
 
 
 
 
Aan de eigenaren/bewoners van dit pand 
 
 
Betreft: Afsluiting Europalaan i.v.m. werkzaamheden Snelfietsroute F261   
 

 
Roosendaal, 22 januari 2019 

 
Geachte eigenaar, bewoner,  
 
 
Zoals u wellicht weet gaat KWS Infra in opdracht van de gemeente Loon op Zand een gedeelte van de 
Snelfietsroute op het traject van de gemeente Loon op Zand realiseren. De gemeente Loon op Zand 
en KWS Infra vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte bent en blijft over de werkzaamheden en 
eventuele hinder. Daarom ontvangt u van ons deze brief. 

Afgelopen periode hebben er voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden zoals het kappen van 
bomen, verleggen van kabels en leidingen en diverse onderzoeken. Op 7 januari 2019 zijn wij gestart 
met de opbouw van de delen van de fietstunnel. Nu wordt het tijd om de tunnel onder de Europalaan 
aan te brengen. 

Plaatsen tunnel 

Om de tunnel te kunnen plaatsen op zijn definitieve locatie, moet er voorafgaand - en na de plaatsing -
veel werk worden verzet. Allereerst moeten er allerlei verkeersmaatregelen worden genomen en wordt 
het straatmeubilair weggehaald. Vervolgens wordt het wegdek van de Europalaan opengebroken 
zodat we het ‘gat’ voor de tunnel kunnen maken. Hierna brengen we de funderingen voor de tunnel 
aan en kunnen we de tunnel plaatsen. Op de tunnel brengen we vervolgens een speciaal doek aan en 
daarna vullen we de tunnel aan met grond. Hierdoor is de tunnel straks mooi ingepast in de omgeving. 
Daarna brengen we het asfalt en de markering weer aan op de Europalaan. Als laatste plaatsen we 
de stroomkasten en de verkeerslichten terug. Na het schoonmaken van de weg, worden alle tijdelijke 
verkeersborden verwijderd en gaat de weg weer open. 

De werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Mochten er wijzigingen komen in de planning dan brengen 
wij u daarvan uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte. 

Afsluiting en omleidingsroute 

Vanaf vrijdag 1 februari 12:00 uur gaan de verkeerslichten op de kruising met de N261 uit en starten 
de voorbereidende werkzaamheden.  

Vanaf zondag 3 februari 20.00 uur tot en met zaterdag 9 februari 07.00 uur is de Europalaan tussen 
de Horst en de Provincialeweg N261 afgesloten voor alle verkeer. 

Vanaf vrijdag 8 februari 22:00 uur tot zondag 10 februari 15:00 uur vinden er werkzaamheden aan de 
verkeerslichten plaats. Dit kan enige verkeershinder veroorzaken. 

In de bijlage treft u een kaartje met de omleidingsroutes. 

 



 
 
Verkeersregelaars 
 
In het kader van veiligheid zetten we op diverse locaties verkeersregelaars in. Dit is onder andere op 
het kruispunt Tilburgseweg-Vaartstraat-Van Haestrechtstraat. En op het kruispunt Heideweg-
Bergstraat. Ook is er verkeersbegeleiding op enkele lokale oversteekplaatsen voor langzaam verkeer. 
In de bijlage ziet u waar en op welke tijden de verkeersregelaars aanwezig zijn. 

Openbaar vervoer 

Tijdens deze week vervalt de reguliere bushalte aan de N261 richting Tilburg (ter hoogte van het 
busstation in Loon op Zand). Bussen richting Tilburg worden vanaf de Europalaan en de Horst richting 
Loon op Zand gestuurd. Onderstaande locatie bij de fietsenstalling aan de Heideweg wordt gebruikt 
als tijdelijke halte. 

 

 

 
 
 
 
 

Fietsers en voetgangers komen uit de tunnel onder de N261 en kunnen veilig aan deze kant van de 
weg blijven. U kunt nu doorlopen/fietsen naar de fietsenstalling zoals hieronder te zien is: 

 

 

 

 

Arriva plaatst daar een ‘tijdelijk haltebord met de haltevertrektijden’, zodat u in ieder geval duidelijk ziet 
waar de tijdelijke halte is. Weggebruikers attenderen we nabij de tijdelijke halte via gele 
waarschuwingsborden op het feit dat er bussen rijden en halthouden op de rijbaan. 
 
Reizigers die in Kaatsheuvel gebruikmaken van halte De Horst richting Waalwijk - ‘s-Hertogenbosch 
dienen in te stappen bij de bussluis. Dit in verband met betere doorstroming van het overige verkeer 
op deze route. 
 
Meer informatie over de lijnbussen 136 – 300 – 301 – 602 – 636 kunt u vinden op website van 
Arriva:  www.arriva.nl/noordbrabant/reisinformatie/omleidingen-stremmingen.htm 
Voor bovenstaande buslijnen dient u rekening te houden met extra reistijd in verband met de 
omleidingsroute.  
 
 
 
 
 
 

http://www.arriva.nl/noordbrabant/reisinformatie/omleidingen-stremmingen.htm


 
 
Waar vindt u informatie over de werkzaamheden? 
 
U wordt op verschillende manieren op de hoogte gebracht over de stand van zaken van het project: 

- Bewoners- en ondernemersbrieven voor direct aanwonenden 

- Inloopspreekuur: u bent met al uw vragen, klachten en opmerkingen van harte welkom iedere 

woensdag tussen 15.00 uur en 16.00 uur in de keet van KWS aan de Horst bij de kruising met 

de Eftelingsestraat. 

- Op de website: www.loonopzand.nl/ snelfietsroute van de gemeente Loon op Zand staat alle 

informatie over het project 

- KWS App: Deze app is te downloaden in de app store of Google Playstore. U zoekt op 

SnelFietsRoute F261 en klikt op toevoegen aan favorieten. Zodra wij een bericht plaatsen 

ontvangt u direct de informatie via de app. 

- Socialmedia van de gemeente Loon op Zand www.facebook.com/loonopzand en 

https://twitter.com/gemeenteloz 

- Website van Arriva :  www.arriva.nl/noordbrabant/reisinformatie/omleidingen-

stremmingen.htm 

 

Tot slot 

De werkzaamheden brengen geluidshinder met zich mee. Werken zonder overlast is helaas 
onmogelijk, maar wij doen ons uiterste best om te zorgen dat omwonenden en verkeersdeelnemers zo 
min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden.  

Heeft u nog vragen? Bel gerust met de omgevingsmanager Van KWS: Monique van Kilsdonk, 
telefoonnummer: 06-29036412. Uiteraard is het ook mogelijk om te mailen: mvankilsdonk@kws.nl. 

 

Bij calamiteiten na kantooruren kunt bellen met ons calamiteitennummer 06-21193363 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Projectteam Gemeente Loon op Zand en  
Projectteam KWS Infra Roosendaal-Sas van  
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Bijlage: 
 

                    
Omleidingsroute autoverkeer, lijnbussen en                           Locaties verkeersregelaars en opstap- 
(brom-)fietsers            plaats bushalte Horst oostzijde in 
                   Kaatsheuvel 
 
Voor het autoverkeer naar de Efteling worden aparte verkeersmaatregelen geplaatst op de N261. 
Door middel van een dynamisch systeem kunnen we de verkeerssituatie real-time monitoren en 
indien nodig bijsturen. De periode van afsluiting is bewust gekozen in een minder drukke periode van 
de Efteling. 


