


Groene longen van de stad? 
Omhoog met het veen
= vernatting + verdwijnen 
veenweidelandschap en 
historisch 
cultuurlandschap

Woningbouw in het buitengebied? Draagvlak voor natuurbescherming?



Natura 2000 bescherming

• Habitattypen o.a.
• - Veenmosrietlanden
• - Brakke ruigten en zomen
• - Habitatsoorten o.a. 
• - Noordse woelmuis



Beschermde vogels, o.a. 

• Broedvogels
• - Roerdomp, Snor
• - Rietzanger, Bruine kiekendief

• Trekkende vogels
• - Grutto,
• - Smient
• Elk gebied heeft eigen doelstellingen

Bij vernatting = moerasvorming = andere natuur



Wandel vragen

1 Wat vind jij het mooiste stukje van Zaanstad?
2 Wat vind jij de meest inspirerende initiatieven 
(Zaanstad en erbuiten) 







• Gezonde leefomgeving
• Duurzaamheid in de wijk
• Circulair
• Klimaatneutraal
• Van het gas



Gezonde leefomgeving
"Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt 
ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de 
gezondheid zo laag mogelijk is.“ – RIVM

• Biodiversiteit (soortenrijkdom – ecosysteem) 
• Klimaatadaptatie (gevolgen klimaatverandering)
• Gezondheid (welbevinden, frisse lucht etc.)



Shirin-yoku
‘forest bathing’ - populaire therapie in Japan 
tegen futloosheid, stress en andere kwalen
bewuste bewegingsmeditatie tussen de cipressen 
Verhoogde staat bewustzijn  stress en negatieve gedachten verminderen 

weerstand verbetert



Gezonde leefomgeving

• Hoe het met de leefomgeving in en om de stad is gesteld?
• Wat het belang van een gezonde leefomgeving?
• Welke kansen liggen er om de stad gezonder te maken?
• Waar ligt de grootste uitdaging?



Uitkomsten
1. Samenwerken
2. Inspireren nieuw beleid 
3. Verkennen benodigdheden 



Programma
15:00 Inloop - Excursie veenweide
16.00 Zaanse geluiden en Gezonde leefomgeving
16.10 Pitch:        Gezondheid - Anne-Marie Merckx (GGDZW) 

Zorg en leefomgeving - Rutger de Graaf (Pennemes) 
Economie – Tom Kools (Natuurverdubbelaars)  
Natuur - Jeroen Buijs (Zaans Natuur en Milieucentrum)
Beleid & stadsecologie - Gijs Doeglas – Harmke van Dam (Gemeente)  

16.30 Ronde overige kennis aanwezig
→ mooiste plekjes en goede ini a even op de kaart

16.45 Welke kansen zien we, wat heeft prioriteit?
17.15 Kansen vanuit Gezondheidsnota - Toelichting Tom Moons (gemeente)
17.30 Kansen vanuit de opgave in de MAAK-gebieden - Toelichting Arjen de Laet (gemeente) 
17.45 Wat hebben we van elkaar nodig? 
18.00 Afronding



Pitches

• Gezondheid - Anne-Marie Merckx (GGDZW)
• Zorg - Rutger de Graaf (Pennemes) 
• Economie – Tom Kools (Natuurverdubbelaars) 
• Natuur - Jeroen Buijs (Zaans Natuur en Milieucentrum)
• Stadsecologie - Gijs Doeglas (Gemeente)  



Anne-Marie Merckx 
Gezondheid - GGDZW



Rutger de Graaf 
Zorg en leefomgeving - Pennemes





Tom Kools
Economisch perspectief – Natuurverdubbelaars)



Tom Kools

- Milieu-economie, M.Sc.
- Missie: inzichtelijk maken van de waarde van groen en natuur
- Huidig: Adviseur bij De Natuurverdubbelaars

- Projectbureau op het gebied van natuurlijk kapitaal
- Opdrachtgevers: Rijksoverheid, gemeenten, bedrijven, stichtingen en provincies.
- Projectleider bij Provincie Utrecht, Implementatie Wet Natuurbescherming

- Expertisegebieden: 
- Ecosysteemdiensten
- (Economische) waarde van groen en natuur
- Biodiversiteit in de stad
- Verbinden van disciplines, mensen en kennis



‘Verborgen’ baten van groen

We zijn ons altijd bewust van 
de kosten voor aanleg en 
onderhoud van groen in 
nieuwe projecten...

