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Woord vooraf 

Verhuisd. Na toch wel wat slapeloze nachten en heel veel werk door onze 
vrijwilligers zijn we vlak voor de kerst van 2015 verhuisd naar het nieuwe 
onderkomen van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland.  
Met zo’n verhuizing komen er allerlei zaken op je bord te liggen die even 
geregeld moeten worden. Een nieuw huurcontract, een verandering van 
inschrijving Kamer van Koophandel, bankgegevens aanpassen en opsturen van 
bankgegevens, kortom lekker druk.. 

Ondanks alle inzet kost het nog altijd ongelofelijk veel moeite om de zorg voor de 
omgeving tussen de oren te krijgen. Steeds nieuwe initiatieven en overleggen 
spelen een rol, maar netto gezien breidt Schiphol nog steeds uit, komt er steeds 
meer asfalt, is Zaanstad nog niet verlost van de stank uit het westelijk 
havengebied, en kijkt elke projectontwikkelaar met begerige ogen naar de 
laatste stukjes beschermd natuurgebied. Daar komt dan nog bij dat de stad 
steeds meer steen bevat, en stadsgroen en stadstuinen die het klimaat er nog 
enigszins aangenaam maken, meer en meer verdwijnen. Langzamerhand slibt 
ons leefmilieu steeds meer dicht en degenen die waarschuwen voor de gevolgen 
van 'ons' eigen handelen worden ingekapseld met allerlei maatregelen en 
beperkingen, alsof goede raad alleen gratis en terzijde mag worden gegeven. 
Verder hebben we maandelijks een dagelijks bestuur-vergadering gehouden en 
gezorgd dat bijvoorbeeld ook de ZNMO-vergaderingen doorgang vonden. 
Natuurlijk is ook de ZNMKrant weer uitgekomen.  

Maar met dit voor ons spiksplinternieuwe onderkomen zijn we wel klaar voor 
weer een frisse blik in de toekomst.  
We hopen wel dat, wanneer u in de buurt bent, u gewoon weer aankomt. En we 
hebben ook hier al weer gemerkt dat er wekelijks natuur- en milieuvragen vanuit 
de Zaanse bewoners komen die we samen - met een aantal door de jaren heen 
experts geworden vrijwilligers - beantwoorden. En wanneer wij dat zelf niet 
kunnen, dan verwijzen wij uiteraard naar andere organisaties of naar het 
gemeentelijke nummer 14075. We zijn zo weer een jaar verder.  

Ook wil ik hierbij een oproep doen aan u. Wilt u als u de contributie van dit jaar 
aan ons overmaakt in uw eigen administratie nazien of u vorig jaar (2015) en het 
jaar daarvoor (2014) de contributie wel aan ons heeft overgemaakt? Het bedrag 
is steeds hetzelfde gebleven:   

• € 15,-- voor het KMZ-lidmaatschap met ZNMKrant of  
• € 6,-- voor alleen de ZNMKrant.  

Over te maken op nummer: NL62INGB0002368420.  Bij het verwerken van de 
financiën kwamen hierin we nogal wat hiaten tegen wat dit betreft. Na de 
jaarvergadering gaan de penningmeester en de voorzitter hiermee verder aan de 
slag.  
 
Rita Melk, voorzitter 
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Bestuur Kontakt Milieubeheer Zaanstreek 

Voorzitter: Rita Melk - Dijkhuizen 
Secretaris: Anneke Hoogmoed - Jongh 
Penningmeester:  Gerrit Jan van der Schoor (waarnemend) 
Leden: Ton Smit, Loek Vlaanderen 
Vrijwilligers:  Leontien van den Bos, Elsa Loosjes, Hans Mandjes,  

Ed Romeijn, Carla Vlaanderen 
Webmaster:  Jan Emmer 
 

Kantoor 

We zijn nu - met zijn allen - gevestigd aan de Kleine Tocht 4a in Zaandam. 
Afscheid nemen van de Stationsstraat 38 heeft de nodige hoofdbrekens gekost 
maar verandering doet leven - hebben we gemerkt - en daardoor zitten we 
voorlopig weer even goed onder dak.  
We zijn weer inwonend en ook weer op sterkte. Op de woensdagen altijd bevolkt 
- door Anneke en Loek - en op andere dagen te hooi en te gras door een van de 
anderen. We zitten niet meer zo lekker in de loop van de stad - zoals aan de 
Stationsstraat - maar ook hier gaat de deur uitnodigend open en is er altijd tijd 
voor een luisterend oor en een kop koffie en veelal ook voor discussie.  
De banden met de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland zijn door de 
verhuizing weer nader aangehaald. Uiteraard hebben we (lees: Loek, Ton en 
Anneke) hand- en spandiensten verleend waar mogelijk.  
Er zijn geen veranderingen in bereikbaarheid voor wat betreft telefoon en mail; 
dat alles is nog hetzelfde. 
 

