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1. Inleiding  
 

In 2021 richten we de Houtduiflaan in Beuningen opnieuw in. De weg krijgt nieuw asfalt, 
veilige oversteekplaatsen en vrijliggende fietspaden. Ook verbeteren we de riolering die 
onder de straat ligt. Op de kruising met de Burgemeester Geradtslaan maken we een 
rotonde. 

1.1 Wat gaat er 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 enkele verhoogde 
oversteekplaatsen 
•    De aanleg van vrijliggende fietspaden en een goede aansluiting op de snelfietsroute naar 
Nijmegen, Batavierenpad Zuid. 
•    Het verbeteren van het onderliggende rioolstelsel en de afvoer van regenwater 
•    Het vervangen en aanpassen van het groen in de straat. De grote platanen laten we graag staan 

Op de website www.beuningen.nl/houtduiflaan leest u meer informatie.  

1.2 Proces en doel van dit bestand  
Vanuit onze inwoners en ook vanuit de gemeenteraad kwamen vragen om naar die situatie in de 
Houtduiflaan en kruising Houtduiflaan – Burgemeester Geradtslaan te kijken. Er is toen aan de slag 
gegaan met oplossingen om de wegen veiliger te maken. Er werden onderzoeken gedaan en 
ontwerpen gemaakt. In maart 2020 koos de gemeenteraad van Beuningen voor een ontwerp en 
stelde deze ontwerpkeuze en ontwerpschetsen vast. De randvoorwaarden van het project zijn:  

• Opknappen van de Houtduiflaan 
• Aparte fietspaden aanleggen in twee richtingen 
• Aanleg van een rotonde op de kruising Burgemeester Geradtslaan/Houtduiflaan 
• Aanleg van een “blauwe ader” voor afvoer van regenwater uit de wijk Centrum Oost 

Het project bereiden we in 2020 voor. We zijn gestart met het doen van onderzoeken. Denk 
bijvoorbeeld aan het meten van de weg en het nemen van grondmonsters. 

Afgelopen periode vroegen we aan direct omwonenden, inwoners van de gemeente Beuningen en 
andere stakeholders wat ze vinden van het ontwerp voor de Houtduiflaan en de rotonde 
Burgemeester Geradtslaan. Ze konden hier een reactieformulier voor invullen tot 7 oktober 2020. 
Alle reacties verzamelden we. Met het projectteam bogen we ons over uw opmerkingen, vragen en 
suggesties. We bekeken welke reacties we mee konden nemen in het ontwerp. In deze reactienota 
hebben we de belangrijkste lijnen, de meest genoemde onderwerpen, suggesties en kritische noten 
gebundeld en beantwoord.  

1.2.1 Wat wordt er gedaan met de reacties van omwonenden? 

Met het projectteam bogen we ons over uw opmerkingen, vragen en suggesties. We bekeken welke 
reacties we mee konden nemen in het ontwerp. Naar aanleiding van uw opmerkingen hebben we het 
ontwerp op een aantal punten aangepast. Onder andere op de onderstaande punten: 

https://www.snelfietsroutesgelderland.nl/Batavierenpad-zuid
http://www.beuningen.nl/houtduiflaan


• Een stukje langer maken van het fietspad in de binnenbocht van de Burgemeester van 
Suchtelenstraat. 

• Opschuiven van het fietspad tussen de rotonde en de Tintel richting de weg. 
• Ook bij de inrit van de Tintel, de Dartel en de oversteekplaats bij de Plons schuiven we het 

fietspad op richting de rijbaan. 
• Extra afscherming van de weg door groen bij de uitgang van Kindervreugd. 

 
1.2.2 Hoe gaan we verder?  

Aan de hand van uw reacties werken we het voorlopig ontwerp uit tot een definitief ontwerp. 
Daarmee kunnen we de benodigde vergunningen aanvragen. Voor dit project zijn onder andere een 
kapvergunning en een watervergunning nodig. Bovendien moeten er nog een aantal besluiten 
genomen worden door ons gemeentebestuur, zoals een verkeersbesluit. 

