BIJENLINT BELS LIJNTJE

Bijenlint Bels Lijntje
Het Bels Lijntje is een 33 km. lange, unieke ecologische
verbindingszone tussen Tilburg en Turnhout. Al bijna 25 jaar
is het Bels Lijntje een fietspad, dat als een groene corridor door
het grenslandschap loopt. Bloemen, struiken en bomen langs
het fietspad voorzien onvoldoende in stuifmeel en nectar
voor bijen en bestuivende insecten. In Nederland gaat het
de laatste jaren niet zo goed met de bij. De bijensterfte is
toegenomen tot 20%.
Voedsel voor bijen
Door het creëren van veldjes zgn. stapstenen met
voedselrijke bloemen, struiken en bomen, lossen
we het probleem van het voedselaanbod voor
bijen en bestuivende insecten op. We zorgen
voor een aantrekkelijker landschap en
fietspad. Bewoners en recreanten worden
zich meer bewust van het nut van
bestuivende insecten. In voorjaar 2015

zijn voedselveldjes ingezaaid, bij Zwartvenseweg, en kruizing
Genderbaan/Bels Lijntje achter de Blaak, Tilburg. Coöperatie
Bels Lijntje samen met 7 partijen, neemt het initiatief voor dit 33
kilometer lange bijenlint van Tilburg tot Turnhout.
www.belslijntje.nl
Brabantse Boekweit
We nemen Brabantse Boekweit als vaandeldrager voor
verbetering van biodiversiteit. Brabantse Boekweit
is een vanouds bekend akkergewas van de zand
gronden. In de nazomer voorziet boekweit bijen
rijkelijk van stuifmeel. In het voorjaar zaaien we
lupine, kool- of raapzaad, meerjarige dracht
planten en voorjaarbloeiers zoals boerencrocus
en sneeuwklokje. Zo is er het hele jaar rond
voldoende stuifmeel en nectar. Stichting
Korensla gaat de terugkeer van het
eeuwenoude streekras Brabantse Grijze
Zandboekweit oppakken.
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Bijvriendelijke bloemen en
planten
Zorg dat er altijd iets bloeit in uw
tuin zodat er het hele seizoen voldoende
nectar en stuifmeel is. Zaai daarvoor een
streekeigen bloemenmengsel. Koop enkel
biologisch gekweekte planten en zaden. Hierop
zitten geen pesticiden die schadelijk zijn voor de
bijen.

2

Bouw een bijenhotel
Meer dan 50 soorten wilde bijen kunnen
onderdak vinden in een zelfgemaakt
bijenhotel. Bouw met oude materialen zoals stukjes hout,
conservenblikjes, boomstammetjes en wat tuinafval een
prachtig bijenhotel voor de wilde bij. Een kijkje op internet geeft
je gelijk een schat aan informatie en ideëen.
www.facebook.com/Bijenvreugd

Bezoek eens een imkerij
Kijk voor de mogelijkheden op:
http://beezzzz.nl/
Interesse om hobby imker te worden?
Neem deel aan een imkercursus.
http://tilburg-udenhout.bijenhouders.nl/
Tilburgse Stadsimkerij
Stadsimker Marcel Horck is in het bezit van diverse
bijenvolken. De bijen worden ingezet bij de bestuiving
allerlei gewassen. Van appels, peren, pruimen, kersen,
bessen, frambozen, bramen en aardbeien tot augurken,
courgettes en meloenen. Dit levert heerlijke honing op die
direct bij de imkerwinkel aan de Meelstraat 61 in Tilburg
verkrijgbaar is.
Meer info over Bels Lijntje Bijenlint:
www.belslijntje.com/bijenlint-2015/

Dit is een initiatief van Coöperatie Bels Lijntje, Gemeente Tilburg, Beezzzz stadsimker, Studio Macaluso, Stichting Food4Bees, Stichting Korensla, Koeienbedrijf
De Regte Heijden, Tilburgsche Waterleiding Maatschappij. Mede mogedelijk gemaakt door Regio Hart van Brabant, Stadse Boeren Tilburg

BELS LIJNTJE

beleef grensland

