Bijenlint Bels Lijntje
samen op weg naar het langste grensoverschrijdende bijenlint van Europa

Het Bels Lijntje is een 35 km lange, unieke ecologische en recreatieve verbindingszone tussen Tilburg
en Turnhout. Al 25 jaar is het Bels Lijntje in gebruik als fietspad, dat als een groene corridor door het
grenslandschap loopt. Het zou daarmee een aantrekkelijk leefgebied voor (honing)bijen, hommels,
wespen, vlinders en andere bestuivende insecten kunnen zijn. Echter uit een inventarisatie in 2014
op het Bels Lijntje blijkt een matige aanwezigheid van nectar- en stuifmeel dragende planten.
Hierdoor vinden insecten onvoldoende voedsel. Hier kan wat aan gedaan worden. Het Bels Lijntje
kan uitgroeien tot een 35 km lang grensoverschrijdend bijenlint waarvan honingbijen maar ook wilde
bijen, vlinders en andere insecten kunnen profiteren. Meer bestuivende insecten werken positief op
zaadzetting van cultuurgewassen én op die van wilde flora.
Onze Bijenlint-aanpak
Onze aanpak is gericht op het verbeteren van het leefgebied en het voedselaanbod voor bestuivende
insecten. Dit kan door: het bloemrijker en structuurrijker maken van de bermen langs het Bels Lijntje,
het creëren van bijenveldjes – en randen met nectarplanten op landbouwgronden langs het fietspad
en het aanplanten van goede bijenbomen en -struiken op en langs het Bels Lijntje. En ook in
particuliere tuinen in plantsoenen en bij agrarische grondeigenaren.
Zo levert deze aanpak een toename van het voedselaanbod voor bijen en bestuivende insecten op en
tegelijkertijd een aantrekkelijker landschap en fietspad.
Agrarisch natuurbeheer: bijenplanten en bijenranden
Agrarische grondeigenaren in de directe omgeving van het Bels Lijntje kunnen een bijdrage leveren
door maatregelen te nemen die positief werken op het leefgebied van bijen en andere bestuivende
insecten en daarmee de biodiversiteit en de natuur op hun bedrijf verbeteren. Je kunt denken aan de
aanplant van goede bijenplanten op en buiten het erf en het inzaaien van bloemrijke randen langs de
percelen.
Via de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (Stika) zijn er passende vergoedingen
beschikbaar voor het nemen van maatregelen die bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud. Alle
gemeenten in Noord-Brabant waar het Bels Lijntje doorheen loopt hebben geld voor de Stikaregeling beschikbaar gesteld.
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Gratis advies
Voor het Stika is Noord-Brabant ingedeeld in verschillende regio’s waarbinnen een veldcoördinator
aanspreekpunt is. In de gemeenten langs het Bels Lijntje zijn de volgende veldcoördinatoren
werkzaam:
 gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau: Guust van der Steen, M: 06 295 206 35,
E: steenevers@hetnet.nl
 Gemeente Goirle: Nelis Klaasen, M: 06 270 076 70, E: nelisklaasen@gmail.com
 Gemeente Tilburg: Mark Vonk, M: 06 573 297 61, E: mark@duinboeren.nl
De veldcoördinator kan grondeigenaren aan de keukentafel adviseren over de
subsidiemogelijkheden. De subsidieregeling bestaat uit ruim 20 pakketten. Er bestaan meerdere
landschaps- en randenpakketten en drie recreatiepakketten. Voor elk pakket geldt een passende
vergoeding en een aantal beheervoorschriften.
Insectenvriendelijk beheer van bermen fietspad Bels Lijntje
Het Bels Lijntje fietspad loopt over het grondgebied van de gemeenten Tilburg, Goirle, Alphen-Chaam
en Baarle-Nassau. Zij en aanliggende grondeigenaren kunnen een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van een waardevol bijenlint. De gemeenten die het Bels Lijntje in beheer hebben
kunnen inzetten op het ecologische beheer van de bermen. Hiermee is een hele verbeterslag te
maken.
Actieve partners van Bijenlint Bels Lijntje
In 2015 heeft Coöperatie Bels Lijntje de eerste voedselveldjes voor bestuivende insecten gerealiseerd
in de buurt van Tilburg. Met betrokken streekpartijen heeft de Coöperatie de Werkgroep Bijenlint
Bels Lijntje opgezet. De komende jaren 2017-2018 gaat de werkgroep zowel aan Nederlandse als aan
Belgische zijde, werken aan concrete invulling en uitvoering van het Bijenlint-plan.
De Werkgroep Bijenlint Bels Lijntje bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten Baarle-Nassau,
Alphen-Chaam, Tilburg, Goirle, Brabants Landschap, Bijenhoudersvereniging Alphen e.o.,
Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius Tilburg-Udenhout, Agrarische Natuurvereniging
Baarle-Nassau e.o.

Bijenlint Bels Lijntje is een initiatief van Coöperatie Bels Lijntje

Het project Bijenlint Bels Lijntje is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de
Nationale Postcode Loterij en Brabants Landschap
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