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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 | december 2021 

Houtduiflaan bijna klaar, 
werkzaamheden naar 
rotonde 2022   
 
In de nieuwsbrief van september 2021 informeerden 
we u over de fases van de werkzaamheden aan de 
Houtduiflaan en de Burgemeester Geradtslaan. De 
werkzaamheden zijn vertraagd. Dat is natuurlijk heel 
vervelend. In deze brief vertellen we meer over de 
situatie en wat dit voor u betekent.  
 
Wat hebben we tot nu toe gedaan?  
Op maandag 6 september startten we met de 
werkzaamheden.  
 
• De oversteek bij het Amaliaplein is aangepast. 
• De inrit van de Sprankel op de Burgemeester 
Geradtslaan pasten we aan. Dit om ervoor te zorgen 
dat verkeer rustig de straat in en uit rijdt.   
• De kruising bij de Houtduiflaan/Burgemeester 
van Suchtelenstraat en de Houtduiflaan zijn 
aangepast.  
 
Uitloop werkzaamheden Houtduiflaan 
Het werk aan de straat was voor KPN, Liander en 
Vitens reden om aanpassingen aan hun leidingen te 
doen. Helaas liepen de werkzaamheden in de 
Houtduiflaan uit. Als gevolg van de coronacrisis zijn 
bouwmaterialen schaars en hebben bouwbedrijven 
problemen met personeel.  
 
Wat betekent dit voor de planning? 
De Houtduiflaan is bijna klaar en opent voor de kerst.  
 
 
 

Herinrichting Houtduiflaan  
 
In 2021 richten we de Houtduiflaan in 
Beuningen opnieuw in. Op de kruising met de 
Burgemeester Geradtslaan maken we in 2022 
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. 
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Wat betekent dit voor u?  
U rijdt tot aan de kerst nog om via de:   

• Nieuwe Pieckelaan – Lagunesingel – 
Wolfsbossingel – Wilhelminalaan; 

• Van Heemstraweg – Haagstraat – Burgemeester 
Geradtslaan – Sprankel (bestemmingsverkeer).  

 
We begrijpen dat de langere afsluiting bij u in de straat 
vervelend is. We proberen de overlast zo beperkt 
mogelijk te houden, maar kunnen overlast helaas niet 
helemaal voorkomen.  
We merken dat bewoners door het werkveld lopen. Dit 
is niet de bedoeling, want dit is gevaarlijk. U kunt 
bijvoorbeeld vallen. Ook kan personeel, dat aan het 
werk is, u niet zien. We willen u daarom vragen om de 
werkzaamheden heen te lopen. 
 
Rotonde Houtduiflaan - Burgemeester Geradtslaan 
Doordat de werkzaamheden in de Houtduiflaan uitlopen, 
gaan de werkzaamheden aan de rotonde op de kruising 
van de Houtduiflaan met de Burgemeester Geradtslaan 
later van start. Deze werkzaamheden gaan we begin 
2022 uitvoeren. Op deze manier zijn de Houtduiflaan en 
de Burgemeester Geradtslaan wel tijdens de feestdagen 
te bereiken.  

• In de week van 24 januari sluiten we de kruising 
Houtduiflaan – Burgemeester Geradtslaan af. 

• Nadat de weg is opengebroken, passen Liander 
en Vitens hun leidingen aan.  

• De werkzaamheden duren tot en met 29 april 2022.  
• We informeren u in een volgende nieuwsbrief over de omleiding.  

 
De planning voor de rotonde Houtduiflaan – Burgemeester Geradtslaan is onder voorbehoud. Met name 
de werkzaamheden van de Liander en Vitens zijn afhankelijk van het weer. Mocht het werk of het weer 
tegenvallen, dan verandert de planning. De meest actuele informatie delen we met u op 
www.beuningen.nl/houtduiflaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Archeologen doen opgravingen. Door hen zijn 87 sporen gevonden, variërend van oude greppels, waterputten en 
erfafscheidingen. De vondsten komen uit de late middeleeuwen. 

Hondenuitlaatveld tijdelijke 
parkeerplaats bezoekers zwembad 
De Plons 
 
We gebruiken het hondenuitlaatveld als 
tijdelijke parkeerplaats voor bezoekers van 
zwembad De Plons. Door de 
werkzaamheden aan de Houtduiflaan is de 
parkeerdruk in de wijk De Hutgraaf groter. 
Om de parkeerdruk wat te verminderen 
hebben we het hondenuitlaatveld als 
tijdelijke parkeerplaats ingericht.  
 
We kozen voor tijdelijke parkeerplaatsen op 
het hondenuitlaatveld, omdat dit het enige 
terrein in de buurt is dat hiervoor geschikt is.  
 
Heeft u een hond? Dan kunt u uw hond 
uitlaten op de hondenravotplaats de 
Reekstraat en Nieuwe Pieckelaan, de 
Verlengde Reekstraat of de hoek 
Annemoonstraat/Begoniastraat. 
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Samen regenpijpen afkoppelen  
 
Het klimaat verandert. Daardoor hebben we vaker te 
maken met periode van droogte, maar ook met flinke 
hoosbuien. Het regenwater komt voor een groot deel 
in het riool terecht. Het riool kan overbelast raken met 
als gevolg: straten die blank staan. Daar kunnen we 
met elkaar wat aan doen: de regenpijpen afkoppelen 
van het riool!  
 
Binnenkort krijgt u van ons meer informatie over het 
afkoppelen van uw regenpijp.  
 
 
 
 
 
 

 

Vrachtverbod 
 
Tot het einde van de werkzaamheden is er 
een vrachtverbod voor de straten 
Burgemeester van Suchtelenstraat, Linde, 
Lindestraat en Verbindingsweg.  
 
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 

Zwembad 
Het zwembad blijft altijd bereikbaar via de Burgemeester Geradtslaan en de Sprankel. Tijdens de 
werkzaamheden is het aantal beschikbare parkeerplaatsen beperkt. We vragen iedereen om met de 
fiets of te voet te komen. Willen mensen toch de auto parkeren? Dan kan dat op de tijdelijke 
parkeerplaats bij het hondenuitlaadveldje. 
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