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Samenvatting
De verkenningsfase van dit herinrichtingsproject is in 2019 doorlopen. De mogelijkheden en wensen voor de
her in te richten openbare ruimte zijn inhoudelijk breed verkend, geanalyseerd en beoordeeld. In dit voorstel
kiezen we het schetsontwerp van de her in te richten Houtduiñaan, de aanleg van een rotonde bij de
Burgemeester Geradtslaan en de aanleg van een oversteekplaats ten zuiden van het Amaliaplein. Een robuuste
en verkeersveilig ingerichte leefomgeving wordt hiermee geborgd._____________________________________
Besluit om
1. de schetsontwerpen van de herinrichting Houtduiflaan met de aanleg van een rotonde vast te stellen
2. kennis te nemen van de beoogde procedure van het herinrichtingsproject
3. een aanvullend eenmalig krediet van g 571.000,- beschikbaar te stellen voor realisatie____________
Inleiding
Het afgelopen jaar zijn knelpunten, wensen vanuit de Commissie Ruimte en kaders vanuit disciplines ‘grijs’,
‘groen’ en ‘blauw’ in beeld gebracht. Daarna is dit vertaald in randvoorwaarden voor dit
herinrichtingsproject. Dit vormde weer de basis voor het ontwerp- en calculatieproces, dat inmiddels ook is
doorlopen. In dit voorstel stellen we de inhoudelijke voorkeursvariant van het project vast en maken we het
project mogelijk door de benodigde extra financiële middelen beschikbaar te stellen.
Beoogd effect
Te komen tot een gedragen, robuuste en verkeersveilig ingerichte leefomgeving voor de weg Houtduiflaan
in Beuningen, inclusief de aansluitingen bij de Burgemeester Van Suchtelenstraat en de Burgemeester
Geradtslaan. Ook de aanleg van een veiligere oversteekplaats voor voetgangers ten zuiden van het
Amaliaplein in het centrum van Beuningen is hierin opgenomen.
Argumenten
1.1 Uit verkenning en analyses is de meest veilige en robuuste weginrichting bepaald
In bijlage 1 staat het definitieve schetsontwerp van de Houtduiflaan. Samen met verkeerskundige
ontwerpers en verkeersadviseurs van de politie is gekeken welke inrichting het beste bijdraagt aan een
veilige verkeersafwikkeling, met behoud van robuuste doorstroming. Dit is de aanleg van vrijliggende
fietspaden aan beide zijden van de Houtduiflaan. Deze inrichting voorkomt op meerdere locaties
onverwachte fietsoversteekbewegingen en is daarmee veiliger dan een enkelzijdig tweerichtingen
fietspad. Bijkomend voordeel is dat fietsers bij de aansluiting van de Burgemeester Van Suchtelenlaan
alleen vanuit zuidelijke richting (buiten de voorrang) de weg oversteken. Deze fietsers hebben daarmee
optimaal zicht -schuin voor zich- op aankomend autoverkeer. Ook beperkt de aanleg van deze directe
fietsoversteek het huidige misbruik van het voetpad bij de cafetaria in de Houtduiflaan.
Verder voorziet het schetsontwerp uit bijlage 1 in:
« Een wegprofiel met maatvoering die voldoet aan de landelijke CROW-richtlijnen
» Behoud en aanvulling van de laanbomenstructuur en het openbaar groen
» Veilige en robuuste toegangen tot de 30km-zones door aanleg van inritconstructies

»
»

Een veilige oversteekplaats voor voetgangers nabij de ingang van speeltuin Kindervreugd
Een veilige oversteekplaats voor voetgangers nabij de ingang van zwembad De Plons en de
zuidelijke toegang van woonwijk De Hutgraaf

In bijlage 2 is het schetsontwerp te zien van de veilige oversteekplaats voor voetgangers ten zuiden
van het Amaliaplein bij het centrum van Beuningen. Dit ligt direct ten westen van de kruising
Burgemeester Geradtslaan - Fazantlaan. In de Commissie Ruime van 7 mei 2019 is verbetering van de
oversteekbaarheid op dit punt geprioriteerd als maatregel.
