BIJENPACT COA - AZC Drachten
Biodiversiteit verhogen
Binnen het COA-AZC Drachten hebben we de ambitie om ons terrein biodiverser, bestuiver- en
bijenvriendelijker in te richten. Dat willen we om verschillende redenen.
1. We willen onze verantwoordelijkheid nemen om biodiversiteit te verhogen - hoewel dit
buiten de kerntaak van het COA valt, zien we in dat biodiversiteit ons aller belang dient.
2. Bewoners hebben gevraagd naar het opfleuren van het terrein voor hun welbevinden. We
verwachten dat mensen gelukkiger worden door het terrein kleur/plantrijker in te richtenwat we zullen meten met een nulmeting vooraf en een meting achteraf.
3. We willen eigenaarschap op het terrein verhogen/creëren; bewoners het gevoel geven dat
het terrein hun tijdelijke thuis is - door de bewoners actief bij de ontwerpfase, aanplant en
beheer te betrekken.
4. We willen onze bewoners de kans bieden om zich te ontwikkelen - in het bijzonder op het
terrein van groenonderhoud, plantkennis en kennis over biodiversiteit, zodat ze in hun
toekomst kunnen bouwen op deze ervaring.
5. We verwachten een betere afvoer van water tijdens zware buien.
6. We onderzoeken ook de mogelijkheid om onze daken groendaken te laten worden, waarbij
aanplant op de platte daken de biodiversiteit eveneens versterkt.

Verduurzamen
Naast verhogen van de biodiversiteit willen we voor het bijenpact mogelijkheden voor
verduurzaming van ons terrein onderzoeken. We denken aan het volgende:
1. Vergroenen en verduurzamen van onze platte daken. Te denken valt aan sedumdaken of
zonnepanelen.
2. Onze bewoners krijgen nu een budget voor eigen voeding. We zien een mogelijkheid om een
deel van het terrein in te richten als moestuin, waar de bewoners eigen voedsel kunnen
produceren. Dit zorgt niet alleen voor voldoening en kostenbesparing onder de bewoners,
het zorgt ook voor de productie van lokaal voedsel.
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Samenwerken
Het COA - AZC Drachten ziet het bijenpact als een gelegenheid om samen te werken met andere
partijen, zoals de huidige bijenpacthouders. Zo willen we:
1. Samenwerken met het FMF, de gemeente en Caparis om het bedrijventerrein waar ook het
AZC op staat biodiverser te maken. We denken aan bewoners die kennis nog verder
vergroten door werkzaamheden te verrichten voor onze buur-ondernemers. Zie ook punt 4.
We werken al intensief samen met ‘aan de slag’ en met MOS.
2. Mogelijkheden onderzoeken om onze bewoners stages te laten lopen of excursies te laten
doen bij leden van het bijenpact. Ook lezingen behoren tot de mogelijkheden - we denken
bijvoorbeeld
aan
een
lezing/inspiratiesessie
op
Landal
Esonstad
over
vergroening/terreininrichting.
3. Samenwerking met de volkstuinvereniging bij het AZC behoort ook tot de mogelijkheden.
We begrepen dat de bereidwilligheid van de leden van de vereniging hoog is om kennis te
delen met de bewoners van het AZC (zie ook punt b).
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