Duurzaamheidskrant

In 2020 stuurde Moeder Natuur extreme buien
en storm Ciara op ons af. Ook hadden we dit jaar
te maken met een extreme hittegolf. Als wij op
dezelfde manier blijven omgaan met de aarde,
verandert het klimaat nog ingrijpender. Het is
hoog tijd voor duurzamer denken en anders
doen. En weet u? Dit kan ook goed zijn voor
uw portemonnee! Door thuis minder energie
te verbruiken bijvoorbeeld, of door zakelijk in
te springen op duurzame ontwikkelingen.

In Purmerend en Beemster wemelt het al
van deze activiteiten. Deze krant staat vol
persoonlijke verhalen, praktische tips en gemeentelijke plannen. Laat u inspireren, voor
uzelf en voor toekomstige generaties. Want
zoals Peter de Graaf op pagina 5 zegt: onze
kinderen betalen de prijs voor de keuzes die
wij nu maken.
In Purmerend en Beemster zijn we al goed op
weg!

Samen Purmerend en Beemster duurzamer maken

IN DEZE KRANT O.A.:
•P
 icknicktafels van
gerecycled wc-papier
•W
 oning verduurzamen:
een interessante zoektocht
•D
 e tuin als duurzaam
verlengstuk van de
woonkamer
•W
 elke prijs betalen
onze kinderen?
•G
 emeente: Iedereen wil
wonen in een groene,
schone, klimaatbestendige
omgeving
•T
 ips: Wat kunt u thuis
zelf doen?

Op pagina 6 legt melkveehouder Jan van
Baar uit hoe zijn familie al vier generaties lang duurzaam boert. Dat spreekt
Jos uiteraard zeer aan. “Jan probeert
zijn koeien jaarlijks minstens 120 dagen zes uur per dag in de wei te laten
grazen. Goed voor de koe én besparing van stikstof. Ook kaasmakerij
CONO onderneemt met oog voor mens,
dier en milieu. Lees maar op pagina 4.
Koeienwelness!”

Jos Dings (l) en Paul van Meekeren op het dak van Stadhuis Purmerend
Jos Dings is wethouder in Beemster, Paul van
Meekeren in Purmerend. Beiden hebben duurzaamheid in hun portefeuille en zijn blij met deze
duurzaamheidskrant. “Hierin leest u wat lokale
bedrijven eraan doen, hoe de gemeente duurzaamheid ondersteunt én hoe eenvoudig u zélf groene
keuzes kunt maken!”

Wonen, werken, verkeer, voeding, onderwijs: overal
zitten duurzame kansen in. Dat is terug te zien in het
gemeentelijk beleid, maar ook in de manier waarop
veel mensen een steentje bijdragen. “Of juist weghalen,
zoals mevrouw Eijk”, lacht Paul. “Op pagina 3 vertelt zij
waarom ze zo blij is met haar beplante achtertuin. Van
zulke verhalen word je toch vrolijk?”

Paul begrijpt dat bij klimaatvriendelijke keuzes ook financiën een rol spelen. “Wij proberen daarom zo veel
mogelijk subsidies aan te bieden. Elk financieel voor-

‘ Als gemeente hebben wij een
belangrijke taak te volbrengen.
Maar dat geldt ook voor u als inwoner.
We moeten het samen doen.’

De mannen merken dat het duurzaamheidsbesef
overal groeit. “De één plaatst ledverlichting in huis,
Diede Roelfsema opent een winkel in tweedehands
kinderkleding!”, verwijst Paul naar pagina 5. Jos besluit met het feit dat alle beetjes helpen: “Fruit kopen
zónder plastic verpakking. De auto laten staan. Afval
goed scheiden. Wist je trouwens dat Coos Wessels
wc-papier uit het riool vist? Daar maakt hij nieuwe
producten van! Blader maar snel door.”

Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie toe!

deel kan de drempel tot duurzame maatregelen verlagen.
Dat zie je ook bij meneer Veerkamp, die op pagina
2 zijn dilemma’s omschrijft. Veel mensen zullen die
herkennen. Hij is creatief en blijft ambitieus.”
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Bewoners

Woning verduurzamen: een interessante zoektocht
Na jarenlang sparen begonnen Bas en Annelies Veerkamp dit najaar een grote verbouwing. Ze willen hun jaren zeventig middenwoning meteen zo duurzaam mogelijk maken. De balans vinden tussen wooncomfort, milieu en kosten blijkt echter een voortdurende zoektocht. Toch zetten ze door. “We doen wat kan. En waar mogelijk treffen we voorbereidingen voor de toekomst.”
De dilemma’s van de familie Veerkamp
komen veel mensen bekend voor. Welke maatregel bespaart hoeveel energiekosten? Wat is technisch gezien de
beste oplossing? Wanneer is het gunstigste moment qua subsidie? Om door

“Je kunt wachten, maar
ook direct geld besparen
en je ecologische
voetafdruk verkleinen”
de bomen het bos weer te zien, ging
Bas te rade bij het Duurzaam Bouw
loket van de gemeente. “Zij kennen de
actuele stand van zaken. Het is fijn als
een specialist met je meedenkt. Er liggen altijd kansen.”