Website 

Onze website, www.kmz1971.nl, is nog steeds in de lucht.  
Jan Emmer heeft afgelopen jaar de site weer keurig verzorgd. Waarvoor hartelijk 
dank. Hij liep een tweetal keren tegen wat problemen aan met onze provider, 
maar na wat heen en weer gemail is dat opgelost door hem en de mannen van 
De Digitale Stad (DDS) samen.  
We proberen onze acties en het PDF-bestand van de ZNMKrant snel aan hem 
door te gegeven zodat hij het voor ons op de site kan zetten, maar door de 
veelheid aan zaken die we als bestuur verzetten, schiet dat laatste er wel eens 
bij in.  
De oude uitgaven van de Zaanse Natuur en Milieu Krant staan er ook op, onder 
het hoofdstuk Archief. Jan doet het met plezier, maar hij had ooit het geweldige 
idee dat er iedere dag output van onze zijde zou komen. Helaas dat werkt niet 
zo. We werken er aan en hopen dat het in de toekomst allemaal sneller gaat. We 
zijn en blijven trots op de site, en kunnen dat ook zijn gezien de grotere aantallen 
individuele bezoekers 6506 in 2015 tegen 3848 in 2014. Voor deze stijging kan 
de nieuwe Facebookpagina de reden zijn. Hierop worden de lezers 
doorverwezen naar de site. 
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Natuur en Milieu 

 

Omgevingsraad Schiphol (ORS) 

De ORS ging per 1 januari 2015 officieel van start.  
De heer Gerard Jägers is nu namens alle groepen rond de Polderbaan de 
bewoners-vertegenwoordiger in de ORS. 
Uiteraard is KMZ nog steeds betrokken bij de discussies en ontwikkelingen (lees: 
groei) rond Schiphol. Regelmatig heeft een van de bestuursleden samen met 
wethouder Emmer van Zaanstad, de wethouder van Oostzaan, van Wormerland 
en nog een aantal vertegenwoordigers van bewonersgroepen overleg in het 
Regioforum Schiphol, dat veelal in het Zaanse stadhuis gehouden wordt. De 
ontwikkelingen rond onze nationale luchthaven blijven voortgaan, dus hier blijft 
werk aan de winkel om voor de omwonenden een zo prettige, schone en veilig 
mogelijke leefomgeving na te streven. We maken ons ernstige zorgen rondom 
de uitstoot van fijnstof dat wordt geproduceerd door het starten en landen van 
alle vliegtuigen. Tijdens de Regioforums hebben we samen met de andere 
bewonersgroepen de wethouders dan ook op het hart gedrukt deze zaken mee 
te nemen in hun overleg.  
Zie voor verdere info over de ORS hun site: www.omgevingsraadschiphol.nl 
 

Geurinzicht  
Na ons eigen project van februari 2014 merkten we dat er minder animo was om 
mee te doen met het Geurinzicht-project. Minder animo onder de vrijwilligers 
want de Zaankanters zijn gewend aan een geurtje hier en daar. Het wordt dan 
moeilijk om een goed beeld te krijgen van de overlast die door bewoners wordt 
ervaren. Dus hebben wij onze actie toen op een laag pitje gezet. Uiteraard 
krijgen we nog wel meldingen binnen van geuroverlast, bijvoorbeeld langs de 
Provinciale weg. Daar werden ter hoogte van DSM allerlei scherpe maar 
bekende geuren waargenomen. Ook over het Amsterdams havengebied krijgen 
we meldingen: vooral over de bekende benzineachtige walmen.   

Voor wat betreft dit laatste, en 
meteen ook de meest 
vervelende en niet 
ongevaarlijke overlast: we zijn 
met een aantal bestuursleden 
van KMZ bij de opening - op 1 
oktober 2015 - van het project 
Geurinzicht en eNose van de 
havendienst Amsterdam en de 
Regionale Uitvoerings Dienst 
(RUD) geweest.  
In het kerkje van Ruigoord werd 
ons e.e.a. uitgelegd en 
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getoond. De eNoses - die gelukkig niet alleen aan de Amsterdamse zijde staan - 
gaan geuren registreren en van al die registraties wordt een soort van 
bibliotheek opgebouwd zodat na langere tijd adequaat op de waarnemingen 
ingespeeld kan worden. Aan de Zaanse zijde staan er ook een aantal. Het blijft 
dus van groot belang dat wanneer u iets waarneemt op gebied van geur of 
stank, u dat meldt bij gemeente Zaanstad op 14075, de RUD of de provincie 
Noord-Holland op 0800-99 86 734. Onze milieugedeputeerde de heer Talsma 
schatte in 2014 de mogelijkheid van één loket voor milieumeldingen positief in 
maar ook begin 2015 bleek dat het Meldpunt van de RUD toch nog veel langer 
op zich laat wachten. Het is nu 2016 maar het is er nog steeds niet! Volhouden! 
 

Grondstoffenplan  

In maart is KMZ aangeschoven bij de discussieavond van de gemeente 
Zaanstad over het nieuwe Grondstoffenplan. Goede discussie: we moeten met 
zijn allen echt meer naar een groene cyclus toe. Het scheiden van afval is echter 
voor niet iedere bewoner even makkelijk te realiseren, denk hierbij aan ouderen 
en Nederlanders met andere wortels. Voor deze laatsten is het wennen aan 
onze gestroomlijnde afvalverwerking vaak een probleem. Ze hebben het ‘altijd 
anders gedaan’ en moeten dus keer op keer gewezen worden op hoe we het 
hier ingericht hebben. Met telkens nieuwe medelanders moet dat dan ook 
telkens weer gebeuren en de gemeente moet dus ook steeds weer inzetten op 
voorlichting hierover.  
 
Onze vrijwilliger Hans Mandjes doet in Wormer mee aan de actie 100-100-100. 
Deze actie is een leerzaam project waarin 100 mensen, gedurende 100 dagen, 
100% van hun afval scheiden. Wormerland doet daaraan ook mee. Wat is het 
nut hiervan? Afval verwerken kost geld en de uitstoot ervan is slecht voor het 
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milieu. En dat terwijl het grootste gedeelte van ons huishoudelijk afval 
hergebruikt of gerecycled kan worden. Daar doet Hans nu ervaring mee op, 
zodat we er later verder mee kunnen. 
 

