
            
 
 
Beste bewoner, 
 
Namens de Stichting Biodiversiteit Goirle – Riel willen we u als bewoner van een nieuwbouwwoning 
in deze wijk op de hoogte brengen van het project ‘Nestkast en Struik nieuwe bewoners’.  
 
We organiseren dit samen met de Nederlandse Bouw Unie en de gemeente Goirle die dit project 
financieel mogelijk hebben gemaakt. Om de biodiversiteit in uw tuin te vergroten en aantrekkelijker 
te maken voor vogels, vlinders, bijen en andere insecten bieden wij u gratis een struik en/of nestkast 
aan. Tevens krijgt u van ons een folder met tips over de wijze waarop u uw omgeving groener en 
klimaatbestendiger kan maken. 
 
Hoe kom ik in aanmerking voor een struik en/of nestkast? 
Om in aanmerking te komen voor een struik en/of nestkast dient u zich aan te melden op de website 
van het B-team: https://biodiversiteitgoirle.nl/vanbesouw/. Op de website vindt u een verwijzing 
naar het project ‘Nestkast en Struik nieuwe bewoners’ en tevens achtergrondinformatie over de 
aangeboden struiken en nestkasten. 
 
U kunt daar een keuze maken uit meerdere inheemse struiken dan wel vaste planten. Voor wat 
betreft de nestkast kunt u de keuze maken of u er één wenst of niet. In verband met een zo efficiënt 
mogelijke verdeling van de nestkasten selecteren wij dan voor u een nestkast voor de koolmees, 
pimpelmees, huismus of roodborst. 
 
Op de website treft u een invulformulier aan waarop u uw naam, adres en emailadres in kunt vullen 
zodat wij weten wie u bent. U dient daar uw keuzes voor de struik en/of nestkast kenbaar te maken.   
 
U heeft de gelegenheid om in te schrijven tot en met dinsdag 28 februari 2023. Een eerdere datum is 
inmiddels verlengd om meer bewoners de gelegenheid te geven om te reageren.   
 
 
Voor eigen gebruik 
Het spreekt voor zich dat de struiken en nestkasten aan u, als nieuwbouwbewoner van deze wijk, 
worden verstrekt en vragen u om ze dan ook te gebruiken in uw eigen tuin.  
 
Uitgifte 
Op 11 maart 2023 wordt de uitgiftedag georganiseerd. Op deze dag bent u tussen 10:00 uur en 15:00 
uur van harte uitgenodigd bij REMY tuincentrum aan de Beeksedijk 22 in Goirle om de nestkast en/of 
struik af te halen. Mocht u verhinderd zijn, schakel dan een buur in om uw bestelling, namens u, op 
te halen.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
De werkgroep ‘Nestkast en Struik nieuwe bewoners’ 
Stichting Biodiversiteit Goirle – Riel.  

https://biodiversiteitgoirle.nl/vanbesouw/

