
Verslag van BabelSalon op 24 september 
in het Huis te Zaanen te Wormerveer. 
Een introductie voor het Babel discussieavond over 
duurzaamheid op 9 oktober 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitgenodigd was ecoloog en kennismakelaar Vincent Kuypers, ervaren deskundige van het 
klimaat en in bijzonder stadsklimaat, met belangrijke projecten achter de rug. Veel van deze 
projecten zijn onder de auspiciën van Alterra, WUR tot stand gekomen zoals het Europees 
project Future Cities. Maar Kuypers heeft zijn naam ook verbonden aan de vergroening van 
Parkeergarage Westblaak in Rotterdam, de plaatsing van 30.000 lavendelplantjes bij de 
Coentunnelplein, en aan de winstgevende olifantsgrasplantages bij en voor Schiphol.  
 
De ruimtes in het Hotel Huis te Zaanen herinneren aan oude interieurs vanaf het begin van 
de 20e eeuw. Onze zaal is sfeervol, een echt salon met donker meubilair, schilderijen van 
plezierige taferelen, met fluweel bedekte wanden, zoals nog alleen op oude foto’s is te zien. 
Het is ingericht met 40 stoelen, en voordat Kuypers met de presentatie begint, zijn de stoelen 
bijna allemaal bezet. Het select publiek telt wethouders, architecten, stedenbouwkundigen, 
kunstenaars, timmerlieden, geïnteresseerde burgers en een journalist.  
 
Lean van ’t Hooft introduceert Vincent Kuypers. Joke Bosch zal later vragen aan hem stellen. 
 
Kuypers presenteert zijn ideeën aan de hand van een klein aantal goed gekozen dia’s. 
‘Duurzaamheid gaat over mensen’ is zijn openingszin. Op de eerste dia zien we vrolijke 
mensen over stenen lopend een waterpartij oversteken. De oevers zijn volledig begroeid met 
gras, struiken en bomen. In de verte de silhouetten van wolkenkrabbers, een moderne 
strakke stad. ‘Duurzaamheid gaat over vrolijke, blije mensen. Daarom doen we het, om 
gelukkig van te worden’. Kuypers zelf doet het in ieder geval voor zijn kinderen, om voor hun 
niet de kans te ontnemen van een goed een leefbaar wereld. Waarin zij ook gelukkig kunnen 
worden. 
 
Het gaat voornamelijk om de warmte van de zon beter te benutten in plaats van steeds over 
te klagen. Het ideaal van duurzame stad, we weten het al lang, is het middeleeuws compact 
model. Onze steden zijn echter zo groot geworden dat de compactheid meer nadelen heeft 
dan voordelen. Ze zijn hitte eilanden geworden, slecht geventileerde en uitgestrekte 
verharde oppervlakten die meer warmte opslaan dan ze kwijt kunnen. Nederland is daarbij 
geen uitzondering.  
 
Duurzaamheid vraagt om een systeemverandering. Geen schuld afkopen, maar 
samenwerken waardoor wij allen beter worden. Strategisch, tactisch en praktisch omgaan 
met urgenties leidt tot betrokken versnelling en geleidelijke vernieuwing. 
 
Hitte verzameling is ook een kans. De warmte moet in goede banen geleid worden. 
Verandering doe je ook uit plezier om te veranderen en door proberen en falen, komen 
nieuwe verstandige oplossingen boven drijven. 
 



Duurzaamheid is geen revolutie, maar een onderdeel van onze evolutie. Ons gedrag 
adapteren aan de nieuwe klimatologische situatie is de opgave. 
 
De Europese en landelijke overheid maakt regels. Institutionele regels die in de praktijk vaak 
niet goed functioneren. Onder een dichtgegroeide rij bomen langs de snelweg blijft 
luchtvervuiling hangen. Een hoog percentage, dat de norm ver overschrijd. Er is daar echter 
niemand die last van heeft. Achter de rij bomen en struiken is de lucht veel schoner dan de 
norm voorschrijft. Daar wonen mensen en is daarvoor uiteraard heel gunstig.  
Deze verdeling is onmogelijk volgens de norm. De vervuiling moet zo dusdanig uitgesmeerd 
worden dat het nergens de norm overschreden wordt. Een grote fout in de regelgeving. 
 
Door plaatselijke interventies kan de aandacht op misstanden gevestigd worden. Interventies 
schuiven kaders opzij, en durven omgaan met onzekerheid. 
 
Zaanstad heeft een diffuse identiteit, ook te danken aan de schaduw van Amsterdam. 
Duurzaam worden, vooruit lopen is voor Zaanstad ook goed mogelijk. Heb vertrouwen in de 
natuur! En vergeet niet dat duurzaamheid gaat over blije gelukkige mensen. Ook in 
Zaanstad.  
 
We hebben niet gemerkt dat het eindtijdstip 
allang voorbij is. Langzaam staan we op, maar 
praten nog verder, met Vincent, die we nu veel 
beter kennen, met elkaar. De zaal loopt 
langzaam leeg, alleen op straat hoor je nog de 
stemmen steeds zachter, napraten in de nacht. 
 


