5 september 2022

Ontwerp voor ecologische verbindingszone langs Bels Lijntje
Langs het Bels Lijntje legt de gemeente Goirle dit jaar een ‘ecologische verbindingszone’ aan. Via
deze groenstrook kunnen kleine zoogdieren, vlinders en bijen via de bermen makkelijker naar
natuurgebieden in de buurt. In augustus 2020 dacht u hierover mee door middel van een
vragenlijst. Het ontwerp is inmiddels klaar. In deze brief leest u hier meer over.
Ontwerp en reactie
De uitkomsten van de vragenlijst uit 2020
verwerkte Brouwers Groen in een ontwerp
voor de ecologische verbindingszone. U vindt
het ontwerp en een toelichting bij deze brief
en op de website www.bit.ly/belslijntje. Heeft
u nog aanvullingen of opmerkingen op het
ontwerp? Geef dit uiterlijk maandag 19
september door via de website of via
e-mailadres jeanet.de.bruijn@goirle.nl of
telefoonnummer (013) 5310 524.
Wat gaan we doen
•

•

•
•
•
•
•

We leggen een aantal ‘stapstenen’ aan.
Dat zijn grotere stukken (landbouw)grond
die we voor kleine zoogdieren, vlinders en
bijen inrichten met speciale bloemen en
planten.
We zaaien op diverse plekken
bloemenmengsels die goed zijn voor bijen,
vlinders en andere insecten.
We maken een insectenhotel van
boomstammen.
We creëren op een aantal plekken met wit
zand een ideale verblijfplaats voor bijen.
We creëren op een aantal locaties
takkenrillen.
We brengen struweel en bomen aan.
We realiseren een tweetal poelen.

Op de volgende locaties willen we de
stapstenen aanleggen:
• locatie 3 Zeggestraat, Riel;
• locatie 4a Kwartierlaan, Riel;
• locatie 4b Hofgang, Riel;
• locatie 5 tussen Looienhoek en De
Kiek;
• locatie 6 Rielseweg, Alphen.
Planning
De werkzaamheden starten dit jaar. De
planning is nu nog niet bekend. Zodra dit
duidelijk is, ontvangt u hierover een brief.
Waarom
We leggen een ecologische verbindingszone
aan omdat leefgebieden van dieren en
insecten steeds kleiner worden. We willen in
onze gemeente een fijne, veilige plek creëren
voor kleine zoogdieren, vlinders en bijen. De
provincie Noord-Brabant stimuleert dit project
financieel.
Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog
vragen, neem dan contact op met Jeanet de
Bruijn, projectassistent van de gemeente
Goirle. Zij is bereikbaar via het e-mailadres
jeanet.de.bruijn@goirle.nl. U kunt ook bellen
naar telefoonnummer (013) 5310 524.

