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 Datum Ons kenmerk 

 3 oktober 2022 22274 

   
 Postadres Bezoekadres 

 Postbus 90155 Stadhuisplein 130 

 5000 LH Tilburg 5038 TC Tilburg 

   
 
 
 

Plaatsing hekwerk langs losloopzone Dongense kanaaldijk 

Start werkzaamheden op maandag 24 oktober 2022 
 
Langs het Wilhelminakanaal ligt tussen Sluis III en het pad naar Reeshofweide een losloopzone voor honden. 
Deze losloopzone is niet omheind en loopt langs het fietspad. De afgelopen jaren werd het fietspad steeds 
drukker. Door loslopende honden zorgde dit soms voor gevaarlijke situaties en zelfs confrontaties. De 
gemeente heeft daarom onderzocht wat er nodig is om de situatie veiliger te maken en de losloopzone te 
behouden. Daarover is afstemming gezocht met Rijkswaterstaat die eigenaar is van de grond. Rijkswaterstaat 
heeft een vergunning gegeven voor het plaatsen van een hekwerk over het grootste deel van de losloopzone. 
Dit zorgt ervoor dat honden niet het fietspad op kunnen lopen. Het hekwerk kan echter niet over de gehele 
lengte van de losloopzone worden geplaatst. 
 
Afsluiting losloopzone 
Vanwege de toegankelijkheid voor Rijkswaterstaat en het Waterschap was het niet toegestaan om de 
losloopzone volledig af te sluiten. Aan het begin en het eind van de zone, bij het Mostheuvelpad en bij de 
inloop van de Donge is het hekwerk open. Daar  kunnen honden alsnog bij het fietspad komen. Ook het 
aanbrengen van een verhard pad is niet toegestaan. 
 
Werkzaamheden  
Het hekwerk komt op de losloopzone vanaf het Munnekeburenpad naar de Reeshofweide. Het hek wordt 
geplaatst tussen het fietspad en de bomen over een lengte van 533 meter. Onderweg wordt het hekwerk 
onderbroken bij het Mostheuvelpad en de instroom van de Donge. Het hekwerk wordt geplaatst in de week 
van 24 oktober 2022. Tijdens de werkzaamheden kan het fietspad gewoon gebruikt worden. 
 
Meer informatie 
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Janna Kuiper van de gemeente. Zij is bereikbaar via 
telefoonnummer 013 542 98 03 en per e-mail janna.kuiper@tilburg.nl.  
 


