Z A A N S N AT U U R E N M I L I E U C E N T R U M

ZNMC

Strategisch beleidsplan 2014-2018

Z A A N S N AT U U R E N M I L I E U C E N T R U M

ZNMC

Strategisch
beleidsplan
2014-2018
Inhoud
ZNMC Strategisch beleidsplan 2014-2018
Redactie:
Lay out:
Fotografie:

Tom Kisjes
Rick Stadt-Cityline Design
Bart Homburg, Gemeente Zaanstad,
Blanka Kratochvilova, Tom Kisjes
Cartografie: Ron van ‘t Veer

Positionering

3

Ontwikkelingen		

5

Blik op 2014-2018.

7

Aan het werk

13

Met dank aan ANMEC
februari 2014
© Zaans Natuur en Milieu Centrum
Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gebruikt
zonder toestemming van het ZNMC

1

Z A A N S N AT U U R E N M I L I E U C E N T R U M

ZNMC

Positionering
Het Zaans Natuur & Milieu Centrum (ZNMC)  - voorheen de Stichting Natuur en Milieu Educatie-  
voert in Zaanstad sinds 1993 drie taken uit, waarmee jaarlijks gemiddeld 150.000 mensen worden
bereikt. Mensen die de genoemde voorzieningen bezoeken, mensen die gebruik maken van advies, schoolkinderen die meedoen aan educatieve activiteiten.  Er is de afgelopen decennia veel
goodwill ontstaan voor de beheerde voorzieningen en de aangeboden activiteiten.
en beheertaak van een aantal stedelijke recreatieve en educatieve voorzieningen: kinderboer• Ederij
Darwinpark, natuurmuseum, heemtuin, schooltuinen.

Dankzij fondswerving kon de heemtuin in Zaandam worden vergroot en verdrievoudigde het
aantal bezoekers (30.000 per jaar).

• Een educatieve taak; natuur- en milieu educatie,  ten behoeve van het (basis-) onderwijs.
Rondvaarttochten door de Zaanse natuurgebieden; één van de vele onderdelen van ons educatief aanbod, waarmee jaarlijks 35.000 kinderen worden bereikt. De langjarig gemiddelde respons
van scholen op het NME  aanbod is 95%.
en stedelijke advies- en onderzoekstaak op het gebied van duurzaamheid, milieuhygiëne en
• Ebiodiversiteit,
met een initiërend karakter en gericht op concrete resultaten.
De in 2012 door ons gerealiseerde Natuuratlas Zaanstad brengt de natuurwaarden en biodiversiteit van de stad in beeld; een waardevol document voor beleidsmakers én inwoners.
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Ontwikkelingen
Dit beleidsplan is tot stand gekomen in een roerige tijd van economische recessie. De termen
‘crisis’ en ‘kans’ vormen een ongemakkelijk, zij het onlosmakelijk duo. Toch heeft duurzaamheid
een vaste plek verworven op de maatschappelijke agenda, burgers creëren hun eigen initiatieven,
bedrijven zoeken concrete invulling voor hun MVO-agenda en de (lokale) politiek formuleert ambitieuze duurzaamheidsdoelen. Een prachttijd om kansen te grijpen en te creëren voor NME en
duurzaamheid, als we rekening houden met enkele belangrijke ontwikkelingen:

gewenste focus op (de realisatie van) een duurzame samenleving.
• DeIn hetdringend
programma ‘Duurzaam Door’ plaatst de rijksoverheid NME nadrukkelijk in een breder
perspectief; duurzaamheid wordt het centrale thema waaraan NME gekoppeld is. Het gaat erom
mensen de kennis en ervaring te bieden om de groene economie vorm te kunnen geven.

‘Duurzaamheid wordt het centrale thema waaraan natuur en milieu educatie gekoppeld is.’
crisis en de afname, cq. herverdeling van financiële middelen.
• DEene economische
blik op de begroting van de (gemeentelijke) overheid en een korte scan van krantenkoppen
die de gevolgen schetsen zeggen voldoende.

rolopvatting van overheden in -en kijk op- de maatschappij, deels ingege• Dvene veranderende
door de gevolgen van de crisis.