Gasvrij of toch niet?

Bas heeft zijn woning voorzien van
vloerisolatie en nieuwe kozijnen met
HR++ glas op de verdieping. Nu volgt
de begane grond, met in de nieuwe
keuken een elektrische kookplaat. “Het
liefst gingen we helemaal van het gas af,
maar dat valt niet mee in OverwhereNoord. Bovendien begaf onze cv-ketel
het in 2018: het zou zonde zijn om de
nieuwe nu alweer weg te doen. Hij is
wel geschikt voor aansluiting op een
pelletkachel. Maar waar laat je de luchtafvoerpijp in een middenw oning?”

“Je kunt wachten, maar
ook direct geld besparen
en je ecologische
voetafdruk verkleinen”

Prioriteit nu of straks?

Zo vallen wel meer opties af. Een
bodemb ron is te kostbaar. Een luchtwarmtepomp geeft geluidsoverlast bij de
buren. Toch blijft Bas gemotiveerd.
“Natuurlijk! Verhuizen is voor ons geen
optie en we wonen mooi. Dus hoe
investeer ik hier het slimst? Dat betekent denken aan het wooncomfort van
nu, wat best geld mag kosten. Maar
óók aan de lange termijn, zoals besparen
op energiekosten.”

Uitstellen of direct besparen?

Bas en Annelies verduurzamen in hun
eigen tempo. Ondertussen bereiden zij
hun woning voor op toekomstige opties.

“Ik heb zelfs loze leidingen van onder
naar boven aangelegd”, lacht Bas, die
zijn ogen en oren openhoudt. “Als ik
iets nieuws ontdek, bel ik het Duurzaam
Bouwloket om mijn mogelijk
h eden te
verkennen. Soms wil je wachten, want
wat nu top is, is over drie jaar misschien
weer achterhaald. Anderzijds loop je
daarmee drie jaar geld- en CO2-besparing
mis. Het blijft boeiend!”

Wat kunt u zelf doen?

ER GING EEN LICHTJE
BIJ ONS BRANDEN
Duurzame maatregelen in huis
Ontvang tot 70 euro terug

Een verbouwing gaat u misschien te ver. Bewuster met energie en water
omgaan helpt gelukkig ook. Eenvoudige voorbeelden zijn:
•
•
•
•
•
•
•

De Eco-knop op de wasmachine gebruiken
Een wasrek in plaats van de droger gebruiken
Verlichting vervangen door ledlampen
Korter douchen
Tochtstrips en radiatorfolie plaatsen
Alleen nog energiezuinige apparaten kopen (min. label A++)
Een trui aantrekken in plaats van de kachel hoger zetten

Gratis persoonlijke tips?
Als gemeente werken we hard aan een
fijne en leefbare stad. Iedereen kan wat
kleins doen en dat helpt al ontzettend.
Wist u dat een ledlamp maar liefst 85%
zuiniger is dan een gloeilamp? Ze besparen energie en geven hetzelfde warme licht.

Heeft u interesse in gratis kleine energiebesparende maatregelen in huis, bijvoorbeeld ledverlichting, een waterbesparende douchekop of radiatorfolie?
Kijk dan eens op
duurzaam.purmerend.nl/energievoucher
of duurzaam.beemster.nl/energievoucher
en lees hoe u dit heel voordelig doet met
een energievoucher van 70 euro!

Schakel de hulp in van een energiecoach. In Purmerend en Beemster
geven zij gratis advies. Op basis van uw behoeften, woning en energie
rekening krijgt u tips op maat. Een afspraak maakt u eenvoudig via
info@energiecoachespurmerend.nl of een telefoontje naar 0299 - 426 364

Jaarrond genieten van natuurlijke tuin
Sinds de hittegolven weet Hannie Eijk het zeker: groene tuinen
zijn ’s zomers een stuk koeler dan betegelde tuinen. Inmiddels
is het herfst en geniet ze van de kleurenpracht. Daarna komen
de winterbloeiers op en in het voorjaar brengen vogels weer
extra leven in de brouwerij. “Mijn tuin is een verlengstuk van de
woonkamer. En buiten bijhouden kost minder tijd dan binnen!”
Vrije dagen begint Hannie steevast in
haar fauteuil bij de tuindeuren. “Rustig wakker worden met een kop koffie,
de krant en zicht op de tuin”, vertelt
de Purmerendse. Ze groeide op in een
flat en weet dus wat voor rijkdom een
tuin is. Toen ze eind 2018 haar huidige

werk en blijft het leuk. Mijn tip: leg je
snoeischaar in de keukenla. Voor je het
weet ben je weer lekker in de buitenlucht bezig. Het is gezond, brengt na
een stressvolle dag rust in je hoofd en
geeft voldoening, bij elke blik op je tuin
opnieuw.”