… maar inzicht in de baten en waarden van 
groen en natuur ontbreekt veelal.

(Economische) waardering van groen helpt bij:
 Overwogen besluitvorming
 Vergroten draagvlak voor projecten
 Ontwikkelen van groene business cases
 Identificeren van meekoppelkansen
 Verbinden van mensen en velden die 

anders vaak tegenover elkaar staan
 Meer groen!



Waarde van Groen in de Praktijk 

Groene 
wijk

Hogere 
huizenwaarde

5%-30% hogere 
WOZ-waarde

Gem. 
€16.000/huis

Gezondheids-effecten
Minder: obesitas, 
angststoornissen, 

depressie
Meer: fijnstof- en 

stikstofdioxideafvang

Waterregulatie
50%-80% waterretentie 

per dak
Vermeden rioolkosten:  

0,52 €/m3

Klimaatregulatie
Energiebesparing

C02-afvang
Hittestress 

reductie

Biodiversiteit
o.a. gierzwaluw, 

huismus en 
vleermuizen



Jeroen Buijs
Natuur - Beheerder Heemtuin



Een natuurrijk paradijsje 
in het centrum van Zaandam.
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Voorbeeldtuinen ( Vogeltuin)

Ecologisch beheer

Soortendag

Belang biodiversiteit 



natuureducatie



Gijs Doeglas & Harmke van Dam 
Stadsecologie – gemeente Zaanstad



Waardevol groen en water in Zaanstad
Groen- en waterplan Zaanstad



• Woningbouwopgave voor groei naar 200.000 inwoners
• Landschap niet verder bebouwen na Kreekrijk
• Druk op binnenstedelijk groen en water neemt toe
• Groen en water belangrijk voor natuur, recreatie, leefbaarheid en klimaat
• Klimaatverandering en bodemdaling
• Hoe alles inpassen binnen wensen en eisen van nu en later?

Plan op hoofdlijnen: 
Samenhangende visie over kernwaarden en groen-blauwe ambities
Afwegingskader voor groen en water in toekomstige ontwikkelingen

Doel = waardevol en aantrekkelijk Zaanstad

Aanleiding en doel



Stedelijk gebied minder groen? Maar dan wel waardevoller
Landelijk gebied waardevol landschap zoveel mogelijk beschermen
Noordzeekanaalzone hoge dynamiek met grote verscheidenheid aan gebruik

Recreatie gebruikswaarde verhogen en verbinding maken met het landschap
Natuur biodiversiteit en ecologische verbindingen versterken
Klimaat toekomstbestendig door passende inrichting en bebouwing

Maatregelen samen met bewoners en belanghebbenden  

Ambitie, beleid en ontwikkeling



Wie is er nog meer?



Het eco buurtbos: 
adoptiegroen in Zaandam

Eerste boom: 28 jaar geleden geplant

Presentatie door Steven Terwindt



























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



Groen is de kleur van vrede in je hart.



Schatkaart
 De mooiste stukjes van Zaanstad - GROEN
Mooiste initiatieven die er al zijn - RODE CIRKEL 



Kansen

Welke kansen zie je voor Zaanstad
(5 min) zelf post-its schrijven en op plakken 
(10 min) samen om sheet uitzoomen 
(10 min) pitchen uitkomsten naar elkaar 
 wat is voor Zaanstad het meest urgent?



Kansen Gezondheidsnota

• Toelichting Tom Moons (Kennisspecialist Gezondheid – Gemeente)
• Zien we hier nog extra kansen?
• Waar ligt hier de grootste urgentie? 
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Gezondheid is overal



50

Bijdrage aan ongezondheid
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Hoe gezond is Zaanstad?

Overgewicht

Eenzaamheid

Meer info: www.gezondheidsverkenning.ggdzw.nl

Gezondheids-
verschillen

Roken

Luchtkwaliteit

Bewegen



Kansen MAAK-gebieden

• Toelichting Arjan de Laet (Vakspecialist bodem – Gemeente)
• Zien we hier nog extra kansen?
• Waar ligt hier de grootste urgentie? 



Wat heb je nodig?

• Bewoners
• Bedrijven
• Maatschappelijke instellingen
• Gemeente