Als alle vergunningen verleend zijn, gaan eerst de nutsbedrijven aan de slag. Zij leggen de kabels en 
leidingen die onder de grond liggen op de juiste plek. Nadat dat gebeurt is, start de aannemer met de 
reconstructie van de Houtduiflaan en de aanleg van de rotonde. 

We informeren u natuurlijk over deze te nemen stappen.  

1.2.3 Kan ik bezwaar maken tegen het ontwerp?  

Dat is helaas niet mogelijk. Bij het vaststellen van het nieuwe ontwerp van uw weg hoeft het college 
van burgemeester en wethouders geen formeel besluit te nemen. Daarom is er geen bezwaar- of 
beroepsprocedure mogelijk. 

Door de reacties konden we een aantal punten meenemen in het ontwerp. Maar helaas kunnen we 
niet alles meenemen, omdat we ook te maken hebben met regelgeving en tegenstrijdige wensen uit 
de omgeving. 

Wel moeten er nog een aantal besluiten genomen worden door het college van burgemeester en 
wethouders. Onder andere moet er een verkeersbesluit genomen worden om de gewijzigde 
verkeerssituatie vast te stellen. Hier kunt u wel bezwaar tegen maken. We informeren u hier tegen 
die tijd over.  



2. Algemeen 
 

2.1 Wat is de functie van de weg, de Houtduiflaan en Burgemeester 
Geradtslaan? 
De Houtduiflaan ligt tussen woonwijken in. De weg heeft als functie om het bovenlokale 
(fiets)verkeer in dit deel van Beuningen af te wikkelen. De weg is daarmee een 
‘gebiedsontsluitingsweg’. Het is dus een weg tussen dorpen onderling en tussen dorp en 
snelweg/landelijke weg.  

De weginrichting is volgens landelijke richtlijnen 50km/uur en heeft gescheiden rijstroken en 
fietspaden. 30km/uur past niet bij de functie en het (omgevings)beeld van de weg.  

Om het oversteken van de weg veiliger te maken, leggen we zebrapaden aan in de weg. Er zit een 
knikje in de weg en er zijn drempels. Ook komt er een kleine slinger in de weg. We scheiden de weg 
met een lijn die de weg zo verdeelt.  

Door deze maatregelen verwachten we dat er minder hard gereden wordt.  

2.2 Snelheid meten  
In de gemeente Beuningen monitoren we hoe hard mensen rijden op onze wegen. Dat meten we uit 
navigatie- en data uit apps.  

• Uit deze data blijkt dat de Houtduiflaan een lage ongevallenscore heeft en een lage 
snelheidsscore.  

• Uit data blijkt dat op de kruising Houtduiflaan – Burgemeester Geradtslaan een hoge 
ongevallenscore is met een lage snelheidsscore. Daarom leggen we op deze plek een rotonde 
aan.  

Helaas rijden mensen soms te hard door uw straat. Het is vervelend dat sommige weggebruikers zich 
niet aan de snelheid houden. Dit kan ergernis opwekken. We krijgen veel meldingen hierover. Kijk 
voor meer informatie over hardrijden op onze website wat we hiermee doen. 

  

https://www.beuningen.nl/verkeer_en_vervoer/Hard_rijden_door_de_straat


3. Snelheid, verkeersveiligheid, geluid 
 
3.1 Kan de Houtduiflaan en Burgemeester Geradtslaan een 30- kilometerweg 
worden?  
Nee, dat is niet mogelijk. De Houtduiflaan ligt tussen woonwijken in en heeft als functie om het 
bovenlokale (fiets)verkeer in dit deel van Beuningen af te wikkelen. De weg is daarmee een 
‘gebiedsontsluitingsweg’. De weginrichting is volgens landelijke richtlijnen 50km/uur en heeft 
gescheiden rijstroken en fietspaden. 30km/uur past niet bij de functie en het (omgevings)beeld van de 
weg. Lees hier ook meer over bij het kopje ‘Algemeen’.  