Wat kunt u zelf doen?
Om uw tuin duurzamer te maken, is geen metamorfose nodig.
Kleine aanpassingen maken al een groot verschil, zoals:
• E
 en regenton plaatsen. Dan hoeft u plantjes geen leidingwater te geven.
• E
 en stukje bestrating vervangen door groen. Zo kan regenwater de
grond in.
• B
 loeiende planten, insectenhotels en vogelhuisjes plaatsen. Dit lokt
vogels, vlinders, bijen en andere dieren.
• M
 ieren op afstand houden met kruidenplanten in plaats van met gif. Ze
houden niet van lavendel, munt, rozemarijn, majoraan, salie en basilicum.
• O
 nkruid bestrijden met kokend water in plaats van met gif of azijn.
• E
 en stokje tussen de gft-bak en het deksel steken. Dit voorkomt stank
en maden.
Toch uw tuin verbouwen?
1. Bedenk wat u belangrijk vindt (onderhoud, speelruimte, moestuin?). 2.
Maak een moodboard met uw favoriete materialen, beplanting en sfeer.
3. Teken een plattegrond om te zien of alles past. 4. Vul elk
element zo duurzaam mogelijk in.* 5. Controleer of u binnen uw budget
blijft. 6. Aanleggen. 7. Jarenlang genieten!
*TIP Op duurzaam.purmerend.nl en duurzaam.beemster.net vindt u onder
‘duurzaam thuis’ een inspiratieboekje, samengesteld met
Lodewijk Hoekstra (o.a. bekend van De Grote Tuinverbouwing).

woning in Klein Where betrok, was ze
dan ook vastbesloten van haar tuin iets
moois van te maken.

Tuin is woongenot

“Ik wilde graag veel kleur, het hele jaar
door”, vervolgt Hannie. “Een hovenier
hielp mij hierbij. Veel mensen denken
dat dat per definitie duur is. Maar het
eerste wat de hovenier zei was: koop
kleine plantjes. Dat scheelt veel geld en
na een jaar zijn ze al groot. Daarnaast
mag woongenot wat geld kosten, vind ik.
Waarom wel investeren in je interieur,
maar niet in je tuin? Gemiste kans!”

Uurtje per week

Hannies tuin ligt er verzorgd bij. “Dat
kost me uurtje per week. Nou ja, ‘kost’,
ik doe het graag! Vaak in het weekend,
beetje onkruid weghalen, wat snoeien. Als je het bijhoudt is het niet veel

Belangrijk voor kinderen

De natuurlijke tuin maakt Hannies
energiez uinige woning compleet. “Het
klimaat is een wereldwijd punt van zorg,
maar in de eigen leefomgeving kan
iedereen een verschil maken. Zo heb
ik ook een insectenhotel, bijenkast en
vogelhuisjes geplaatst. Alles leeft. Dat

Groen op het balkon
Planten in potten maken uw balkon al snel gezellig en groen. Ook
keukenkruiden, aardbei, sla, rucola, kerstomaatjes en radijs doen het
goed in potten. Heeft u ruimte voor klimmers? Denk dan ook eens aan
komkommers, paprika en kiwi. Fraai én lekker!
Geen tuin maar wel groene vingers?
Misschien kunt u een stukje openbaar groen in de buurt adopteren.
Ook leuk om samen met buren te doen!
Meer informatie: www.purmerend.nl/openbaar-groen-adopteren.

“Tuinieren is
bovendien gezond.
Het brengt rust in je hoofd
en geeft voldoening”
is goed voor de biodiversiteit in de wijk
en ik kan er uren naar kijken. Kinderen
zouden hiermee moeten opgroeien.
We hebben het steeds over het klimaat
en de toekomst, maar zij zíjn de toekomst.”
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Bedrijven

Voorwoord wethouders

Picknicktafels van gerecycled
wc-papier
In 2009 ontdekte iemand dat rioolwater meer energie bevat dan er nodig is om het
te zuiveren. Waarom kóst dat zuiveren ons dan alleen energie? In de ban van deze
vraag begon Coos Wessels met het zeven van rioolwater. Zijn hergebruik van wc-papier werd wereldnieuws. “Mijn streven is dat dit gemeengoed wordt voor ik met pensioen ga.”
Wc-papier, opgevist uit het riool, als bron van een
nieuwe, hoogwaardige grondstof. Het klinkt ongeloofwaardig. Als bewijs toont Coos plantenpotten en een
picknicktafel die voor veertig procent bestaan uit gerecycled wc-papier. “Mensen denken dat toiletpapier
slecht van kwaliteit is. Maar het is juist zo zacht en
sterk door de stof cellulose die erin zit. Die kun je er
dus uitfilteren en weer hergebruiken. Wij hebben een
installatie ontworpen die dit uit het rioolwater filtert.
Zo herwinnen we een geweldige grondstof voor nieuwe
toepassingen.”

