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Hello and Goodbye

 

Terugkijkend op mijn werkzame leven kan ik zeggen  

het is vol, het is goed zo en ja het stopt zelfs op een 

gegeven moment. Niet het leven maar hetgeen dat zo 

mooi omschreven wordt als  “je bent een onderdeel van 

en functioneert 

in de maat-

schappij”.  

Toen ik nog 

jong was had 

ik net als zo-

veel anderen 

veel ambities, 

ik wilde het 

één wel maar 

ook wel weer 

andere dingen. 

Terugkijkend 

kan ik zeggen dat als je jong bent wordt je leven ge-

vormd door interne- en externe factoren waarmee je te 

maken krijgt. Vaak bepalen deze factoren dan ook wel-

ke richting je in je leven opgaat, welk beroep je kiest en 

waar je terechtkomt. Na studies en verschillende werk-

zaamheden ben ik eind jaren zeventig van de vorige 

eeuw in het milieu beland en wel in de gemeentelijke 

sector. Milieu was toen nog geen hot item, in feite was 

het wat overbodig en het kostte alleen maar geld voor 

het bedrijfsleven en voor de maatschappij. Dit is in de 

tijd van enige decennia volkomen omgedraaid, milieu 

staat inmiddels wel bij een breed publiek en bedrijven 

in de belangstelling en wordt gezien als een belangrijke 

voorwaarde om op langere termijn te kunnen blijven 

functioneren en te leven zo als wij het nu hebben. Wij 

hebben geleerd en weten dat, als wij onvoldoende zorg 

besteden aan onze leefomgeving dit ons in een later 

 

stadium opbreekt.  Lucht, water en bodem zijn essenti-

ele zaken voor het behoud van een goede kwaliteit van 

ons leven.  De welvaart waarin wij momenteel leven is 

hoog, ja erg hoog. Willen wij dit naar de toekomst toe 

waarborgen dan zullen wij een andere manier van wer-

ken en leven moeten gaan realiseren. De voetprint die 

wij als maatschappij neerzetten op aarde mag niet ont-

aarden in een nog grotere ongelijkheid en onenigheid in 

de wereld. Om dat te voorkomen zullen wij verstrek-

kende maatregelen moeten nemen die ons allen aan-

gaan. Belangstelling, begrip en omkijken naar je me-

demens zijn daarbij essentiële randvoorwaarden om 

deze veranderingen te kunnen realiseren. De hoogcon-

juncturen die er op de wereld zijn geweest zijn alle ten 

ondergegaan aan de onderwerpen waarmee wij mo-

menteel worstelen, conjunctuurverschillen, armoede, 

rijkdom, eigenbelang, ziektes, uitbuiting en oorlogen.  

 

Terug naar het milieu, het is oh zo belangrijk om in te 

zien dat als wij de randvoorwaarde om gezond en pret-

tig te kunnen leven realiseren en verder durven te kij-

ken en verder te denken dan alleen onze straat wij een 

basis kunnen leggen waar toekomstige generaties ver-

der op kunnen bouwen.  

Toen ik begin jaren tachtig bij de gemeente Velsen 

kwam werken ging er een wereld voor mij open, niet 

alleen op het gebied van het milieu maar ook de enor-

me economische en dynamische activiteiten die binnen 

deze gemeente plaatsvonden. De staalindustrie, de 

offshore, havens, scheepvaart, visserij en gelieerde 

ondernemingen bepaalden dat deze gemeente al vroeg 

inzag dat aandacht besteed moest worden aan de 

voorwaarde waarop industrie,  wonen, werken en re-

creëren konden samengaan. Industrieën die midden in 
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woonwijken stonden werden verplaatst of gesaneerd. 

