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Nieuwsbrief Houtduiflaan   
Met deze nieuwsbrief informeert de gemeente Beuningen u over de ontwikkelingen van de herinrichting 
van de Houtduiflaan en de rotonde Houtduiflaan – Burgemeester Geradtslaan. 
 
 Editie 2 | mei 2021 

Waar staan we nu?   
 
Ontwerp 
In maart 2020 stelde de gemeenteraad van 
Beuningen de ontwerpkeuze en de ontwerpschetsen 
voor de Houtduiflaan en de rotonde Houtduiflaan – 
Burgemeester Geradtslaan vast. In september en 
oktober 2020 konden inwoners van de gemeente 
Beuningen reageren op de eerste ontwerpen van de 
weg.  
 
Alle reacties verzamelden we. We bekeken welke 
reacties we mee konden nemen in het ontwerp. Zo 
pasten we onder andere de oversteekvoorziening bij 
de Van Suchtelenstraat aan. Ook hebben we het 
fietspad aan de oostkant van de Houtduiflaan wat 
opgeschoven. 
 
Het definitieve ontwerp is te vinden op de website 
www.beuningen.nl/houtduiflaan.  
 
Iedereen die een reactie gaf, kreeg van ons bericht. 
De reacties met antwoorden verwerkten we ook in de 
vragenlijst. Deze is te vinden op: 
www.beuningen.nl/houtduiflaan onder het kopje 
‘Veelgestelde vragen’.  
 
Aanbesteding  
Op dit moment wordt het werk aanbesteed. Dit 
betekent dat we offertes opvroegen bij een aantal 
aannemers die de werkzaamheden kunnen gaan 
uitvoeren. Begin juni verwachten we de opdracht 
definitief te kunnen geven aan de aannemer met de 
beste inschrijving.  
 
Start werkzaamheden  
Na de zomervakantie (week 34) starten we met de 
werkzaamheden aan de Houtduiflaan en de 
Burgemeester Geradtslaan. Daarom sluiten we de 
Houtduiflaan af. De afsluiting duurt tot januari 
volgend jaar.  
 

 
  

Herinrichting Houtduiflaan  
 
In 2021 richten we de Houtduiflaan in 
Beuningen opnieuw in. Op de kruising met de 
Burgemeester Geradtslaan maken we een 
rotonde. 
 
Wat gaat er ook alweer gebeuren?  
De werkzaamheden bestaan uit: 

• De aanleg van een rotonde op de 
kruising Houtduiflaan – Burgemeester 
Geradtslaan. 

• Het vernieuwen van het asfalt van de 
Houtduiflaan en de aanleg van een 
aantal verhoogde oversteekplaatsen. 

• De aanleg van een aantal 
inritconstructies (doorlopende 
voetpaden) op Sprankel, Dartel en 
Fazantlaan/Burgemeester 
Geradtslaan. 

• De aanleg van vrijliggende fietspaden 
op de Houtduiflaan en een goede 
aansluiting op de snelfietsroute naar 
Nijmegen.  

• Het verbeteren van het onderliggende 
rioolstelstel en de afvoer van 
regenwater. 

• Het vervangen en aanpassen van het 
groen in de straat. De grote platanen 
laten we graag zoveel mogelijk staan.  

 
Vragen?  
Op www.beuningen.nl/houtduiflaan vindt u 
meer informatie. Vragen kunt u ook stellen 
door een e-mail te sturen naar 
gemeente@beuningen.nl t.a.v. Arjen van 
Beek. Of bel met de gemeente via 14 024. 
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Werken in fases  
We passen eerst de oversteek bij het Amaliaplein aan voordat we starten met de werkzaamheden aan 
de Houtduiflaan. Ook passen we de aansluiting van de Sprankel op de Burgemeester Geradtslaan aan.  
 
