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Woord vooraf 

Net als vorige jaren heeft u ons jaarverslag over het afgelopen jaar 2014 in 

handen. Steeds vaker wordt ons gevraagd of we het niet beter digitaal kunnen 

maken en niet meer laten drukken. Hetzelfde geldt voor de Zaanse Natuur- en 

Milieukrant. Toch vinden we dat een werkelijk papieren afdruk lekkerder leest.  

 

Hier vindt u het verslag over alle zaken die in 2014 bij bestuur en leden van 

Kontakt Milieubeheer Zaanstreek de revue zijn gepasseerd. En dat zijn er weer 

veel.  

We hebben ons - terugkijkend - weer gebogen over tal van vragen; een strakke 

planning zien we er niet van komen, want prioriteit blijft voor ons het kunnen 

blijven inspelen op wat onze aandacht vraagt. We zetten elk jaar weer op een 

rijtje wat we denken te gaan doen en telkens worden we ook weer verrast door 

de dingen van alledag. Natuurlijk altijd met in het achterhoofd dat het met 

duurzaamheid en milieu te maken moet hebben. Zo kiezen we ook de 

onderwerpen. We proberen ook om voor alle generaties zaken op de agenda te 

zetten. Dat deden we in 2014 maar dat gaan we ook weer in 2015 doen. En heel 

misschien gaan we dat wel voor de komende vier jaar doen, want de 

subsidieverlening van de gemeente Zaanstad, onze onvolprezen steun in de rug 

de afgelopen jaren, biedt nu misschien de mogelijkheid subsidie voor dat plan 

aan te vragen. 

 

Wij komen steeds elk maand bijeen voor de bestuursvergadering en dan zijn er 

vaak behoorlijke discussies.  

Het jaar 2014 was ook het jaar waarin we een gewaardeerd bestuurslid naar 

Bennekom hebben zien verhuizen. Voor Elsa Loosjes en Rob Berkman een 

enorme vooruitgang, maar voor KMZ wat minder plezierig. Maar ook 

verwelkomden we Hans Mandjes die speciaal voor Wormerland de zaken voor 

KMZ wil behartigen. Daar zijn wij heel blij mee. 

 

Het nieuwe jaar brengt ons ongetwijfeld weer een aantal interessante items.  

Ik noem u vast een paar waar we zeker mee aan de slag gaan: 

- de ontwikkelingen omtrent het Amsterdams Westelijk Haven- en 

Noorzeekanaalgebied, 

- de stort op Nauerna en de ontwikkelingen op bedrijventerreinen rondom en in 

het Zaanse, 

- de ontwikkeling van een cursus ‘stadsbomen’ , 

- projecten op het gebied van groene bermen en akkerranden, 

- de verdere inventarisatie van bomen en andere groei en bloei op Zaanse 

bodem. 

 

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: Til Ekkes, Ton Smit, Loek Vlaanderen 

Vrijwilligers:  Leontien van den Bos, Hans Mandjes, Carla Vlaanderen 

Webmaster:  Jan Emmer 

 

Kantoor 

Ja hoor, we zitten nog steeds aan de Stationsstraat 38 in Zaandam. Inwonend 

bij de Milieufederatie Noord-Holland. Misschien niet lang meer, maar dat is 

koffiedik kijken waar we ons nog maar niet mee bezighouden.  

Wel zijn we dit jaar weer van boven naar beneden –ons oude plekje – verhuisd. 

Lekker vertrouwd aan de straat waar we ook weer mensen zien langs lopen en 

die ook weer gewoon- zoals van ouds - binnenwippen voor een bakkie koffie, 

advies of gewoon even een praatje.  

Op de maandag probeert de voorzitter er werk te verzetten en op de woensdag 

zijn Anneke en Loek de vaste medewerkers, soms ondersteund door anderen.  

Het Milieufederatiekantoor is door meer thuiswerkers en de reorganisatie van de 

organisatie wat minder bevolkt. De banden tussen KMZ en de Milieufederatie 

zijn nog steeds als van ouds en we kunnen te allen tijde een beroep doen op de 

vakspecialisten die daar werkzaam zijn.  

We zijn nog steeds goed bereikbaar via de mail en de telefoon. Wekelijks komen 

er vragen en opmerkingen binnen over allerhande onderwerpen die 

samenhangen met de natuur en het milieu. 

Mensen vermoeden vaak dat wij voor hun opmerkingen en klachten wel de weg 

weten naar de juiste instanties. Soms verwijzen we naar het algemene 

telefoonnummer van de gemeente of de provincie, maar we kunnen de klager 

natuurlijk zelf ook een luisterend oor en steun bieden. 