De overleggen en vergaderingen met bewoners en on-

dernemers waren indringend, want de verschillende 

partijen konden en moesten hun belangen verdedigen 

en stonden vaak lijnrecht tegenover elkaar. Het beleid 

dat gevormd werd, waarop het milieu is uitgevoerd, 

werd verankerd in milieubeleidsplannen waar bestuur-

ders die kwamen en gingen zich aan vast konden hou-

den en verder sturing aan konden geven.  

 

Naast de zorg over de grote industrieën werd langzaam 

maar zeker ook duidelijk dat het mariene milieu even-

eens een belangrijke factor is in het welzijn van de 

mensen. Visserij, toerisme en natuur zijn factoren die in 

Velsen naast de industriële activiteiten een belangrijke 

plek innamen. Om hier  meer aandacht aan te besteden 

werd de gemeente Velsen in 1992 lid van de Internatio-

nale KIMO organisatie. In eerste instantie volgde de 

gemeente op afstand de activiteiten die daar werden 

ontplooid. Samen met wethouders werden twee keer 

per jaar de internationale bestuursvergaderingen be-

zocht die vooral in Noord-Europa plaatsvonden. Door 

deze bezoeken en de inhoudelijke onderwerpen over de 

kwaliteit van het ecologische mariene systeem werd 

bestuurlijk beseft dat een organisatie van kustgemeen-

ten de nodige inbreng kon hebben in Europa. Het duur-

de nog tot 1999  alvorens KIMO Nederland werd opge-

richt als onderdeel van KIMO internationaal. In samen-

werking tussen de gemeenten Velsen, Noordwijk en 

Den Helder kwam deze organisatie in Nederland tot 

stand. Na flink lobbyen en schrijven kreeg de organisa-

tie langzaam maar zeker voet aan de grond. Er werden 

conferenties, studiemiddagen en werkbijeenkomsten 

georganiseerd.  Vervolgens werd de KIMO-organisatie 

uitgenodigd om deel te nemen aan overleggen op lan-

delijk en Europees niveau. In 2003 sloten Belgische 

gemeenten zich bij de vereniging aan waardoor de 

naam veranderde in KIMO Nederland en België. Deel-

name aan internationale projecten zoals “Save the 

North Sea, Copranet, CleanSea en het verder ontplooi-

en van het Fishing for Litter project bezorgde KIMO in 

de breedte meer body en bekendheid. Ook het leden-

aantal groeide gestaag, totdat in de zomer van 2015 

alle aan de  kust gelieerde gemeenten in Nederland  in 

de KIMO-organisatie waren verenigd. Voor de komende 

tijd is het van belang om ook alle Belgische gemeenten 

bij de KIMO-organisatie te laten aansluiten. KIMO Ne-

derland en België heeft  een belangrijke plek in de in-

ternationale KIMO-organisatie. Mede door de omvang 

aan leden en de verschillende projecten die worden 

uitgevoerd wordt door andere landen graag gekeken 

hoe wij dat tot stand brengen.  

 

Als secretaris en bestuurslid van  KIMO Nederland en 

België, de organisatie van kustgemeenten in Nederland 

en België, heb ik gedurende 16 jaar lang gebouwd en 

gewerkt aan de KIMO organisatie en aan goede milieu-

toestand van de Noordzee en aangrenzende zeeën om 

deze zeeën in goede conditie te kunnen doorgeven aan 

volgende generaties. Dat heb ik nooit alleen kunnen 

doen. Mede in samenwerking met verschillende be-

stuurders, medewerkers, bedrijven, visserij en andere 

organisaties is stap na stap de huidige KIMO-organisatie 

tot stand gekomen, waarbij de verschillende bestuur-

ders steeds hun eigen inbreng hebben gehad. In mijn 

verdere leven zal ik altijd een plek behouden waarbij ik 

met veel genoegen terug zal denken aan de tijd dat wij 

gezamenlijk gewerkt hebben en veel tot stand hebben 

gebracht voor een schone zee. Mij rest nog u te bedan-

ken en te zeggen: Hello and Goodbye. 