Houtduiflaan 
We zorgen ervoor dat de woningen aan de Houtduiflaan en de omgeving zoveel mogelijk bereikbaar 
blijven. Het zwembad blijft altijd bereikbaar. Daarom werken we in fases:  

1. Kruising Houtduiflaan/Burgemeester van Suchtelenstraat  
Eerst pakken we de kruising Houtduiflaan/Burgemeester van Suchtelenstraat aan. Daarom 
sluiten we de Kromme Dissel een paar dagen af. Het verkeer leiden we om.  

2. Aanpak Houtduiflaan tot aan Kindervreugd 
Daarna pakken we de rest van de Houtduiflaan aan tot aan Kindervreugd. U kunt in deze periode 
lastiger bij uw huis komen met de auto. Uw woning blijft wel altijd te voet of per fiets bereikbaar. 
Verkeer leiden we om via de Sprankel.   

3. Rotonde Burgemeester Geradtslaan 
Als laatste leggen we de rotonde op de Burgemeester Geradtslaan aan.

 
Nadat de rotonde af is, gaan de Houtduiflaan en de Burgemeester Geradtslaan weer open. Het 
aanplanten van het groen doen we in het plantseizoen van 2022.  
 
Planning 
Nadat de aannemer bekend 
is, gaat de aannemer 
uitvoeringsplannen maken. 
Als deze plannen af zijn, 
kunnen we meer informatie 
geven over de precieze 
planning. Ook informeren we 
u over waar u kunt parkeren, 
hoe het zit met de 
hulpdiensten en het 
aanbieden van de kliko. We 
informeren u hierover via 
deze nieuwsbrief.  
 
Uw huis laten 
controleren  
Voordat de werkzaamheden 
beginnen, kunnen direct 
aanwonenden hun woning 
laten onderzoeken op 
bestaande gebreken en 
schade. Mocht er door het 
werk schade aan uw huis 
ontstaan, dan helpt deze 
opname om de schade goed 
af te handelen.  
 
Om achteraf discussie te 
voorkomen is het dus 
verstandig om uw huis te 
laten controleren. Voor de 
start van de werkzaamheden 
benadert de aannemer u.   
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Nieuwsbrief 2 Herinrichting Houtduiflaan  

Nieuwsbrief liever digitaal ontvangen?  
Wilt u de informatie over de herinrichting van de Houtduiflaan liever digitaal ontvangen? Dat kan! Geef 
uw e-mailadres aan ons door via gemeente@beuningen.nl met vermelding “Nieuwsbrief herinrichting 
Houtduiflaan’. Geef daarbij ook aan wat uw straatnaam en huisnummer is. Dan halen wij u van de lijst af 
waar we de papieren (nieuws)brieven naartoe sturen.

Afkoppelen van het 
regenwater. Doet u mee?
Schoon water is schaars en kostbaar. Toch laten we 
veel schoon regenwater in het riool verdwijnen. Om 
dit te voorkomen kunt u het regenwater afkoppelen. 
Wat `afkoppelen´ precies is leest u hieronder.  
 
Wat is afkoppelen? 
Vaak wordt regenwater samen met het afvalwater 
van huishoudens en bedrijven via het riool afgevoerd 
naar de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Dit is zonde, 
want regenwater is relatief schoon en hoeft niet te 
worden gezuiverd. Het regenwater in de grond laten 
zakken noemen we afkoppelen. De woningen van de 
Hutgraaf I en CPO Patrijslaan zijn al afgekoppeld.  
 
Waarom regenwater afkoppelen? 
• Wateroverlast 
Ons klimaat verandert en dit heeft gevolgen voor 
onze waterhuishouding. Zo wordt het weer 
bijvoorbeeld extremer met korte maar hevige 
regenbuien. Een goede afvoer van het regenwater is 
dus belangrijk.  
 
• Waterkwaliteit 
De riolen raken bij hevige buien vaak overbelast. Om 
te voorkomen dat het rioolwater in de straten loopt, 

zijn in het riool 'overstorten' aangebracht. Door deze openingen kan het teveel aan water overstorten in 
een vijver, kanaal of sloot. Bij zware buien loopt dit regenwater, vermengd met het vieze rioolwater, dan 
zo de sloten en vijvers in. Dit kan vissterfte en stank tot gevolg hebben. 
 