 

Website 

Onze website, www.kmz1971.nl, is nog steeds in de lucht. Het valt niet altijd mee 

om op een regelmatige basis materiaal voor de site aan Jan Emmer te leveren. 

We proberen telkens als we iets hebben gedaan, qua brieven schrijven, actie 

voeren of als we de krant weer eens hebben gehaald, dat aan hem door te 

geven.  

 

Ook staan er de oude uitgaven van de Zaanse Natuur- en Milieu Krant onder 

een apart hoofdstuk. Jan houdt met veel plezier de website voor ons bij. Hij had 

ooit het idee dat wij bijna dagelijks een update van de site hadden gewild. We 

werken wel hard maar zoveel input kunnen we echt niet bieden. We zijn blij met 

zijn inzet en trots op het geheel. Dank je wel, Jan. 
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Natuur en Milieu 

 

Staalslakkenstort TATA  

Bij de staalslakkenstort van TATA (voorheen Hoogovens) raakten we betrokken 

door een telefoontje uit het gebied rond de oude Beverwijkse stortplaats 

Aagtenbelt. Een mevrouw belde, zij had in haar oude papieren de naam van 

KMZ gevonden en verhaalde dat zij in het verleden advies van ons had gehad 

inzake de mogelijkheid dat gif uit bovengenoemde belt uit zou kunnen spoelen 

naar het grondwater. Nu is er een plan voor een ‘landschappelijk en avontuurlijk 

park’, het Aagtenpark, dat op de belt zal worden aangelegd. De ophoging die 

daarvoor nodig is wordt door staalslakken van TATA steel gevormd. Zij achtte 

het wederom mogelijk dat de te gebruiken staalslakken gevaarlijk zouden zijn. 

Op 2 december is Rita naar de raadsvergadering van de Gemeente Beverwijk 

geweest waar het plan en het ophogingsbesluit uiteengezet zouden worden. Hier 

bleek dat alles al in kannen en kruiken was. We hebben nog een brief gestuurd 

met ons advies naar de Raad van de gemeente Beverwijk maar het mocht niet 

meer baten. Het definitieve besluit is in de week erop genomen en de stort is nog 

geen dag na dat besluit begonnen. Dit tot grote woede van de omwonenden. Zo 

zie je maar weer dat positieve acties uit het verleden je wel weer op de 

barricaden voor de huidige omwonenden brengt. 

 

Omgevingsraad Schiphol (ORS) 

Op 3 juni hadden Nynke Sminia van het Zaans Natuur en Milieucentrum en Rita 

een gesprek met de Zaanse CROS-vertegenwoordiger Maikel Kat. Hij melde ons 

dat de CROS zou worden opgeheven en er per 1 januari 2015 een nieuw 

overlegorgaan rond Schiphol opgestart zou worden. Het ging allemaal weer 

eens veranderen. De huidige vertegenwoordigers werden bedankt en er werd 

een hele nieuwe organisatie opgezet (geld genoeg nietwaar?). De 

vertegenwoordiging van de bewoners rond het nog steeds groeiende Schiphol 

wordt nu ingedeeld aan de hand van de start/landingsbaan waarbij zij wonen. 

Voor ons is dat de Polderbaan. Vroeger was KMZ zeer betrokken bij de 

overleggen rondom de groei van Schiphol. Toen de CROS werd opgericht, werd 

er per gemeente één afgevaardigde uit de burgerij en de wethouder als 

vertegenwoordiging naar het grote overleg afgevaardigd. Maar nu is er een 

drempel opgeworpen van 100 sympathisanten voordat je als vertegenwoordiger 

daarvan naar het grote overleg mag. Voor KMZ was het echter wel zaak – 

gezien de ervaringen uit het verleden - dat het moest zorgen voor voldoende 

steun. Binnen een kleine maand hebben we daarvoor gezorgd. Wel 132 

steuntoekenningen hebben we ontvangen na onze oproep in zake het 

Omgevingsraad Schiphol (ORS) dossier.  

Dank aan allen die hun NAW -gegevens en geboortedatum aan ons in 

vertrouwen beschikbaar stelden. Fijn om te weten dat je als je het vraagt je op 

korte termijn toch respons ontvangt.  
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Na controle van onze databestanden van sympathisanten konden we aan de 

verkiezingsavond deelnemen. Die werd op 18 november 2014 gehouden en de 

heer Gerard Jägers is nu namens alle groepen rond de Polderbaan de 

vertegenwoordiger in de Omgevings Raad Schiphol. We zijn dus nu officieel 

afgevaardigd binnen de ORS. De ORS ging per 1 januari 2015 officieel van start. 

