
 

 

Input uit enquête EVZ Bels Lijntje. 
 
Ideeën: 

- Zorgen dat het geen honden uitlaatplek wordt 
- Maak ook gebruik van bomen voor de vogels.  
- Een mooi insectenhotel, zoals er al enkele staan naast Bels Lijntje.  
- nou ja, er moeten natuurlijk geen bloemen tussen zitten die gevaar kunnen opleveren voor 

kind en dier 
- Niets aanpassen. 
- Natuurlijke Klimattributen voor kinderen combineren met de inrichting van een natuurtuin. 

Zij missen een veld om te spelen.  
- Bloemrijk gras 
- plaats er vuilnisbakken en weer honden 
- Bloemrijk gras 
- Het verbieden van los lopende en poepende honden. 
- zo laten als het nu is. 
- Veel bloemen voor de bijen 
- Vooral bloemen voor bijen en vlinderstruiken 
- Naast bloemrijke velden en struiken graag ook meer hoge bomen die het uitzicht van 

aanwonenden niet al te veel belemmeren. En zoals gezegd graag beide stroken naast het 
Bels Lijntje inzaaien met wildzaad van eenjarige. Ik heb begrepen dat een zijde van het Bels 
Lijntje eigendom is van ... Waterschap??? Dat vraagt dan om overleg met die partij. In een 
eerder overleg met de Gemeente kreeg ik te horen: Kan niet, mag niet etc. Dat is de 
makkelijke weg. Overleggen kan altijd en ik kan me niet voorstellen dat die andere partij 
compleet onwillend is. 

- Afwisseling. Geen monocultuur. 
- Veel bloemen voor de bijen 
- Ruimte voor natuurlijk spelen voor kinderen in de buurt, met name op of bij het grote 

grasveld aan de Kwartierlaan. Het veld kan wellicht iets kleiner. Maar dan zouden er wel iets 
leuks voor terug moeten komen. Bijvoorbeeld 2 goaltjes. 

- meer bomen in de omgeving zou heel prettig zijn, eventueel buiten dit plantsoen. Ook goed 
voor de CO2 opslag. 

- meer (typisch Nederlandse) bomen en beplanting 
- Ik ga er van uit dat deskundigen hier meer verstand van hebben dan ik. 
- Dat het wel toegankelijk blijft voor ouderen en hulpbehoevenden. 
- Bloemrijk gras, lage struiken en zandheuveltjes genieten onze voorkeur. 
- op 05-03-2021 met dhr. Tim Hinssen besproken dat het vrij uitzicht van ons, Hofgang 5 fam. 

Aerts, gehandhaafd blijft en dat het gras bloemrijk gaat worden en in de bestaande 
beplanting parkeerplaats o.a. enkele braamstruiken geplant gaan worden en dat de 
beukenhaag blijft staan. 

- Grasveld laten 
 
Willen ze niet: 

- Maak er geen honden uitlaatplaats van.  
- 'Mijn' bomen, of althans mijn oude eiken die ruim over mijn erfgrens reiken zijn ongevraagd 

enorm gesnoeid. Dit had m.i. ook prima in overleg gekund. Daarnaast wat gaat u doen met 
bermonderhoud over de hele lengte v/h Lijntje? Gaat dit ook verwilderen c.q. wordt dit ook 
biodivers? Dat lijkt mij wenselijk en logisch. Nu hebben we het over 2 plantsoentjes. Dat 
houdt de bijenstand in de wereld niet in stand, helaas... Kunt u wat meer vertellen over 
grondaankoop e.d. Dat klinkt redelijk impactvol. ik snap dat u niet alles wilt/kunt zeggen 
maar het impliceert een aantal toekomstige grote stappen, terwijl eigenlijk het 
tegenovergestelde uit de info blijkt. 



 

 

- Dat het gebied niet meer openbaar toegankelijk blijft. 
- Bijenheuvel  
- Bijenheuvel 
- Wat is het gevolg voor onze tuinen i.v.m. uitzaaiingen? 
- zeker geen grootte struiken voor de deur. 
- Alles wat de natuur bevorderd is oké  
- Wat mij betreft geen belemmeringen. Alles wat bijdraagt aan meer biodiversiteit is welkom. 

