
Programma Living Lab Zaanstad 1 oktober 
Donderdagochtend 1 oktober 2020 (9:00 – 13:00), Hembrug, Zaanstad 

Programma: 

9:30 9:45 Ontvangst deelnemers 

9:45 10:00 Welkom door Natalie Burgers & Annius Hoornstra 
(waarom dit Living Lab; wat willen we bereiken?) 

10:00 10:15 Kickoff door dagvoorzitter Carolien Gehrels  
(wat zijn vraagstukken; hoe pakken we het aan?) 

10:15 11:15 ‘Zaanse’ pitches richting doorbraken: (vooraf A4) 

- HoutBouw: Parteon 

- Veenweidegebied: Staatsbosbeheer  

- CO2: Tate & Lyle 

- Voeding: Exter 

- Bouwhub: Rutte Groep  

- Stikstof/NH3: OLAM  

- Waterstof: Haven Amsterdam 

11:15 12:15 Samen zoeken naar oplossingen olv Carolien Gehrels 

12:15 12:30 Wrap-up: 
boodschappen middagtafels en Zaanse wethouders;  
vervolgtraject richting Expo en commitment 

12:30 -- Lunch en afscheid aantal deelnemers ochtend 
Briefing 4 Zaanse bestuurders 

 

Zaanstad ziet het als haar opgave om de grote vraagstukken van deze tijd te verbinden: verduurzaming van de energievoorziening 

van de bestaande stad én de (voedingsmiddelen)industrie gaan samen met de inpassing daarvan binnen de beperkte ruimte in het 

stikstofbeleid. Door voldoende schaal te maken kunnen stappen worden gezet. De menging van wonen en werken biedt de Zaanse 

samenleving de kans om de industrie te omarmen als de ‘startmotor’ van de transitie; de symbiose met de rest van de gebouwde 

omgeving biedt de Zaanse Industrie versnellingskansen: voor de energietransitie, de stikstoftransitie en circulariteit.  

 

Zaanstad is aldus een living lab als het gaat om de combinatie van de woningbouw en stedelijke vernieuwing in de metropool 

Amsterdam, de stikstofopgave en de Energietransitie van de Industriële zone NZKG.  

 

Zaanstad ontwikkelt de komende jaren (verspreid tussen de bestaande 67.000 woningen en grote voedingsmiddelenindustrieën) 

bijna 20.000 nieuwe woningen in nieuwe, binnenstedelijke woonwerkmilieus. Een lokale, betaalbare, duurzame energievoorziening 

levert een bijdrage aan de leefbaarheid in en de concurrentiepositie van Zaanstad. Goed voor de bewoners, van vitaal belang voor de 

bedrijven.  

 

Bij de Zaanse Industrie is een stevige marktgedrevenheid in de Energietransitie, waar ‘eigenaarschap’ een sleutelbegrip is. De 

ontwikkeling van een slim energiesysteem is een middel om dit vorm te geven. Hierbij worden de verschillende energiemodali  teiten 

(zoals elektriciteit, waterstof en warmte) met een open, niet discriminerende (lees: onafhankelijke) netwerkstructuur gekoppeld. Vrij 

verkeer tussen de eigen energieposities stelt aldus alle stakeholders in staat om extra waarde te creëren en bij te dragen in  een 

nieuw (duurzaam) economisch systeem, waar zij zelf deel van uitmaken.  

 

Om (tussen)stappen te kunnen zetten is in Zaanstad ruimte nodig voor beweging door de deelnemers: allereerst op het gebied van 

stikstof. De bedrijven kunnen als ‘startmotor’ juist ook die benodigde ruimte creëren door de eerste stappen te  zetten. De 

beperkingen komen onder meer vanuit de direct omliggende Natura 2000-gebieden. Daarnaast is de verwachting dat ook meer 

ruimte nodig is dan nu wettelijk afgekaderd. Beoogd resultaat is daarmee: lessen voor transitiestrategieën voor industrie en 

gebouwde omgeving aan de hand van concrete resultaten in complexe casuïstiek. 

 


