BIJENPACT Omrin
Werkgroep
Onder leiding van Renate van Opzeeland is intern een projectgroep binnen Omrin samengesteld.
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het plan van aanpak en de uitvoering van
het Bijenpact. Het pact wordt voor twee jaar aangegaan; de werkgroep zal minstens even lang
bestaan. De werkgroep zal verder nog bestaan uit Kees Jan Valk. Andere medewerkers van Omrin,
zoals van de afdeling INR, de communicatie-afdeling, ICT, e.a. zullen eveneens aanhaken waar nodig.
FaunaX (Peter de Boer) en Van Hall Larenstein (Arjen Strijkstra) en Silence of the Bees maken verder
nog deel uit van de werkgroep en zijn beschikbaar voor advies over uitvoering en beheer.

Locaties
Om de haalbaarheid van het pact te garanderen richt Omrin zich voor de uitvoering van het Bijenpact
in eerste instantie op twee hoofdlocaties - namelijk Ecopark de Wierde en het hoofdkantoor op de
Hidalgoweg. Overige locaties worden zo snel mogelijk betrokken bij het ‘uitrollen’ van het pact.
Medewerkers van overige locaties zullen naar waarschijnlijkheid ook deel gaan nemen aan
(uitvoeringsteams van) de werkgroep.

Activiteiten
Omrin heeft de ambitie om zich circulair te ontwikkelen. Daar hoort de (niet-) verwerking of
verwaarding van afval bij. Ook het stimuleren en ontwikkelen van een biodiverse leefomgeving, waar
afval een grondstof is en ‘afval’ dus niet meer bestaat, hoort bij deze ambitie. In het kader van deze
ambitie wil Omrin dit Bijenpact tot een succes maken. Daarvoor wil Omrin binnen nu en twee jaar de
volgende activiteiten ontplooien.
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1. Eigen locaties: De terreinen van de locaties worden zo snel mogelijk bijvriendelijk gemaakt.
a. In het bijzonder het (beheer van het) grasland bij het hoofdkantoor: deels afplaggen,
hoogteverschil en nestgelegenheid creëren, inzaaien met kruidenrijke -en
bloemrijke, klimaatbestendige, jaarrond bloeiende, inheemse plantenmengsels etc.
Inclusief de mogelijkheid om deze omgeving ook te beleven middels wandelpaden en
evt. zitgelegenheid.
b. Beheer van terreinen - waar nodig - uitbesteden aan organisaties die dit duurzaam
doen (geen bestrijdingsmiddelen etc.) ook leveranciers dienen duurzame producten
te leveren (bijv. bloemzaad van de Cruijdthoeck, maar ook bevoorraders van
personeelskantine).
c. Samenwerking, monitoring en advies van bijvriendelijke activiteiten en
verduurzaming in overleg met (studenten van) VHL en FaunaX.
d. Vergroenen en biodivers maken van daken en parkeergelegenheden.
e. Verhogen van bijenvriendelijkheid en biodiversiteit-verhogende activiteiten zijn
gericht op lange termijn duurzaamheid, inclusief inpassing in het landschap.
f. Eén soort wilde bij adopteren en daar het terrein zo goed mogelijk voor aanpassen,
(onder meer) deze soort specifiek monitoren en begeleiden.

2. Communicatie: Omrin bereikt meer dan 1.000.000 huishoudens, de website trekt maandelijks
20.000 bezoekers, daarnaast heeft Omrin een afval-app die veelvuldig gebruikt wordt. De mensen die
bereikt worden, willen we ook (positief) informeren - over (de noodzaak van) bijen, biodiversiteit
etc. - en bij voorkeur ook activeren, door:
a. Het belonen van het inleveren van afval met acties, bijvoorbeeld incidenteel uitdelen
van bloemenzaad.
b. Communicatie op eigen terreinen (met borden/signing), bijvoorbeeld over waarom
Omrin een bepaalde bij op de locatie adopteert (zie ook 1.f).
c. Op de website en in de app gebruikers wijzen op bijvriendelijke acties van Omrin, en
activiteiten die ze zelf kunnen ondernemen om biodiversiteit te stimuleren - denk
aan bijen-tips bij het openen van de app.

3. Aandeelhouders: De aandeelhouders van Omrin (Friese gemeenten, de Groninger gemeenten
Appingedam en Delfzijl, regio Noord-Veluwe en NV Irado (Schiedam en Vlaardingen)) worden
betrokken bij het Bijenpact. Het doel is om ze te inspireren en te activeren om aan te sluiten bij het
Bijenpact en bijvriendelijke maatregelen te treffen, door:
a. Inspirerende lezingen over het onderwerp, inclusief lessons learned etc. door Silence
of the Bees en Van Hall Larenstein (Arjen Strijkstra).
b. Partnerschap organiseren/aandeelhouder worden bij nationale bijenstrategie.
c. Verbinden van projecten en processen, afstemmen van beheer en treffen van andere
stimuleringsmaatregelen, en organisatieoverstijgende samenwerking stimuleren en
waar mogelijk initiëren.
d. stimuleren om een bijvriendelijke gemeente/organisatie te worden - met gebruik van
bijvoorbeeld
het
stappenplan
van
Nederland
Zoemt:
www.nederlandzoemt.nl/gemeenten/criteriaformulier-bijvriendelijkegemeente/#gf_2
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4. Educatie: Binnen Omrin vinden diverse educatieve projecten plaats zoals bijvoorbeeld
rondleidingen. Deze ‘aanraakmomenten’ willen we gebruiken om kennis over bijen en biodiversiteit
te verhogen bij gasten van Omrin terreinen.
a. Bij rondleidingen aandacht besteden aan de - nog aan te leggen - bijenweide bij het
hoofdkantoor van Omrin
b. Aandacht besteden aan andere biodiversiteitsprojecten die Omrin onderneemt.

5. Omrin in de publieke ruimte: Omrin treedt met haar activiteiten op in de publieke ruimte. Zo rijden
er afvalwagens en heeft Omrin vuilcontainers in haar beheer. Hier zouden we eveneens sympathieke
acties willen ondernemen om bijvriendelijkheid en biodiversiteit te stimuleren. Omrin beheert en
reinigt openbare ruimtes en bedrijventerreinen. Daarnaast bestrijdt Omrin gladheid en onkruid in
openbare ruimtes.
a. Op verschillende plekken zijn steekproeven gehouden door vuilcontainers een
fleurige metamorfose te geven. Uit proeven is gebleken dat deze metamorfose
afvaldumping tegengaat. Dit opfleuren gebeurt nu nog met kunstgras en
kunstbloemen. Door dit opfleuren te veranderen in opfleuren met kruidenrijke -en
bloemrijke, klimaatbestendige, jaarrond bloeiende, inheemse plantenmengsels, gaan
we niet alleen afvaldumping tegen, maar verhogen we ook waterberging en
biodiversiteit: we willen de aankleding van openbare afvalplaatsen bloemrijk gaan
ontwerpen.
b. Omrin bestrijdt al veel onkruid, gladheid en vuil op een biologische manier. We
willen controleren of dit ook op een bijvriendelijke duurzame manier gebeurt en
passen bestrijding daarop aan. Daarnaast willen we zichtbaar maken dat deze
bestrijding duurzaam plaatsvindt om zo kennis over deze bestrijdingsmethoden te
verhogen (eveneens ad. 3).
c. Op afvalwagens zouden we bijvoorbeeld bijentips kunnen geven of andere
duurzaamheidsboodschappen kunnen verspreiden - gebruik van afvalwagens als
rijdende informatiezuilen.

Namens Omrin,
Hein Grafhorst
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