Ruimtelijke ordening en buitenactiviteiten 

 

Asfalt  
In 2015 hebben we een zeer groot aantal vergaderingen bijgewoond rondom A7-
A8 en de verbinding A8-A9. KMZ gaat nog steeds voor de nul+variant. Geen 
asfalt erbij! We hebben in het gebied gefolderd en hebben zelf een tweetal 
bijeenkomsten voor bewoners en bewonersgroepen georganiseerd. Dit om deze 
groepen en individuele bewoners de kans te geven zich met elkaar - veel sterker 
- te laten horen.  
Nu maar hopen dat er ook nog iets waarneembaars van het ingebrachte is terug 
te vinden in de aanstaande plannen. Op deze bijeenkomsten kwamen we ook 
andere organisaties weer tegen zoals: Natuur en Milieufederatie Noord-Holland 
en Zaans Natuur en Milieu Centrum (ZNMC). 

 
A8-A9 
Wij zijn heel blij we met de ondersteuning van Jurriaan Jansen van de Natuur en 
Milieu Federatie Noord-Holland met wie we samen vaak overleg hebben gehad 
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om dit toch zeer complexe onderwerp goed te behandelen. Ton en Loek zijn 
naar een groot aantal bijeenkomsten in Assendelft (in Het Wapen van Assendelft 
en in de Admiraal) geweest om daar onze inzichten rond de aansluiting kenbaar 
te maken. Heel blij zijn wij met de doorrekening van de later door de MF 
ingebrachte ‘nul plus variant’. Deze houdt in dat er geen nieuw asfalt bijkomt 
maar dat er voor Krommenie een splitsing komt tussen bestemmingsverkeer en 
doorgaand verkeer. We pleitten ervoor dat de weg langs het Noordzeekanaal 
begaanbaarder wordt gemaakt en dat de aanzuigende werking van nieuw asfalt 
er dus niet komt. Dit laatste vooral voor de bewoners van Oud Koog aan de 
Zaan en de wijken Kalf en Kogerveld. Voor deze wijken zorgt de directe 
aansluiting A8-A9 voor een forse vermeerdering van het verkeersaanbod bij de 
Coentunnelbrug en zorgt zo ook voor veel meer stof en stank. De minister 
voelde  in het recente verleden niet veel voor de verbinding, maar de provincie 
heeft duidelijk andere doelen – naar onze mening minder goede, zoals een 
kortere reistijd van enkele minuten -  voor ogen. 
De bedrijven die vroeger in de rij stonden om mee te betalen zijn door de 
economische crisis nu in geen (schoots)velden of wegen te bekennen (om maar 
even in Stelling-termen te blijven). 
 
Er is duidelijkheid gekomen over het PHS-opstelterrein van de NS. Het komt vlak 
bij Uitgeest en is dus gelegen binnen de Stelling van Amsterdam. Castricum 
wilde het niet, en ook elders waren er grote bezwaren, dus kon het wel dichtbij 
de A9. 
 
A7-A8 
Rita is bij tal van bijeenkomsten over dit onderwerp in het Inntel Hotel in 
Zaandam geweest om daar te bepleiten dat de belangen van natuur en milieu 
binnen de plannen van het Rijk in het vizier bleven. We waren gelukkig niet de 
enigen. De fietsersbond, de vrijwilligers van de Stelling, maar ook de Natuur en 
Milieufederatie Noord-Holland kwamen we daar tegen. 
 

Noordzeekanaalgebied (NZKG) 
KMZ is samen met BelangenGroep Nauerna (BGN) en de Natuur en 
Milieufederatie Noord-Holland betrokken bij de oprichting van de Overleggroep 
Burgerparticipatie. Rolf van Arendonk, Hans Lalk en Rita proberen samen met 
de mensen van de Haven van Amsterdam op regelmatige basis overleg te 
hebben op gebied van geluid en leefbaarheid.  
 
Voor de ontwikkeling van het hele NZKGebied streeft KMZ naar een duurzame 
en milieuvriendelijke oplossing. Wij spreken dus mee en zijn betrokken bij een 
aantal overleggen over het NZKG, proberen met positieve inzet invloed uit te 
oefenen en natuurlijk houden we de vergunningverlening in de gaten en 
reageren daar in samenwerking met anderen, zoals BGN, Hart voor Stad (HvS) 
of Natuur en Milieu Federatie Noord-Holland op. Het is zaak deze activiteiten 
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zoveel mogelijk vol te houden en liefst ook uit te breiden. Dit laatste is wel zeer 
moeilijk vanwege de schaarse mankracht. 
 
Nog steeds zijn er zorgen kolenoverslag, kolenstof ,kolenbroei, benzinegeur, 
scheepsgeluiden, en lawaai van containeroverslag voor overlast op Zaans 
grondgebied. Vooral ook het ontgassen van scheepsruimen op het kanaal zijn 
ons een doorn in het oog. Kwalijke gassen waaien met de wind mee en kunnen 
onze burgers bereiken. Het blijft in het NZKGebied duidelijk passen en meten. 
 

Congres Noordzeekanaalgebied  
In gebouw Dudoc in Velzen woonden we op 5 november 2015 een bijeenkomst 
bij over ‘De kracht van het landschap voor het internationale vestigingsmilieu’. 
Heel veel mannen in grijze pakken waren er verzameld en het was een soort van 
een reclamemanifestatie voor allerlei grote bedrijven om zich vooral te vestigen 
in het NZKGebied. De provincie zorgt natuurlijk voor een gunstig 
vestigingsklimaat. En de gedeputeerde nodigde een ieder van harte uit. 
 