Helaas rijden mensen soms te hard door uw straat. Het is vervelend dat sommige weggebruikers zich 
niet aan de snelheid houden. Dit kan ergernis opwekken. We krijgen veel meldingen hierover. Kijk 
voor meer informatie over hardrijden op onze website wat we hiermee doen. 

3.2 Kan het vrachtverkeer van de Houtduiflaan worden geweerd? 
Nee, helaas is dit niet mogelijk. Het vrachtverkeer op de Houtduiflaan gaat naar het centrum van 
Beuningen.  

• Vrachtverkeer maakt voor bijvoorbeeld het leveren van goederen gebruik van het netwerk 
van gebiedsontsluitingswegen. Dit zorgt voor bereikbaarheid en toegankelijkheid van 
levensmiddelen, producten, etc.  

• Ook vrachtwagens van bijvoorbeeld de Dar gebruiken deze weg, ook om uw afval op te 
halen.  

Het weren van vrachtverkeer op een weg van het netwerk, zorgt voor meer hinder op andere (of 
minder geschikte) wegen en omrijdbewegingen. We willen het verkeer graag spreiden over de wegen 
in de gemeente Beuningen. 

3.3 Leggen jullie drempels aan op de Houtduiflaan? 
• We leggen zebrapaden aan. De weg buigt daarbij naar buiten toe en er zijn drempels.  
• Ook komt er een kleine slinger in de weg.  
• We scheiden de weg met een lijn die de weg zo verdeelt.  

Door deze maatregelen verwachten we dat er minder hard gereden wordt.  

3.4 Leggen jullie drempels aan bij Speeltuin Kindervreugd? 
Dichtbij Kindervreugd liggen straks drie zebrapaden (twee bij de nieuwe rotonde). Het nieuwe 
zebrapad in de Houtduiflaan ligt bewust iets ten zuiden van de ingang van de speeltuin. Hierdoor zijn 
de oversteekmogelijkheden voor voetgangers uit de wijken ook mooi verdeeld.  

We gaan bekijken hoe we ouders en kinderen vanuit de speeltuin veilig kunnen laten lopen naar deze 
oversteekplaatsen. Bijvoorbeeld door groen te plaatsen richting de oversteekplaatsen om zo een 
afscheiding te maken tussen de weg en de speeltuin. 

3.5 Krijgen de oversteekplaatsen verlichting en borden?  
Ja, de oversteekplaatsen bij het zwembad, de Tintel en het Amaliaplein krijgen verlichting en borden. 
Het komt eruit te zien zoals de oversteekplaats bij het zwembad. Voor de verlichting gebruiken we 

https://www.beuningen.nl/verkeer_en_vervoer/Hard_rijden_door_de_straat


LED-verlichting. Meer informatie hierover is te vinden op 
https://beuningenbuitengewoonverlicht.nl/#top 

3.6 Houden jullie bij opstellen van de plannen ook rekening met het ondervinden 
van geluidsoverlast? 
Wij voeren een geluidsonderzoek uit. Met dit onderzoek bekijken we of er na de reconstructie 
wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor verkeerslawaai op de gevel van woningen. 

3.7 Wat doen jullie tegen de geluidsoverlast?  
Het asfalt wordt geluidsarm.  

3.8 Plaatsen jullie (geluids)flitspalen op de Houtduiflaan en/of Burgemeester 
Geradtslaan? 
Nee, de gemeente Beuningen plaatst geen (geluids)flitspalen. 

In de gemeente Beuningen monitoren we hoe hard mensen rijden op onze wegen. Dat meten we uit 
navigatie- en data uit apps.  

Helaas rijden mensen soms te hard door uw straat. Het is vervelend dat sommige weggebruikers zich 
niet aan de snelheid houden. Dit kan ergernis opwekken. We krijgen veel meldingen hierover. Kijk 
voor meer informatie over hardrijden op onze website wat we hiermee doen. 

