature Nomads

Moderator Cato Bechtold

Klimaattafel Groen

Breakout 3 Regie inwoners 



De Levende Stad
Op naar meer leven in de kleurenbuurt



De Levende Stad
Op naar meer leven in de Kleurenbuurt!

KLIMAATTAFEL GROEN, 28 OKTOBER 2020



AGENDA

1. Levende stad: wat is het?

2. Dialoog rondom 2 vragen

3. Actie: hoe komen we een stap verder? 

DE LEVENDE STAD 

AGENDA

----

1. DE LEVENDE STAD

2. LESSEN

3. DIALOOG

4. ACTIE
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Op naar een buurt die leeft!



Verstening VersnipperingVerschraling

DE LEVENDE STAD 

Verdichting





Groen als 

‘connective tissue’

Bewegen, spelen, 

sporten, gezondheid…

Klimaatadaptatie, 

verkoeling, verdroging

Ontmoeten, ontspannen, 

recreëren, beleven…

Voedsel, eten, koken, 

verkopen…

DE LEVENDE STAD 





THEMA’S

DE LEVENDE STAD 

LEVENDE 
STAD

ONTMOETEN
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GROEN

GEZOND 
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NETHEID



Permanente 

ontmoetingsplek

Gezamenlijke 

moestuin

ONTMOETEN

Meer 

ontmoetingsplekken

Meer activiteiten 

Community 

gevoel
Bankjes

Meer “open” 

Kleurrijk

ONTMOETEN

Picknicktafels

Buurtkunst 

(garageboxen)

Aanjagers

Samen 

organiseren
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DE LEVENDE STAD 

JE EIGEN MOESTUIN 

VOOR DE DEUR





II

----

DE LEVENDE STAD

---

Lessen



10 LESSEN

DE LEVENDE STAD 

1. Inspireer, maar blijf praktisch

2. Zet zsm iets concreets neer (!)

3. Eerst klein, dan groot

4. Volg de energie, geef ruimte en wees flexibel

5. Vaste aanjagers zijn cruciaal 

6. Geef groen betekenis, door het bv te koppelen aan eten 

7. Zoek de win-wins en verbind wijkpartijen

8. Laat niet alles over aan bewoners

9. Maak het persoonlijk en wees zichtbaar 

10. Maak het leuk, want dat is groen!!!



III

----

DE LEVENDE STAD

---

Vragen 



VRAGEN

DE LEVENDE STAD 

IDEEËN • Hoe maken we het Levende Stad initiatief beter? 

GROTER

BIJDRAGE

• Hoe brengen we het Levende Stad initiatief naar meer plekken in 

Zaanstad? 

• Welke bijdrage willen en kunnen jullie hierbij leveren? 



DE LEVENDE STAD

Willem Totté

Lidy Steenwinkel

Emile Smeenk



Presentatie: Jos Koppen – Gemeente Zaanstad

Moderator: Femke Nagel – Gemeente Zaanstad

Klimaattafel Groen

Breakout 4 Bomen



Bomen, ‘de longen van de stad’ 
Bomenbeleid Zaanstad 2020



1. Behouden waardevolle bomen

1. Gebiedenkaart

2. Leeftijd verhogen

3. Standplaats verbeteren
2. Klimaatdoelen halen

1. Kroonvolume >20%

2. Biodiversiteit vergroten
3. Boomstructuren versterken

1. Standplaats verbeteren 

Titel van presentatie108

Een leefbare stad in 2050

:



Titel van presentatie109

3. Boomstructuurplan



Bewoners  moeten meer invloed krijgen op de inrichting van hun directe woonomgeving. 
Ook als dit betekent dat bomen niet altijd op dezelfde plek herplant hoeven te worden.  

Boom staat praktisch voor de deur De kleine bomen voegen niet veel toe aan 
straatbeeld. Op andere plek groter effect.