‘Participerende burger’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ zijn sleutelwoorden waarmee de overheid
de bal neer legt bij burgers, bedrijven en organisaties in het maatschappelijke speelveld.

in het onderwijs.
• OInntwikkelingen
het (primair) onderwijs is -naast een kwaliteitsslag in het regulier programma- veel aandacht

voor schooltijdverlenging en de invulling daarvan; in het (voortgezet) onderwijs wordt kennis
van milieu en duurzaamheid steeds meer in de reguliere vakken verweven en is er nadrukkelijker
aandacht voor NME binnen de pedagogische opleidingen.
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Blik op 2014-2018

De geschetste actuele ontwikkelingen maken het noodzakelijk om bakens te verzetten en één en
ander te vertalen in onze missie, visie en strategische keuzen.

MISSIE

Wij zijn een vanzelfsprekende partner voor bewoners, bestuurders, organisaties en bedrijven
die concrete bijdragen willen leveren aan  -en/of willen leren over-  een leefbaar, groen, gezond  
Zaanstad en haar forse duurzaamheidsambitie. Een op maatschappelijke winst gerichte, actieve,
zichtbare organisatie met een groot en groeiend netwerk. Een organisatie die inspirerende ontmoetingsplekken te bieden heeft.

VISIE

Tijd voor een  transitie naar NME nieuwe stijl.  Wij spelen in op de geschetste situatie en zien voor
de periode 2014-2018 de volgende beelden opdoemen:
A. E en nadrukkelijker rol in de gemeentelijke duurzaamheidsprogramma, conform landelijke
ontwikkelingen. In 2013 is een landelijk netwerk van NME-diensten opgericht, dat in samenwerking met de Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) werkt aan de versterking van de maatschappelijke impact van NME.
Het ZNMC als duurzaamheidscentrum, op een goed bereikbare, centrale, inspirerende plek in
de stad. Als:
Etalage voor: duurzame (streek-)producten en initiatieven, ons landschap, onze natuur
Podium voor ontmoeting, inspiratie, discussie en leerervaringen
Knooppunt om partijen te verbinden om duurzame initiatieven van de grond te krijgen
Spreekbuis, ondersteuner en ontzorger.

