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De provincie Noord-Brabant 
voert een reconstructie uit aan 
de N324. Het traject loopt 
van knooppunt Paalgraven bij 
Ecoduct Maashorst tot aan de 
brug over de Maas bij Grave. 
Door de weg opnieuw in te 
richten wordt de doorstroming, 
veiligheid en leefbaarheid 
verbeterd. 

Zo worden er nieuwe rotondes 
gebouwd en hebben bestaande 
kruisingen geavanceerde 
verkeerslichten gekregen. Ook 
is voor de verkeersveiligheid het 
aantal aansluitende zijwegen 
en inritten van percelen 
verminderd.

Reconstructie N324 gereed

De provincie Noord-Brabant is samen met aannemer BAM in 2018 gestart 
met de herinrichting van de provinciale weg N324 tussen Oss en Grave. 
Gedurende verschillende fasen is de weg (gedeeltelijk) afgesloten geweest 
en omgebouwd tot een verkeersveilige weg. Ook is de leefbaarheid voor 
de omgeving en doorstroming voor het verkeer op de N324 verbeterd.

Inmiddels is de laatste fase van het werk, de ombouw rotonde Velp, ook 
gereed. Hiermee komt er een einde aan het gehele project. De rotonde is 
inmiddels in gebruik en werkt naar tevredenheid. We hebben veel positieve 
geluiden ontvangen over de rotonde. Vooral de “vrije” ligging en open ruimte 
met zicht op het prachtige gebouw van residentie Mariëndaal heeft veel weg-
gebruikers doen verrassen.

Door de slimme aanpak en grote inzet van personeel en materieel van aan-
nemer BAM heeft het verkeer (bijna) altijd gebruik kunnen maken van de 
N324. De werkzaamheden hebben niet tot grote problemen geleid in de 
omgeving. We zijn hiervoor aannemer BAM erg dankbaar. Uiteraard zijn we 
de weggebruikers, omwonenden en omgeving ook erg dankbaar voor het 
begrip tijdens de werkzaamheden.
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Laatste nieuwsbrief
De provincie zorgt voor het dagelijks beheer en onderhoud van de N324. De projectteams 
van de provincie en BAM zijn vanaf nu niet meer aanwezig zijn op de N324. Dit betekent 
ook dat er geen volgende nieuwsbrief meer verschijnt en de projectcommunicatie (zoals mail-
adressen) niet meer gelezen en beantwoord worden.

Mocht u toch nog vragen hebben over de N324, kunt u altijd contact opnemen met de 
provincie Noord-Brabant op telefoonnummer 073-6812812 of via https://www.brabant.nl/
contact/heeft-u-een-vraag

Tot slot
Wij willen nogmaals aannemer BAM, alle betrokken partijen, weggebruikers en aanwonen-
den bedanken voor de samenwerking en begrip tijdens de uitvoering.

Met vriendelijke groet,

Projectteam N324
Provincie Noord-Brabant
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