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Werkzaamheden fiets/voetgangerstunnel starten begin juni
Aannemer Dura Vermeer legt in opdracht van de gemeente Tilburg dit jaar een fiets- en voetgangerstunnel
aan onder de Ringbaan-Zuid. Deze tunnel tussen de Trouwlaan en de Stappegoorweg verbetert de
verkeersveiligheid voor de honderden voetgangers en fietsers die hier dagelijks oversteken. Voor het
autoverkeer verbetert de doorstroming, omdat voetgangers en fietsers de tunnel gebruiken en niet meer de
weg hoeven oversteken. Begin juni starten de eerste werkzaamheden. Eind 2020 is de tunnel klaar voor
gebruik.

Koningsvoorde

Nieuwe tunnel
Zwembad

Impressie bovenaanzicht nieuwe tunnel van de Trouwlaan naar de Stappegoorweg.

Het gewijzigde bestemmingsplan dat nodig is voor de aanleg van de tunnel ligt ter inzage tot 4 mei a.s. Daarna
treedt het bestemmingsplan in werking. Vervolgens wordt de omgevingsvergunning verleend en ter inzage
gelegd. De plannen zijn in te zien via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen
Planning werkzaamheden
Eind mei wordt allereerst de bouwplaats ingericht en er komen er tijdelijke inritten voor het bouwverkeer.
Aansluitend wordt de vijver voor het zwembad weggehaald.
Vervolgens start in juni de aanleg van de hoger gelegen toeritten van de fietstunnel. Er vinden
graafwerkzaamheden plaats, er komen buitenwanden en de vloer van de tunnel wordt gestort. Deze
werkzaamheden duren tot eind juli 2020. Na de bouwvak (27 juli t/m 16 augustus 2020) gaat Dura Vermeer
verder met de dieper gelegen delen.
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Tot oktober 2020 kunnen fietsers en voetgangers gewoon via de Trouwlaan van en naar Stappegoor lopen of
fietsen.
In het weekend van vrijdag 9 oktober t/m maandag 12 oktober 2020 wordt de tunnelbak geplaatst. De kruising
Ringbaan-Zuid / Stappegoorweg - Trouwlaan is dan voor een deel afgesloten. Het verkeer wordt gedurende dit
weekend omgeleid. Voor geïnteresseerden wordt er speciaal voor dit weekend een afgeschermde kijkplaats
ingericht om de werkzaamheden te bekijken.
In oktober en november wordt gewerkt aan de aansluitingen van de fietstunnel en de toeritten op de
Stappegoorweg (zuidkant). Als laatste wordt eind november de aansluiting met de Trouwlaan gemaakt
(noordkant). Vanaf november 2020 is de fietstunnel open voor voetgangers en (brom-)fietsers. Tot het einde
van het jaar wordt nog gewerkt aan de afwerking en het planten van nieuwe bomen.
Weekendafsluitingen
Om de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken wordt er gefaseerd gewerkt. Tijdens het plaatsen
van de tunnelbak en het aanpassen van de kruising is het echter onvermijdelijk om de kruising Stappegoorweg/
Ringbaan Zuid gedeeltelijk of op sommige momenten af te sluiten.
• Vrijdag 9 oktober 18:00 uur t/m maandag 12 oktober 06:00 uur
De tunnel wordt onder de Ringbaan-Zuid geplaatst. Het kruispunt Ringbaan-Zuid / Stappegoorweg is
voor een deel afgesloten, de verbinding Ringbaan-Zuid (zijde Tatraweg/Ziekenhuis) richting
Stappegoor blijft open.
• Vrijdag 27 november t/m maandag 30 november
Aanpassen kruising Stappegoorweg, Trouwlaan, Ringbaan-Zuid op nieuwe situatie. De kruising blijft
open voor verkeer, de werkzaamheden kunnen zorgen voor oponthoud op de Ringbaan-Zuid.
Vragen?
Vanwege de corona maatregelen is de informatiebijeenkomst over de werkzaamheden geannuleerd. Heeft u
vragen of wilt u extra informatie, dan kunt u contact opnemen met Christine Schouten van Dura Vermeer via
de projecttelefoon: 06 – 535 99 635.
U kunt ook een e-mail sturen naar de projectleider van Dura Vermeer, Christian Mattijssen, op
c.mattijssen@duravermeer.nl.
Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven over werkzaamheden en
ontwikkelingen in het Stappegoorgebied? De gemeente
Tilburg informeert met een digitale nieuwsbrief over de laatste
ontwikkelingen. U kunt zich voor de gratis nieuwsbrief
aanmelden via www.tilburg.nl/Stappegoor.
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