Titel van presentatie110

Stelling 1



Er moeten meer bomen geplant worden om de leefbaarheid van Zaanstad te 
waarborgen. Er wordt gestreefd naar verhoging kroonbedekking van 16% naar 20%

Rosmolenstraat zonder bomen Rosmolenstraat met veel bomen

Titel van presentatie111

Stelling 2



Bomen mogen alleen gekapt worden als ze ziek of gevaarlijk zijn. 

Dus niet bij slechte kwaliteit …. En dus niet als het riool vervangen wordt 
en de boom er bovenop staat.

Titel van presentatie112

Stelling 3



Aanvullende stellingen 

 Alle volwassen bomen zijn in feite waardevolle bomen en mogen oud worden

 Bomen zijn de belangrijkste levensvorm voor klimaatadaptatie

 Bomen gaan (meestal) langer mee dan bebouwing en infrastructuur

 Er wordt te makkelijk een predicaat risicoboom of slechte kwaliteit aan een 
boom gehangen

 Met extra zorg kunnen bomen veel langer bestaan in de stad

 Gemeente, MRA* en grondeigenaren moeten bestaande bomen van 

historische waarde voor klimaat en natuur beschouwen en het behoud er van 
als uitgangspunt nemen bij nieuwe plannen voor een locatie

 Jonge/kleine bomen kunnen/moeten verplaatst worden als ze echt in de weg 
staan

*Metropool Regio Amsterdam



Wat nemen we verder?

Hoofdpunten uit de break-outs: 

• Groene & sociale wijken

• Klimaatbestendige stad

• Regie in groen door bewoners

• Bomen; kwantiteit vs. kwaliteit

#NieuwZaansKlimaat



PRESENTATIE

• Rutger (namens IVN natuureducatie) maakte duidelijk waarom groen in de wijk zo 
belangrijk is. Mensen komen tegenwoordig wat minder buiten, er zijn meer chronische 
ziektes en er is meer verstedelijking, hittestress en regenoverlast. Vergroening biedt een 
oplossing tegen eenzaamheid, stress en minder bewegen. In de lock-down periode was er 
een herwaardering voor de natuur. Het IVN heeft kaart gemaakt met projecten in Zaanse 
wijken, met linkjes naar wetenschappelijke onderzoeken waaruit blijkt dat natuur gezond 
is. Zie: http://www.pennemes.nl/natuur-is-gezond

• Natuur geeft ontspanning, zorgt voor verlaging cortisol, meer focus, beter ademen en 
brengt mensen in beweging. IVN onderneemt buurtsafari’s en zet behoeften van 
bewoners om naar concrete, vaak makkelijk te realiseren ideeën. Rutger laat voorbeelden 
zien van groen- en natuurbeleving voor bewoners bij zorginstellingen Pennemes en 
Mennistenerf in Zaandam.

#NieuwZaansKlimaat

Uitkomsten: Groene & sociale wijken 1/3
NEW

http://www.pennemes.nl/natuur-is-gezond


DISCUSSIE

• Er zijn zo’n 600 groenadoptie projecten in Zaanstad. Kan de gemeente kaders geven voor het voor 
starten en voortbestaan? Groenadoptie kan meer werk zijn dan verwacht. Zorg dat je groenadoptie 
formeel maakt, dan wordt er een bordje geplaatst en is duidelijk dat de gemeente daar niet moet 
maaien. 

• Groene speelplekken bij scholen en bso’s zijn belangrijk, discussie of je dit moet verplichten. 
Positieve voorbeelden en lobby werkt beter. Er is vaak veel geld voor een nieuw schoolgebouw, 
maar niet voor het groene schoolplein. 

• Het IVN heeft in Poelenburg en Peldersveld gekeken welke scholen interesse hebben in een groene 
speelplek. Er is een lesprogramma en een verkenning gemaakt. Het IVN heeft informatie over 
landelijke en regionale fondsen/ subsidies voor de aanleg van een schooltuin. Geld is vaak niet het 
probleem, tijd blijkt lastiger. De directeur van basisschool Het Schatrijk is actief met groene 
schoolpleinen en kan waarschijnlijk handige tips geven. 