•
•
•
•

B. E en organisatie, die recreatieve voorzieningen met educatieve potentie te bieden heeft.
De voorzieningen plaatsen het ZNMC midden in de samenleving. Ze vervullen een belangrijke
maatschappelijke functie voor mensen met (soms tijdelijke) beperkingen en als werkervaringsplek voor  stagiairs en werkzoekenden. Ze bevorderen het welbevinden van inwoners, ons contact met hen en daarmee onze netwerkfunctie.
In 2018 is de bekendheid van de NME voorzieningen aanmerkelijk gestegen. Ze zijn multifunctioneler, meer verspreid door de stad te vinden en ze worden in hoge mate samen met inwoners
en andere partijen beheerd en benut.
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C.	Een educatief actieve organisatie, die aandacht besteedt aan relevante, actuele thema’s en
daarmee aansluit bij wensen en mogelijkheden van bestuur, onderwijs, inwoners, bedrijven
en organisaties. Die thema’s zijn:
1.	Groen en gezond – natuurlijk spelen, gezonde voeding, schooltuinwerk, stadslandbouw
	Onderzoeken tonen aan dat mensen in een groene (werk)omgeving meer bewegen, sneller van
stress herstellen en zich minder vaak de bij de huisarts melden voor klachten op het gebied van
depressie en luchtwegen. NME is bij uitstek geschikt om de aanwezigheid van groen in de stad te
bepleiten, te bevorderen en te benutten, samen met bewoners en scholen. Natuurspeelplaatsen
dragen niet alleen bij aan gezondheid van Zaankanters, maar ook aan de sociale samenhang in
de wijken.
In 2018 zijn natuurspeelplaatsen in Zaanstad de gewoonste zaak van de wereld. Met ons netwerk ondersteunen we initiatieven om groene plekken te creëren waar bewoners, jongeren, kinderdagverblijven en scholen gebruik van maken en elkaar ontmoeten. Het ZNMC heeft samen
met de gemeente, bewonersorganisaties, woningcorporaties en GGD meer speelgroen in Zaanstad gerealiseerd.
	Gezond eten begint bij kennis over voedsel. Zaanse schoolkinderen Ieren op schooltuinen niet alleen waar hun groenten vandaan komen, maar ook hoe ze die zelf kunnen kweken. En wie weet
waar zijn eten vandaan komt, zal ook alerter zijn op verspilling van voedsel. Zo draagt kennis over
voedsel ook bij aan een breder bewustzijn over afval en recycling.
Schooltuinen en buurtmoestuinen bloeien als nooit tevoren en zijn op meer plaatsen in de stad
stevig geworteld in een netwerk dat wij mede hebben gecreëerd en dat we faciliteren.  In samenwerking met scholen, volkstuinverenigingen, winkelketens, de voedselbank en de gemeente is zo
de waarde van gezonde voeding concreet op de kaart gezet.
2.	Klimaat en energie – voorlichting energiebesparing, duurzame energie, CO2 ambitie
Steeds meer bestaande woningen en maatschappelijk vastgoed in Zaanstad worden energiezuinig gemaakt. Dat levert niet alleen vermindering van CO2-uitstoot op, maar ook een flinke
kostenbesparing. De gemeente ondersteunt initiatieven voor het lokaal opwekken van energie
(zonnepanelen). Het ZNMC geeft burgers en bedrijven een steuntje in de rug en wijst ze de weg
in de wereld van duurzame producten en mogelijke subsidies. Jong geleerd, oud gedaan; het onderwijs wordt bediend met lesmaterialen en activiteiten op het gebied van duurzame energie en
energiebesparing.
Zaankanters doen graag mee met energiebesparing en duurzame energieopwekking, omdat ze
weten hoe het werkt en wat het hen en de samenleving oplevert.
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3.	Leren in de natuur – groen- en natuurbeleving in en buiten het onderwijs
NME-activiteiten, waarin het ZNMC al jaren sterk is, zijn en blijven belangrijk voor (buiten)schoolse programma’s. Het melken van een geit, de weg van het graan ‘van akker tot bakker’, het oog
in oog staan met onze weidevogels, een speurtocht in de heemtuin… het zijn in dit digitale tijdperk extra waardevolle ervaringen.
	Onderwijstijdverlenging verplaatst van het klaslokaal naar buiten. Ook voor kinderdagverblijven
en buitenschoolse opvang is groen- en natuurbeleving van waarde voor de ontwikkeling van het
kind.
In 2018 bereikt het ZNMC met haar educatieve activiteiten meer doelgroepen. Natuurbeleving
wordt nadrukkelijk gekoppeld aan kennis en inzichten, die mensen de middelen geven om bewuste, duurzame keuzen te maken.

Grondgebruik
Bos (3.1 %)
Grasland (4.1 %)
Moeras (2.6 %)
Ruigte (1.4 %)
Volkstuinen (0.4 %)
Zand (0.3 %)
Bouwland (4.5 %)
Water (12 %)
Wegen en bebouwde kom (34%)

	Veel Zaankanters zijn zich nauwelijks bewust van al het moois dat de Zaanse natuur te bieden
heeft. In samenwerking met andere natuur- en milieu organisaties brengen we dit nadrukkelijk
onder de aandacht en verzorgen we -ook ten behoeve van de plaatselijke overheid- een constante monitoring van de plaatselijke biodiversiteit. We spelen een adviserende en uitvoerende
rol bij het beheer en onderhoud van openbaar groen en andere natuurlijke plekken.

Begrensde natuur
Natura 2000 gebied
Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
Verbindingzone EHS
Natuurbeschermingswet-gebied
Weidevogelleefgebied buiten EHS

In 2018 zijn meer partijen betrokken bij beheer en onderhoud van groen en natuur. De bekendheid en bereikbaarheid ervan is vergroot. Het ZNMC speelt een centrale rol bij de monitoring van
de plaatselijke biodiversiteit.
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4. Grondstoffen en afval – schone stad, afval en hergebruik
Zwerfafval is een doorn in het oog van vele Zaankanters. Een schone stad begint bij burgers
die kennis hebben van afvalstromen en de impact ervan op de natuur en de werkomgeving.
Dit thema past bovendien in de bredere context van duurzaamheid en een begrip als ‘Cradle to
Cradle’. Door schooljeugd, bewoners en bedrijven bekend te maken met deze begrippen kunnen
zij bijdragen aan de duurzame economie van morgen.
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In 2018 zijn afval- en recyclingprogramma’s voor het onderwijs en buurtbewoners uitgevoerd,
die het ZNMC samen met partners heeft ontwikkeld. We brengen afvalverwerkende bedrijven
en andere duurzame koplopers in het bedrijfsleven onder de aandacht van de schooljeugd. Goed
voorbeeld doet goed volgen.
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Natuurwaarde
5 Zeer soortenrijk, landelijk of internationaal belang
4 Zeer soortenrijk, landelijk belang
3 Provinciaal of landelijk belangrijke natuur
2 Natuur van lokaal of regionaal belang
1 Basisnatuur: grasland, boomgroep of water
Bijzondere muurplanten
Natuurrijke locatie
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Aan het werk

