Tijdlijn

1966
Station Riel
afgebroken.

Tot 1982 toeristenlijntje met
stoomtreinen van SSTT.

1957

1958

Afbraak middenstuk grensstation.

1973

Afbraak beide
uiteinden
grensstation.

1988

1985

1986
Rails in België
opgebroken.

1944
Kanaalbrug Turnhout
opgeblazen, na de oorlog
vervangen door hefbrug.

Locomotievenloods
grensstation afgebroken.

januari fietspad in gebruik van
Baarle tot in Tilburg.

Rails in Nederland opgebroken.

1990

1989

mei
Bels Lijntje wordt
toeristisch fietspad
op Belgisch traject .

1867 - 2017
Turnhout - Tilburg

1940

1950

•	Omlegging spoor bij Tilburg vanwege
aanleg hoogspoor in de stad.
• Groot onderhoud gehele Nederlandse
railtraject.

1974

Goederenvervoer
stopgezet.

Aantal loodsen op grensstation
afgebroken.

2009

Uitkijktoren
in Turnhouts
Vennengebied.

1993
Toeristisch fietspad over hele
traject Tilburg (Oude Warande) Turnhout (kanaal) gereed.

1941

1937

Zijtak Goirle
opgebroken
door de Duitsers.

Aantal sporen
op emplacement
Baarle-Grens
opgebroken.

Fietsbrug over het
kanaal bij Turnhout.

2012

2017
Bels Lijntje 150 jaar
Het spoorverleden
weer te proeven.

RG

1959

Sloop wachthuisjes
9 en 11 (onder Riel).

LB
U

1965

Einde stoomtijdperk, bediening
met diesellocs.

Bels Lijntje

1936

Spoorverkeer in WO1
door ‘Dodendraad’
onderbroken bij de grens.

TI

BL150 is ondersteund door:

1968

Vanaf 1965 wachthuisjes
afgestoten door NS en
afgebroken (behalve nrs.
15, 18, 20, 23, 26 en 27).

1 oktober
•	Station Weelde Etat (Staat) / Baarle-Nassau-Grens
in gebruik genomen.
•	Station Weelde-Merksplas gesloten.
• Wachthuisje 28 afgebroken.
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Bij Toerisme Baarle en de VVV’s is de Fietskaart
Bels Lijntje te koop. Deze fietskaart geeft de fietser
suggesties om op de terugweg een andere, eveneens
aantrekkelijke route te kiezen.

Station Alphen
afgebroken.

28 Wachthuisjes op
Nederlands traject
gebouwd. Er zijn er
nu nog zes over.

Van spoorweg naar fietspad

1915
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Het Bels Lijntje is ruim 31 km lang.
De ‘Mijlpalen’ die op elke kilometer langs het spoor
staan, tellen op vanaf Turnhout. Je kunt het volgen
met de routeschildjes Bels Lijntje. Die schildjes wijzen
je op de rijke historie van de spoorlijn.
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Aanleg zijtak
naar Goirle.
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HOLLANDSE SCHUIF

7 oktober - einde reizigersvervoer
Stations Baarle-Grens/Weelde Staat,
Baarle-dorp, Alphen en Riel gesloten.
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TURNHOUT 31 KM

1908

1898

Opening spoorlijn Turnhout-Tilburg
• Vier stations geopend: Weelde-Merksplas,
Baarle-Nassau, Alphen en Riel.
• Aanleg door ‘Société des Chemins de Fer
du Nord de la Belgique’.
• Exploitatie door ‘Grand Central Belge’.

Vergroting
wachthuisjes.

Grote heidebrand Turnhouts
Vennengebied, toegeschreven
aan de gensters van de locomotief.

Nieuwe draaibrug
over kanaal bij
Turnhout.

TU

1867 1 oktober

Bels Lijntje 1867-2017

RI

Nationalisatie
spoorlijn en
exploitatie.