Kip en ei

De filterinstallatie vergde jarenlange ontwikkeling.
Daarna liep Coos tegen een kip-ei-verhaal op: water
schappen willen het alleen installeren als zij zekerheid
hebben dat de cellulose wordt afgenomen, terwijl
commerciële partijen alleen afnemen als zij gegarandeerd grote volumes krijgen. Dus bouwde hij met zijn
bedrijf CirTec een eigen fabriek. “Wij zijn de enige
aanbieder van herwonnen cellulose als grondstof
mét de garantie dat hiervan hoogwaardige producten kunnen worden gemaakt. Dit haalde wereldwijd
het nieuws.” De cellulose wordt nu ook benut als
duurzame vervanger van conventionele grondstoffen,
bijvoorbeeld in asfalt, beschoeiingen en kunststof
producten.

Super gedreven

Inmiddels focust CirTec zich veel
breder op hergebruik van zogenaamd
laagwaardige energie. “In veel productiestromen zitten grondstoffen en
warmte waar je nog iets mee kan. Wij
zijn super gedreven, puur door het lot
dat toekomstige generaties te wachten staat als de wereld niet zuiniger
omspringt met fossiele grondstoffen en
het klimaat.” Om nog even bij het rioolwater
te blijven: naast de cellulose benut CirTec nu zelfs
het residu ervan. “Wij maken er al bio-olie, -kool
en -vetzuren van. Daarmee kun je medicijnen uit het
riool trekken, ketels stoken en schimmels bestrijden”,
vertelt Coos, die dit voor zijn pensioen als gemeengoed wil zien. Knipogend: “Over ruim een decennium.”
www.cirtec.nl

Mensen denken dat toiletpapier
slecht van kwaliteit is. Maar het
is juist zo zacht en sterk door de
stof cellulose die erin zit.
Die kun je er dus uitfilteren en
weer hergebruiken.

Onze klimaatneutrale
kaasmakers
De meest duurzame kaasmakerij van ons land
staat in de Beemster. Sinds 1 januari 2020 is het
productieproces bij Cono Kaasmakers namelijk klimaatneutraal. Zo wordt melkwater zoveel mogelijk
hergebruikt en neemt de kaasmakerij duurzaam
opgewekte stroom af van de aangesloten melkveehouders. “Wij noemen dat: blije koeien, blije boeren
en blije aarde.”
Kaas maken is een energie-intensief proces.
Elk procentje minder maakt dus al een behoorlijk verschil. Dat begint met zo min
mogelijk energie gebruiken. “Daarom zit
onze kaasmakerij vol duurzaam vernuft”, vertelt duurzaamheidsmanager
Grietsje Hoekstra. Ze geeft een voorbeeld: “Om de koude melk te verwerken
is warmte nodig. De ontstane wei is warm
en moet juist weer afgekoeld worden. Deze
twee producten stromen nu via een platenwisselaar in buizen langs elkaar. Zo warmt de melk op en
koelt de wei af.”

Groene energie van eigen boeren

De kaasmakerij, waar jaarlijks zo’n 400 miljoen kilogram melk wordt verwerkt, verbruikt alleen groene
energie. Een dak vol zonnepanelen levert echter niet
voldoende stroom op. Daarom zijn er afspraken gemaakt met de boeren die bij de Cono-coöperatie zijn
aangesloten. “Wie de overproductie van zijn zonnepanelen aan ons levert, krijgt daarvoor een prima vergoeding”, aldus Hoekstra. “We betalen natuurlijk liever onze
eigen boeren dan een energieleverancier.”

Duurzame melkveehouderij

Cono beloont aangesloten veehouders ook voor buitengewone duurzaamheidsprestaties. Royale weidegang van
de koeien bijvoorbeeld. Hiervoor ontvangen zij premies
via Caring Dairy. In dit programma volgen zij jaarlijks drie

“We betalen natuurlijk liever onze
eigen boeren voor hun groene
stroom dan een energieleverancier”
workshops, gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring. Onderwerpen hierbij zijn blije koeien, meer gras &
biodiversiteit, beter klimaat & milieu en maatschappelijke
betrokkenheid. Zo werkt Cono van weiland tot kaasmakerij
met aandacht voor mens, dier en milieu. Met in de hoofdrol
natuurlijk de koeien. Hoekstra: “Die genieten van vers gras
in de wei, en in de stal van ruime ligboxen, goede looppaden en koeborstels. Echte koeienwellness! Hoe beter de
koe in haar vel zit, hoe lekkerder haar melk!”

