Transcript
Officiële aftrap snelle fietsroute –’s-Hertogenbosch-Zaltbommel F2
De video geeft een beeld van de snelle fietsroute tussen Zaltbommel en ’sHertogenbosch. We laten zien dat er bestuurlijk draagvlak is (iedereen zet zijn
handtekening op de samenwerkingsovereenkomst) waarna de voorbereidingen voor de
uitvoeringen van start kunnen gaan.

De gemeenten Zaltbommel, Maasdriel en ’s-Hertogenbosch en de provincies Gelderland en
Noord-Brabant ontwikkelen samen met de fietsersbond een snelle fietsroute tussen
Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch. De snelle fietsroute verbindt de treinstations van beide
plaatsen. De route gaat langs de westkant van de A2 en over de Maas bij Hedel.
Zo kun je snel van Zaltbommel naar ’s-Hertogenbosch fietsen en de auto te laten staan. Dit
vermindert de filedruk op de A2 op dit traject en het is beter voor het milieu.
Het wordt een breed fietspad waar fietsers voorrang hebben, zonder obstakels
- Je kunt dus lekker doorfietsen
- Er is ruimte om naast elkaar te fietsen
- Én om in te halen
- Fietsen is gezond!
Wat zien we op de video?
Een fietskoerier fietst met de samenwerkingsovereenkomst in de bakfiets over het
toekomstige tracé van de ene gemeente naar de andere. En laat de wethouders en
gedeputeerden hun handtekening zetten.
Onderweg ziet de kijker door de ogen van de fietskoerier ook herkenningspunten langs de
route.
Herkenningspunten langs de route
- Station ‘s- Hertogenbosch
- Chauffeurscafé Treurenburg
- Brug bij Hedel en de maas
- Bomen op de oude Rijksweg Hedel
- Parkeerplaats de Luchte
- Zaltbommel: Uitzicht op file A2 die je voorbij racet
- Station Zaltbommel
Welke bestuurders?
Gedeputeerde Gelderland, Christianne van der Wal
Wethouder Zaltbommel, Willem Posthouwer
Wethouder Maasdriel, Jan-Hein de Vreede
Wethouder ’s Hertogenbosch, Ufuk Kâhya
Gedeputeerde Brabant, Christophe van der Maat

De handtekeningen zijn gezet. Nu kunnen we van start!
In 2020 starten de drie gemeenten met de uitvoering. In 2022 legt Provincie Gelderland de
tunnel aan onder de N322 Gameren – Rossum ter hoogte van de Van Heemstraweg bij
Zaltbommel. Dit is het laatste uit te voeren onderdeel van de route.

