
Herinrichting Oranjebuurt & 
Jonge Enge Dodewaard

Verbeteren riolering en vernieuwen 
bestrating en fundering wegen



Aanleiding:
Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP):
• Scheiden van vuilwater en relatief schoon hemelwater
• Herstellen van rioolschades
• Bovengronds afvoeren van hevige neerslag
• Robuust en toekomstbestendig maken van riolering

Wegenbeheerplan/parkeren:
• Vernieuwen bestrating materialen incl. fundering
• Inrichten naar de wensen/eisen van deze tijd
• Robuust inrichten op het huidige gebruik

Groenbeheerplan:
• Huidige groen behouden en verbeteren
• Biodiversiteit vergroten

Beheerplan openbare verlichting:
• Vervangen armaturen voor LED-verlichting
• Herberekening verlichtingsplan



Onderzoek:

Stresstest openbare ruimte:
• Stresstest wateroverlast
• Stresstest hitteoverlast
• Klimaat bestendig inrichten openbare ruimte

DNA van de wijk:

• Inrichten naar de wensen/eisen van deze tijd

Belevingsschouw:
• Beleving van huidige onderhoudsniveau



Stresstest water
• Situatie in 2050 bij geen maatregelen



Stresstest hitte
• Situatie in 2050 bij geen maatregelen 
• Maatregelen bij scholen en zorginstellingen







Riolering:

Oranjebuurt:
• Aanleg hemelwaterriool / herstel vuilwaterriool in de straten:

• Julianalaan tussen de Oranjelaan en Wilhelminalaan
• Bernardlaan
• Oranjelaan tussen de Pluimenburgsestraat en de Julianalaan
• Wilhelminalaan tussen de Bernardlaan en de Julianalaan

Jonge Eng:
• Aanleg hemelwaterriool / herstel vuilwaterriool in de straten:

• Mauritslaan
• Fredrik Hendriklaan tussen de Irenelaan en de Nassaulaan
• Emmalaan
• Anna van Burenlaan
• Nassaulaan tussen Emmalaan en Willem de Zwijgerlaan
• Willem de Zwijgerlaan tussen de Dalwagen en Nassaulaan







Wegen:

Oranjebuurt:
• Vernieuwen verharding :

• Julianalaan
• Bernardlaan
• Oranjelaan tussen de Pluimenburgsestraat en de Beatrixlaan
• Beatrixlaan
• Irenelaan
• Margrietlaan tussen Irenelaan en de Nassaulaan
• Steegakker

• Herstraten:
• Wilhelminalaan tussen de Bernardlaan en de Julianalaan



Wegen:

Jonge Eng:
• Rehabilitatie:

• Mauritslaan
• Frederik Hendriklaan
• Emmalaan
• Anna van Burenlaan
• Nassaulaan 
• Irenelaan tussen de Margrietlaan en de Fredrik 

Hendriklaan
• Herstraten:

• Willem de Zwijgerlaan tussen de Dalwagen en 
Nassaulaan







Openbare verlichting

• Vervangen armaturen voor LED
• Lichtberekening en verbeteren

verlichting in straten





Groenvoorzieningen





Groenvoorzieningen

• Achterkanten schuren vergroening waar mogelijk

• Parkeerplaatsen omvormen tot groenvakken waar mogelijk

• Bomen behouden en groeiplaatsverbetering

• Bomen Margrietlaan kappen en vervangen

• Bomen Irenelaan kappen en niet vervangen



Parkeren Nassaulaan bestaand

Parkeren Nassaulaan impressie



Nassaulaan bestaand

Nassaulaan impressie



Irenelaan bestaand

Irenelaan impressie



Bernardlaan bestaand

Bernardlaan impressie



Planning:

• Uitwerking plannen juni/juli 2020

• Aanbesteding augustus/september 2020

• Start uitvoering oktober 2020
• Nutsbedrijven
• Rioolwerkzaamheden
• Bestratingswerkzaamheden

• Oplevering 4e kwartaal 2021