Zie voor meer info ook de site van de ORS: www.omgevingsraadschiphol.nl  

 

De geurneuzen  

Na de nieuwe start van ons project op 20 februari 2014 hebben een aantal oude 

bekende geurneuzen hun bevindingen weer trouw doorgegeven. We merken wel 

dat er een aantal vrijwilligers hebben afgehaakt en het daardoor moeilijker wordt 

een goed beeld te krijgen. Wel is – door de wél doorgegeven meldingen - weer 

duidelijk geworden dat nog steeds een aantal bekende overlastgevers een groot 

aandeel in de geur- en stofoverlast binnen het Zaanse hebben. We noemen 

daarbij onder andere de cacaoverwerkende bedrijven in het Zaanse maar ook uit 

Wormer kregen wij nog steeds meldingen. Langs de Provinciale weg werden ter 

hoogte van DSM allerlei scherpe maar bekende geuren waargenomen. Ook uit 

het Amsterdams havengebied krijgen we de bekende benzineachtige walmen 

over ons heen. Wij hebben het op een kaart registreren van de meldingen 

voorlopig stilgezet omdat wij op een adequate registratie van de Regionale 

Uitvoeringsdienst (omgevingsdienst) wachten; door gedeputeerde Talsma werd 

namelijk de mogelijkheid van één loket voor milieumeldingen positief ingeschat. 

In begin 2014 bleek echter dat dit meldpunt van de RUD toch nog langer op zich 

laat wachten.  

 

Ruimtelijke ordening en buitenactiviteiten 

De structuurvisies  

Nog steeds is KMZ betrokken bij de plannen rondom de A7-A8 en de verbinding 

A8-A9. Voor deze laatste geldt nog steeds dan men bij de provincie niet 

begrijpen wil dat die verbinding alleen door de Unesco wordt geaccepteerd als 

die landschappelijk wordt ingepast. In het overleg over de toekomt - tot 2040 - 

van het Noordzee-kanaalgebied werd dat wel opgetekend.  

 

Verschillende avonden en/of middagen zijn door ons bezocht en we hebben 

meegepraat. Er was een informatie- en consultatiebijeenkomst voor de  

A8 - A9 voor de klankbordgroep op 30 juni en op 17 november nog een keer. Op 

beide avonden zijn Loek en Ton aanwezig geweest. Ook was er nog een inloop 

voor Maatschappelijke Organisaties A8 - A9 op 25 augustus. 

Bij de bijeenkomsten van de Provincie N-H inzake een toelichting Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en Milieueffectrapportage MER A8-A9 is op 3 

juli Ton aanwezig geweest. 

Op uitnodiging van het Ministerie Infrastructuur en Milieu is Rita naar de 

bijeenkomsten op 7 juli en 4 december in het Zaanse geweest dit om mee te 
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denken over de MIRT-verkenning A7- A8. Er is erg veel tijd in gestoken. Nu 

maar hopen dat er ook nog iets waarneembaars van het ingebrachte is  terug te 

vinden in de plannen. Op deze bijeenkomsten kwamen we ook andere 

organisaties weer tegen zoals: MF en ZNMC. 

 

Bouwplannen 

Op 10 maart zijn Loek en Rita naar de vergadering van Dorpscontact Westzaan 

geweest om daar een uiteenzetting over Hoogtij bij te wonen.  

 

Voor een bouwplan voor acht bungalows achter de terreinen van 

voetbalvereniging Jisp zijn Loek en Rita ter plekke gaan kijken bij waakzame 

buren die het bouwen in de groene omgeving en tegen het Natura 2000-gebied 

aan met lede ogen zagen aankomen. We hebben hieromtrent een brief gestuurd 

naar gemeente Wormerland. Resultaat is dat er nu zes woningen komen, 

gewoon langs de weg gebouwd en niet tegen het beschermde gebied aan, want 

dit soort ingrepen aan de randen van natuurgebieden zorgen immer voor 

verstoring voor flora en fauna. 

 

Noordzeekanaalgebied  

In december bezochten Ton Smit en Loek Vlaanderen de werkconferentie 

‘Passen en meten’ in Amsterdam. Daar waren natuurlijk veel hoog geplaatste 

personen. Op deze werkconferentie vond ook de ondertekening plaats - door de 

minister, mevrouw  W. J. Mansveld en voor de provincie door mevrouw Post - 

voor de aanleg van de nieuwe zeesluis in IJmuiden.  