In de volgende paragrafen wordt inhoudelijk toegelicht waarom de variant met de aanleg van een
rotonde de voorkeur heeft.
1.2 Een rotonde is de meest herkenbare oplossing
Elke weggebruiker is bekend met de werking van een rotonde. Deze kruisingsvorm komt veel voor en
heeft haar verkeersveilige werking én doorstromingsvermogen bewezen. Bij de andere varianten is de
oplossing voor weggebruikers minder herkenbaar of duidelijk. Hierdoor kan de (voorrangs)functie van
de kruising niet goed begrepen worden. Dit kan voor onveiligheid zorgen. De Commissie Ruimte heeft
op 7 mei 2019 ook al de voorkeur uitgesproken voor de variant met de aanleg van een rotonde. In
bijlage 3 staat een visualisatie van deze voorkeursvariant.
1.3 De oversteekbaarheid is het beste geborgd vanuit alle richtingen
Zowel voor fietsers als voetgangers is er maximaal voordeel voor oversteken bij de rotonde. Dit via
zebrapaden (of een uitritconstructie) en fietsstroken in de voorrang. Bij de andere varianten is het
vooral voor fietsers die linksaf slaan lastiger om de kruising veilig en makkelijk te passeren. Ook
kunnen voetgangers in de andere varianten niet over alle zijwegen vrij doorlopen. Een visualisatie van
de variant met ‘uitbuiging’ staat in bijlage 4. De variant met ‘voorrangsbochť (richting de
Houtduiflaan) is te zien in bijlage 5.
1.4 De verkeerssnelheid wordt optimaal verlaagd
Hoewel bij de andere varianten de verkeerssnelheid ook wordt ingeperkt, gebeurt dit in die varianten
niet voor alle aankomende rijrichtingen. Alleen de variant rotonde zorgt voor goede remming van
verkeer vanuit alle richtingen. Dit zorgt ervoor dat bij een onverhoopt ongeval de ernst in de afloop
ervan in elk geval zoveel mogelijk wordt beperkt.
1.5 Geen nadelige gevolgen voor het (hoogwaardige) openbaar vervoer
Over de Burgemeester Geradtslaan loopt hoogwaardige busverbinding met in de spitsuren elke 10
minuten een bus per rijrichting. Dit zorgt voor dientsregelingsvrij gebruik van de bussen voor
Beuningse OV-reizigers. Met name de variant ‘voorrangsbochť geeft problemen voor deze
busverbinding. Op de kruising zijn dan afslaande bewegingen van grote voertuigen nodig. Dit zorgt
voor onveilige situaties met het aanwezige fietsverkeer. Dezelfde hoogwaardige busverbinding loopt
momenteel ook over vergelijkbare rotondes op de Wilhelminalaan en de Leigraaf. Ook voor
buschauffeurs is een extra rotonde dus het meest herkenbaar en bruikbaar.
1.6 Het middeneiland van de rotonde is te gebruiken voor een herkenbaar ofgroen object
De rotondevariant heeft een middeneiland waarop een groene invulling en/of kunst mogelijk is. Dit als
herkenbare, visuele doorbreking van de omliggende wegverhardingen. In een eerdere motiemarkt van
de gemeenteraad is ook de wens uitgesproken om middeneilanden van rotondes uniek vorm te geven.
2.1 De technische voorbereiding van het project en de bewonersbetrokkenheid volgt nog
Na vaststelling van de financiering start de technische uitwerking van het project. Aangezien het om
een herinrichting gaat, is er een procedure nodig voor de Wet geluidhinder (Wgh). Met de bouw van
de wijk Hutgraaf is al rekening gehouden met de komst van een grotere kruisingsvorm en een bredere
Houtduiflaan. Verder zijn er nog enkele (mogelijke/toekomstige) ontwikkelopgaven nabij de
Houtduiflaan. Deze kunnen doorgang hebben, los van de herinrichting van de weg.