• In de hete en droge zomer van vorig jaar zijn jonge bomen doodgegaan. Idee om bewoners aan te 
sporen om af en toe een emmer water te geven? Bij nieuwe aanplant hoort een jaar onderhoud 
van de gemeente, als bewoners water geven krijgen de bomen soms juist teveel water. 

#NieuwZaansKlimaat

Uitkomsten: Groene & sociale wijken 2/3
NEW



CONCRETE IDEEËN EN ACTIES

• Brede coalitie/ alliantie van groene Zaanse scholen starten, waarbij alle 
kinderen toegang krijgen tot groen.

• Aparte sessie over groene scholen organiseren, met collega van IVN 
over fondsen en subsidies en voorbeelden van school Het Schatrijk.

• Er is meer communicatie nodig over het groen vanuit en met de 
gemeente. Zeker rondom adoptieprojecten (vragen zoals: geeft de 
gemeente de planten wel of geen water/ groenadoptie formeel 
maken, dan gaat gemeente daar niet maaien). 

#NieuwZaansKlimaat

Uitkomsten: Groene & sociale wijken 3/3
NEW



PRESENTATIE

• Presentatie over Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie en klimaatbestendige stad. Ruimtes kunnen 
multifunctioneel gebruikt worden, bijv. speelplaats is waterberging. Mogelijkheden voor het bergen 
van water; ondergronds of bovengronds of een combinatie. Voorbeelden: wadi of waterplein. 

• Water en groen in de stad zorgen voor het voorkómen van hittestress. Zaanstad gebruikt kaarten 
voor de groenblauwe structuur en hitteknelpuntenkaart om te bepalen welke gebieden vergroend
worden. De richtlijn voor een koele plek is opgesteld door Metropool Regio Amsterdam (MRA) en 
Hogeschool v. Amsterdam. Eisen koele plek: is groter dan 200 m2, bevat 35% schaduw en elke 
woning ligt binnen 300 m. van koele plek (ong. 5 min. lopen). 

• De gemeente zoekt naar goede vorm van samenwerking met bewoners, tips zijn welkom, we 
kunnen het niet alleen. Zaanstad is beperkt eigenaar van de grond, een groot deel van de 
maatregelen moet gebeuren op het terrein van anderen. Zaanstad werkt samen met 
woningcorporaties om daken van zorgcentra, scholen en flats en tuinen van huurwoningen te 
vergroenen. Parteon past klimaatbestendige maatregelen toe bij vervangen van woningen. 

• Er moet nog veel gebeuren om het doel, een klimaatbestendige stad in 2050, te bereiken De 
straten moeten anders ingericht worden en we zoeken naar goede oplossingen. 

#NieuwZaansKlimaat

Uitkomsten: Klimaatbestendige stad 1/3
NEW



DISCUSSIE

• Wordt in het Programma van Eisen voor aannemers standaard een groenparagraaf opgenomen? Dit is nodig 
en gebeurt niet altijd. Voor herinrichting Joke Smitsingel, Assendelft is een selectie criterium: een klimaat 
adaptief plan.

• In rioleringsplan is de maximale hoeveelheid water voor de komende 5 jaar vastgesteld. Dat is 20 cm. op 
straatniveau (stoephoogte) en 10 cm. op gevelniveau (vaak opstapjes bij woningen). Zijn er eisen aan gesteld 
het vertraagd afvoeren van regenwater aan het riool? Samen met de MRA (Metropool Regio Amsterdam) is 
een basis veiligheidsniveau bepaald, berging op eigen terrein moet mogelijk zijn voor bui van 70 mm. per uur. 

• Er wordt gevraagd om een nóg strengere norm voor koele plekken. Een koele plek op max. 150 m. afstand en 
tenminste 50% schaduw is beter. Dit heeft financiële consequenties, hier beslist de raad over.