De werkconferentie had als subtitel: ‘Hoe pas je een blokkendoos in elkaar?’  

Kolenoverslag, kolenstof ,kolenbroei, benzinegeur, scheepsgeluiden, 

containeroverslag waarin onder meer afval uit Engeland, de uit 

verbandingsslakken bestaande afvalberg het Groene Schip, overslag van 

olieproducten, een fietsenopslag voor door de politie in beslag genomen 

rijwielen, hoge windenergiemolens, enzovoort. De inrichting van het 

havengebied werd vergeleken met een blokkendoos van van alles wat.  

De al bestaande natuurterreinen langs het Noordzeekanaal, bijvoorbeeld bij  

Buitenhuizen (terrein van Rijkswaterstaat), zien er zeer verwaarloosd uit. Er 

vormt zich hier zeer veel boomopslag. Bovendien gaat in het hele gebied de 

geluidsbelasting omhoog. Daar maakten wij bezwaar tegen. Hierin hebben we 

samengewerkt met Belangen Groep Nauerna en Hart voor de Stad. Hans Lalk 

heeft hiervoor veel werk verzet. Er was ook samenwerking met de heer L. de 

Savornin Lohman van de Milieufederatie die ons langdurig jurid ische ‘bijstand’ 

verleende in dit ingewikkelde dossier. Bij KMZ is meten weten, en we blijven 

vinden dat het geluid voor de bewoners van het Zaanse zoveel mogelijk 

verminderd moet worden. Het blijft dus duidelijk passen en meten.  
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Haanslootpad te Krommenie 

Wij zijn voorstander van de aanleg van dit fietspad om de natuurbeleving te 

bevorderen en dichter bij de mensen te brengen. Vooral omdat juist bij de aanleg 

van het fietspad ook het maken van een speciaal plasdrasgebied mogelijk zou 

zijn. De enorme hoge waardering van het Westenwindpad van Koog aan de 

Zaan naar Zaandam bij een zeer breed publiek en bij tal van organisaties gaf bij 

ons de overtuiging dat zo’n pad meerwaarde zou meebrengen voor velen.  

 

Hotels Wormerland en Kalverhoek 

In november bracht KMZ zijn zienswijze in over het bouwplan van hotel 

Wormerland bij de A7 Leeghwaterweg. KMZ vond het een te grote aantasting 

van de directe omgeving. Daarbij kwam het verloren gaan van het open 

landschap van de Wijde Wormer, en de verkeersaanzuigende werking wegens 

de grootschalige evenementen van vergaderingen, symposia enzovoort. In de 

voorbehandeling werd gevraagd naar een integraal plan met daarbij aandacht 

voor de verkeerssituatie. Het plan werd aan de raad voorgelegd maar nog niet 

besluitwaardig geacht. Het onderwerp wordt opnieuw geagendeerd voor een 

nieuwe voorronde. Hans Mandjes heeft op 17 december bij de raadsvergadering 

van de gemeente Wormerland namens KMZ ingesproken inzake de 

vrijstellingsprocedures voor de te bouwen hotels. 

 

School - en kindertuinen en de buitenschoolse opvang  

Bij de schooltuin van de Bijenkorf is er wat veranderd. In plaats dat er elke week 

weer andere kinderen aan de schooltuin werken, worden er nu ateliers 

gehouden. Dat houdt in dat de kinderen die daarvoor kiezen 6 of 7 weken 

betrokken blijven bij dat tuinatelier. Het voordeel hiervan is dat je elke 

atelierweek een ander thema kunt behandelen. We leggen de kinderen alle 

werkzaamheden uit en 

laten ze ook veel zelf doen. 

Later krijgen ze de 

gegeven informatie op 

schrift. Deze info wordt aan 

het eind van de periode 

opgeborgen in hun 

projectmap die aan het 

einde van het schooljaar 

mee naar huis gaat. 

De tuinwinkel loopt ook 

goed. Er is een nieuwe 

vrijwilliger gevonden die 

bereid is om te assisteren 

als de (groot)ouders 

groenten komen kopen bij 
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de kinderen die aan de beurt zijn om de tuinwinkel te runnen. De leerlingen 

moeten een administratie bijhouden over de opbrengst en van het 

binnengekomen geld wordt mest, kalk, grond en zaden voor de tuin gekocht.  