  

https://beuningenbuitengewoonverlicht.nl/#top
https://www.beuningen.nl/verkeer_en_vervoer/Hard_rijden_door_de_straat


4. Het gebied rondom de Houtduiflaan en 
kruising Houtduiflaan – Burgemeester 
Geradtslaan 
 

4.1 Komt er bij het Amaliaplein ook een oversteekplaats voor fietsers en 
voetgangers? 
De kruising van de Burgemeester Geradtslaan met het Amaliaplein maken we ook veiliger. We 
maken een nieuw zebrapad over de Burgemeester Geradtslaan. Voetgangers bereiken dan veilig het 
Amaliaplein. Verder zal de Fazantlaan als verhoogde uitrit aansluiten op de Burgemeester 
Geradtslaan. Meer informatie hier over kunt u binnenkort op www.beuningen.nl/houtduiflaan vinden 

4.2 Hoe komt de aansluiting van de Christinastraat op de rotonde er uit te zien? 
Bij de Christinastraat komt een uitrit met een hogere doorlopende stoep te liggen. Voetgangers 
kunnen hierdoor prettiger doorlopen omdat je niet over een stoeprand hoeft.  

We hopen dat door deze hogere uitrit het voor ander verkeer minder aantrekkelijk is om door de 
wijk te rijden.  

4.3 Vervangen jullie het riool in de Christinastraat? 
Nee, de Christinastraat valt buiten het projectgebied. Tot huisnummer 27 breken we de weg op om 
een goede aansluiting te maken op de rotonde. We leggen een gescheiden riool aan tot en met de 
kruising Houtduiflaan/Burgemeester Geradtslaan. 

4.4 Waarom leggen jullie geen voetpad aan tussen het zwembad en de 
Burgemeester van Suchtelenstraat? 
Helaas is er geen ruimte beschikbaar om een voetpad aan te leggen tussen het zwembad en de 
Burgemeester van Suchtelenstraat aan de kant van het zwembad. Waarschijnlijk wordt er nog een 
voetpad aangelegd op het moment dat de voormalige midgetgolfbaan bebouwd is. De planning en 
vormgeving hiervan is op dit moment niet bekend.  

Er komt wel een voetgangersoversteek bij het zwembad en aan de hele westkant van de Houtduiflaan 
is ook een voetpad aanwezig. 

4.5 Betegelen jullie de stoep aan de westzijde van de Houtduiflaan (aan de zijde 
van Kindervreugd) opnieuw?  
Ja, we maken alle bestrating van de Houtduiflaan weer netjes en vlak. 

  

http://www.beuningen.nl/houtduiflaan


5. Fietsers 
 

5.1 Hoe sluit het fietspad aan op de rijbaan? 
We scheiden de fietspaden van de rijbaan met een ‘oploopbandje’. Deze oplossing wordt op meer 
plaatsen toegepast. Bijvoorbeeld bij de Molenweg in Nijmegen (tussen het Danielsplein en de 
Hogelandseweg). 

 

Figuur 1: Molenweg Nijmegen 

5.2 Kunnen jullie het fietspad aan de oostzijde van de Houtduiflaan verder 
doortrekken, om de hoek in de van Suchtelenstraat? 
Het fietspad langs het terrein van de vroegere midgetgolfbaan trekken we na de bocht naar de 
Burgemeester van Suchtelenstraat een stukje door. Fietsers komende vanuit de Kromme Dissel 
kunnen dan makkelijker oversteken. 

5.3 Kunnen jullie het nieuwe fietspad aan de oostzijde van de Houtduiflaan 
opschuiven zodat het aansluit op de rijbaan? 
Dit is een goed idee! We schuiven het fietspad op zodat het aansluitend aan de rijbaan komt te 
liggen. 

5.4 Kunnen jullie het fietspad aan de oostzijde van de Houtduiflaan opschuiven 
zodat het aansluit op de stoep? 
We schuiven het fietspad op richting de Houtduiflaan. Hierdoor kunnen we het hoogteverschil beter 
opvangen. Ook komen we hiermee tegemoet aan de wensen van enkele omwonenden. Doordat we 



het fietspad bij de kruisingen met de zijwegen Tintel en Dartel dichter bij de inrit leggen, slingert het 
fietspad minder. 