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3.1 De conceptramingen van de varianten geven globaal inzicht
De varianten zijn in concept geraamd door een extern bureau. Hieruit blijkt dat de kosten van de
varianten onderling maximaal 1007o verschillen. Vanwege een nog te doorlopen aanbestedingstraject, is
er een financieringsoverzicht opgenomen in bijlage 6. Dit overzicht is niet openbaar. De ramingen zijn
actueel en houden bijvoorbeeld ook rekening met thema’s als stikstofdepositie en PFAS.
Kanttekeningen
1.1 De rotonde komt richting appartementen in woon wijk De Hutgraaf te liggen
Om de rotonde te kunnen inpassen, schuift deze op richting het nabijgelegen appartementencomplex.
Hierdoor dient extra naar de effecten hiervan gekeken te worden volgens de Wet geluidhinder. In deze
procedure moet voldaan worden aan wettelijke vereisten, dus hiermee wordt ook het belang van de
omwonenden zo goed mogelijk geborgd. De bouw van de woningen in De Hutgraaf is al vooraf met
een ruimere inpassing ontworpen. Dit vanwege de nog her in te richten Houtduiflaan en kruising.
Financiën
Een overzicht van de investeringskosten staat in bijlage 6 (niet-openbaar). De totale kosten voor het project
zijn geraamd op č 1.528.000,-. Hiervan is eerder al een deel beschikbaar gesteld, inclusief het meenemen
van de aanleg van de HWA rioolvoorziening ‘blauwe ader’.
Nu het verkennings-, ontwerp- en calculatieproces is doorlopen, is duidelijk dat er een aanvullend krediet
benodigd is voor de uitvoering van dit complete herinrichtingsproject. Voor zowel de riolering (DWA), als
voor wegonderhoud wordt werk-met-werk gemaakt. Daarnaast stellen we een benodigd aanvullend krediet
van C 571.000,- beschikbaar. Dit betekent jaarlijkse kapitaallasten van C 37.115,- die bestaan uit
afschrijvingskosten van C 14.275,- en rentelasten van C 22.840,-.
Tijdspad
In november 2019 is de Commissie Ruimte over de voortgang van dit project geïnformeerd (UI19.09019,
zie bijlage 7). Nadat in het voorjaar van 2020 de benodigde aanvullende financiering voor het
herinrichtingsproject wordt vastgesteld, start de verdere technische voorbereiding. Vanwege het
communicatietraject met stakeholders en omwonenden en de te doorlopen aanbestedingsprocedure,
verwachten we eind 2020 of in het voorjaar van 2021 met de uitvoering van het project te kunnen starten.
Duurzaamheid
De verkenning en het ontwerpproces zijn vanuit de disciplines ‘grijs’, ‘groen’ en ‘blauw’ geborgd. Er is
zoveel mogelijk behoud en aanvulling van de laanbomenstructuur en het openbaar groen. Nabij zwembad
De Plons wordt bijvoorbeeld een honingboom behouden. Hiernaast verbetert het loop- en fietscomfort door
de nieuwe vrijliggende fietspaden en veilige oversteekmogelijkheden. Via de route Houtduiflaan komen
fietsers direct op de snelle fietsroute naar Nijmegen Heijendaal (Batavierenpad Zuid). Dit draagt bij aan
verdere groei van het fietsgebruik als duurzaam vervoersmiddel. In vier jaar tijd is het fietsgebruik op deze
route al met bijna 300Zo gegroeid.
Communicatie
Afstemming met verkeeradviseurs van de politie en verkeersontwerpers heeft plaatsgevonden. Na
vaststelling van het kredietvoorstel door de gemeenteraad betrekken we in de verdere technische
uitwerking van het project ook andere stakeholders en omwonenden. Er is al contact met geïnteresseerden.
Evaluatie
n.v.t.

Bijlagen
1. Schetsontwerp herinrichting Houtduiflaan
2. Schetsontwerp oversteekplaats zuidkant Amaliaplein
3. Aanblik voorkeursvariant rotonde
4. Aanblik variant uitbuiging
5. Aanblik variant voorrangsbocht
6. Financieringsoverzicht - NIET OPENBAAR
7. Voortgangsbrief ontwerpproces aan Commissie Ruimte
8. Nagekomen bijlage 1: beantwoording vragen commissie Ruimte
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