
 
 
 
 
Aan de eigenaren/bewoners van dit pand 
 
 
 
Betreft: Start werkzaamheden Snelfietsroute F261 in de gemeente Loon op Zand 
 

 
Roosendaal, 23 november 2018 

 
Geachte eigenaar, bewoner,  
 
 
In opdracht van de gemeente Loon op Zand gaat KWS Infra Roosendaal-Sas van Gent het gedeelte 
van de Snelfietsroute op het traject van de gemeente Loon op Zand realiseren. Aanleg vindt plaats 
door de drie genoemde gemeenten en de Efteling met subsidie van de provincie Noord Brabant. 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. 
 
In de afgelopen periode hebben er al voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden op het gebied 
van bomenkap, verleggen van kabels en leidingen en diverse onderzoeken. Vanaf 3 december start 
KWS met de inrichting van het bouwterrein en de voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen 
van de fietstunnel. In deze brief leest u hier meer over. 
 
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. 
 
 
Wat gaat er gebeuren? 
 
De komende jaren leggen de gemeenten Loon op Zand, Waalwijk en Tilburg de snelfietsroute F261 
aan. KWS start begin december met de realisatie van het middengedeelte (tussen Eftelingsestraat en 
Duinlaan) van de route in de gemeente Loon op Zand. 
 
De F261 komt aan de westkant van de N261, van station Tilburg in het zuiden tot regionaal 
bedrijventerrein Haven in het noorden. De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Loon op Zand, 
Waalwijk en Tilburg slaan hiervoor de handen ineen. Met steun van de provincie leggen de 
gemeenten de F261 aan als onderdeel van een netwerk van snelfietsroutes dat de grotere plaatsen in 
de provincie met elkaar verbindt.  
Tussen Tilburg - Loon op Zand - Waalwijk komt een prettige, snelle fietsverbinding. Deze 
snelfietsroute wordt breder dan een standaardfietspad, met duidelijke rode markering en voorrang op 
het andere verkeer.  
 
Werkzaamheden KWS 
De infrastructurele werkzaamheden die KWS Infra gaat uitvoeren betreffen in grote lijnen: 
Aanbrengen van:  
 

 Fietspaden 

 Voetpaden 

 Verlegde Horst  

 Fietsverbinding over fietstunnel Duinlaan 

 Fietstunnel onder Europalaan 



 
 
 
 
 
 
Welke werkzaamheden worden op korte termijn uitgevoerd? 

Vanaf maandag 3 december 2018 starten wij met de inrichting van het bouwterrein langs de 
Europalaan en de N261. Om het werkterrein met grote transporten te kunnen bereiken wordt een in- 
en uitrit voor het werkverkeer gemaakt. Een tekening te verduidelijking: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Waarom een bouwterrein? 

Het bouwterrein is nodig om de fietstunnel, die onder de Europlaan komt, op te bouwen. De fietstunnel 
wordt op dit bouwterrein in drie delen opgebouwd. Deze delen zijn te groot om over de weg te 
vervoeren. De opbouw van de tunneldelen vindt ook plaats op dit terrein, omdat het direct naast de 
plek ligt waar de tunnel komt. De tunnel wordt in de eerste week van februari (maandag 4 tot en met 
vrijdag 8 februari 2019) rechtstreeks in de tunnelbak gehesen. Op deze manier hoeft de Europalaan 
slechts een week dicht voor alle verkeer.  
 
Om plaats te maken voor de werkzaamheden verwijderen we op donderdag 29 en vrijdag 30 
november 2018 de groenstrook op het terrein. De gehele groenstrook is vooraf onderzocht door een 
ecoloog. Deze heeft geen nesten of kwetsbare soorten gevonden, voor wie de groenstrook van 
levensbelang is.  

Start diverse werkzaamheden vanaf januari 2019 op tunnellocatie 

Vanaf 7 januari starten wij met de daadwerkelijke opbouw van de delen van de fietstunnel en zijn er 
graafwerkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen enige geluidshinder met zich meebrengen. Om 
de hinder voor de omgeving te beperken voeren wij geluidsgevoelige werkzaamheden, met 
uitzondering van de eerste week van februari, tussen 10.00 uur en 18.00 uur uit. 

Vanaf maandag 4 tot en met vrijdag 8 februari 2019 wordt de fietstunnel op zijn plaats gehesen. Deze 
hele week moeten wij veel werk verzetten en zal er continu gewerkt worden. De Europlaan is dan voor 
alle verkeer afgesloten en er geldt een omleiding. U ontvangt hierover in een later stadium meer 
informatie. 

Na 8 februari wordt de bestaande Horst tussen de Eftelingsestraat en de Europalaan verlegd richting 
de N261. Aan de kant van de N261 komt een breed fietspad dat doorloopt tot aan de Duinlaan.  

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/projecten/snelfietsroute-f261/ 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. 

- Social Media pagina van de Gemeente Loon op Zand www.facebook.com/loonopzand en 

https://twitter.com/gemeenteloz 

 

 

 

 

http://www.loonopzand.nl/projecten/snelfietsroute-f261/
http://www.facebook.com/loonopzand


 
Inloopavond  

In januari organiseren wij een inloopavond op het gemeentekantoor, Anton Pieckplein, 5171 CV 
Kaatsheuvel. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. Wij ontvangen u dan graag om uw vragen te 
beantwoorden en het project nader toe te lichten. De inloopavond start om 19.00 uur en duurt tot 
uiterlijk 21.00 uur. 

Tot slot 

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 06-40060383 

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

mailto:mvankilsdonk@kws.nl

