
 

Memo 
Zaak : Toelichting Snelfietsroute Tilburg-Breda 

Zaaknummer : 283341 

Wij verzoeken u om bij communicatie rondom deze aanvraag het zaaknummer 283341  te vermelden. 
 

 
 
Wat is een snelfietsroute? 
Een snelfietsroute is een snelle verbindingsweg voor fietsers. Deze fietsverbinding loopt in het meest 
ideale geval als een rechte lijn tussen twee economische centra, dat kunnen de steden zijn, maar ook 
andere brandpunten van activiteit, zoals scholen, bedrijventerreinen of bijvoorbeeld de Efteling. 
Verschillende snelfietsroutes samen vormen een netwerk, waarmee (boven)regionaal fietsverkeer 
gestimuleerd wordt. 
De doelgroep voor snelfietsroutes is primair het functionele fietsverkeer, dat wil zeggen mensen die op 
weg zijn naar het werk, naar school of naar zakelijke afspraken. Ook fietskoeriers rekenen we tot deze 
groep. Voor deze mensen zijn korte en betrouwbare reistijden vaak belangrijk. Recreatieve fietsers 
zijn natuurlijk ook van harte welkom op de snelfietsroute. Verschillen in de rijsnelheid van 
verschillende gebruikers hoeven niet tot problemen te leiden, omdat er voldoende capaciteit is. 
Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van snorders. Brommers met snelheden boven de 40 km/h zijn 
in principe niet welkom. 
 
Uitvoering 
De snelfietsroute zit ruim in zijn jasje. De snelfietsroute behoeft niet overal even breed te zijn. De 
breedte is afhankelijk van de verwachte drukte en eventueel de mogelijkheden ter plaatse. Gepoogd 
wordt om een minimale breedte van 2,6 meter voor één rijrichting en 4,2 meter voor een snelfietsroute 
met twee rijrichtingen te creëren. Over kortere stukken kan hier dus vanaf gewezen worden. Wanneer 
er ook woningen ontsloten dienen te worden kan er gekozen worden voor een zogenaamde 
fietsstraat. In deze fietsstraat is de auto te gast en is de fietser de hoofdgebruiker.  
Het aantal bochten is minimaal. Bovendien zijn er geen paaltjes, verhoogde middenbermen of andere 
obstakels te vinden in die bocht.  
Kruisingen worden zoveel mogelijk vermeden. Wanneer het kruisen van andere verkeer onvermijdelijk 
is, geldt voor de snelfietsroute de voorrangsregel. De snelfietsroute dient in principe dus voorrang te 
krijgen. 
 
Goede verlichting maakt het mogelijk om in de late avond of tijdens de wintermaanden het fietspad 
probleemloos te kunnen gebruiken. Het draagt tevens bij aan (het gevoel van) sociale veiligheid. De 
verharding is van hoogwaardig asfalt. Klinkers zijn onvoldoende. Deze verminderen het comfort en 
kosten de fietser onnodig veel extra energie. Het oppervlak is egaal. Dat wil zeggen vrij van 
opgroeiende boomwortels, gaten en putdeksels.  
 
De snelfietsroute is eenvoudig te herkennen als fietsweg en vormt ook een geheel. Dit dankzij de 
bovenstaande ontwerpeisen, kenmerkend design, maar ook dankzij verdere informatievoorziening 
langs de weg. De snelfietsroute is geen samenraapsel van aan elkaar geplakte weggetjes. Het gaat 
om een doorlopende verbinding, herkenbaar van begin tot eind. 
 
Aan het einde van deze memo zijn enkele sfeerbeelden toegevoegd.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

   
 

Participatie uit het verleden 
In opdracht van de gemeenten Tilburg, Breda, Oosterhout en Gilze en Rijen is in 2017 een 
verkennende studie uitgevoerd naar een fietsverbinding met snelfietsroutekwaliteit tussen Breda en 
Tilburg. De voorlopige werknaam is F58 Tilburg-Breda.  
In de eerste helft van 2017 lag de focus van het onderzoek op het in beeld brengen van de 
fietspotentie en het onderzoeken van meerdere mogelijke tracés, zowel wat betreft de benodigde 
maatregelen als de globale kosten voor een snelfietsroute. De diverse tracés zijn zowel ambtelijk als 
bestuurlijk besproken waarbij in de zomer van 2017 een voorkeurstracé is benoemd, met daarbij 
specifieke aandachtspunten voor vervolgonderzoek. Ook hebben er enkele bijeenkomsten met 
maatschappelijke organisaties (Fietsersbond, Staatsbosbeheer, Buurtpreventie Dorst, Avans 
Hogeschool) plaatsgevonden. 
In de tweede helft van 2017 is het voorkeurstracé verder onderzocht, waarbij de routing van enkele 
tracédelen veranderd is. Daarnaast zijn de schetsontwerpen en de kostenramingen met de betrokken 
gemeenten en provincie verder uitgewerkt en afgestemd. Daarnaast is een veiligheidsanalyse i.v.m. 
de spoorwegveiligheid uitgevoerd door een door ProRial erkend bureau.  
 
In 2018 heeft dit geresulteerd in een door de vier gemeenten en de provincie ondertekende 
bestuursovereenkomst. Hierin zijn onder andere afspraken gemaakt over tracé, ontwerp, planning en 
financiering.  
 
In de bestuursovereenkomst is bijvoorbeeld vastgelegd wat het begin en het einde is van het tracé in 
Dorst. Ook is er uit de verkenning een voorkeurstracé opgenomen. Anders dan bij het begin- en 
eindpunt ligt de route in Dorst niet vast en hebben we als gemeente de mogelijkheid om daarvan af te 
wijken. Daarom vragen we op dit punt input van de bewoners van Dorst. Het voorkeurstracé komt 
vanuit Rijen ten noorden van de N282 als tweerichtingsfietspad Dorst binnen en verlaat Dorst aan de 
zuidelijke paralelweg langs de N282 nabij de Akkerstraat. Van daaruit loopt de snelfietsroute als 
tweerichtings fietspad aan de zuidzijde van de Rijksweg naar Breda. Inmiddels zijn de gemeente 
Breda en Rijen al gestart met de uitvoering van hun deel van het tracé.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

   

   
 

Sfeerbeelden snelfietsroute  
 

 
Fietspad twee richtingen 

 
Voorbeeld fietsstraat 

 
Voorbeeld voorrang fietsers 

 
 
 


