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Onderwerp: Informatiebrief werkzaamheden "Wisselstroken Efteling “ 

Anton Pieckplein 1 5171 CV Kaatsheuvel telefoon 0416-289111 IBAN NL95 BNGH 028.50.05.111  

Postbus 7 5170 AA Kaatsheuvel telefax 088-1188623 E-mail: info@loonopzand.nl 

 

 

Geachte bewoners, 

 

Vorige week informeerden wij u via een bewonersbrief en/of Duinkoerier over de start van de 

werkzaamheden aan de Europalaan. Toen was de planning voor de nachtelijke afsluitingen van de 

Europalaan nog niet definitief. Inmiddels kunnen wij u een gedetailleerde planning geven. 

 

Planning nachtelijke afsluitingen  

 

Vanwege werkzaamheden aan het asfalt wordt de Europalaan ten minste driemaal ’s nachts (van 

20:00 tot 6:00 uur) afgesloten voor verkeer. De omleidingsroutes worden via bebording 

aangegeven. De ingeplande nachten zijn:  

 

Dinsdag 26 op woensdag 27 juni in verband met frezen van asfalt en asfalteren kruising Horst -

Europalaan. Gedurende deze werkzaamheden zijn de toe- en afritten vanaf de N261 dicht en de 

kruising Horst het verkeer wordt dan omgeleid via Bevrijdingsweg, Horst en Van Heeswijkstraat. 

 

In de nacht van maandag 2 op dinsdag 3 juli wordt ook het asfalt van de Europalaan gefreesd. De 

Europalaan is dan dicht tussen kruising Heikant en Horst, maar de kruising Horst is open. Het  

verkeer kan via Horst en Van Heeswijkstraat rijden.  In de zomermaanden(vanaf 1 juli) is de Efteling 

tot 20:00 uur open. Het avondverkeer van de Efteling op maandagavond 2 juli wordt dan 

gedeeltelijk via de Heikant. Van Heeswijkstraat, Horst en de Tilburgseweg omgeleid. Het overige 

verkeer volgt de route Europalaan, Sweensstraat en Bevrijdingsweg. 
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Tijdens de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 juli zijn er asfalteringswerkzaamheden op de 

Europalaan. De toeritten vanaf de N261 en de Europalaan tot aan de Heikant is dicht. De omleiding 

is via Heikant, Van Heeswijkstraat, Horst en Bevrijdingsweg. 

Woensdagnacht 4 juli op donderdag 5 juli worden er in principe geen werkzaamheden meer 

uitgevoerd, maar deze nacht wordt in de planning wel gereserveerd voor mogelijke  uitloop van de 

werkzaamheden. Indien er werkzaamheden verricht worden, zullen deze uitgevoerd worden tussen 

22.00 uur en 06.00 uur. 

 

Mogelijke overlast 

In verband met de verkeersdrukte overdag op de Europalaan, voeren we de 

asfalteringswerkzaamheden ’s nachts uit. Als omwonende kunt u (geluids)overlast ondervinden van 

de werkzaamheden. Wij vragen hiervoor uw begrip. Uiteraard doen we ons best om deze overlast 

zoveel mogelijk te beperken. 

 

Meer informatie en vragen 

 

Wilt u meer informatie over dit project? Bezoek onze website: 

www.loonopzand.nl/projecten/wisselstrook-europalaan of neem contact op met projectleider Johan 

Kraeima of assistent projectleider Jeroen Jansen. Ze zijn bereikbaar via telefoonnummer 0416 – 

289111 en e-mail j.kraeima@loopopzand.nl  / j.jansen@loonopzand.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

namens het college, 

het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

 

P. Bexkens 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

namens het college, 

het hoofd van de afdeling , 
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