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Kan jij de 10 stopplaatsen vinden en alle vragen oplossen?
Je kan gebruik maken van de fietsknooppunten.
Opgelet! Niet alle bijzondere plaatsen liggen
op de route.
START en STOPPLAATS 1*
Starten doen we aan het gemeentehuis. De eerste 5 stopplaatsen zijn in Lint.

81

In het park van Lint valt heel wat te ontdekken. Wandel zeker eens door de
Engelse tuin die in de jaren ’20 aangelegd werd. De grootste verrassing van de
grote collectie bomen en planten is de enorme sequoia of mammoetboom.

80

STOPPLAATS 2*:
Hoog Heibos - Geniet hier van het werk voor de heraanleg van dit pleintje. Fruitbomen en -struiken, een bloemenweide, ... Het is de moeite om hier eens rond te
gaan. Of nog beter... kom er geregeld even een kijkje nemen.
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STOPPLAATS 3*:
Bijenvoederautomaat - Albrecht Rodenbachlaan. Bijen hebben het nodig. Wilde
bloemen. Hier kan je alvast zaad vinden om een prachtige bijenweide aan te
leggen. Het aanbod wisselt regelmatig.
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STOPPLAATS 4*:
Vlinderweide Natuurpunt - Er staat een groot bijenhotel voor solitaire bijen op
de vlinderweide en zijn inheemse bloesem- en bessenstruiken aangeplant.
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STOPPLAATS 5*:
Klimaatbos Lint - 3500 bomen werden er aangeplant. Een amfibieënpoel,een
speelheuvel en een vlonderpad zorgen hier voor een prachtige locatie.

98

STOPPLAATS 6*:
De Steenen Molen Boechout - Hier kan je elke zondagnamiddag ook een bezoekje brengen. Kijk ook even verder, want in Boechout heeft men ook wijngaarden.

99

STOPPLAATS 7*:
Het landschapspark Frijthout - Dit is een stuk wandel- en fietsgebied in Hove en
Boechout. Je moet iets afwijken van de gewone fietsroute, maar hier staat ook
de bijenhal van de imkervereniging uit Boechout. Een bijenhal met een educatief
doel. Bezoeken kan op afspraak.
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STOPPLAATS 8*:
Bijenpark Imkersvereniging Mortsel Edegem - Misschien heb je even tijd voor
een rondleiding: iedere zondag kan het bijenpark worden bezocht. Twee imkers
geven graag uitleg over alles wat met de bij te maken heeft.

92

STOPPLAATS 9*:
Pluk je fruit - Zelf-Pluktuin - Hof ter Linden te Edegem
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Op de boerderij van Hof ter Linden wordt er al gedurende drie generaties aan
landbouw gedaan. De eerste twee generaties lieten de boerderij in teken staan
van melkvee en akkerbouw. Later werd er lange tijd enkel aan akkerbouw
gedaan. Vandaag de dag had men graag de landbouw terug naar de mensen
gebracht.
Met oog daarop heeft men de boerderij nieuw leven ingeblazen en er een
zelfpluk-boerderij van gemaakt. Iedereen die wilt genieten van de stilte op het
platteland in combinatie met het plukken van wat heerlijks, is welkom.
STOPPLAATS 10*:
Deze laatste stopplaats is terug in Lint - Aan de kapel in de Nieuwstraat werd
vorig jaar alles heraangelegd door de gemeentediensten. Dit prachtige
plantenperk was geselecteerd als een van de beste groenprojecten in 2021.
* bijenvriendelijke locaties

IDEAAL VOOR EEN DAGJE
FIETS- EN BIJENPLEZIER
IN DE ZUIDRAND.

De Week van de Bij is een actie van het departement Omgeving van
de Vlaamse overheid, die burgers, bedrijven, scholen en overheden
wil aanzetten tot positieve acties ten voordele van bijen.
Bijen vervullen een uiters belangrijke functie als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten, maar ze hebben het
steeds moeiijker om te overleven.
Doe mee en maak van je eigen tuin een paradijs voor bijen!
In 2022 leggen we het accent op ontharden. Stenen en beton eruit
en fris bijengroen in de plaats.

BIJEN-ZOMERFIETSROUTE
Geniet van de natuur
in Lint en omgeving

Breng je antwoorden voor 01 september 2022 binnen.
Bij het afgeven ontvang je het unieke stripverhaal
van Suske en Wiske.
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van 1/07 tot 31/08

Inwisselpunt deelnameformulier:

Fiets doorheen Lint en ga via de fietsknooppunten naar
Boechout, Hove, Mortsel, Edegem en Kontich.
Ga mee op zoek naar de plekje waar het goed vertoeven is voor bijen.

- Onthaal van gemeentehuis Lint
Afhalen binnen de openingsuren
Deelname is gratis. Eén stripverhaal per gezin en zolang de voorraad strekt.
Bij het afgeven van het antwoordformulier ontvang je direct het stripverhaal ‘ Het Blije Bijenteam’.
In september worden er enkele extra prijzen onder alle deelnemers van deze bijenzomerfietstocht geloot.
De winnaars worden persoonlijk verwittigd.
De adresgegevens worden enkel gebruikt voor de administratie van deze wedstrijd.

Antwoordformulier:
1. ...........................................................

6. ...........................................................

2. ...........................................................

7. ...........................................................

3. ...........................................................

8. ...........................................................

4. ...........................................................

9. ...........................................................

5. ...........................................................

10.............................................................

Naam
E-mailadres
Wij namen deel met

personen

Op elke stopplaats hangt een vraag, de een wat makkelijker dan de andere.
Misschien moet je wel even surfen voor het antwoord.
Geniet vooral van deze leuke bijenplekjes.

