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Verbreden fietspad Bels Lijntje 

Start werkzaamheden maandag 16 september 2019 
 
De gemeente Tilburg start maandag 16 september met het verbreden van het Bels Lijntje. Het gaat om het deel 
vanaf het Roerpad (A58) tot de Bredaseweg. Naast de verbreding, vervangt de gemeente een deel van de 
verkeersborden en wordt er ter hoogte van de A58 een amfibieëngeleidings-/tunnelsysteem en een 
reewildraster aangelegd. Om het fietspad te kunnen verbreden moeten er op verschillende plaatsen naast het 
fietspad 66 bomen worden verwijderd. Tevens is er zo naast het Bels Lijntje ruimte voor een bijenlint om de 
biodiversiteit hier te vergroten. De omgevingsvergunning voor het kappen van deze bomen is verleend. Tevens 
worden er diverse bomen gesnoeid. 
Met de eerder uitgevoerde kabelwerkzaamheden van Tennet zijn gedeelten van het fietspad met 
betonstraatstenen dicht gestraat. Deze gedeelten worden nu ook weer voorzien van een asfaltverharding.  
Afhankelijk van het weer duren de werkzaamheden elf weken.  
 
Waarom verbreden? 
Het fietspad Bels Lijntje ligt op het traject van de voormalige spoorlijn Tilburg - Turnhout en vormt een 
belangrijke (recreatieve) fietsroute. Door de toename van het aantal fietsers voldoet de breedte van het 
fietspad niet meer. In verschillende fases wordt het hele fietspad op grondgebied van de gemeente Tilburg 
verbreed naar 3,5 meter. Dit ook om de veiligheid te verbeteren. Het gedeelte van het Zandeind in Goirle tot 
aan het Roerpad in Tilburg is in 2017 al verbreed. Het deel vanaf de inrit van hockeyvereniging HC Tilburg tot de 
spoorwegovergang is in 2018 gerealiseerd.  
 
Afsluiting voor doorgaand verkeer 
Tijdens de werkzaamheden is het deel waar gewerkt wordt aan het fietspad helemaal afgesloten. Het 
doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid via het bedrijventerrein Katsbogten en de Blaak. Ook is er geen 
doorgaand verkeer mogelijk vanuit het Reuselpad, Schaapsgoorpad, Oude Rielsebaan en de Genderbaan. 
 
Mogelijke overlast 
Omwonenden kunnen hinder ondervinden van het werkverkeer of geluidsoverlast hebben van de 
werkzaamheden. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip. 
 
Meer informatie 
Hebt u nog vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Eric Grijsbach van de gemeente. 
Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-15479477 en per e- mail eric.grijsbach@tilburg.nl. 
_______________________________________________________________________________________ 
Voor meer informatie over werkzaamheden van de gemeente Tilburg kijkt u op www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden  