• Het PWN heeft moeite om het drinkwater op lage temperatuur te houden. De temperatuur kan oplopen tot 
25 graden, lastig om water dan bacterievrij te houden. Als er meer groen komt, blijft het drinkwater koeler.

• Kan de gemeente meer eisen stellen aan hoeveelheid groen en breedte straten?

• Oude Hollandse traditie heeft sloten en grachten als patronen voor waterhuishouding. Kunnen we dat oude 
patroon in ere herstellen bij aanleg nieuwbouw? 

#NieuwZaansKlimaat

Uitkomsten: Klimaatbestendige stad 2/3
NEW



CONCRETE IDEEËN EN ACTIES

• Een deelnemer ziet mogelijkheden voor ondergrondse opvang onder 
gras- en struikperkjes of een wadi in bijv. de Monnikendamstraat in 
Zaandam. De gemeente neemt dit idee mee.

• De gemeente neemt contact op met ontwerpateliers, om de stad te 
betrekken bij plannen.

#NieuwZaansKlimaat

Uitkomsten: Klimaatbestendige stad 3/3
NEW



PRESENTATIE

• Emile (Nature Nomads) gaf een presentatie over hoe ze in de Kleurenbuurt 
proberen de bewoners regie te laten nemen over het groen. De verbinding in het 
groen moest leidend worden. Hiervoor is vooral in gesprek gegaan met de 
bewoners; wat willen zij uit het groen? 

• Er kwamen veel ideeën: groen om in te spelen, voor de biodiversiteit, voor gezond 
te leven en te eten, voor veiligheid & netheid op straat en elkaar te ontmoeten. 
Het eerste idee was om een buurtmoestuin te beginnen die aan veel van deze 
onderwerpen voldeed. Het kon ook snel worden opgezet, wat zorgt dat mensen 
aangehaakt blijven. Een belangrijke les was om vooral niet alles over te laten aan 
bewoners: zij hebben echt professionele hulp nodig om iets dergelijks op te zetten.

#NieuwZaansKlimaat

Uitkomsten: Bewoners regie in groen 1/3

NEW



DISCUSSIE

• Het zou goed zijn de initiatieven wat meer te verbinden en elkaar te inspireren. 
Idee: Fête de la Nature. Dan gaat iedereen die het wil op de fiets langs allerlei 
groenprojecten om elkaar te inspireren, maar vooral ook goede contacten te 
leggen en initiatieven te verbinden.

• Wel zijn er zorgen over hoe we daarin diversiteit kunnen stimuleren. Velen met 
een andere achtergrond/economische status, etc. zijn lastig te bereiken. Voor dit 
voorbeeld in de Kleurenbuurt waren er dan ook verschillende stakeholders 
betrokken: het sociale wijkteam en de woningcorporatie ZVH. Er werd 
een voorbeeld gegeven van Amsterdam: waar vooral muziek en eten mensen van 
verschillende achtergronden bij elkaar brengen. 

• Er kwam een kritische noot: er zijn veel dingen opgezet in de buurt waar 
gemeente niet goed mee omging, zoals het buurthuis de Vlinder of verschillende 
bosjes die bewoners onderhielden, en het voetbalveld voor jongeren dat is 
verplaatst. 

#NieuwZaansKlimaat

Uitkomsten: Bewoners regie in groen 2/3

NEW



CONCRETE IDEEËN EN ACTIES:

• Fête de la Nature fietstocht langs allerlei groeninitiatieven (haalde 
wethouder Wessel Breunesse aan als een goed idee in zijn slotspeech)

• Parteon wil graag meer met het groen doen rondom hun complexen 
en wil hierover in gesprek met Nature Nomads

• Er worden nieuwe contacten gelegd

• Idee van een stekjes uitwisselingsmarkt om zo mensen en initiatieven 
aan elkaar te binden. Voetbaltoernooi kan ook. Samen muziek maken 
en eten.

