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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 3 | september 2021 

Aan de slag  
 
In de nieuwsbrief van mei 2021 informeerden we u 
over de fasering van werkzaamheden aan de 
Houtduiflaan en de Burgemeester Geradtslaan.  
 
Aannemer bekend  
Begin juni heeft de aanbesteding plaatsgevonden. 
Boskalis heeft de aanbesteding gewonnen en gaat het 
werk dus maken.  
Per fase informeert de aannemer u over de 
afsluitingen.  
 

 
 
Vragen  
Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen of 
opmerkingen voor de aannemer? Dan kunt u contact 
opnemen met de uitvoerder op het werk, de heer Koen 
Smits, bereikbaar via 06 50 07 20 68, of per e-mail op 
koen.smits@boskalis.com. 
 
 
Start werkzaamheden  
Op maandag 6 september start Boskalis met de 
werkzaamheden aan de Houtduiflaan en de 
Burgemeester Geradtslaan. We leggen graag aan u 
uit wat er gaat gebeuren en wat dit voor u betekent. 
Let op! De planning op de volgende pagina is onder 
voorbehoud. Mocht het werk of het weer tegenvallen. 
Dan kan de planning veranderen. Op 
www.beuningen.nl/houtduiflaan is de meest actuele 
planning te vinden.  
 
Zwembad 
Het zwembad blijft altijd bereikbaar via de 

Burgemeester Geradtslaan en de Sprankel. Tijdens de werkzaamheden is het aantal beschikbare 
parkeerplaatsen beperkt. Komt u daarom zoveel mogelijk te voet, of met de fiets.  

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. Gijsbert 
Koudijs. Of bel met de gemeente via 
telefoonnummer 14 024. 

http://www.beuningen.nl/houtduiflaan
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Fase 1: Oversteek Burgemeester Geradtslaan en Sprankel  
Maandag 6 september tot en met vrijdag 17 september 2021 
 
We passen eerst de oversteek 
bij het Amaliaplein aan 
voordat we starten met de 
werkzaamheden aan de 
Houtduiflaan. Ook passen we 
de inrit van de Sprankel op de 
Burgemeester Geradtslaan 
aan. Dit om ervoor te zorgen 
dat verkeer rustig de straat in 
en uit rijdt.  
 
Omleidingen  
U kunt omrijden via de: 

• Nieuwe Pieckelaan – Lagunesingel - Wolfsbossingel – Wilhelminalaan; 
• Nieuwe Pieckelaan – Burgemeester van Suchtelenstraat – Houtduiflaan; 
• Van Heemstraweg – Haagstraat – Burgemeester Geradtslaan tot aan Emmastraat. 

 
Fase 2: Kruising Houtduiflaan/Burgemeester van Suchtelenstraat  
Maandag 20 september tot en met vrijdag 24 september 2021 
 

We pakken de kruising 
Houtduiflaan/Burgemeester van 
Suchtelenstraat aan. Daarom sluiten we de 
Kromme Dissel die dagen af. 
 
Omleidingen 
U kunt omrijden via de: 
• Nieuwe Pieckelaan – Lagunesingel – 
Wolfsbossingel – Wilhelminalaan – 
Burgemeester Geradtslaan – Houtduiflaan 
tot aan kruising/Burgemeester van 
Suchtelenstraat . 
• Van Heemstraweg – Haagstraat – 
Burgemeester Geradtslaan – Houtduiflaan 
tot aan kruising Houtduiflaan/Burgemeester 
van Suchtelenstraat. 
 
 

 
Tijdelijke uitrit  
Tijdens deze fase maken we een tijdelijke uitrit aan 
de Lange Dreef – Strekel, zodat inwoners van de 
wijken Hoeve 2 en 3 de wijk uit kunnen. 
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Fase 3: Houtduiflaan tot aan Kindervreugd 
Woensdag 22 september tot en met vrijdag 26 november 2021 

 
We pakken de Houtduiflaan aan tot aan Kindervreugd. Direct 
omwonenden kunnen lastiger bij hun huis komen met de auto. De 
woningen blijven wel altijd te voet of per fiets bereikbaar. 
 
