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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 5 | maart 2022 

Werkzaamheden 
rotonde starten    
 
In een brief in januari lieten we aan u weten dat de 
werkzaamheden aan de nieuwe rotonde op de 
kruising Houtduiflaan – Burgemeester Geradtslaan 
nog niet van start konden gaan. Inmiddels staan de 
seinen op groen en kunnen we dan toch eindelijk aan 
de slag. In deze nieuwsbrief leest u wat dit voor u 
betekent.  
 
Wat gaat er gebeuren?  
Op maandag 28 maart breken we de kruising 
Houtduiflaan – Burgemeester Geradtslaan open. 
Daarna passen de nutsbedrijven (Liander, Vitens en 
KPN) hun leidingen aan en leggen we het nieuwe riool 
aan.  Vervolgens gaat de aannemer verder met de 
aanleg van de rotonde. De laatste stap die de 
aannemer zet is het asfalteren van de rotonde.  

In de week van 21 maart zijn er alvast een aantal 
voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen 
van omleidingsroutes en het voorbereiden van de 
werkzaamheden. Er is niet veel overlast.  
 
 

 
 

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.  

De Houtduiflaan is inmiddels klaar. Alleen de 
bovenste asfaltlaag wordt nog aangebracht.  
 
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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Asfalteren Houtduiflaan  
In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat we nog een laatste asfaltlaag aan moeten brengen op de 
Houtduiflaan. Hiervoor sluiten we de weg tegen die tijd nog één keer af. We informeren u hier later over 
via een nieuwsbrief.  
 
Waterleiding  
Bij de kruising Burgemeester van Suchtelenstraat met de Kromme Dissel sluiten we met een 
regenwaterleiding nog aan op de watergang (sloot). Hiervoor moeten Liander en Vitens nog leidingen 
verleggen. We informeren u hier later over via een nieuwsbrief.  
 
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;  

• Van Heemstraweg – Haagstraat – Burgemeester Geradtslaan  tot aan kruising Houtduiflaan. 
 
Werkzaamheden klaar 
De planning voor de rotonde Houtduiflaan – 
Burgemeester Geradtslaan is onder voorbehoud. De 
werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer, maar 
gelukkig wordt dit de komende tijd beter. Mocht het 
werk of het weer tegenvallen, dan verandert de 
planning. De verwachting is dat we de 
werkzaamheden afronden op 15 juli.  
De meest actuele informatie en planning delen we 
met u op www.beuningen.nl/houtduiflaan.  
 
Afkoppelen 
In de Houtduiflaan is een regenwaterriool aangelegd. 
Daardoor kunnen we het (schone) regenwater afvoer 
naar een watergang (sloot) en hoeft het niet naar de 
rioolwaterzuivering. Dit draagt bij aan het tegengaan 
van de verdroging van de bodem. Ook kunnen we 
hiermee de zuiveringslasten (belasting van het 
waterschap) beperken. 
 
Voor direct aanwonenden van de Houtduiflaan en 
Christinastraat die met hun regenpijp nog 
aangesloten zijn op het vuilwaterriool, is het mogelijk 
om af te koppelen. Wilt u meer weten? Kijk op 
www.beuningen.nl/houtduiflaan. Wilt u liever een 
folder ontvangen? Stuur een e-mail naar 
gemeente@beuningen.nl t.a.v. Suzanne van 

Loosbroek. Zij stuurt u 
dan per post een 
folder aan u.

 

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 
Houtduiflaan of 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. 
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