Stedelijk waterbeheer 
Voor het bestuur van KMZ is een verontrustend punt: de oprukkende 
binnenstedelijke verhardingen. Afgelopen jaar is er enkele malen een zienswijze 
op een bouwplan ingediend vanwege het maximale bouwoppervlak. We denken 
dat het tijd is om, net zoals we paal en perk stellen aan de erfbebouwingshoogte, 
ook een norm op te nemen voor het maximale oppervlak van de verharding. We 
hebben in twee zaken bewoners met bebouwing of bestratingsvraagstukken 
terzijde gestaan. Helaas heeft dit niet tot minder verharding geleid.  
Dit blijft onder onze aandacht. We denken dat een doorlopende advisering van 
bewoners, buurtverenigingen en raadsleden over de nadelen van grote verharde 
oppervlakten, over het promoten van aflopende (ecologische) oevers en 
dergelijke, ze op andere gedachten kan helpen. Vooralsnog wonen we ook op dit 
gebied bijeenkomsten bij en gaan uiteraard in op verzoeken tot 
informatieverstrekking. We hopen dat door een actie als project Steenbreek 
hierin een formidabele slag zal worden gemaakt. Dat het terugtoveren van groen 
door de bewoners, bedrijven en de gemeente zelf voortvarend wordt opgepakt. 
De gemeente dient echt kritisch te kijken naar bouwplannen en vaker dwingend 
voor te schrijven wat wel en niet gewenst is. 
 

MAAK.Zaanstad 

Gemeente Zaanstad nodigde iedereen in onze stad uit om mee te praten over 
de toekomst van de gemeente. Onder de naam MAAK.Zaanstad werden op 
diverse plaatsen in de stad themabijeenkomsten en werkateliers gehouden. De 
onderwerpen waren: arbeid en onderwijs, bereikbaarheid en verbindingen, 
bouwen en wonen, werk, economie en toerisme en als laatste: Zaanstad in de 
metropool. 
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We zijn naar verschillende avonden geweest maar ons moet toch van het hart 
dat je bij alle bijeenkomsten toch steeds weer dezelfde gezichten tegenkomt, en 
maar zeer weinig inwoners. Op de avond in het Zaans Museum aan de Schans 
in Zaandam spande de abominabele kennis van een van de inleiders de kroon. 
Hij wist het publiek te vertellen dat er in het verleden in het Guisveld wel 1000 
molens zouden hebben gestaan. Uiteraard kwam het bebouwen van het 
Guisveld weer aan de orde. Ook vergat de inleider even dat daar een Natura-
2000 bescherming op ligt. Wat een misser.  
 

Bomen, groen en onderhoud in de stad  

 
Het jaar 2015 begon voor de enige gemeentelijke vaantjesboom met een ware 
ramp. De boom was een relict van de oude stadskwekerij en daarmee ook nog 
eens cultuurhistorisch behoudenswaardig en hij stond op de waardevolle 
bomenlijst van de gemeente Zaanstad. De vaantjesboom stond in een 
heesterbeplanting en werd per ongeluk mee genomen met het onder handen 
nemen van de beplanting. We hebben een verzoek om herplanting gedaan en 
daarbij gevraagd om aandacht, zodat in de toekomst voorkomen wordt dat er 
waardevolle bomen zonder vergunning gekapt worden. 
De gemeente gaf toe dat dit nooit had mogen gebeuren en gaf ook gevolg aan 
ons verzoek tot herplanting (zie voorplaat). 
Het dagblad Zaanstreek nam een interview op over het voorval. Als reactie 
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daarop kregen we van de directeur van de Rooms Katholieke Basisschool Paus 
Joannes dat er wel vier vaantjesbomen (of ook wel zakdoekenbomen) het 
voorplein van die school staan. Toen het plein werd ingericht heeft meneer 
Fontein dit bedacht. Want als de kinderen voor de eerste keer op school komen 
huilen de moeders een beetje bij het afscheid en als groep 8 weggaat van 
school wordt er weer een beetje gehuild. Dus als u een vaantjesboom wilt zien, 
kom dan naar onze school. U bent van harte welkom”.  
 
Met de werkgroep van de Partij voor de Dieren maakten we een tocht langs de 
bomen en groenstroken van wijk het Kalf om daar te bekijken waarom er voor 
zoveel bomen en struiken een kapvergunning was aangevraagd. De werkgroep 
vroeg zich af of het wel nodig is dat er zoveel groen gekapt gaat worden. Het 
groen dat in het verleden redelijk de ruimte had is na 30 jaar enorm uitgegroeid – 
niet alleen bovengronds maar ook ondergronds –  en moet nu wijken voor het 
nieuwe riool en de daarbij behorende herbestrating. De bewoners hebben recht 
op een goed riool, droge kruipruimten en een goede regenwaterafvoer. Het 
verstoren van de grond en het ophogen van het straatniveau is dodelijk voor de 
bestaande bomen en stuiken. In het algemeen is KMZ voor het behoud van 
bomen en groen maar er zijn natuurlijk noodzakelijkheden die niet uitgesteld 
kunnen en mogen worden. De gemeente gaat zoveel mogelijk 
groenvoorzieningen terugplanten. 
 
Tijdens de ‘soortendag’ in de Heemtuin in het In ’t Veldpark hebben we 
rondleidingen verzorgd. Hebben daar toen tevens geïnventariseerd en de bomen 
beoordeeld t.b.v. de bomenlijst van de Bomenstichting. Er was een goede 
opkomst.  
 
