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EERSTE NIEUWSBRIEF 

MY BIRD SAVES NATURE
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  eerste  nieuwsbrief  van  MyBird  Saves

Nature.   Meer  dan  een  jaar  is  er  door  Ecologisch

onderzoeks -  en  adviesbureau  Kruidbos  samen  met  de

mensen  van  het  leerwerkbedri j f  van  Senzer  te  Helmond

gewerkt  aan  de  ontwikkel ing  van  een  concept  om  van

sloophout  effect ieve ( re )  vogel  -  en  vleermuiskasten  te

vervaardigen.   

De  doelstel l ing  van  het  MyBird  Saves  Nature  project  is

meerledig.  Het  hoofddoel  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.  Hierdoor  wordt  de  effect iv i tei t

van  door  de  wet  Natuurbescherming  voorschreven

maatregelen  bi j  renovat ie  en  sloop  verbeterd  (vogels

en  vleermuizen  houden  nameli jk  van  oud  hout ) .

Anderzi jds  bli j f t  CO2  opgeslagen  in  het  sloophout  en

hoeven  geen  bomen  gekapt  te  worden.   
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Renovatie en mitigatie. 
Bij renovatie en sloop is het bij wet verplicht om zogenaamde mitigerende maatregelen te treffen alvorens er

gerenoveerd of gesloopt mag worden. Centraal uitgangspunt is dat de natuurlijke staat van instandhouding

van lokaal aanwezige beschermde soorten niet achteruit mag gaan. MyBird kasten kunnen aangeboden

worden als tijdelijke maar zeker ook (indien ingebouwd) als permanente voorziening. Dus niet alleen als

mitigatie maar ook als compensatie van de tijdens renovatie en sloop weggevallen verblijfplaatsen. 

Komend broedseizoen wordt door Kruidbos gemeten hoe effectief de kasten zijn. Deze gegevens kunt u goed

gebruiken als motivatie in uw ontheffingsverzoek aan de provincie. Tevens kunt u motiveren dat u minder CO2

en stikstof uitstoot omdat er géén bomen meer gekapt hoeven te worden en de logistiek om de kast te

verkrijgen beperkt is. Veel natuurlijker kan het niet. Ook dit helpt u bij het veilig stellen van uw initiatiefplan.

MyBird kasten ondersteunen daardoor niet alleen de natuur maar tevens uw business case. 

"Een  vogel  wil  oud  hout  om  in  te  wonen.  

 Natuurlijker  dan  sloophout  kan  dus  niet"
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KASTEN VAN GEBRUIKT HOUT: KAN HET NOG
NATUURLIJKER ?

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

Holenbroedende vogels en vleermuizen maken gebruik van natuurlijke holten. Deze holten bevinden

zich in bomen en gebouwen. Door MyBird kasten te gebruiken voorziet u soorten zoals huismus,

gierzwaluw, steenuil, kerkuil en diverse vleermuissoorten van een gewilde verblijfplaats. Een vogel

accepteert immers eerder een holte in oud hout dan een in een gladde fabriekskast. 



'Het MyBird project van Kruidbos helpt hierbij. Vandaar dat wij dit initiatief omarmen en zo de juiste mens aan

het juiste werk kunnen helpen.

Doordat bouwend Nederland MyBird huisjes afneemt draagt het niet alleen bij aan een effectieve

natuurbescherming maar levert dit ook werk op voor onze mensen binnen het leerwerkbedrijf. Vanuit Senzer

doen wij er alles aan om het assemblageproces te optimaliseren zodat ook een verhoogde productie haalbaar

is. Senzer is dus schaalbaar en sociaal. 

In het onderstaande artikel uit onze recente Senzerkrant kunt u lezen hoe twee van onze mensen met veel

plezier hun vakmanschap laten gelden bij het met de hand vervaardigen van de  verschillende typen kasten.

Wij gaan er van uit dat in de nabije toekomst nog meer van onze mensen kunnen participeren in het MyBird

project. 

"Als  bouwend  Nederland  draagt  u  op  eco-

sociale  wijze  bij  aan  onze  leefomgeving.

Voor  nu  en  in  de  toekomst."
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KASTEN  GEMAAKT BINNEN HET LEERWERKBEDRIJF
VAN SENZER

d o o r  R o b  R i j n e n  ( m a n a g e r  w e r k  e n  p a r t i c i p a t i e  S e n z e r )

Senzer is er voor iedere inwoner van Helmond en de omliggende Peelgemeenten die het (vanwege

een arbeidsbeperking) niet lukt om werk te vinden of om het te behouden of die (nog) niet in het eigen

inkomen kan voorzien.  Daarbij hulp nodig heeft en een beroep doet of dreigt te gaan doen op de

participatiewet.  Senzer biedt hiertoe een veilige omgeving en begeleid dit proces actief en op maat. 




