
Waalwijk werkt…

…aan
Blyde Incomstelaan
(in combinatie met Groenewoudlaan)



Agenda

• Even voorstellen

• Over de Blyde Incomstelaan

• Onze uitgangspunten

• Onze uitdaging

• Ons plan

• Ons voorstel

• Gebruik gemeentegronden

• Pauze

• Jullie vragen en reacties

• Hoe nu verder



Even voorstellen

• Barry Schrijver 

• Rob Cox

• Joop van Meel

• Erwin Happel

• Yildiz Tamer

• Afke Haack

• Eva Schouten



Over de Blyde Incomstelaan

• Is een belangrijke weg voor het gebied met een 

doorstroomfunctie waar ook langs gewoond wordt.

• Is onderdeel van het lokale primaire hoofdfietsnetwerk én het 

bestaande regionale fietsnetwerk

• Het verkeer kan nu snel (50 km) maar niet veilig doorstromen

• Er is geen veilige doorgaande fietsverbinding tussen de 

vrijliggende fietspaden langs Mozartlaan en Akkerlaan.

• De weg is verouderd



Onze uitgangspunten

De verkeersveiligheid verbeteren door het autoverkeer en 

fietsers te scheiden!

Maar ook:

• 10% meer groen aanbrengen

• Zoveel mogelijk regenwater vasthouden

• Groeiomstandigheden voor monumentale bomenrij verbeteren

• Breedte van inritten gelijktrekken

• De uitgangspunten van het in gebruik hebben van 

gemeentegronden gelijktrekken

• Uitstraling van de straat verbeteren



Onze uitdaging

• Onvoldoende ruimte voor een vrijliggend fietspad!

• Beperkte mogelijkheden om water vast te houden



Ons plan

Een fietsstraat in de parallelweg Blyde Incomstelaan!

Dit is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop tevens auto's zijn 

toegestaan. Dit autogebruik wordt echter beperkt door het karakter en de 

inrichting van de fietsstraat. Ze zijn te gast en mogen niet inhalen! De snelheid 

mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.

Heel veilig dus en het sluit goed aan op de netwerken van fietspaden.



Huidige situatie



Profiel huidige situatie



Ons voorstel – Nieuwe situatie



Ons voorstel – Impressie nieuwe situatie



Gebruik gemeentegronden

• Sinds 2017 is het gebruik van gemeentegrond gekoppeld aan 
IUP

• Doel is om het gebruik van gemeentegronden voor iedereen 
gelijk te trekken

Mogelijkheden voor de bewoners

• Kopen € 70 per m² excl. notaris/kadasterkosten
• Huren
• Terug naar de gemeente 



Pauze



Hoe nu verder

• Informatieavond bespreken met projectteam

• Terugkoppeling en toelichting aan alle inwoners van Blyde

Incomstelaan

• Inwoners meenemen in plannen herinrichting Blyde

Incomstelaan en Groenewoudlaan

• Start werkzaamheden



…Waalwijk werkt


