
Ontdek uw kansen op het gebied van duurzaamheid; kom naar 
Zaans Groen  
 
Bent u op zoek naar een nieuw netwerk met interessante uitdagingen 
en kansen op het gebied van duurzaamheid? Dan mag u niet 
ontbreken tijdens Zaans Groen, vrijdag 20 april van 14.30 tot 18.30 bij 
Taets op het Hembrugterrein. 
 

Wat kunt u verwachten? 

Als inspirerend dagvoorzitter zal Allard Jolles dit evenement 
begeleiden. Jolles is architectuurhistoricus en onder andere lid van het 
directieteam van het Rijksvastgoedbedrijf. Als speciale gast spreekt 
Marjan Minnesma, directeur Stichting Urgenda en bekend door haar 
initiatieven voor een versnelde transitie naar een energieneutrale 
samenleving. Vier korte pitches brengen u vervolgens op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. 
 

Vier verrassende pitches 

Devcon Ecosystems vertelt hoe zij complexe energievraagstukken oplost en geeft 
huishoudens en bedrijven tips en tricks om in 2018 een flinke stap te zetten richting een 
energieneutraal huis of bedrijfspand. Rabobank Zaanstreek brengt u graag op de hoogte van 
opvallende, actuele (Zaanse) groene initiatieven. Ook aan het woord komt Jan Berbee van 
Krown Design. Hij maakt van schimmels diverse bijzondere producten. Van speciale 
verpakkingsmaterialen, tot kunstobjecten en bouwmaterialen. Dit gedeelte wordt afgesloten 
met de presentatie van Annius Hoornstra, sinds september 2017 concerndirecteur Stedelijke 
Ontwikkeling bij gemeente Zaanstad. Nu de klimaatdoelen met brede instemming zijn 
vastgesteld, delen we allen in de verantwoordelijkheid om deze te realiseren. De 
klimaatdoelen betekenen dat vooral het energiesysteem ingrijpend dient te worden 
veranderd (de energietransitie). Daarnaast moeten de grondstoffen en producten in de 
verschillende schakels van de productieketen optimaal gebruikt en hergebruikt worden (de 
grondstoffentransitie). Deze transities worden nog te vaak gezien als ‘kostenpost’; terwijl ze 
juist grote kansen bieden voor duurzame economische groei en werkgelegenheid. Niets 
doen, is geen optie! En uiteindelijk kostbaarder. De komende jaren dienen er grote stappen 
te worden gezet. Het leggen van nieuwe verbindingen en het delen van kennis en ervaringen 
helpt om hier meer vaart achter te zetten. 
 

Helemaal up-to-date en vol inspiratie kunt u vervolgens uitgebreid napraten en netwerken 
tijdens een gezellige aangeklede borrel. 
 

Aanmelden 

Zaans Groen wilt u natuurlijk niet missen; Via de uitnodiging op de site van De Corner, kunt u 
zich via een link naar het ticketkantoor aanmelden voor de toegangsprijs van € 25,- (inclusief 
koffie, thee, drankjes en een aangeklede borrel) per persoon. Op www.de-corner.nl kunt u 
ook de volledige uitnodiging downloaden. 
 

Zaans Groen is een gezamenlijk initiatief van De Maatschappij Zaanstreek-Waterland, de 
Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner, Rabobank Zaanstreek en de gemeente 
Zaanstad. 
 

Wij zien en spreken u graag op 20 april! 


