F629 Oosterhout-Dongen-Tilburg laatste van de negen snelfietsroutes
’s-Hertogenbosch, 17 december 2020 – De provincie Noord-Brabant en de
gemeenten Oosterhout, Dongen en Tilburg hebben afspraken gemaakt om de
snelfietsroute F629 te realiseren. Het werk aan het 16 kilometer lange traject moet
in 2022 beginnen. In 2016 heeft de provincie ingezet op het realiseren van vijf
snelfietsroutes en het maken van bindende afspraken voor vier routes voor 2021.
Met de F629-bestuursovereenkomst is de komst van de negende route net voor de
jaarwisseling een feit.
De nieuwe snelfietsroute loopt vanaf de Bouwlingstraat in Oosterhout via Dongen tot de Doctor
Deelenlaan in Tilburg, waar die aansluit op de F261 (Tilburg-Waalwijk). Het overgrote deel van het
traject ligt langs het Wilhelminakanaal. De kosten van de snelfietsroute zijn geraamd op 8,9 miljoen
euro en daaraan dragen de gemeente Oosterhout, de gemeente Tilburg en de provincie NoordBrabant bij. De afspraken over de F629 zijn gemaakt tijdens de Ontwikkeldag Hart van Brabant en
worden bekrachtigd in een bestuursovereenkomst. Provincie en gemeenten zullen samen met
betrokkenen en omwonenden de route uitwerken.
Werk uitvoeren met werkzaamheden aan provinciale weg
“De aanleg van snelfietsroutes in Brabant kan niet snel genoeg gaan. De provincie hoopt in de
toekomst nog veel vaker met gemeenten samen te werken aan nieuwe routes, om zo de blinde
vlekken op de kaart van Brabant in te tekenen”, zegt gedeputeerde Christophe van der Maat. “Ik ben
vooral blij dat we de afgelopen jaren afspraken hebben kunnen maken die leiden tot deze negen
nieuwe snelfietsroutes.”
De negen snelfietsroutes:
Tilburg - Waalwijk
Helmond - Eindhoven
Waalwijk - 's-Hertogenbosch
Tilburg - Breda
Uden - Veghel
Nistelrode - Uden
's-Hertogenbosch - Zaltbommel
Roosendaal - Bergen op Zoom
Oosterhout-Tilburg
Het F629-deel in Dongen ligt voor een groot deel op grond van Rijkswaterstaat en de kosten zijn
geraamd op 1,6 miljoen. De provincie heeft besloten om dit deel van de kosten voor haar rekening te
nemen, onder meer omdat de bezwaren tegen de provinciale weg N629 onlangs door de Raad van
State ongegrond zijn verklaard. De komende jaren wordt aan de weg gewerkt en met deze
investering kan tijdens de wegwerkzaamheden ook de snelfietsroute worden gerealiseerd.
Op een snelfietsroute krijgen fietsers zo veel mogelijk voorrang en ondervinden ze weinig hinder van
ander verkeer of obstakels. Het is een breed, comfortabel pad waar alle fietsers, van bakfiets tot ebike, gebruik van kunnen maken.
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