1914

Bels Lijntje
STATION TILBURG

STATION RIEL

STATION ALPHEN

STATION BAARLE-NASSAU

STATION
BAARLE-NASSAU-GRENS
WEELDE ETAT (STAAT)

STATION
WEELDE-MERKSPLAS

STATION TURNHOUT

Spoorhuis

Anno nu

Precies op de grens opende in 2016 in de oude
douaneloods bistro SPOORHUIS, food & drinks.
Hier staat genieten centraal, met respect voor
de ziel en het verleden van het pand, werd het
gebouw aangepast aan het hedendaagse comfort van een horecazaak.
Langsheen het populaire fietspad kan u heerlijk vertoeven in het groen op het enorme terras, of de gezellige warmte binnen opzoeken. Tal van fietsroutes
en wandeltochten vertrekken vanuit deze locatie.
Een heerlijke kop koffie met gebak, borrelhapjes,
fingerfood, maar ook pasta’s, uitsmijters en gezonde
salades staan op de kaart. Verse eerlijke gerechten
die mooi gepresenteerd worden. Steeds seizoensgebonden en oog voor lokale producten.
Daarnaast kan je hier POTHUIS vinden, een living- &
lifestylewinkel, met meubelen, verlichting, decoratie
en zoveel meer! Tevens de specialist in tuinmeubelen en vorstbestendige Toscaanse potterie.
Vanaf het najaar 2018 kan u hier ook terecht bij
PAKHUIS, clothes & fashion; vlotte, hippe kleding en
accessoires voor alle leeftijden.
Soms wat alternatief, anders dan anderen ...

Meer informatie: www.spoorhuis.be

Bels Lijntje
In 1867 is de spoorweg vanuit Turnhout doorgetrokken tot Tilburg. Voor de
tussenliggende dorpen zijn vier stationnetjes langs het traject gebouwd. Bij
elke kruisend (zand)weg - alleen op Nederlands gebied! - staat een wachtpost
voor de bediening van de overweg. Van deze 28 ‘routehuisjes’ zoals ze in de
volksmond worden genoemd, zijn er nog zes over.
Kort na de nationalisatie van de lijn hebben de Nederlandse Staats Spoorwegen in 1906 een enorm emplacement bij de grens aangelegd én een al
even imposant reizigersstation gebouwd: de grens verdeelt het gebouw
in twee symmetrische delen. Nog geen dertig jaar later is het reizigersvervoer gestaakt. De laatste goederentreinen rijden in 1973. Een kleine
tien jaar heeft nog een toeristenstoomtrein gereden. Nu is het Bels
Lijntje een gekend fietspad dat Turnhout met Tilburg verbindt.
De spoorlijn heeft zijn beloften nooit waargemaakt. In de eerste
jaren is er vanuit Tilburg nog geen goede verbinding Nederland
in. In de Eerste Wereldoorlog verhindert de Dodendraad elk treinverkeer over de grens. De concurrentie met de spoorlijn Roosendaal-Antwerpen is moordend. Noodzakelijke investeringen in de
lijn blijven keer op keer uit. Doorgaande reizigers hebben te
maken met lange overstaptijden. De opkomende concurrentie
van tram, autobus en vrachtwagen doet de rest.
Toch is de balans niet louter negatief. De lijn heeft zonder
twijfel gezorgd voor ontsluiting van dit deel van de Kempen. Voor de aanvoer van steenkool vanuit de Borinage is
de lijn van veel belang voor de Tilburgse textielindustrie.
Op vraag van Goirlese textielfabrikanten is er in 1900 nog
een zijlijn naar hun fabrieken aangelegd. Vanuit de streek
is dan weer dennenhout naar de mijnen afgevoerd.
In Alphen en Riel is een bloeiende leernijverheid ontstaan; aanvoer van huiden en afvoer van het leder
verloopt over het spoor. De spoorlijn is een grote stimulans geweest voor de landbouw. Grote hoeveelheden kunstmest en stadsgier zijn per spoor aangevoerd. Uitgestrekte heidevelden zijn ontgonnen.