“Met elke ton wc-papier die wij uit rioolwater halen, besparen we na hergebruik 2,5 ton CO 2-uitstoot. En
alleen het Nederlandse riool bevat al 150 ton wc-papier”
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CO 2-compensatie
Dankzij al deze maatregelen mag Cono Kaasmakers
zich nu een echt groene kaasmakerij noemen. Daar bovenop zet het bedrijf CO 2-compensatie in via duurzame
klimaatprojecten elders op de wereld. Daarvoor werkt
Cono samen met Climate Neutral Group. Hoekstra: “We
doen dat onder andere met een bosbehoud-project in
Brazilië. Dit project creëert banen en verbetert het milieu”, aldus Hoekstra. “Op deze manier neutraliseren
wij onze laatste, nu nog onvermijdbare CO 2-uitstoot.”
www.cono.nl

KRINGLOOP

Waarom nieuw als tweedehands net zo mooi is?
Breeduit glimlachend loopt een moeder
met haar uk binnen bij Van Katoen. De
knusse winkel aan het Waagplein hangt
vol tweedehands kinderkleding. Eigenaresse Diede Roelfsema tovert meteen
het juiste jasje tevoorschijn. “Ja, die!”,
reageert de klant. “Wauw… Een prachtige
aanwinst zónder iets nieuws te kopen.
Dat wil ik mijn kinderen bijbrengen.”
Dit is precies wat Diede voor ogen had toen zij anderhalf jaar geleden haar winkel opende. Daarvoor werkte
zij in de horeca. Het idee om tweedehands kinderkleding te verkopen ontstond toen haar dochter op komst
was. “Ik vond speuren naar mooie gebruikte spullen
altijd al leuk, maar toen de babykamer aan de beurt
was ging er een wereld voor me open, zo veel goede
meubels en speelgoed werd er te koop aangeboden.
Kleding ook: weinig gedragen dus nog als nieuw! Ik
zag er een mooie aanvulling in op het winkela anbod
van Purmerend.”

Gok

Zou Purmerend toe zijn aan een winkel voor tweedehands kinderkleding? Het was een gok. Diede trok de
stoute schoenen aan en ging er vol voor. “Dan is de
kans het grootste dat het lukt”, zegt ze vastbesloten.
“En ik geloof er ook echt in. Er zijn al zo veel mooie
dingen in omloop. En de kledingindustrie heeft al
zo’n grote impact op het milieu. Hoe meer mensen dit
beseffen, hoe beter. Bewust kleding kopen kan ook een
mix tussen tweedehands en nieuw zijn. Ik verwen me-

“De kledingindustrie heeft al
zo’n grote impact op het milieu.
Hoe meer mensen dit beseffen,
hoe beter”
zelf ook wel eens met iets nieuws en kwalitatiefs. Daar
geniet ik dan extra van én ik kan het weer doorgeven
als ik erop uitgekeken ben.”

Olievlek

Inmiddels heeft Diede een duidelijk antwoord op
de vraag of Purmerend toe was aan haar winkel. Ze
trekt zelfs klanten van buiten de stad en heeft haar
assortiment verbreed met dameskleding. “Veel jonge
moeders stapten binnen uit nieuwsgierigheid en zijn nu

Welke prijs betalen onze kinderen?
Een webshop met tienduizenden artikelen die zijn gemaakt van gerecyclede materialen? Het heet ProductForProduct.nl en de initiatiefnemer is De Graaf Afvalbeheer
uit Purmerend. Het bedrijf maakt zelf ook nieuwe producten van afval. “Niet zo zeer
om de webshop te vullen, maar vooral om mensen bewust te maken van het belang
van gescheiden afval.”
Aan het woord is directeur Peter de Graaf. In 2015
startte hij met voorloper PaperForPaper.com. “Op een
dag vroeg iemand: Wat doen jullie eigenlijk met al dat
opgehaalde papier? Ik dacht dat iedereen wel wist dat
papier weer naar een papierfabriek gaat voor recycling.
Dat deed mijn vader vroeger al. Fout gedacht dus. Dat
baarde mij zorgen. Waarom zouden mensen nu fanatiek
afval scheiden als ze niet weten wat ermee gebeurt? En
wat de effecten zijn?”

“Stel dat mensen het woord
afval vervangen door grondstof.
Dan kijken ze er al
heel anders tegenaan!”
Circulariteit zichtbaar

Met Paper for Paper maakte Peter het circulaire concept zichtbaar. Hij haalde oud papier op en leverde het
weer terug als bijvoorbeeld toiletpapier. Zo hadden
bedrijven geen omkijken naar de af- en aanvoer van

vaste klanten. Bijna elke bezoeker gaat met iets leuks
de deur uit.” Terwijl de klantenkring zich als een duurzame olievlek uitbreidt, blijft Diede zeer selectief in het
aannemen van kleding. “Ik wil alleen mooie kwaliteitskleding doorverkopen. Dat is juist het statement dat ik
wil maken. De fast fashion van katoen geven.”

www.vankatoenpurmerend.nl

papier én spaarden zij bomen, water en CO 2-uitstoot.
Toen de vraag naar producten van andere hergebruikte materialen ook steeds groter werd, lanceerde hij
ProductforProduct.nl.