Afgelopen jaar hebben we ook aan de voorbereiding voor de door ons te geven 
bomencursus gewerkt. Dit alles in samenwerking met vrijwilligers van de 
Bomenstichting, de KNNV, KMZ en Fred Roovers, oud medewerker van de 
groendienst in Zaanstad. 
 
Ook hebben we met Anton den Engelse, medewerker van gemeente Zaanstad 
en Nynke Sminia van het ZNMC verder gewerkt  aan de groenadoptiefolder die 
aan bewoners in de gemeente wordt uitgereikt als zij zich ontfermen over een 
stukje groen in hun wijk. In de folder staat wat te doen en te laten voor wat 
betreft de beplanting en het afvoeren van onkruid en zwerfafval. 
 
Eind mei is de website van de Bomenstichting met alle Hollandse monumentale 
bomen in werking gesteld. Hierop zijn ook tal van Zaanse bomen te vinden. Hele 
oude - monumentale - exemplaren staan bijvoorbeeld op het kerkhof aan de 
Zuiddijk. Hieraan besteedde Loek Vlaanderen samen met andere vrijwilligers 
heel veel tijd. Zij bekijken, meten en fotograferen de bomen en zetten de 
gegevens in het bestand. 



 12 

 

Bloemrijk akkerrandbeheer  

Het project ‘Bloemrijk akkerrandbeheer’ heeft natuurlijk te maken met het zorgen 
voor de uitbreiding van biodiversiteit. In aansluiting op de ZNMO-avond hierover 
ondersteunen we ecologisch verantwoord beheer van bermen en akkerranden. 
We zijn nu betrokken bij een project in Assendelft maar willen iets dergelijks ook 
graag realiseren in de Wijde Wormer. 
Ton en Rita zijn bezig subsidie te verkrijgen - in overleg met Landschap Noord-
Holland - voor het inzaaien van een akkerrand aan de Zeedijk 11 in Assendelft . 
Dit om een goede leefomgeving te creëren voor de terugkeer van patrijs, 
veldleeuwerik, de gele kwikstaart en de wilde bijen en een goed bodemleven. 
 

School - en kindertuinen en de buitenschoolse opvang  
Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan verbeteren van de grond. Er is op diverse 
plaatsen drainage aangelegd in de kas. Ook in de school- en kindertuinen. Na 
de enorme wateroverlast van 2014 en vanwege het zeer laag liggen van de 
grond hebben we daar grond opgebracht. Nu kunnen we het nieuwe seizoen 
goed van start gaan. De grond is door de gemeente Zaanstad geleverd. 
Waarvoor nog dank! Ook de verhuizing van een schooltuin dichter bij het 
tuingereedschapshok was een lang gekoesterde wens die nu in vervulling is 
gegaan. We hebben nu alles dicht bijeen en dat werkt prettiger. Ook is er voor 
de continuïteit  - wat betreft vrijwilligers - gezorgd. Een ouder van de school is 
aangesteld als tuincoördinator. Het is een heel geïnteresseerde vrijwilliger en die 
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wordt door Ton Smit persoonlijk ingewerkt. Er is misschien vanuit de school zelfs 
sprake dat er een kleine financiële bijdrage kan komen. De buitenschoolse 
opvang moet ook vergroenen en zo komt er ook belangstelling van die kant. Ook 
scholen in de omgeving weten ons te vinden voor een interessant, leerzaam en 
smakelijk (alles mag geproefd worden!) werkbezoek.  
 

Fortuin-tuin  

Verleden jaar hield KMZ hier haar jaarvergadering. We kregen een rondleiding. 
Maar helaas, na een drietal leuke en vooral groene jaren en goede contacten 
met de buurtbewoners  rondom deze tuin is het hele terrein verkocht aan een 
projectontwikkelaar c.q. aannemer. 
Dus de plantbakken van de omwonenden, de plantstroken voor de kinderen en 
de kinder- en vlindertuin zijn daar gestopt. 
 

Rosarium vriendentuin  

Nu is Ton Smit bezig bij het Rosariumpark met het opstarten van een 
bewonersgroep ‘de Rosarium vriendentuin’. Ze willen graag een buurtmoestuin 
organiseren zodat omwonenden er ook kunnen oogsten. Ze zijn in ieder geval al 
gestart met eens per maand in de zomer kinderactiviteiten te organiseren. Ook 
worden ouderen en geïnteresseerde bewoners van de Rosariumhorst betrokken 
bij de buurtmoestuin. Zo kunnen zij hun nog aanwezige kennis en ervaring voor 
dit project inzetten en voelen zij zich ook weer betrokken en nodig.  
 

Natuurspeelplaats Assendelft  
Er is regelmatig overleg geweest over de inrichting. Eén keer hebben 
gemeentemedewerkers zwerfafval opgeruimd. Helaas wordt het terrein nog 
steeds niet onderhouden, waardoor nieuw zwerfafval zich weer ophoopt. Meer 
onderhoud zou niet passen volgens de werkwijze van de daarvoor aangetrokken 
adviseur. Door de plotseling gevonden bodemvervuiling is het graven van een al 
eerder geplande sloot en de daarbij behorende grondverplaatsing uitgesteld. 
Wat de functie van deze sloot was, kon naar onze mening niet goed worden 
onderbouwd. Het gebruik van bepaalde grondsoorten op de juiste plek en met 
het juiste reliëf zou in de toekomst wel veel onderhoud kunnen schelen. Ook de 
adviseur maakte daarvan bij de planvorming helaas geen gebruik. Ook bij de 
overige betrokkenen ontbreekt het aan voldoende inzicht in arbeidsextensief 
ecologisch beheer en het toekomstige gebruik door de kinderen. Er kon geen 
voorlopig begin worden gemaakt. Daardoor kon ook de kans voor een 
organische ontwikkeling vanuit eigen praktijkervaringen niet worden 
waargenomen. Na anderhalf jaar staat er nog steeds een bord met de tekst 
‘Bouwterrein, verboden voor onbevoegden’ en wordt er tuinafval gestort. 
 