6. Bereikbaarheid en verkeer 
6.1 Blijven de garageboxen op de Burgemeester Geradtslaan goed toegankelijk 
in de nieuwe situatie? En tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? 

• De toegang naar de garageboxen blijft na de aanpassingen behouden. Dit is met boogstralen 
doorberekend.  

• Tijdens de werkzaamheden zijn er tijdelijke afsluitingen. De aannemer licht vooraf 
omwonenden -en ook de eigenaren van de garageboxen- hierover in. 

6.2 Kunnen jullie de ingang van de parkeerplaats van het zwembad verleggen 
naar de Houtduiflaan in plaats van de Dartel? 
De ingang van de parkeerplaats naar De Plons blijft zoals deze ligt. Doorgaand verkeer zonder 
bestemming in de wijk, rijdt niet door de wijk rijden. De route via de Houtduiflaan – Burgemeester 
Geradtslaan is namelijk de snelste route. 

6.3 Kan er bij de Sprankel een drempel komen om sluipverkeer te voorkomen? 
Bij de Sprankel leggen we geen verkeersdrempel aan. Kijk voor meer informatie over hardrijden op 
onze website.  

https://www.beuningen.nl/verkeer_en_vervoer/Hard_rijden_door_de_straat


7. Parkeren 
7.1 Blijven de langsparkeerhavens op de Houtduiflaan?  
De langsparkeerhavens aan de westzijde van de Houtduiflaan blijven. Aan de oostzijde van de 
Houtduiflaan (ter hoogte van de voormalig midgetgolfbaan) komen de langsparkeerhavens te 
vervallen. We bestraten de parkeerhavens opnieuw, zodat deze er weer netjes bij liggen. 

  



8. Groen 
8.1 Doen jullie iets aan de grote bomen (platanen) aan de westzijde van de 
Houtduiflaan? 
Nee, deze blijven zo met uitzondering van de plataan op de kruising Houtduiflaan / Burgemeester 
Geradtslaan. Deze moeten we kappen om ruimte te maken voor de rotonde. 

8.2 Hoe komt de groeninrichting van de Houtduiflaan er uit te zien? 
• De bomen die er nu staan, blijven staan met uitzondering van de plataan op de kruising 

Houtduiflaan / Burgemeester Geradtslaan. 
• Waar we het voet- en fietspad maken, komt geen groen.  
• Door naast gras, ook hagen en bloeiende beplanting toe te passen vergroten we wel de 

soorten groen en beplanting in de straat. Dat is goed voor de biodiversiteit en is 
aantrekkelijk voor mensen en insecten. 

  



9. Regenwater en riolering 
9.1 Doen jullie iets aan de wateroverlast op de Burgemeester Geradtslaan? Daar 
kan de straat ook blank komen te staan na een hevige regenbui. 
Om het regenwater ten noorden van de Houtduiflaan goed te kunnen afvoeren, leggen we eerst een 
grote afvoerleiding aan in de Houtduiflaan. Het gescheiden riool leggen we aan tot en met de kruising 
Houtduiflaan/Burgemeester Geradtslaan. 

  



10. Werk in uitvoering 
10.1 Hoe wordt het verkeer geregeld tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden. 
Hoe het verkeer geregeld wordt tijdens de werkzaamheden moet nog worden uitgewerkt.  

Wij doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Wij informeren u zoveel mogelijk 
over de werkzaamheden en wat de werkzaamheden voor u betekenen. Ook vragen wij aan de 
aannemer u zo goed mogelijk te informeren.  

10.2 Kan er schade ontstaan aan mijn woning tijdens uitvoering van de 
werkzaamheden? 
De kans op schade aan uw woning door de werkzaamheden is zeer klein. Van de woningen die direct 
grenzen aan het projectgebied maken we een bouwkundige opname. Een specialistisch bureau doet 
dan onderzoek naar de huidige staat van uw woning en maakt daar een rapportage van. Op deze 
manier is een eventuele nieuwe schade goed terug te leiden tot de werkzaamheden. 

Woont u in één van deze woningen? Dan krijgt u voor de werkzaamheden nog een uitnodiging 
hiervoor. 
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