Besef laten groeien

Afvalbakken van oude kunstgrasvelden, zeep van
koffiedik. De meeste mensen reageren hier verbaasd
op, voor Peter is het logisch. “Wist je dat een auto
tegenwoordig voor negentig procent uit gerecyclede
materialen bestaat? Dát besef willen wij laten groeien. Stel dat mensen het woord afval vervangen door
grondstof. Dan kijken ze er al heel anders tegenaan!”,
vertelt Peter bevlogen, die ook graag tijd vrijmaakt
om schoolkinderen te vertellen over de circulaire
wereld. Lachend: “Vroeger schaamde je je bijna als je
vuilnisman was, nu staan wij voor innovatie.”

Nieuwe blik op prijzen

Peter streeft ook naar een nieuwe blik op de prijzen van
duurzame producten. “Veel mensen denken dat groene
producten altijd duurder zijn dan grijze varianten. Ten
eerste is dat niet altijd zo. Ten tweede is de kwaliteit
vaak beter. Ten derde moeten bedrijven en mensen
zich realiseren dat zij hiermee bijdragen aan het behoud van onze aarde. Hoeveel is dat waard? Concreet
gesteld: welke prijs betalen mijn kinderen en kleinkinderen straks voor de keuzes die ik nu maak?”

www.degraafafvalbeheer.nl
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Bedrijven/Stadsverwarming

Duurzaam ondernemen van grasspriet tot melk
Het familiebedrijf Van Baar bestaat al sinds 1899.
Samen met broer Leon houdt Jan zo’n 175 melkkoeien.
Op een deel van hun land wordt mais en bollen geteeld. “Door de grond afwisselend te gebruiken, staan
onze koeien altijd op een voedingsrijke grasmat. We
zaaien steeds de nieuwste grassoorten in, speciaal
ontwikkeld voor melkkoeien. Dat is extra lekker, goed
voor de koe én voor haar melk.”

Koeien zijn topsporters

De broers proberen hun koeien jaarlijks minstens
120 dagen zes uur per dag in de wei te laten grazen.
“Omdat koeien graag buiten zijn, maar ook omdat dit
ammoniakemissie scheelt. Stikstof dus. Dat ontstaat
wel als mest en urine met elkaar in aanraking komen,
zoals in de stal”, verklaart Jan. Dit jaar staat de teller
al op 180 dagen. Dat is niet te danken aan de hete
zomer. “Integendeel. Melkkoeien zijn topsporters.
Ook zij presteren in de volle zon niet optimaal. Bij hitte
mochten onze dieren lekker ’s nachts naar buiten.”

Duurzaamheidsoverleg

De snijmais die op het andere perceel wordt verbouwd,
krijgen de koeien geserveerd. “Zo verbouwen wij ons
eigen krachtvoer. Duurzamer kan niet”, aldus Jan. Als
bestuurslid van LTO-afdeling Land van Leegh
w ater

schuift hij ook aan bij het duurzaamheidsoverleg met de
gemeente. “Wij boeren en tuinders willen op een duurzame manier bijdragen aan onze voeding, economie
en het welzijn van mens en dier. Een prachtige missie,
maar de politiek heeft soms meerdere belangen.”

Liefde voor het vak

Agendapunten zijn onder meer zon op het dak in
plaats van zonneweiden, windenergie, de ondergrondse energie-infrastructuur en duurzaam samenwerken met plaatselijke ondernemers. Waar haalt Jan

“Wij willen een eerlijke,
duurzame boterham kunnen
blijven verdienen en ons prachtige
landschap behouden”
de energie vandaan? “Uit die tweehonderd zonnepanelen”, wijst Jan knipogend naar zijn stal. “Nee hoor,
dat is liefde voor het vak. Wij moeten een duurzame,
eerlijke boterham kunnen blijven verdienen met ons
prachtige beroep. En onze unieke polder behouden
voor volgende generaties. Daar strijd ik voor!”

Stadsverwarming Purmerend
Purmerend is dé warmtehoofdstad van Nederland. Maar liefst 75% van alle gebouwen in de gemeente is aangesloten op het duurzame warmtenet. Nergens in Nederland is dat percentage zo hoog.
Stadsv erwarming Purmerend levert haar klanten op
een betrouwbare en comfortabele manier duurzame
warmte. Met de keuze voor stadsverwarming leveren
we als inwoners, bedrijven en gemeente een
bewuste bijdrage aan het milieu door
besparing op de inzet van fossiele
energiebronnen.

Nieuwe bronnen

Stadsv erwarming Purmerend
onderzoekt de mogelijkheden
om naast de biomassacentrale
ook andere duurzame warmte
bronnen aan te sluiten op het
warmtenet. Denk bijvoorbeeld
aan geothermie, waarbij warmte
op twee kilometer diepte wordt gewonnen. Of aan de inzet van warmtepom-
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pen, waarbij warmte uit oppervlaktewater of afvalwater (aquathermie) kan worden gewonnen.

In Middenbeemster en Zuidoostbeemster
worden de nieuwbouwwoningen
aangesloten op Stadsverwarming.

