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Open brief aan Albert Heijn: Laat uw Zaanse hart kloppen voor omwonenden en natuur. 

 

Geachte mevrouw Van Egmond, 

Albert Heijn is geboren in de Zaanstreek. In 1887 nam de 21-jarige Albert Heijn een 

kruidenierswinkel in Oostzaan over. En in 1899 vestigde het gezin van Albert Heijn zich aan 

de Westzijde in Zaandam. Dat was het begin van het imperium waarvan u nu CEO bent. Nog 

steeds is Albert Heijn geworteld in de Zaanstreek en inmiddels de grootste grootgrutter van 

Nederland. Succes komt uit Zaandam! 

In een podcast van de serie 'Geld of je leven', uitgezonden op Radio 1 op 11 oktober 2021, 

verklaart u dat u voorstander bent van een verplicht klimaatkeurmerk op de verpakkingen van 

Albert Heijn. Wij vinden het prachtig dat u iets wilt betekenen om de klimaatverandering te 

beteugelen en dat u bereid bent maatregelen te nemen. Uiteraard vinden wij het ook geweldig 

dat Albert Heijn zoveel betekent voor Noord-Holland en vooral voor Zaanstad. En dat u iets 

wilt betekenen voor de klanten. Zijn wij dat niet allemaal? 

Wij nemen aan dat de Zaanstreek u zeer aan het hart gaat. Wij zien dat aan uw reclame-

uitingen. De verpakkingen van uw producten tonen zonder uitzondering dat u er trots op bent 

dat u uit de Zaanstreek komt.  

Er moet ons iets van het hart. In de winkels van Albert Heijn treffen wij ook Oreo-koekjes 

aan. Nee, die maakt u niet zelf, maar u verkoopt ze wél. Ongetwijfeld hebt u via de media 

vernomen dat de mensen en de natuur in de Zaanstreek erg veel last hebben van de uitstoot 

van ammoniak. De biodiversiteit wordt door ammoniakuitstoot ernstig aangetast en mensen 

kunnen door de emissies van deze stof luchtwegproblemen krijgen. En voor de 

natuurvrijwilligers in de Natura 2000-gebieden is het dweilen met de kraan open. Zij kunnen 

de braamstruiken, die overal in de Kalverpolder opschieten, niet meer de baas.  

De zwarte kleur van de Oreo-koekjes wordt gemaakt door het bedrijf Olam, die daarvoor 

ammoniak aanvoert en verwerkt. De fabricage van cacaoproducten is sowieso een grote 

belasting voor de mensen, natuur en biodiversiteit in de Zaanstreek, maar de aanvoer van 

extra ammoniak om zwart cacaopoeder voor de Oreo-koekjes te maken, belast de Zaanstreek 

nog extra. Als echt Zaans bedrijf wilt u dat natuurlijk niet.  



Wij vragen u daarom om te stoppen met de verkoop van de Oreo-koekjes. Het zal niet alle 

milieuproblemen van de Zaanstreek oplossen, maar het zal er wel voor zorgen dat er minder 

ammoniak over de Zaanstreek wordt uitgestoten. Immers, als u de betreffende koekjes niet 

meer verkoopt, zal Olam minder zwart cacaopoeder maken en wordt de Zaanstreek een stukje 

schoner. In elk geval zal de natuur van ook uw Zaanstreek er wel bij varen. 

Graag vernemen wij van u of u bereid bent geen Oreo-producten meer te verkopen. En als u 

ze tóch wilt blijven verkopen, dan vernemen wij graag van u de reden daarvan. 

Wij zien uw bericht tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de SP Zaanstreek, de fractie van de SP in de gemeenteraad van 

Zaanstad en de fractie van de SP in Provinciale Staten van Noord-Holland. 

Anna de Groot  

 

 

       

 

  