Omleidingen 
U kunt omrijden via de:  
• Nieuwe Pieckelaan – Lagunesingel – Wolfsbossingel  
– Wilhelminalaan; 
• Van Heemstraweg – Haagstraat – Burgemeester Geradtslaan 
– Sprankel (bestemmingsverkeer).  
 
 
 
 
 
 

 
Fase 4: Rotonde Burgemeester Geradtslaan  
Donderdag 14 oktober tot en met donderdag 
23 december 2021 
 
Als laatste leggen we de rotonde op de 
Burgemeester Geradtslaan aan.  
 
Omleidingen 
U kunt omrijden via de:  

• Nieuwe Pieckelaan – Lagunesingel – 
Wolfsbossingel – Wilhelminalaan – 
Burgemeester Geradtslaan tot aan 
kruising Houtduiflaan;   

• Nieuwe Pieckelaan – Burgemeester 
van Suchtelenstraat – Houtduiflaan 
tot aan kruising Burgemeester 
Geradtslaan (vanaf 27 november); 

• Van Heemstraweg – Haagstraat – 
Burgemeester Geradtslaan  tot aan 
kruising Houtduiflaan. 

 
Afronding 
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.  
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Busomleidingen  
Van maandag 6 september tot en met vrijdag 17 
september rijden bus 5 en bus 565 niet over de 
Burgemeester Geradtslaan.  
 
• Lijn 5 bestemming Beuningen en bestemming 
Groesbeek  
Lijn 5 rijdt via de Van Heemstraweg/Wilhelminalaan.  
De haltes op de Haagstraat, Lavendelstraat en Beuningen 
centrum komen tijdelijk te vervallen.  
U kunt op- en/of uitstappen bij het gemeentehuis, de kerk 
in Beuningen of de tijdelijke halte Wilhelminalaan ter 
hoogte van Marskramer. 
 
• Lijn 565 bestemming Beuningen en bestemming 
Wijchen  
Lijn 565 rijdt via de Van Heemstraweg/Wilhelminalaan  
De haltes op het Beatrixplein en Beuningen centrum 
vervallen.  
U kunt op- en/of uitstappen bij de kerk in Beuningen of de 
tijdelijke halte Wilhelminalaan ter hoogte van Marskramer.  
 
Ook tijdens de uitvoering van fase 4 worden bussen 
omgeleid. Hierover ontvangt u later meer informatie. 
 
Vrachtverbod 
Tijdens fases 2 tot en met 4 (van 20 september tot en met 
23 december) is er een vrachtverbod voor de straten 
Burgemeester van Suchtelenstraat, Linde, Lindestraat en 
Verbindingsweg.  

 
Wat betekent het vrachtverbod?  
Van 20 september tot en met 23 december 2021 mogen er geen vrachtwagens in deze straten rijden. 
Denk aan ook aan verhuiswagens. Vrachtwagens rijden in deze periode om van de Nieuwe Pieckelaan – 
Lagunesingel – Wolfsbossingel – Wilhelminalaan.  
 
Ontheffing aanvragen  
Moet er in deze periode toch een vrachtwagen in uw straat komen, omdat u bijvoorbeeld gaat verhuizen? 
Dan kunt u een ontheffing aanvragen,  
Dat doet u door een e-mail te sturen naar verkeer@beuningen.nl twee weken voordat de vrachtwagen 
door de straat moet. Geef daarbij aan (als dit bekend is):  

• Wat het kenteken van het voertuig is 
• Hoe het voertuig eruit ziet 
• Datum wanneer de vrachtwagen komt 

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.

 

Parkeren en aanbieden 
afvalcontainer 
Direct aanwonenden kunnen tijdens de 
werkzaamheden niet altijd met hun auto aan 
huis komen. We vragen u om uw auto in deze 
periode op een andere plek in de wijk te 
parkeren. 
 
Tijdens de werkzaamheden kunt uw 
afvalcontainer gewoon aan de straat zetten. 
Aannemer Boskalis zorgt ervoor dat deze op 
een centrale plaats komt te staan en na het 
leegmaken weer terug geplaatst wordt. 
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