 

Voor de SBO school  “Signis” van Kentalis  (voor spraak en dove kinderen) zijn 

we afgelopen jaar in maart met de tuin begonnen. Hier hebben zestien kinderen 

meegewerkt tot aan de herfstvakantie. De kinderen hebben een eigen stukje 

grond maar ze hebben veel meer begeleiding nodig dan andree kinderen. 

Omdat de tuintjes zich op een volkstuincomplex bevinden en er een aantal 

volkstuinders zijn die hierbij helpen, lukt dit goed.  

 

Bij de kindertuinen die buiten schooltijd open zijn (dus los van de school) hebben 

veertien kinderen met hun ouders meegewerkt in hun eigen stukje van ongeveer 

18 m2. Dit ging redelijk goed totdat er twee maal een overstroming is geweest 

door hevige regens. Hierdoor is een groot gedeelte van de oogst mislukt en 

waren er kinderen die afhaakten. Het oogstfeest is daardoor ook niet 

doorgegaan. Nu is er een nieuw seizoen met nieuwe kansen en wat 

maatregelen om het beter te laten lukken.  

 

TransitionTown  

Bij TransitionTown Zaanstreek (veranderende Zaanstreek) is er dit jaar veel 

gebeurd. KMZ heeft hier niet zelf aan meegewerkt maar steunt deze initiatieven 

wel. Er zijn een aantal Infodoc-avonden gehouden met een groen onderwerp. De 

avonden over voedselverspilling en de houdbaarheidsdatum hebben we 

bijgewoond.  

 

Adoptiegroenfolder 

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. 
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Bomen, groen en onderhoud in de stad  

Bomen roepen soms hevige reacties op. Zijn het niet de bladeren, naalden, 

luizen of wortelopdruk, dan is het wel de schaduw van de boom.  

Een boom geeft soms overlast, maar je krijgt er ook wat voor terug. Hij is een 

goede fijnstofvanger, hij zuivert de lucht door stikstofopname en maakt zuurstof 

aan. De groene inrichting van een wijk is noodzakelijk want groen is helend.  

 

KMZ heeft een brief aan de gemeente Zaanstad gezonden inzake de 

“vergissing” in de begroting over een bezuinigingsmaatregel (het niet meer 

ondersteunen van onderhoud aan waardevolle bomen van particuliere 

eigenaren).  

 

Van de Bomenstichting kregen we een vraag voor de groene inrichting van het 

schoolplein van de Vrije School in Zaandam. Met Fred Roovers hebben we 

samen een voorstel voor de inrichting gemaakt en dat werd met veel dank 

ontvangen. 

 

De bewoners die langs de hoogspanningsleiding in het Hoornseveld wonen 

kwamen in actie wegens het 

plan om 400 bomen te 

kappen die onder of nabij 

deze leidingen staan. Zij 

vroegen ons advies en wij 

adviseerden hen om met de 

eigenaar te overleggen en 

de kap van de bomen in 

gedeeltes te laten doen, 

zodat het vervangende 

groen - in dit geval laag 

blijvende boomsoorten - 

weer tijd krijgt te groeien 

naar een groene uitstraling. 

Onlangs vernamen we dat 

de kap niet doorgaat, de 

bomen zijn wel getopt. 

 

De Stichting Zaanse Schans 

vroeg ons om een advies 

omtrent de boomsoorten die 

historisch verantwoord bij 

de monumentale molens, 

huisjes en gebouwen aldaar 

passen. Samen met Fred 

Roovers is daar een 
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inventarisatieronde gemaakt, waarna we een rapport opstelden. De knotwilgen 

daar werden eens in de drie jaar kaal gemaakt. Wij adviseerden om de dikke 

takken er jaarlijks uit te halen.  

De mensen gebruikten die vroeger als zogenaamd geriefhout, dat is hout voor 

eigen gebruik. De vele slingerwilgen die op de Schans staan zijn geen historisch 

verantwoorde bomen, maar ze hebben wel een hoge belevingswaarde. Ons 

advies is om deze te vervangen. 

 

Er komen bijna wekelijks vragen van Zaankanters binnen over wat voor 

boomsoort ergens staat. Of er komt een vraag als: “de boom van de buren geeft 

overlast. Kan die boom niet weg?” Bij dit soort vragen gaan we kijken en geven 

we advies.  

 

Monumentale bomenbestand 

De Bomenstichting is bezig met het maken van een bestand met monumentale 

bomen in Nederland.  

Samen met Ank Veenis, Yvonne van Grondelle en Fred Roovers hebben we 

zeven maandagochtenden gezocht naar monumentale bomen in de Zaanstreek. 