#NieuwZaansKlimaat

Uitkomsten: Bewoners regie in groen 3/3
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PRESENTATIE

• Jos geeft een korte toelichting op het doel van het Bomenbeleidsplan. Een nieuw beleid dat past in 
de ontwikkeling naar een klimaatbestendige stad. Huidige bomen worden onvoldoende oud. We 
willen naar een bomenbestand dat ouder wordt en de stad leefbaarder maakt; bomen zorgen voor 
verkoeling, biodiversiteit en dragen bij aan wateradaptatie. Op dit moment mogen particuliere 
bomen gekapt worden. Er wordt nu een Gebiedenkaart gemaakt. Binnen de aangegeven gebieden 
is straks ook voor particuliere bomen een kapvergunning nodig. Per januari staan de bomen in de 
wet fysieke leefomgeving, dit wordt komende maanden in college vastgelegd. Zo worden bomen 
beter beschermd en kunnen ze ouder worden.

• We werken naar een groter kroonvolume van bomen in de stad (nu 16% gemiddeld en we willen 
naar 20%). Dit doen we door nieuwe bomen direct een betere standplaats te geven en ook bij 
bestaande bomen maatregelen te treffen. En we willen tot slot ook meer boomsoorten in de stad 
en de boomstructuur in de stad versterken (o.a. op provinciale wegen). 

#NieuwZaansKlimaat

Uitkomst: Bomen kwaliteit/kwantiteit 1/3
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DISCUSSIE

• Er zijn vragen vragen over specifieke bomen in plangebieden, zowel bouwplannen als Meerjareninvesteringsplan (MIP) projecten. De 
gemeente licht toe dat het Bomenbeleidsplan daar niet over gaat en alleen kaderstellend is (20% boomkroonbedekking). Concrete 
situaties komen terug in de omgevingsplannen. Daar willen inwoners en belanghebbenden tijdig bij betrokken worden. 

• Er is een zorg dat nu bomen worden gekapt om toekomstbestendige bomen te plaatsen. De komende 20 jaar zijn bepalend bij het 
terugdringen van de klimaat opwarming. Het belang van het zo lang mogelijk behouden van bestaande bomen wordt benadruk. 

• De gemeente moet bewuster moeten kijken naar moment van kap bij herinrichting van gebieden. Nu wordt gekapt ruim voordat de 
daadwerkelijke werkzaamheden in het gebied starten. De oproep is om bomen zo lang mogelijk laten staan. 

• Oproep om niet per definitie naar inheemse bomen te kijken maar naar welke soort het meest bijdraagt aan de biodiversiteit.

• Hoe verhoudt het bomenplan zich tot de Natura-2000 gebieden? Is het openhouden van het landschap wel wenselijk voor mensen 
en dieren i.v.m. hittestress? Zouden daar niet juist ook meer bomen moeten komen? Natura-2000 voldoet aan strenge Europese 
richtlijnen waar niet zo maar van afgeweken kan worden. Bomen toevoegen aan Natura 2000 gebied is niet aan Zaanstad, maar ligt 
bij Brussel. Ingrijpen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebied is aan de provincie en aan de beheerders. 

• Het Bomenbeleidsplan richt zich voornamelijk op het stedelijk landschap. De openheid van het landschap en de Natura-2000 
gebieden is een kernwaarde van het Groen- en Waterplan. Hoe het open landschap zich gaat ontwikkelen met oog op 
klimaatverandering is een vraagstuk dat komend jaren zal spelen.

• Het ruimtebeslag van bomen in de openbare ruimte staat op gespannen voet met andere beleidsvelden zoals parkeren. Dit is een 
politieke afweging. 

#NieuwZaansKlimaat
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CONCRETE IDEEËN EN ACTIES

• Er zit een gat tussen ervaringen mensen en het beleid en ambities van de gemeente. Goede communicatie over het Bomenbeleid in 
relatie tot actuele ontwikkelingen rondom bomen in de stad is belangrijk. Het Bomenbeleidsplan voorkomt niet altijd ongewenste 
keuzes bij projecten of bouwplannen. Soms moet een boom wijken en komt er geen boom voor terug op die locatie. Er moet goed 
worden uitgelegd waarom bomen worden weggehaald en hoe dat wordt gecompenseerd. 