 14 

TransitionTown  

Ons bestuurslid Ton Smit zorgt bij TransitionTown Zaanstreek (veranderende 
Zaanstreek) voor de contacten en neemt hierin ook initiatieven. Uiteraard steunt 
KMZ deze en adviseert waar nodig voor een groenere stadsontwikkeling en een 
meer zelfredzamere en duurzamere bevolking. Meewerken aan o.a. het 
stadstuinieren, de opzet van een voedsel coöperatie, zodat we op een 
gezondere, natuurlijke manier met elkaar en de aarde omgaan.  
 

Stads- en adoptiegroen 

In samenwerking met het Zaans Natuur- en Milieucentrum hebben we vorig jaar 
een opzet gemaakt om bewoners die een stukje groen dichtbij hun huis willen 
onderhouden tips te geven hoe en met wat dat te doen. De folder was bijna 
gereed toen we van de afdeling Groen van de gemeente het verzoek kregen 
mee te denken over een folder over Adoptiegroen die zij wilden geven aan 
bewoners die te kennen gaven stukjes groen te willen onderhouden. Te denken 
valt dan aan boomspiegels en geveltuintjes. We hebben in overleg met het 
ZNMC onze opzet overgedragen aan Anton den Engelse van de gemeente 
afdeling Groen. Niet alle adviezen die wij er graag in hadden gezien zijn in de 
folder gekomen maar het geheel ziet er netjes uit. Wij hebben de folder in de 
ZNMKrant van voorjaar 2015 meegestuurd naar alle leden. 
 

Acties 

Nacht van de Nacht 

In de Nacht van de Nacht op 24 oktober 2015 voer boswachter Eric van 
Gerrevink met een hele volle boot door het avondlijke donker van het Guisveld. 
Onder de 70 deelnemers waren 12 kinderen die het allemaal wel heel spannend 
vonden en ook hun ouders hadden nog nooit in het donker in een boot gezeten. 
Er waren zelfs bezoekers uit Friesland. 
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Voor Eric was deze tocht de laatste keer. Hij gaat in Scheveningen aan het werk 
bij Dunea. Maar ook tijdens deze tocht maakte hij er voor de 70 opvarenden 
weer een onvergetelijke ervaring van. Enkele kinderen mochten onderweg zelf 
de boot sturen. Dat resulteerde in wat geslinger en grondmalen maar het kwam 
allemaal weer goed.  
Helaas is het onderwerp van de avond - de vos - niet gezien, zelfs in de schuur 
tijdens de presentatie van Nico Dekker lieten zijn prachtige dia’s het afweten, 
maar het verhaal van Nico was er niet minder om. ‘n Klein stukje van de film ‘de 
Nieuwe wildernis’ met beelden van onder meer een jagende vos  - dat Eric nog 
uit zijn laptop wist te toveren - zorgde ervoor dat de 
rakker toch nog aanwezig was. Rond half negen 
gingen de nieuwsgierigen in het donker de boot in 
op zoek naar de vos. Rond kwart voor tien waren zij 
weer terug voor warme chocolademelk en koek.  
Toen allen huiswaarts wilden gaan, kregen de 
bezoekers nog een tasje met de nieuwste 
ZNMKrant mee met daarin ook nog info van 
Staatbosbeheer, de Milieufederatie, en KMZ en een 
leuke houten vossenbalpen. Kortom, een geslaagde 
avond die bijna helemaal droog bleef en - het was 
helder weer dus- de sterrenhemel was deze keer 
toch ook nog een beetje te zien. 
 

Stichting Kalverpolder 

KMZ-bestuursleden hebben nog steeds zitting in de raad van advies van de 
stichting. We komen een aantal keren per jaar bijeen en bespreken daar dan de 
voortgang van de werkzaamheden van de stichting. We hebben tijdens de open 
dag van de stichting een stalletje bemand bij de bunker aan het eind van de 
Zaanse Schans. We hebben krantjes en verenigingswetenswaardigheden 
uitgewisseld. 
 

Samenwerking met andere organisaties 

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland 
Over de samenwerking met de milieufederatie hoeven we het hier eigenlijk niet 
te hebben. Die is heel goed en is na de verhuizing naar ons idee weer ‘inniger’ 
geworden. Het gelijkvloers een kantoor delen heeft zo zijn voordelen. In het 
oude pand aan de Stationsstraat moesten we toch steeds weer vaak enkele 
trappen op en af om met de medewerkers in contact te komen. Nou, hier lopen 
we elkaar soms bijna letterlijk tegen het lijf. KMZ deelt de kantoorruimte aan de 
voorzijde van het pand met het secretariaat van de milieufederatie en dat werkt, 
met wat rekening houden met elkaar, goed, tot nu toe.  
Wel vinden we het zeer kwalijk dat de milieufederatie bij de subsidieverleners in 
haar handlingsvrijheid wordt beperkt – lees: geheel gekort op haar jaarbijdrage – 
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in haar rol als luis in de pels. Er wordt bijvoorbeeld door de provincie niet meer in 
een jaarlijkse structurele subsidie voorzien. Nu moeten er projecten worden 
aangedragen en bepaalt de provincie welke projecten wel en niet goed scoren. 
Dit houdt in dat de provincie bepaalt waarop wel of geen tijd aan besteed  mag 
worden. En zo is de luis in de pels in feite een vooral verdoofde tandeloze luis 
geworden.  
 