We hadden gelukkig veel ervaring omdat we het boek ‘Kijken naar bomen in de 

Zaanstreek’ hebben gemaakt en hebben meegewerkt aan het tot stand komen 

van de Waardevolle Bomenlijst van de gemeente Zaanstad. Daar is toen al veel 

tijd en energie in gestoken. Nu zijn er weer veel monumentale bomen 

(terug)gevonden en we hebben voorgesteld om deze op te nemen in het 

landelijk bestand van de Bomenstichting. Laatste nieuws: eind mei 2015 wordt 
de website met alle Hollandse monumentale bomen opengesteld. 

 

Bewoners van woonwijk het Kalf, een boomrijke woonwijk uit de jaren 70, zijn 

erg ongerust over hun bomen. dat komt door de voorgenomen vernieuwing van 

het riool en tevens de ophoging van de bestrating in hun wijk. Er zijn straten die 

smal zijn, waarin twee rioolbuizen liggen, en bomen 1,5 meter uit de gevel staan. 

De gemeente wil deze niet meer terugplaatsen en biedt als compensatie deze 

bomen terug te plaatsen in het recreatiepark Jagersveld. Wij zijn het ermee eens 

dat bomen in het jagersveld terecht komen, maar voor herplanting is ook binnen 

het Kalf zelf nog wel voldoende ruimte te vinden en we willen we er graag een 

hogere kwaliteit en grotere diversiteit aan bomen. 

 

Acties 

Adhesiebetuiging voor continuering Milieufederatie 

De Provincie heeft de subsidie aan de Milieufederatie Noord-Holland zodanig 

gekort dat hun voortbestaan wordt bedreigt. 

Het is echter voor KMZ heel duidelijk dat de Provincie nog steeds niet zonder de 

Milieufederatie - als een alerte en gedegen luis in de pels - kan. 
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Iets wat 45 jaar geleden voor een groot aantal burgers en organisaties van 

importantie was, is dat nu nog steeds. Denk aan de ontwikkelingen rond het 

Noordzeekanaalgebied, Schiphol, windenergie. De Milieufederatie waakt over en 

beschermt alle al of niet georganiseerde burgers, inwoners van onze provincie, 

tegen ingrepen in hun leefmilieu, aangestuurd vanuit het veld door een groot 

aantal ervaringsdeskundigen die, waar nodig, aan de bel trekken en dan 

gesteund worden door de Milieufederatie met deskundigheid en ervaring.  

De korting op de subsidie aan de MF door de provincie zorgt indirect ook voor 

een onzekere huisvesting voor KMZ die ‘inwonend’ is aan de Stationsstraat. 

Hoelang kunnen we hier nog inwonen? 

 

Nacht van de Nacht 

25 oktober was een prachtige avond voor een vaartocht door het Guisveld. Om 

acht uur gingen we van start. Loek en Rita heetten de groep - bestaande uit 

volwassenen met een vijftiental kinderen - welkom en vertelden over het te 

volgen programma. Ze vertelden de achtergrond van de Nacht van de Nacht. 

Daarna was het woord aan de beide deskundigen op het gebied van 

vleermuizen: Jeroen Buijs en Mark Scholts. Ze vertelden van alles over 

vleermuizen. Ook liet Mark een batdetector zien. Ze hadden er twee 

meegenomen om tijdens de vaartocht te kunnen horen of er nog vleermuizen op 

muggenjacht waren. Na de uitleg ging iedereen naar de boot en voer mee met 

boswachter Eric van Gerrevink. Onderweg is geprobeerd ‘vleermuisgeluiden’ op 

te vangen met de twee apparaten. Helaas zijn er geen vleermuizen 

waargenomen; hiervoor was het toch iets te laat in het jaar.   

Na een uurtje kwam de boot weer terug en gingen allen gauw naar binnen in de 

warmere schuur waar warm drinken klaar stond. Ook had KMZ voor de kinderen 

en de volwassenen, een tasje met de nieuwste ZNMKrant, enkele folders van de 

Vlinderstichting, waaronder een over nachtvlinders, info over KMZ en de 

Schipholactie. Daarna ging iedereen zo zoetjes aan huiswaarts. Kortom: een 

geslaagde avond. Doen we volgend jaar gewoon weer, met als onderwerp: de 

vos. 

 

ZZZoemend Nederland 

Samen met Ton Smit en de 

kinderen van de school- en 

kindertuinen zijn er op twee plekken 

–in Assendelft en Krommenie - 

inzaaiacties gehouden. Het zaad 

was beschikbaar gesteld door het 

ZNMO en het resultaat was 

overweldigend. Twee mooie 

stukken bloemen, maar de 

bewoners waren aan het eind van 
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de zomer wat minder enthousiast, omdat ze niet meer op straat konden kijken 

door de enorme hoge wand van bloemen. 