Duurzaamheid & Gemeentelijk beleid

Geen plicht maar verantwoordelijkheid
Waar denkt u aan bij het woord duurzaamheid? Aan milieubewust wonen en
(ver)bouwen? Groener vervoer? Of aan een klimaatbestendige leefomgeving?
Als gemeente zien wij al deze dingen als één samenhangend geheel. Topprioriteit
bovendien, want er móet iets gebeuren. Wij creëren duurzame kansen met beleid,
projecten en subsidies voor bewoners en bedrijven. Het doel: een fijne stad en dorp om
te wonen met groen en steen in balans. Voor u én voor onze toekomstige generaties.
Het college heeft drie hoofdpunten waarop het zich
focust. Duurzaamheid is er een van. Met name in
het stedelijk gebied staan we voor grote
uitdagingen. De overheid wil Nederland
aardgasvrij hebben, we moeten de gevolgen van klimaatverandering ondervangen én het bewonersaantal van
Purmerend en Beemster blijft groei
en. We gaan dezelfde oppervlakte
delen met meer mensen. Aan ons
de schone taak om de balans tussen
steen en groen te bewaken. Samen
met inwoners en het bedrijfsleven, die
wij ondersteunen waar mogelijk.

Duurzaamheidsagenda

Voor die gemeentelijke ondersteuning en activiteiten
zijn regels nodig, evenals een stip aan de horizon waar
we naartoe werken. Beleid dus. Daarom heeft de
gemeente alle initiatieven, mogelijkheden en doelen
verzameld in een concreet overzicht: onze Duurzaamheidsagenda. Binnen de gemeente passen we deze toe
op elk beleidsterrein. Hierdoor doen we geen

Duurzaamheid en leefbaarheid zijn
met elkaar verweven. Iedereen wil
wonen in een groene, schone en
klimaatbestendige omgeving. Oók
onze kleinkinderen
dingen dubbel en worden alle afspraken uit de agenda
ook daadwerkelijk nageleefd. Er was bijvoorbeeld besloten om in Purmerend energiecoaches in te zetten. Zij
helpen bewoners duurzamer te wonen én vaste lasten
te besparen. Dat is gelukt. Hier krijgen we zeer positieve reacties op.

Via het project ‘Zon op agrarische daken’ krijgen
agrarische ondernemers uit de Beemster een bedrijfsspecifieke en onafhankelijke energiescan aangeboden. Daarmee krijgen zij
inzicht in de financiële haalbaarheid,
de terugverdientijd, de technische
mogelijkheden en de vervolgstappen
die zij kunnen nemen.

Subsidies

Verduurzamen is investeren in de
toekomst. Dat kost geld. Veel geld.
Gelukkig biedt het Rijk vele subsidies
en goedkope leningen aan: voor u als
particulier, voor organisaties en bedrijven en
voor ons als gemeente. Via ons Duurzaam Bouw
loket wijzen wij u graag op de mogelijkheden van
nu. Daarnaast doen wij er alles aan om éxtra geld uit
Den Haag beschikbaar te krijgen, specifiek voor onze
gemeente. Wij willen verduurzaming zo aantrekkelijk mogelijk maken, voor iedereen. Zelf gaan we er
ook vol voor. Zo is ons streven om alle gemeente
gebouwen naar energielabel A te krijgen (zonnepanelen
op gemeentehuis, sedumdak op Purmaryn). Ook
zetten wij in op circulaire economie, dit betekent dat
afval weer grondstof wordt. We hebben een duurzaam
afvalb eleid waarbij wij het goed scheiden van ons
afval in Purmerend en Beemster heel belangrijk vinden.
Bekende voorbeelden zijn glas uit de glasbak dat nieuw
glas wordt en oud papier dat weer nieuw papier wordt.
Van groente-, fruit-, en tuinafval en etensresten wordt
compost gemaakt. Maar ook oud textiel kan weer een

Bekijk alle beschikbare
subsidies, initiatieven en de
Duurzaamheidsagenda op
duurzaam.purmerend.nl en
duurzaam.beemster.net

In de Proeftuin in Overwhere Zuid zijn wij nu aan het
ontdekken hoe we de overige woningen slim kunnen
loskoppelen van aardgas.

Leefbaarheid

Veel zaken op het gebied van duurzaamheid zijn nog
niet genoemd. Verkeer bijvoorbeeld: meer ruimte voor
fietsers en beter openbaar vervoer. Parken: niet alleen
voor schone lucht en recreatieruimte, maar ook voor
verkoeling van de bewoonde omgeving. Dat is een
vorm van klimaatadaptatie, oftewel: onszelf wapenen
tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Maat
regelen tegen wateroverlast vallen daar ook onder. Het
is keihard nodig, het is de realiteit. Daarom heeft
de gemeente een document geschreven waarin al
deze thema’s samenkomen. Uiteindelijk valt of staat
duurzaamheid met leefbaarheid en andersom. Er staat
veel op het spel: een fijne stad achterlaten voor onze
kinderen en kleinkinderen. Wij gaan ervoor. U ook?