• Grondwaterpeil 
We pompen in Nederland grote hoeveelheden grondwater op voor ons drinkwater en het water geven 
van bijvoorbeeld gewassen. Hierdoor zakt het grondwaterpeil snel. Vanwege de vele verhardingen in 
ons land krijgt het regenwater ook niet meer de kans opnieuw de bodem in te dringen, omdat het 
regenwater snel afgevoerd wordt via de zee, rivier, sloten etc. Regenwater afkoppelen en in de bodem 
laten trekken, helpt de verdroging van de natuur voorkomen. 
 
• Efficiënte zuivering 
Door het riool wordt het afvalwater van huishoudens en bedrijven naar de rioolwaterzuivering vervoerd. 
Bij regen komt daar ook het water van de daken, straten en pleinen bij. Dit relatief schone water 

Werkzaamheden Liander en Vitens  
 
Het werk aan de straat is voor KPN, Liander 
en Vitens aanleiding om ook werkzaamheden 
te doen. Leidingen, die aangelegd zijn bij de 
bouw van de wijk, zijn kwetsbaar omdat ze 
daar al zo lang liggen. Deze leidingen worden 
vervangen.  
 
Werkzaamheden  
KPN heeft onlangs al een oude kabel 
verwijderd. Zoals het er nu naar uitziet, 
starten Liander en Vitens in de week van 31 
mei met de werkzaamheden. Zij hebben 
ongeveer 15 weken nodig (als het weer mee 
zit). Bij het werk wordt de stoep 
opengebroken, zijn er soms 
wegversmallingen en bij Kindervreugd komt 
een bouwput. Deze bouwput wordt afgesloten 
met bouwhekken. U ontvangt over de 
werkzaamheden nog een brief van Liander 
en Vitens. 
 
Doordat ook Liander en Vitens 
werkzaamheden doen, wordt alles in één 
aangepakt en heeft u maar één keer overlast.  
 
Informatie 
Liander en Vitens informeren u per brief over 
de werkzaamheden.  
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vermengt zich met het afvalwater waardoor de zuivering veel meer water moet zuiveren. En dat terwijl 
het regenwater helemaal niet gezuiverd hoeft te worden. 
 
Wat kunt u zelf doen?  
In uw voortuin 
In de Houtduiflaan wordt een regenwaterriool aangelegd. Dat 
betekent dat aanwonenden hun regenwater kunnen 
afkoppelen. Hier is de meest voor de hand liggende 
oplossing het (bovengronds) afvoeren van hemelwater naar 
de openbare ruimte. Dit kan bijvoorbeeld door een goot aan 
te leggen naar het trottoir. 
 
In uw achtertuin 
Ook als u geen regenwaterriool in de straat hebt, kunt u het 
regenwater afkoppelen. Dat doet u door het water in uw tuin 
te laten wegzakken. Dit kan op verschillende manieren. 
Hieronder staat een aantal eenvoudige oplossingen 
beschreven die bovendien op een leuke manier in uw tuin kunnen worden verwerkt.  

 
• Altijd al een mooie vijver in uw tuin willen hebben? Dan is misschien nu het moment aangebroken 

om dit gecombineerd met een infiltratievoorziening te verwezenlijken. Denk bijvoorbeeld aan een met 
worteldoek omgeven grindkoffer of een infiltratiekrat.  

• Regentonnen zijn er in allerlei soorten en maten. Het opgevangen regenwater kunt u bijvoorbeeld 
gebruiken om de planten water te geven.  

• Er zijn vele speelse manieren om het water uiteindelijk in de bodem te laten wegzakken. Het 
gebruiken van waterschalen is een aanvulling voor bijna iedere tuin. 

 
Operatie Steenbreek 
Wilt u meer weten over afkoppelen of het vergroenen van uw tuin? Kijk dan eens op: 
www.dijkmagazijnbeuningen.nl/steenbreek. Het Dijkmagazijn en de gemeente Beuningen werken samen 
aan Operatie Steenbreek om inwoners te stimuleren hun tuin te vergroenen.   
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