 

Stichting Kalverpolder 

KMZ-bestuursleden hebben zitting in de raad van advies van de stichting. Die 

komt een aantal keren per jaar bijeen. 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 verenigings- wetenswaardigheden  uitgewisseld. 

 

Samenwerking met andere organisaties 

Milieufederatie Noord-Holland 

Over de samenwerking met de milieufederatie hebben we het al gehad. We zijn 

nog steeds blij dat wij met al onze vragen bij hen langs kunnen komen en – 

soms komen ze ook wel eens met een specifiek Zaans item bij ons langs om 

informatie en advies.  

 

Regulier overleg gemeente Zaanstad, KMZ en ZNMC 

Dit overleg met de gemeente is geheel van de agenda verdwenen, door de 

aanstelling van de nieuwe wethouder en veranderingen in de ambtelijke 

organisatie. We hebben in het verleden al vaker ervaren dat ambtenaren met wie 

een contact is opgebouwd, op een andere afdeling aan het werk gaan waardoor 

de contacten geheel wegvallen. We bespraken al de voordelen van de komst 

van en de samenwerking met de Regionale Uitvoerings Dienst. We hebben 

gemerkt dat deze nog steeds geen eigen klachtennummer heeft. Alles loopt nog 

steeds via de 14075 centrale en die is na 17.00 uur en in het weekend niet 

bereikbaar. 

 

Positief zijn we over de voortzetting van de schapenbegrazing langs het 

Westenwindpad. 

 

We hopen dat we het in latere overleggen 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 

op een spuitstop wordt ingezet.  

 

Het Zaans Natuur- en Milieucentrum  

KMZ werkt met enige regelmaat samen 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 
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van een Centrum specifiek voor de Zaanstreek op het gebied van Natuur en 

Milieu. 

 

Milieuplatform 2014 

Het Milieuplatform, waarin twee leden van KMZ zitting hebben, is dit jaar weinig 

bij elkaar geweest. De oorzaak daarvan was onder andere de wisseling van de 

wethouder milieuzaken. Het voorzitterschap is na het overlijden van de heer Arjo 

van der Horst voorlopig door Nynke Sminia overgenomen. De opkomst bij de 

vergaderingen is veel minder geworden door het opheffen door de gemeente 

van de  wijkraden. Er zijn toch een aantal interessante items behandeld; een 

ervan was een video(lezing) over “plastic soup”.  

De laatste bijeenkomst van het MP was tevens de kennismaking met de nieuwe 

wethouder Dick Emmer. Begin 2015 is het Milieuplatform opgeheven. 

 

Samenwerking met anderen 

De andere groeperingen waar wij mee samenwerken en waarmee wij gegevens 

uitwisselen en die ook hierboven soms worden genoemd, zijn:  

• Belangengroep Nauerna 

• Bomenstichting 

• Fietsersbond 

• Gemeente Zaanstad 

• Hart voor de Stad 

• Koninklijke Vereniging voor veldbiologie 

• Milieudefensie afdeling Zaanstreek 

• Milieufederatie Noord-Holland 

• Milieuplatform gemeente Zaanstad 

• Omgevingsraad Schiphol 

• Staatsbosbeheer 

• 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 

 

Zaanse Natuur en Milieu Krant 

Dit jaar is de Zaanse Natuur- en Milieukrant weer drie maal verschenen. KMZ is 

initiatiefnemer en uitvoerder van de krant. Wisselend hebben de aangesloten 

organisaties een bijdrage voor deze gezamenlijke uitgave geleverd. De krant 

wordt voor verspreiding klaargemaakt door de vrijwilligers van o.a. KMZ en de 

Fietsersbond. Het zijn toch elke keer weer zo’n 650 exemplaren. Gebundeld in 
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pakketten van 5 tot ca. 55 exemplaren, want de een heeft nu eenmaal een 

kleinere of grotere wijk. De bundels worden ook door vrijwilligers naar de 

bezorgers gebracht die dan voor de verspreiding zorgdragen. Het gaat steeds 

weer heel goed; we krijgen zelden kranten terug. Hulde aan alle vrijwilligers! 

Onze hartelijke dank! Ook volgend jaar gaan we door op de oude voet want 

gedrukte uitgaven zijn weer ‘hot’!  

