BIJENPACT Accolade
1. Beheer van eigen groen
Onderzoek doen naar insect-, bloem- en biodivers beheer van eigen areaal. Deze ambities vastleggen
in een ambitie- en beleidsplan voor de lange termijn. Inclusief plan van lange termijn aanpak én
daadwerkelijke uitvoering. Daarbij denken we ook aan het herplanten van minimaal een boom bij het
rooien van een boom.
2.
Pilot organisatie
We willen met onze organisatie een koplopers-positie innemen - ten opzichte van klimaatadaptatie,
maar ook ten opzichte van biodiversiteit. We werken met een Programmamanager Duurzaamheid en
Duurzaamheidsregisseurs. We willen de maatregelen die wij nemen en de kennis die wij opdoen als
een olievlek verspreiden over andere woningcorporaties, onze partners en onze (directe) omgeving.
3.
Creëren van eigenaarschap onder huurders
Door middel van voorlichting en acties brengen wij onze huurders kennis bij over het belang van
biodiversiteit. Hierdoor kunnen zij zelf de verantwoording nemen en bijdrage leveren aan het
verhogen van de biodiversiteit. Dit doen we door de inzet van onze eigen website, ‘mijn accolade’, het
bewonersblad en andere kanalen. We denken bijvoorbeeld aan:
- Een jaarlijks thema, gericht op biodiversiteit; zoals verstening vs. vergroening, de waarde van
planten, soorten bijen, etc.
- Inzet van een klimaatadaptieve werkgroep op het thema biodiversiteit.
- Bewonersraden en huurdersbelangenverenigingen een stem geven in het vergroenen van de
omgeving.
- Uitdelen van regiospecifieke, inheemse vaste planten of bloemenzaad. Eventueel gekoppeld
aan een prijsvraag o.i.d. om planten te winnen.
- De meest biodiverse tuin als wedstrijd - met bijbehorende eer/prijs.
- Stimuleren van vooroplopende bewoners als inspiratie en voorbeeld voor anderen.
4.
Van lessons learned naar verbetering en inspiratie in plaats van naar ontmoediging
We willen graag de bewoners en de medewerkers motiveren en gemotiveerd houden om nieuwe
bijvriendelijke initiatieven te ontplooien. Daarbij denken we aan quick wins en bewustwording op de
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korte termijn om daarmee hearts and minds te winnen voor de lange termijn (zie ook punt 3).
Bijvoorbeeld:
- Met voorbeelden (van veranderingen) van ons eigen groen, de bewoners inspireren om het
individuele domein te veranderen. Voorbeelden van bewonersinitiatieven delen om te leren
en te enthousiasmeren.
- Bewoners vragen en laten meedenken over te nemen acties, kansen en mogelijkheden en deze
uitvoeren of ondersteunen.
- Wijzen op bestaande acties zoals Nederland schoon, bijentellingen etc.
5.
Inspireren medewerkers
We informeren en inspireren onze eigen medewerkers over het belang van bijen, bestuivers en
biodiversiteit. Door de kennis te verhogen inspireren we tot het nemen van actie in eigen woon- en
werkomgeving. We denken aan:
- Lezingen en cursussen.
- Hoveniers aan het woord laten voor inspiratie en kennisdeling.
- Ervaringen delen. Successen en leermomenten uit de wijken met elkaar delen.
- Inspireren op andere manieren, door bijvoorbeeld zaden weg te geven.
6.
Inspireren van uitvoerende partners
Met voorbeelden uit de praktijk - inspiratiesessies, werkbezoeken, lezingen etc. willen we onze
uitvoerende partners - in het bijzonder groenbeheerders en hoveniers - inspireren. We gaan langzaam
naar een ecologisch beheer van onze groenomgeving en we zijn op zoek naar innovatieve(re)
gebiedsorganisatie. We willen onze partners gelegenheid bieden om vrij te denken, zich te ontwikkelen
en onderzoeksruimte in te nemen.
7.
Onderzoek en beleidsvorming
We willen uitzoeken in hoeverre we van huurders bepaalde maatregelen wel of niet kunnen vragen.
Zo denken we bijvoorbeeld aan de vraag om niet de hele tuin te bestraten - met het oog op het
verhogen van de biodiversiteit maar ook de mogelijkheid om water af te voeren en hitte te beperken.
We zien wel in dat we het loont om het belang van de bewoners te dienen in plaats van het opleggen
van regels. Mocht dit mogelijk zijn, dan willen we hier ook ons langetermijnbeleid op aanpassen.
8.
Samenwerking
We willen samenwerken met de gemeenten waar onze woningen staan en zo mogelijk met andere
leden van het Bijenpact.
- Samenwerken met operatie steenbreek en soortgelijke initiatieven.
- Samenwerking met externe partijen voor de input van creativiteit, ervaring en out-of-the box
ideeën.
- We denken ook aan gezamenlijke communicatie over dezelfde tips/campagne door alle
bijenpact houders.
9.
Toepassen flora- en faunawet
Tijdens groot onderhoud, nieuw- en/of verbouw willen we aandacht houden voor onze plichten. Zo
willen we nestgelegenheid blijven creëren voor bijen, maar ook voor vlinders en vleermuizen. Het biedt
ook de mogelijkheid om onze bewoners te overtuigen van het nut van bepaalde genomen acties - het
staat immers in de wet (zie ook punten 3 en 4).
Namens Accolade,
Jacob Blom
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