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 Datum Ons kenmerk 

 20 mei 2019 19156 

   
 Postadres Bezoekadres 

 Postbus 90155 Spoorlaan 181 

 5000 LH  Tilburg  

   
 

Start aanleg snelfietsroute F261 Tilburg - Waalwijk 

Start werkzaamheden in de week van maandag 27 mei 2019 
 
De gemeente Tilburg gaat een snelfietsroute aanleggen van Tilburg naar Waalwijk. We fietsen steeds vaker en 
over steeds langere afstanden. En dat is goed nieuws. Meer fietsen levert een positieve bijdrage aan 
gezondheid, het klimaat en aan een bereikbare stad. Daarom investeert de gemeente Tilburg samen met 
andere Brabantse gemeenten en de provincie in snelfietsroutes. Dit zijn routes waar u lekker kunt doorfietsen. 
Het zijn vaak bestaande fietspaden die met elkaar verbonden worden en extra fietskwaliteit krijgen. De 
fietspaden zijn breed, voorzien van asfalt en fietsers hebben - vaker dan nu - voorrang op zijwegen. 
 
Aannemer Heijmans Infra B.V. heeft van gemeente Tilburg de opdracht gekregen om het deel van de 
snelfietsroute vanaf de rotonde aan de Wandelboslaan tot aan de grens met Loon op Zand aan te leggen. Deze 
werkzaamheden starten in de 2

e
 helft van 2019 en duren tot eind 2020. 

 
Vooruitlopend op de werkzaamheden verleggen Enexis en BrabantWater vanaf 3 juni 2019 kabels en leidingen. 
Het gaat om het gedeelte vanaf de rotonde Wandelboslaan en de kruising Zevenheuvelenweg.  
 
Verwijderen bomen 
Op en langs de snelfietsroute worden bomen verwijderd. Hiervoor is een omgevingsvergunning verleend. In de 
week van 27 mei verwijdert de gemeente de eerste bomen vanwege het verleggen van kabels en leidingen aan 
de rotonde Wandelboslaan en de kruising Zevenheuvelenweg. De rest van de bomen wordt in juli en in het 
najaar van 2019 verwijderd, afhankelijk van de planning en fasering van de aanleg van de snelfietsroute.  
 
Een deel van de bomen is in slechte staat. Bovendien staan er op sommige delen van de route erg veel bomen 
dicht bij elkaar. De aanleg van de snelfietsroute biedt de kans om de overige bomen betere groeikansen te 
geven. 
 
Een ecoloog inspecteert de bomen vooraf op de aanwezigheid van beschermde dieren. De bomen worden 
alleen verwijderd als er geen beschermde dieren in de bomen huizen.  
 
Compensatie groen 
Ter compensatie van de bomen die verdwijnen, heeft gemeente Tilburg een groenplan laten maken. Naast het 
planten van nieuwe bomen is ook gekeken naar de mogelijkheden om meer verschillende soorten groen in te 
zetten om de beleving op de fietsroute te versterken. Zo zullen op de route meer struiken en vaste planten 
komen. Ook komen er ruige bermen met bloemen om de route aantrekkelijker te maken voor insecten en 
vlinders. Hagen dienen als een scheiding tussen snel verkeer op de rijbaan en langzaam verkeer op het 
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fietspad. Lagere planten bij kruisingen zorgen voor meer overzicht voor de weggebruikers. De verwachting is 
dat het nieuwe groen in het voorjaar van 2020 aangelegd kan worden.  
 
Het totale groenplan voor de snelfietsroute is te bekijken via www.tilburg.nl/snelfietsroutes. 
 
Uitvoeringsplanning snelfietsroute 
De aanleg van de snelfietsroute wordt in fases uitgevoerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken. In deze 
planning is ook rekening gehouden met andere werkzaamheden in de omgeving. In hoofdlijn is het werk als 
volgt opgedeeld: 
 

• Rotonde Wandelboslaan + Reitsehoevenstraat van Wandelboslaan tot aan Lage Witsiebaan: 2
e
 helft 2019 

• Kruising Zevenheuvelenweg + Kraaivenstraat van Zevenheuvelenweg tot aan Grootvenstraat: 2
e
 helft 2019 

• Kruising Rueckertbaan + Dr. Deelenlaan: 1
e
 helft 2020 

• Rotonde Lage Witsiebaan + Reitsehoevenstraat van Lage Witsiebaan tot aan Rueckertbaan: 2
e
 helft 2020 

• Kraaivenstraat van kanaal tot aan Zevenheuvelenweg: 2
e
 helft 2020 

• Grootvenstraat + IJpelareweg + Bos en Beemdweg: 2
e
 helft 2020 

 
U ontvangt voor de start van de werkzaamheden een brief van Heijmans met meer informatie over de exacte 
planning, inclusief afsluitingen en omleidingen per fase. 
 
Meer informatie 
Tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de firma Heijmans,  
Jan-Hein Heijmans. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06 - 21 51 21 78  en per e-mail  
jheijmans3@heijmans.nl. 
Hebt u nog vragen, neem dan contact op met Inge van Hettema van de gemeente. Zij is van maandag tot en 
met donderdag bereikbaar via telefoonnummer 013-53 25 718 en per e-mail inge.van.hettema@tilburg.nl. 
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