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MERKREGISTRATIE, PROJECT
VB&T EN MANDERS TOTAAL
d o o r  F r e d  K r u i d b o s  ( b i o l o o g - e c o l o o g )

Voor  u  l igt  de  tweede  nieuwsbrief  van  MyBird  Saves

Nature.   Het  is  ons  een  genoegen  om  u  mede  te  delen

dat  wij  per  23 -2 -2021  off ic ieel  geregistreerd  staan  als

merk.   

Naast  de  merkregistrat ie  bi j  het  Benelux  Off ice  for

Intel lectual  Property  (BOIP )  hebben  wij  een  mooi

project  voor  de  boeg  dat  geïnit ieerd  is  door  VB&T

Technisch  manager  Bram  Bouten  en  gefaci l i teerd  door

Thomas  Swinkels ,  Directeur  Manders  Totaal  uit

Helmond.  Hieronder  leest  u  hier  meer  over .  

Het  hoofddoel  van  MyBird  Saves  Nature  is  om  op  een

zo  groene  wijze  als  mogeli jk  effect ieve  mitigat ie -  en

compensat ie  kasten  voor  beschermde  vogel  en

vleermuissoorten  op  de  markt  te  brengen.   Wilt  u  ook

een  bi jdrage  leveren?  Laat  het  ons  weten!
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Nadat ik het project in Panningen grondig had doorgenomen bleek dat de kozijnen en houten

balkonbekleding vervangen moesten worden door een onderhoudsarm product. Omdat

sommige stukken hout nog bruikbaar waren ben ik op zoek gegaan naar een partij die nog iets

met het hout kon doen. Na wat speurwerk op het internet kwam ik bij MyBird terecht, en hiervan

is nu het eerste project een feit.

Het eerste project is niet Panningen geworden maar dit project ligt in Leende. Hier zijn we

samen met Manders Totaal bezig geweest om een gevel brandvertragend te maken.  De oude

geveldelen die eraf kwamen heeft Manders opgeslagen. In hun loods zijn de planken

opgeschoond waarna ze naar de werkplek van Senzer zijn gebracht om tot vogelhuisje

verspijkert te worden. 

"Om  een  lang  verhaal  kort  te  maken.  

Zo  zijn  we  circulair  bezig  en  doen  ook  aan

social  return"
Bram  Bouten,  VB&T
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VB&T EN MANDERS TOTAAL TRAPPEN AF EN DONEREN 
 GEVELHOUT VOOR VOGEL- EN VLEERMUIKASTEN

d o o r  B r a m  B o u t e n  e n  T h o m a s  S w i n k e l s  

Bram: Bijna een jaar geleden ben ik begonnen bij VB&t VvE diensten in Eindhoven. Ik zou me

hier bezig gaan houden met het verduurzamen van projecten en het begeleiden van planmatig

onderhoud. Na 3 maanden kwam het eerste project in Panningen er aan. 



Manders heeft voor VB&T een brandwerende laag aangebracht tussen de begane grond en

eerste etage (zie scheidswand in de onderstaande foto) van het gebouwcomplex Hof van

Leende aan het Hofpad te Leende. Omdat de vogelhuisjes binnen het leerwerkbedrijf van

Senzer worden gemaakt dragen wij ook op deze wijze bij aan het maatschappelijk verantwoord

ondernemen van zowel VB&T, Kruidbos en Manders Totaal. Wij kijken er naar uit hoe deze

vogelhuisjes worden ingezet voor woningen die wij in de toekomst gaan renoveren. En zo is de

cirkel van circulariteit weer rond. 

MyBird: Mooi dat via Bram Bouten de weg naar MyBird is gevonden en Thomas Swinkels  zich

bereid heeft gesteld om het een en ander te faciliteren. Indien in de nabije toekomst de kasten

ingezet en ook daadwerkelijk bezet worden door huismus of gierzwaluw is de cirkel helemaal

rond. Wij houden u op de hoogte!   

"MVO  is  een  belangrijk  onderdeel  van  onze

bedrijfsvoering  en  om  dat  kracht  bij  te

zetten  faciliteren  wij  MyBird  Saves  Nature."
Thomas  Swinkels,  Manders  Totaal
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VB&T gaat deze huisjes weer gebruiken voor de wettelijk verplichte mitigerende maatregels op

locaties waar nesten van huismus en gierzwaluw in te renoveren panden aanwezig zijn. Om een

lang verhaal kort te maken: zo zijn we circulair bezig en doen ook nog eens aan een stukje

social return. Dit is een WIN-WIN-situatie voor alle partijen.

Thomas: MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) is een belangrijk onderdeel van onze

bedrijfsvoering en om dat kracht bij te zetten, zijn wij MVO gecertificeerd. Wij geven mensen met een

achterstand tot de arbeidsmarkt de kans om zich bij ons te ontwikkelen. Daarnaast hebben wij een

biodiversiteitstuin aangelegd bij ons kantoor in Helmond. Hergebruik van bouwmaterialen is zeer

waardevol en daarom werken wij graag mee aan het hergebruik van hout tot vogelhuisjes.



Het onderzoek beoogd een bijdrage te leveren aan kennisopbouw waarmee in Nederland gericht gezocht kan

worden naar verbeterpunten in het huidige beleid ten aanzien van verplichte mitigatie- en

compensatiemaatregelen. De gegevens zullen na afronding van het onderzoek verwerkt worden tot een artikel

in een nog nader te bepalen natuurblad. Op die wijze zal de opgedane kennis breed beschikbaar worden

gesteld zodat vergelijking met andere projecten mogelijk wordt. 

In de volgende nieuwbrief communiceren wij hier meer over. 

"Monitoring  bezetting  nestkasten  leidt  tot

meer  inzichten  in  de  effectiviteit  en  wijzen

van  handelen"
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MONITORING  BEZETTING HUISMUS -, GIERZWALUW-
EN VLEERMUISKASTEN 

d o o r  F r e d  K r u i d b o s

Komende broedperiode zal Kruidbos een grootschalig onderzoek doen naar de bezetting van vogel-

en vleermuiskasten die dienst doen als mitigatie kast. Dergelijk onderzoek is zinvol om inzicht te

krijgen in de effectiviteit van eigen producten en tevens om meer grip te krijgen op de

omstandigheden die geprefereed worden door de vogels en vleermuizen.