We hebben het toekomstbeeld voor 2018 in het vizier, maar hoe koersen we daarop af en wat
hebben we nodig om op koers te blijven? We willen een educatieve, uitvoerende organisatie zijn,
maar tevens in toenemende mate een open netwerkorganisatie, gericht op zichtbare resultaten.
Met een minder solistische, maar meer delegerende beheerfunctie. We brengen succesvolle projecten voor het voetlicht en helpen en inspireren anderen om mee te doen.

WE VERBREDEN
activiteiten
• Onze
Onze
doelgroepen
• Ons netwerk
•

Onze bestaande educatieve activiteiten koppelen we nadrukkelijk aan een breder duurzaamheidsbegrip. We sluiten daarbij nauw aan op maatschappelijke issues die leven in onze stad. Zo
blijven we bij afvalprojecten aandacht besteden aan zwerfafval en het recyclen van consumptiegoederen, maar laten we ook zien hoe sommige bedrijven geld verdienen door het afval van
anderen als grondstof in te zetten.
We behouden onze doelgroepen onderwijs en lokale overheid  en verbreden die met bewonersorganisaties, sociale wijkteams en ondernemers.
Vrijwilligers en bezoekers van het onlangs gestarte Repair Cafe op kinderboerderij Darwinpark in
Zaandam.
Daarmee verbreden we meteen ook ons netwerk en bouwen we aan een nog steviger platform
voor kennisdeling en -ontwikkeling.

WE VERNIEUWEN

Dat betekent dat we onze producten en diensten duidelijker afstemmen op het thema duurzaamheid. We zullen nieuwe educatieve materialen en diensten ontwikkelen, in aansluiting op lokale
en regionale ontwikkelingen, op de behoeften uit het veld en in samenwerking met partners.
We streven ernaar een structureel en samenhangend programma-aanbod op te bouwen.
Vernieuwing zit ook in onze eigen organisatie. We gaan pro-actief op zoek naar nieuwe partners
en mogelijkheden om onze thema’s in te vullen. Daarvoor maken we tijd en ruimte binnen de organisatie vrij. We gaan onze organisatie flexibeler inrichten, op maat zetten we kennis en kunde  in.
Bovendien gaan we actief op zoek naar nieuwe financieringsbronnen.
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WE WERKEN SAMEN

Dat doen we natuurlijk al, maar dat zullen we nog meer moeten doen, op zoek naar nieuwe partners om kennis en kunde te delen en te versterken. We zoeken koplopers op het gebied van duurzaamheid onder bedrijven, scholen en overige organisaties en brengen hun ‘best practices’ onder
de aandacht van anderen.
Samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: rondleidingen op de
riooolwaterzuiveringsinstallatie.

WE ZIJN ZICHTBAAR

Om dit alles mogelijk te maken moet het ZNMC goed zichtbaar en vindbaar zijn. Zowel lokaal als
landelijk, zowel bij bedrijven als bij politiek en bestuur, zowel bij organisaties als bij individuen.
Daarom gaan we online en offline meer en gerichter communiceren. We laten zien wat we doen
en hoe we werken. We zoeken ook actiever dan voorheen contact met (potentiële) partners, politiek en bestuur.
Zichtbaar kunnen we zijn met een nieuw centrum op een centrale, inspirerende plek. Een centrum dat we beschikbaar stellen als etalage, als podium, als leerplek voor iedereen die met duurzaamheid en NME aan de slag is.
We hebben kennis en ervaring, we delen die graag met ons netwerk en daarbuiten, dus zorgen we
ervoor dat iedereen ons weet te vinden. Op alle plekken waar duurzaamheidinitiatieven worden
ontwikkeld, zijn wij erbij om te ondersteunen, inspireren en verbinden.

ZNMC.
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