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In opdracht van de gemeente Tilburg is Heijmans Infra sinds september 2019 aan het werk
met aanleg van de snelfietsroute F261 Waalwijk-Tilburg.

In deze nieuwsbrief geven wij een update van de stand van zaken van de werkzaamheden
en een vooruitblik voor 2021.

1. Wat is er reeds gerealiseerd

In de afgelopen periode zijn we verder gegaan met de vervanging van de riolering en het
aanleggen van het fietspad en de rijweg in de Reitse Hoevenstraat tussen de Dr.
Ahausstraat en de Lage Witsiebaan en het gedeelte tussen de Rueckertbaan en Lage
Witsiebaan.

De Dr. Deelenlaan is inmiddels gereed, net als de Kraaivenstraat Zuid tussen het kanaal en
de Zevenheuvelenweg.

Het fietspad van de Kraaivenstraat Noord is gereed tot aan de IJpelareweg. Ook is er een
extra regenwaterriool aangebracht. De deklaag van de rijbaan moet hier nog aangebracht
worden.

2. Vooruitblik 2021

Reitse Hoevenstraat
In de Reitse Hoevenstraat gaan we verder met de afbouw. Als de nieuwe kruising met de
Lage Witsiebaan gereed is, kan het verkeer vanaf de Wandelboslaan doorrijden naar de lage
Witsiebaan.

Rotonde Lage Witsiebaan
De rotonde Lage Witsiebaan met de Reitse Hoevenstraatwordt omgebouwd tot een kruising.
Deze werkzaamheden starten vanaf 4 januari. Buslijn 7, 327 en 328 gaan tijdelijk omrijden.
Reisinformatie vind u op de website van Arriva.

Kraaivenstraat-Noord
Dit gedeelte van de Kraaivenstraat is nagenoeg gereed, waaronder het fietspad. In verband
met de weersomstandigheden kon de bovenste laag asfalt van de rijweg niet worden
aangebracht en zal dit in het nieuwe jaar plaatsvinden.



IJpelareweg – Bos en Beemdweg
Er is inmiddels ook een start gemaakt op dit gedeelte van de snelfietsroute. Er wordt een
persleiding  vervangen en een nieuwe ontluchtingsconstructie aangebracht. Daarna kan de
snelfietsroute op de IJpelareweg worden aangelegd. Van het gedeelte Bos en Beemdweg
vervalt een gedeelte nabij de vloeivelden in verband met werkzaamheden bij de
waterzuivering. Dit gedeelte snelfietsroute wordt later aangebracht.

Groenvoorzieningen
Er wordt nieuw groen aangebracht in de Reitse Hoevenstraat, Rueckertbaan, Dr. Deelenlaan
en de Kraaivenstraat.
Het aanbrengen van nieuw groen zal tot aan de kerstvakantie worden uitgevoerd, en in het
nieuwe jaar mocht nog niet alles gereed zijn.

3. Bereikbaarheid tijdens de Kerstvakantie

In de kerstvakantie van 19 december t/m 3 januari wordt er niet gewerkt.
Heeft u vragen of opmerkingen tijdens het kerstreces? Neem dan contact op met Jan-Hein
Heijmans, omgevingsmanager van Heijmans Infra. Hij is telefonisch bereikbaar op
06 – 21512178 of via e-mail snelfietsroutetilburg@heijmans.nl  Meer informatie: zie onze
projectwebsite: www.snelfietsroutewaalwijktilburg.nl

Wij wensen u fijne Feestdagen en een voorspoedig 2021 toe.

Gemeente Tilburg & Heijmans Infra