Het Zaans Natuur- en Milieucentrum  
KMZ heeft in 2015 regelmatig samengewerkt met het Zaans Natuur- en 
Milieucentrum. Wij zijn nog steeds blij met het bestaan ervan en ook met de 
‘bevrouwing’ door Nynke Sminia. We zijn ook nog steeds overtuigd van het nut 
van een Centrum specifiek voor de Zaanstreek op gebied van Natuur en Milieu 
en voor volwassenen educatie. 
 

Milieuplatform en het overleg met de gemeente Zaanstad 
Begin 2015 is het Milieuplatform opgeheven. De organisaties hebben dat te 
horen gekregen. 
Het ooit reguliere overleg met de gemeente is geheel van de agenda 
verdwenen. De gemeente is in 2015 aangeschoven bij het ZNMOverleg dat eens 
in de drie maanden wordt gehouden. In 2016 wordt deze ‘implementatie’ 
geëvalueerd en er wordt dan besloten hoe dit verder gaat. 
 
Naast bovengenoemde organisaties werkten we ook samen met: 
 

• Belangengroep Nauerna 
• Bomenstichting 
• Fietsersbond afdeling Zaanstreek 
• Gemeente Zaanstad 
• Hart voor Stad 
• KNNV - Vereniging voor Veldbiologie afdeling Zaanstreek-Waterland 
• Landschap Noord-Holland 
• Milieudefensie afdeling Zaanstreek 
• Natuur en Milieufederatie Noord-Holland  
• Milieuplatform gemeente Zaanstad 

(in het voorjaar van 2015 opgeheven en overgegaan in Zaans Natuur- 
en Milieu Overleg) 

• Staatsbosbeheer Laag Holland 
• Stichting De Groote Weiver 
• Stichting de Kalverpolder  
• Vereniging Ongeschonden Behoud Westzijderveld 
• Vogelbeschermingswacht Zaanstreek  
• Zaans Natuur- en Milieu Centrum 
• Zaans Natuur- en Milieu Overleg  
• Zaanse Energie Koöperatie 
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Zaanse Natuur en Milieu Krant 

In 2015 is de Zaanse Natuur- en Milieukrant drie maal verschenen. We hebben 
van onze abonnees weer wat leuke reacties ontvangen: vooral dat de krant er 
goed uitzag. Ook vindt men de voorplaat mooi gemaakt. We proberen bij KMZ 
altijd een actueel onderwerp te kiezen. We benaderen dan de andere 
organisaties en die leveren dan een bijdrage voor de nieuwe uitgave. Met 
vereende krachten komt toch steeds alles weer op tijd klaar. De krant wordt voor 
verspreiding klaargemaakt door de vrijwilligers van o.a. KMZ en de Fietsersbond. 
Het zijn ook telkens weer een groot aantal vrijwilligers die voor de verspreiding 
en bezorging zorgdragen. Heel veel dank daarvoor. 
 

Het jaar 2017 en onze ideeën en wensen 

1. Stads- en adoptiegroen, project Steenbreek 
KMZ wil in samenwerking met vrijwilligers en de afdeling Groen van de 
gemeente Zaanstad een project opzetten voor ‘verloren' hoekjes grond 
en braakliggende stukken terrein die tijdelijk kunnen worden omgezet in 
een stuk natuur waar de omgeving plezier aan kan beleven. Zeer goed 
voor het behoud van en de versterking van de biodiversiteit en – het 
zorgt tevens voor een veel betere opname van binnenstedelijk water. 
Tegels weg en groen erin! Minder bestrating en meer groen zijn de 
slagzinnen die melden waar we naar streven. 
We hopen dat we het in verder overleg nog kunnen hebben over het 
beëindigen van het spuiten met Round-up op onkruid in stedelijk gebied. 
We nemen waar dat er – terecht - steeds meer weerstand komt tegen 
het spuiten met gif van de kant van de bevolking, maar willen graag dat 
ook vanuit de raad hierop wordt ingezet.  

2. Cursus milieuvriendelijke tuininrichting 
In het kader van het project Steenbreek is het idee te werken aan de 
ontwikkeling van een cursus voor in het voorjaar van 2017. Het zo mens-
, natuur, milieu-, en instectvriendelijk mogelijk maken van je tuin. 
Daarvoor zijn twee bestuursleden en een vrijwilliger al op cursus 
geweest – dit in het kader van deskundigheidsbevordering - en daarvoor 
worden nog meer infobronnen geraadpleegd en afspraken gemaakt met 
inleiders en andere deskundigen. 

