
 

 

Aan de bewoner(s) van dit pand. 
 

 
 
datum zaaknummer uw brief/kenmerk 

28 mei 2021 790267  
   
behandeld door Doorkiesnummer bijlage(n) 

B. Schellevis (dhr.) (026) 49 76 911 -- 

   
onderwerp   

Start werkzaamheden herinrichting park Daalhuizen. 
 
 
Beste omwonende van het park Daalhuizen, 
 
Op 22 december 2020 ontving u van de gemeente een brief over het plan voor de 
herinrichting van park Daalhuizen. Met deze brief informeren wij u over de start van 

komende werkzaamheden in het park.  
 
De uitvoering van het parkontwerp is een meerjarenplan. De werkzaamheden zijn in het 
parkdeel langs Landgoed Dordtwijck en langs de Arnhemsestraatweg. Het middendeel van 
het park pakken we voorlopig nog niet aan. Dit deel is aan de beurt zodra hiervoor 
voldoende geld beschikbaar is. 

 
Wanneer 

Aannemer Van de Haar Buitenruimte uit Wekerom heeft opdracht gekregen voor de 
uitvoering van de werkzaamheden. 
De aannemer start donderdag 3 juni met de voorbereidende werkzaamheden in het park 
bij de rotonde. Met tussentijds 4 weken bouwvakantie verwacht hij begin september klaar 
te zijn met de werkzaamheden. 

 
Volgorde van de werkzaamheden  

 Als eerste worden drie wadi’s aangelegd tussen de Beethovenlaan en de vijver. Het 
regenwater van de straten stroomt naar deze wadi’s en zakt daar in de bodem. 

 In de bocht van de Beethovenlaan komt een nieuwe rioolbuis. De asfaltweg in deze 
straatbocht wordt vervangen door straatbakstenen, dezelfde kleur als bij de 
kruising met de Daalhuizerweg. 

 Het voetpad in het park, tussen de Beethovenlaan de Arnhemsestraatweg, wordt 
vernieuwd.  

 Nadat dit deel klaar is legt de aannemer de wadi aan, evenwijdig met de 
Arnhemsestraatweg. Het regenwater vanaf de Daalhuizerweg stroomt via een 
nieuwe, ondergrondse buis naar deze wadi. 

 Langs de wadi komt een nieuw voetpad.  

 De ‘hoofdentree’ van het park komt op de oorspronkelijke plaats tussen de rotonde 
en de bushalte. 

 Ten slotte wordt langs de rand van het park een laag, ijzeren ‘landgoedhekwerk’ 
geplaatst. 

 
Toegankelijkheid tijdens werkzaamheden 
Het park blijft tijdens het werk voor een groot deel toegankelijk voor wandelaars. De 

werkvakken zijn afgezet met bouwhekken. 
De bocht in de Beethovelaan wordt ca. 3 weken afgesloten voor autoverkeer. Met borden 
wordt het verkeer omgeleid. Voor fietsers en voetgangers worden andere passende 
maatregelen getroffen. 
Op de Daalhuizerweg wordt ca. 1 week de halve rijstrook afgesloten. Fietsers en auto’s 
kunnen dan wel passeren maar moeten wachten bij tegemoetkomend verkeer. 



 

 

Omwonenden ontvangen over de datums van beide verkeersmaatregelen nog nader 
bericht. De aannemer probeert de hinder voor omwonenden en weggebruikers tot een 

minimum te beperken. 
 
Informatie 
Heeft u vragen over deze brief dan kunt u contact opnemen met de gemeente Rheden via 
email projecten@rheden.nl 
Met vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij de uitvoerder van aannemer 

Van de Haar Buitenruimte, de heer Gert van de Bruinhorst.  
Hij is bereikbaar op werkdagen via telefoonnummer 06 5198 9765. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

Bart Schellevis, 

projectleider team Woon- en Leefomgeving. 
 
 
 
 
N.B. Bouwapp 
Informatie over de stand van zaken, planning en fasering kunt u volgen via de bouwapp 

van de aannemer.  
Hoe installeert u de app: 

1. Download in de Playstore / Appstore ‘de BouwApp’  
2. Ga naar ‘zoek op projectnaam of plaats’ 
3. Zoek ‘Herinrichting Park Daalhuizen in Velp’ 
4. Selecteer het project 

5. Klip op ‘Toevoegen aan favorieten’ 
 
 

 
 

mailto:projecten@rheden.nl