• Voorkeur wordt uitgesproken om in ontwerpfase van een gebied rekening te houden met bestaande bomen. Vóór de ontwerpfase/ 
initiatieffase bij bouwplannen worden er een  Programma van Eisen (PVE) en een Grondexploitatie (GREX) opgesteld. Bij een hoge 
bebouwingsdichtheid zoals in Zaanstad is er helaas automatisch minder ruimte voor groen en bomen. De gemeente gaat kijken hoe
participatie in het voorontwerp beter zou kunnen, zoals onlangs bij Zaanse Helden al is gebeurd.  

• Oproep aan gemeente om vanuit de insteek van het bomen- en biodiversiteitsbeleid de inwoners beter te betrekken bij concrete 
projecten en gebiedsontwikkelingen en alle afwegingen die daar bij spelen (parkeren, bomen, woningen, kabels en leidingen etc.)

• GroenZaans gaat een meldingsloket opzetten voor “bedreigde” bomen. 

• Vraag na presentatie over het Pareraterrein (Buurtbos Westzanerdijk): zijn er elders in Zaanstad ook mogelijkheden voor buurtbos?

• Op de website https://buitengewoon.zaanstad.nl/ geeft gemeente informatie over groen, water en kapvergunningen in Zaanstad.

#NieuwZaansKlimaat
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Wethouder Wessel Breunesse blikt terug op een energieke bijeenkomst:

Het was geslaagde avond; mooi & inspirerend met heel veel mensen met een groen hart. 
Het is goed dat we elkaar met dit soort bijeenkomsten beter kunnen vinden. Ook om 
initiatieven aan elkaar te verbinden, de gemeente wil hierbij helpen. 

Een Fête de la Nature is een heel mooi idee!

We zien dan groen verbindt, dus we gaan kijken hoe we hier komend jaar mee verder gaan. 
Er zijn heel veel ideeën besproken en er is natuurlijk ook wel kritiek. ‘We zijn betrokken, 
maar niet onfeilbaar’, maar het is goed dat we elkaar scherp houden.

-> We kijken komende maanden hoe we in co-creatie met de stad uitvoering kunnen geven 
aan wat is besproken.

-> We zullen vergroening, biodiversiteitskansen en klimaatadaptatie komend jaar beter 
promoten en onder de aandacht brengen van alle inwoners en organisaties in de stad.

Dank aan iedereen!

#NieuwZaansKlimaat

Afsluiting wethouder Breunesse
NEW



Vervolg

• Zaanse initiatieven in het Klimaatakkoord

• Lancering Zaans Klimaatakkoord 2.0 (begin 2021)

• Deel nieuws (nieuwsbrief)

• Website 

(verslagen, informatie, subsidiekansen) 

Zie https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/home

Mail nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl

Bel Femke Nagel – 06-5800 2068

#NieuwZaansKlimaat

https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/home
mailto:nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl


Terugblik

#NieuwZaansKlimaat



• Uiteindelijk hebben 70 inwoners en betrokken partijen in Zaanstad 
meegedaan aan deze tafel, waaronder het Bouwbedrijf v.d. Gragt, 
Bureau voor Durf, Wijkboerderij De Veldmuis, PWN, GroenZaans, 
Parteon, STaCHE ARCHITECT, Woonzorg Nederland, en vele anderen.

• Fantastisch dat steeds meer mensen willen meebouwen aan een 
Nieuw Zaans Klimaat!

• Wegens corona was de tafel online en daarmee wat meer informerend 
en met wat minder ruimte voor gesprek.

• We hopen iedereen weer bij een volgende tafel terug te zien in 
hopelijk weer een fysieke bijeenkomst in 2021! 

#NieuwZaansKlimaat

Afrondend



Dank voor je deelname! #cocreatie