3. School- en kindertuinen 
KMZ is zeer gemotiveerd jongeren te betrekken zijn bij hun 
woonomgeving en op de hoogte te komen van het zorgen voor gezonde 
voeding. Ton Smit is met vrijwilligers bezig te zorgen om de continuïteit 
in de school- en kindertuinen te houden. KMZ blijft dit steunen. Ton gaat 
de nu aangestelde tuincoördinator verder begeleiden. Ook de 
organisatie van een oogstfeest is een gelegenheid om met kinderen 
samen wat te doen. Hulp daarbij is uiteraard zeer welkom. 
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4. Cursus Stadsbomen (herhaling) 

KMZ wil in het kader van meer kennis over stadsgroen nogmaals de 
korte cursus Stadsbomen in twee avonden geven. De animo voor de 
vorige cursus was dermate groot dat we nog wel een keer kunnen 
draaien. Kan de wachtlijst weggewerkt worden. 
Wij blijven daarnaast  adviseren op het gebied van bomenbeleid en zijn 
betrokken bij de optimalisatie de nationale Bomenstichting-site waarin 
alle monumentale bomen zijn of worden vermeld. 

5. Bloemrijk akkerrandbeheer 
Begin 2015 zijn we bezig geweest met de aanvraag voor subsidie aan 
Landschap Noord-Holland in het kader van Bloemrijk akkerrandbeheer. 
In 2016 hebben dit in werking gezet en is er een strook van een perceel 
in Assendelft tegenover de Zeedijk 11b ingezaaid met zaadmengsel 2 
van Cruydthoeck. We willen daarmee werken aan de uitbreiding van 
biodiversiteit en het terug verkrijgen van de rodelijstsoorten als de 
veldleeuwerik, de patrijs, de gele kwikstaart, wilde bijen en het 
bodemleven optimaliseren of stimuleren. Misschien is het een goed idee 
een soortgelijk project ook te realiseren de Wormer..  

6. Stedelijk waterbeheer 
De oprukkende binnenstedelijke verhardingen zijn ons een doorn in het 
oog. Het is werkelijk de hoogste tijd om paal en perk stellen aan de 
maximale bouwoppervlakte van erfbebouwing. Het vergunningvrij 
meteen uitbreiden van een nieuwbouwwoning met 2,5 m., zoals nu is 
toegestaan, is toch eigenlijk niet van deze tijd. Er is al een aantal 
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projecten gerealiseerd waarbij meteen bij de bouw dit wordt gedaan. 
Helemaal geen enkel stukje groen is er meer bij deze woningen. 
Dit blijft onze aandacht vragen. We denken dat een doorlopende 
advisering van bewoners, buurtverenigingen en raadsleden over de 
enorme invloed van grote verharde oppervlakten op temperatuur en 
wateroverlast, over het promoten van aflopende (ecologische) oevers en 
dergelijke, hierbij helpt.  

7. Transition Town Zaanstreek  
KMZ steunt deze initiatieven binnen de stad en adviseert waar nodig 
voor een groenere stadsontwikkeling en een meer zelfredzamere en 
duurzamer handelende  bevolking. Meewerken aan o.a. het 
stadstuinieren de opzet van een voedsel coöperatie, zodat we op een 
gezondere, natuurlijke manier met elkaar en de aarde omgaan.  

8. Schiphol 
De ontwikkelingen rond onze nationale luchthaven komen voorlopig niet 
stil te staan dus hier blijft werk aan de winkel om voor de omwonenden 
een zo goed mogelijke leefomgeving na te streven. Een van onze 
bestuursleden heeft met enige regelmaat contact met onze Polderbaan-
clustervertegenwoordiger. Een kritische houding is hier gewenst en die 
hebben we, en we proberen die dan ook uit te dragen. 

9. Ontwikkeling Noordzeekanaalgebied 
KMZ is van mening dat de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied 
zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijk moet gebeuren. Daarbij hoort 
het ontwikkelen van een ontgassingsprotocol voor het NZKG. Het 
ontgassen van scheepsruimen op het kanaal is ons een doorn in het 
oog. Kwalijke gassen waaien met de wind mee en kunnen onze burgers 
bereiken. Er zijn wel wat regels, maar handhaving is minimaal. Wij 
spreken mee en zijn betrokken bij een aantal overleggen over het NZKG 
en proberen bovenstaand item met positieve inzet op de agenda’s te 
krijgen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijk te weten: Kontakt Milieubeheer Zaanstreek is een door de belastingdienst 
goedgekeurde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor uw gift fiscaal 
aftrekbaar is. Als u vastlegt dat u voor minstens 5 jaren aaneen een vast bedrag geeft 
dan is de fiscale aftrek zelfs drempelloos en dus geheel aftrekbaar, zie hiervoor 
www.belastingdienst.nl. Ons bankrekeningnummer is: NL62 INGB 0002 3684 20 t.n.v. 
Kontakt Milieubeheer Zaanstreek, Zaandam 
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Uitnodiging Jaarvergadering 
 
De Jaarvergadering wordt gehouden op woensdag 8 juni 2016. 
 
We verzamelen in: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om 19.30 uur is de zaal open, zodat wij om 20.00 uur kunnen beginnen. 
 
 
Agenda: 
 

1. Ontvangst met koffie of thee 
 

2. Rondleiding door het Hervormd Centrum het Pennemes. 
(We gaan de milieu- en duurzaamheidsaanpassingen in het centrum 
bekijken met uitleg en onder leiding van de heer Rutger de Graaf) 
 
Pauze 
 

3. Verslag Jaarvergadering 18 juni 2015 
(het verslag van de vorige vergadering is ter plaatse beschikbaar) 
 

4. Jaarverslag 2015 
 

5. Financieel verslag 2015 
 

6. Kascommissie 2015 
 

7. Benoeming Kascommissie 2016 
 

8. Rondvraag 
 

9. Sluiting (rond 22.00 uur) 

Stichting Hervormd Centrum Pennemes 
Pennemes 7 

Zijingang aan de Bloemgracht nemen! 
1502 WV Zaandam 

 