Wij proberen verduurzaming
voor iedereen zo
aantrekkelijk en kostenneutraal
mogelijk te maken
grondstof zijn. Voor nieuwe kleding of voor andere
producten. Plastic afval wordt gerecycled tot verpakkingsmateriaal of verwerkt in textiel waar weer kleding
van wordt gemaakt, zoals fleece of jassen. Als we dit
allemaal zouden weggooien bij het restafval, wordt het
verbrand. Maar door afval goed te scheiden, dient het
dus juist weer als grondstof voor andere producten.

Aardgasvrij

Daarnaast wil de overheid dat heel Nederland in 2050
is overgestapt op duurzame, groene energie. Geen
gas meer dus. Hierin is Purmerend een absolute
koploper, dankzij onze Stadsverwarming. Dit duurzame
warmtenetwerk verwarmt nu al 75% van de woningen.

De noodzaak van duurzamer
denken en doen
Van alle energie die wij gebruiken, zijn fossiele brandstoffen de hoofdbron. De winning
en verbranding van aardolie, aardgas en
steenkolen zijn echter zeer schadelijk voor
het milieu én voor onze gezondheid. Er
komt veel CO 2 bij vrij. Zo veel zelfs dat de
aarde opwarmt en het klimaat verandert. De
gevolgen zijn groot: een stijgende zeespiegel door smeltende ijskappen, steeds vaker
extreme buien en hitte en uitstervende
plant- en diersoorten. Dit kunnen we alleen
tegengaan door de uitstoot van CO 2 zo veel
en zo snel mogelijk te beperken.
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Zon op het stadhuis
Sinds eind 2016 liggen er op het dak van het stadhuis
in Purmerend 272 zonnepanelen. Een mooi initiatief
van energiecoöperatie Zon op Purmerend, waar de
gemeente graag aan meewerkte. Zon op Purmerend
wil zoveel mogelijk daken van openbare gebouwen
bedekken met zonnepanelen. Zon op het stadhuis
was het eerste project. Maar daar bleef het niet bij.
Inmiddels zijn ook de daken van De Kraal en Antoni
Gaudí bedekt met zonnepanelen. Alle drie projecten
zijn zeer succesvol. Daarom wordt nog dit jaar gestart met een nieuw project Zon op De Beuk.

Deelname aantrekkelijk

Inwoners van Purmerend en Beemster kunnen profiteren van de elektriciteit die de zonnepanelen leveren.
Hoe? Voor het project Zon op De Beuk zijn voor
€200,- per stuk van Zon op Purmerend certificaten te
koop. U koopt daarmee een aandeel in het zonnedak. De coöperatie blijft eigenaar van de panelen, de
leden zorgen daarmee samen voor het opwekken van
duurzame energie.

Postcoderoos

De cijfers

je gemiddeld
hiermee draai
89.000 wasjes

272

62.560 kWh

30 ton

zonnepanelen

opbrengst
gemiddeld kwh
per jaar

CO 2 uitstoot
die jaarlijks
bespaard is

U moet voor het kopen van certificaten wel in een bepaald postcodegebied wonen, de zogenoemde postcoderoos. U deelt op basis van het aantal certificaten
in de opbrengst van de verkoop van de zonnestroom
én u ontvangt de betaalde energiebelasting over uw
eigen stroom terug. Win-win dus. De looptijd van het
project Zon op De Beuk is gegarandeerd vijftien jaar,
de opbrengsten zijn op basis van de huidige verwachtingen twee keer de inleg. Het is daarmee een aantrekkelijke deelname die ook nog eens goed is voor
het milieu.
Op www.zonoppurmerend.nl staat alle informatie.
Daar kunt u zich ook inschrijven voor certificaten
voor het project Zon op De Beuk. Hiernaast kunt
u zien wat het zonnedak van het stadhuis tot nu al
heeft opgeleverd aan duurzame energie en minder
uitstoot van CO 2.

Nieuwe website live

Wist u dat uw gemeente een handige duurzaamheidswebsite heeft? U vindt ze op duurzaam.purmerend.nl
en duurzaam.beemster.net. De site staat vol tips voor
het verduurzamen van uw huis, tuin en uiteraard uw
bedrijf. Daarnaast is hier informatie over subsidies,

Duurzame krant van duurzame pers
Deze duurzaamheidskrant is gedrukt door Rodi Media. Het bedrijf is maatschappelijk betrokken én maakt
milieubewuste keuzes. Zo werkt Rodi Media met een waterloze drukpers. Dat betekent minder papierafval,
milieuvriendelijke wasmiddelen bij het reinigen van de inktrollen en geen chemisch afval.

plaatselijke initiatieven en ander nieuws gebundeld.
Natuurlijk laten wij ook zien wat de gemeente zelf aan
duurzaamheid doet. Kortgeleden hebben we de site in
een nieuw jasje gestoken. Kom eens kijken, er zit vast
iets interessants voor u bij!
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