 

 

Het jaar 2016 en onze ideeën 

1. Ontwikkeling Noordzeekanaalgebied 

KMZ is van mening dat de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied zo 

milieuvriendelijk mogelijk moet gebeuren. Wij spreken mee en zijn betrokken 

bij een aantal overleggen over het NZKG, we proberen met positieve inzet 

invloed uit te oefenen en natuurlijk houden we de vergunningverlening in de 

gaten en reageren daar soms in samenwerking met anderen op. Het is zaak 

deze activiteiten zoveel mogelijk vol te houden en eventueel uit te breiden.  

2. Stads- en adoptiegroen 

KMZ wil in samenwerking met vrijwilligers en de afdeling Groen van de 

gemeente 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 – natuurontwikkeling 

zorgt tevens voor een veel betere opname van binnenstedelijk water. Tegels 

weg en groen erin! Minder bestrating en meer groen. Dit zijn de slagzinnen in 

dit verband. 

3. Cursus Stadsbomen 

KMZ wil in het kader van het uitbreiden van kennis over stadsgroen een korte 

cursus ‘Stadsbomen’ opzetten. Tevens blijven wij adviseren over het 

bomenbeleid en zijn we betrokken bij de opzet van de Nationale 

Bomenstichting die een site met alle waardevolle bomen gaat starten. 

4. Bloemrijk akkerrandbeheer 

Het project ‘Bloemrijk akkerrandbeheer’ heeft zijdelings 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. We zijn nu betrokken bij een project in Assendelft , maar willen iets 

dergelijks ook graag realiseren in de Wijde Wormer. Er is daar door de ZEK 

een mooi project opgestart met groene energie dus dan mag een groene 

berm- en akkerrand niet ontbreken.  

5. School- en kindertuinen 

Ton Smit is doende om de continuïteit – mede met vrijwilligers - in de school- 

en kindertuinen te houden. KMZ vindt het zeer belangrijk dat jongeren 

betrokken zijn bij hun woonomgeving en op de hoogte komen van hoe te 

zorgen voor gezonde voeding. Hierdoor hopen we ook dat de SBO-school 

“Signis”-tuinen in de toekomst kunnen doorgaan en dat het project niet 
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afhankelijk is van maar enkele personen. Hulp hierbij is uiteraard zeer 

welkom. 

6. Stedelijk waterbeheer 

Een ander punt zijn de oprukkende binnenstedelijke verhardingen. Is het niet 

tijd om, net zoals we paal en perk stellen aan de hoogte van de erfbebouwing, 

ook een norm op te nemen voor het maximale oppervlak van de verharding? 

In ieder geval: hoe meer we weten, des te betere adviezen we kunnen geven. 

Dit blijft onze aandacht vragen. We denken dat een doorlopende advisering 

van bewoners, buurtverenigingen en raadsleden over de invloed van grote 

verharde oppervlakten, over het promoten van aflopende (ecologische) oevers 

en dergelijke, hierbij helpt. Vooralsnog wonen we ook op dit gebied 

bijeenkomsten bij en gaan uiteraard in op verzoeken tot 

informatieverstrekking.  

7. Energie 

KMZ zet in op energiebesparing. Gewoon iedereen bewust maken van wat we 

doen. Dat hoeven geen grote veranderingen te zijn, maar ook gewone dingen 

die ieder thuis kan doen. Denk daarbij aan het inzetten van een deurbel 

zonder stroom, het zorgen dat de TV, laptop of mobiele telefoon niet altijd 

maar stand-by staat. Wij zijn voor het plaatsen van windmolens maar alleen 

op die plaatsen waar er goed overleg met omwonenden is geweest. Het 

inzetten op zonne-energie is een ander belangrijk punt. Zie het initiatief van de 

ZEK met de panelen op het dak van manege in het Veld. 

8. Transition Town Zaanstreek 

Ons bestuurslid Ton Smit zorgt 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. Zo kunnen we meewerken aan o.a. de opkomst van het 

stadstuinieren en de opzet van een voedselcoöperatie, zodat we op een 

gezondere, natuurlijke manier met elkaar en de aarde omgaan.  

9. Schiphol 
Net als in het verleden is KMZ betrokken bij de ontwikkelingen rond Schiphol 

en is als bewonersvertegenwoordiger betrokken bij de nieuwe Omgevingsraad 

Schiphol. Ook zit een van de bestuursleden in het Regioforum Schiphol 

samen met wethouder Emmer van Zaanstad en de wethouder van Oostzaan 

en nog een aantal vertegenwoordigers van bewonersgroepen. 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. 

 

 
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 