Maak een einde aan die saaie en monotone inrichtingen. 
- Nee, als het maar natuurlijk en gevarieerd is. 
- Alles wat de natuur bevorderd is oké  
- Dat het onmogelijk wordt gemaakt om er te spelen door kinderen.  
- Er moet zo veel mogelijk voorkomen worden dat dit een hangplek wordt, en er veer rotzooi 

komt 
- er moet voorkomen worden dat het een hangplek wordt 
- Ik zou het minder leuk vinden dat er hoge bebossing voor ons huis zou komen zodat ons 

prachtige uitzicht wordt beperkt. Ook bomen die dicht bij ons huis staan en (zon)licht weg 
zouden kunnen nemen zie ik niet zitten. 

- Er staan al acht grote bomen op het grootste veld, dus geen kleine en grote bomen erbij. 
- hoge beplanting die het vrije uitzicht belemmeren.  
- Hoge begroeiing en gedierte 

 
Op- aanmerkingen: 

- Idee: subsidie of korting op aanschaf insectenhotel voor in eigen tuin! 
- Sporten en recreëren moet mogelijk blijven. Als dit hier niet mogelijk blijft moet dit worden 

gecompenseerd op een andere locatie in Riel. Is de bewonersbrief in heel Riel verspreid? 
Inwoners en vooral jongeren vanuit heel Riel maken gebruik van het grasveld aan de 
Kwartierlaan. 

- Kinderen moet een alternatief geboden worden waar ze een balletje kunnen trappen 
- Sloot lang Bels lijntje aan de kant van het dorp opvullen. Je Kunt dan een strook van 3 m 

breed bijna vanaf het aandiende tot aan de vijfhuizenbaan ecologisch inrichten. Het Brabants 
landschap heeft nog een berg grond over in het Riel laag. Pas ecologisch verantwoord 
bermbeheer toe langs het Belslijntje i.p.v. het te maaien alsof het een gazon is 

- Betrek s.v.p. ook de Gravenhof en de groenstroken tussen Gravenhof en Veertels in de 
plannen. Deze plantsoenen hebben nauwelijks meerwaarde. Aan de Gravenhof wonen 
overwegend senioren en er spelen vrijwel geen kinderen. De inrichting is saai en 
arbeidsintensief. Vorige week werd het plantsoen aan de Gravenhof de hele week bewerkt 
door de plantsoenendienst, dat kan bij een andere inrichting veel beter. Graag ook hier meer 
bomen en bloemrijke begroeiing met struiken en eenjarige. 

- Probeer ook kinderen te bereiken. Nu wordt in de stuiken gespeeld. Dat lijkt me voor planten 
en dieren niet heel goed. Misschien als er een duidelijkere plek is om te spelen, krijgt de 
"natuur" ook meer ruimte. 

- Indien mogelijk een groter deel van de berm van het Belslijntje hierbij betrekken 
- project uitbreiden naar de bermen langs het Belslijntje om een echte verbindingszone te 

maken 
- Ik heb enkele op- en aanmerkingen: Mijn eerste vraag is waarom agrariërs niet verplicht 

worden ecologische stroken en heggen tussen hun akkers aan te leggen. Nergens een heg, 
boom of stukje struikgewas te bekennen als wij uit het raam kijken. Efficiëntie en daarmee 
een maximale opbrengst is blijkbaar het enige dat telt voor een boer, aan de natuur hebben 
de meesten geen boodschap.                              Verder zouden mensen die hun hele tuin vol 
tegels leggen extra OZB-belasting moeten gaan betalen omdat ze hiermee de 
grondwaterstand negatief beïnvloeden.         Tenslotte zou ik de bordjes "Verboden voor 
honden" terug geplaatst willen zien worden op ons plantsoen (straks dus stapsteen) omdat 



 

 

het de laatste tijd de spuigaten uitloopt.              Wij kunnen met ons kleinkind van net één 
jaar alleen op straat en het plantsoen komen als we heel goed in de gaten houden waar hij 
loopt.                  Ons plantsoen wordt door allerlei mensen die hier helemaal niet wonen 
gebruikt als hondentoilet terwijl er slechts één gezin in onze straat een klein hondje heeft.            
Het loopt gewoon de spuigaten uit, die honden lopen vrijwel allemaal los en een handhaver 
heb ik nog nooit gezien. Gemeente: doe er iets aan! 


