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Aan: College van Burgemeester en  

Wethouders Gemeente Heumen, 

 

College van Burgemeester en  

Wethouders Gemeente Mook en 

Middelaar 

 

 

 
Onderwerp: Snelfietsroute Cuijk - Nijmegen 

 

 

Malden, 13 april 2015 

 

Geachte Colleges, 
 

 

Nu de besluitvorming over de Snelfietsroute Cuijk –Nijmegen in de afrondende fase is 

beland, wil de Vereniging Bos en Kuil langs deze weg u op de hoogte stellen van de 

aanbevelingen, die onze leden op de Algemene Ledenvergadering van 26 februari jongstleden 

hebben opgesteld. 

Bos en Kuil ondersteunt het idee dat ten grondslag ligt aan de aanleg van de snelfietsroute:  

het terugdringen van het gemotoriseerde forensenverkeer in onze regio. 

Wij treden daarom de plannen vanuit een constructieve en positieve houding tegemoet.  Wel 

dient de aanleg en uitvoering van de route zodanig te zijn dat de impact op het waardevolle 

landschap van het Lierdal zo gering mogelijk is en de belangen van voetgangers en 

wandelaars in voldoende mate worden gerespecteerd. 

In dit licht hebben de leden van Bos en Kuil een aantal voorwaarden geformuleerd. 

  

Deze zijn: 

 

- Aanleggen van een half verhard wegdek. Asfalt tast het huidige, nog authentieke karakter 

van  de Kuilseweg en Bosweg ernstig aan en is daarom uit den boze.  

 

- Voetgangers en wandelaars maken momenteel veel gebruik van de Bosweg en Kuilseweg.  

De  toeristische route van Bos en Kuil ’het Ommetje” worden intensief bewandeld en maakt 

deels gebruik van de Kuilseweg. De uitvoering van de fietsroute over het tracé 

Bosweg/Kuilseweg moet zodanig zijn dat de veiligheid van wandelaars gegarandeerd blijft. 

Indien nodig dienen parallel aan het fietspad wandelpaden te worden aangelegd.  

 

-Wij gaan er van uit dat verlichting achterwege blijft. Verlichting heeft een verstorend effect 

op flora en fauna. Omdat in de begroting hiervoor geen financiële middelen beschikbaar 

gesteld, nemen wij aan u deze visie deelt en er geen verlichting wordt aangelegd.   
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-Het (doen) aanleggen van (vlecht)hagen langs de Bosweg en Kuilseweg. Langs de Bosweg 

staan momenteel ontsierende metalen hekken. Aanleg van hagen langs het traject 

Bosweg/Kuilseweg zal de belevings- en de natuurwaarde van het  Lierdal ten goede komen. 

 

- De aanleg en uitvoering van Heumense en  Mookse deel van het traject dient een eenvormig 

karakter te hebben. 

 

In de verwachting dat de Colleges de wenselijkheid van het inwilligen van deze voorwaarden 

onderschrijven, verblijven wij in afwachting van uw reactie, 

 

hoogachtend, 

 

Bestuur Vereniging Bos en Kuil, 

namens deze, 

 

 

 

dr. B J.P. Crul, secretaris 

 


