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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. 
Doel van het project is om de 
weg opnieuw in te richten zodat 
de doorstroming, veiligheid en 
leefbaarheid verbeteren. 

Zo worden er nieuwe rotondes 
gebouwd en bestaande 
kruisingen krijgen geavanceerde 
verkeersregelinstallaties. Het 
aantal aansluitende zijwegen 
en inritten van percelen 
vermindert ten behoeve van de 
verkeersveiligheid. 

Terugblik
Enkele maanden geleden zijn de laatste werkzaamheden op en langs 
de N324 uitgevoerd. Het grootste gedeelte van de reconstructie is 
daarmee afgerond. Inmiddels is het gereconstrueerde deel van de 
N324 overgedragen aan de wegbeheerder van de provincie Noord-
Brabant. 

We kijken terug op een mooi project, waarbij mede door de goede samenwerking met 
aannemer BAM, de verschillende overheden en de wijde omgeving er een veiligere 
N324 is gerealiseerd met een verbeterde doorstroming.

Werkzaamheden laatste fase
Er dient nog 1 fase van de reconstructie uitgevoerd te worden. Hierbij wordt de rotonde 
Tolschestraat in Velp aangelegd. De laatste fase kon niet eerder gerealiseerd worden 
vanwege (bestemmingsplan)procedures, grondaankoop en de complexiteit die gemoeid is 
met de verplaatsing van een tankstation. In de zomer zijn de laatste stappen doorlopen en 
zijn alle gronden in bezit gekomen waardoor kan worden gestart met de laatste fase.

De werkzaamheden verlopen volgens onderstaande globale planning. Uiteraard is de 
planning afhankelijk van het verloop van beperkingen vanuit COVID19-maatregelen en 
weersomstandigheden in de winter:

Verplaatsing tankstation Tango - 28 september t/m 
06 december 2020
Tankstation Tango aan de Tolschestraat wordt verplaatst nabij de nieuw gerealiseerde 
rotonde aan de Industriestraat in Grave. Het tankstation Tango Velp blijft tot eind november 
2020 in gebruik en zal na opening van tankstation Tango Grave gesloopt worden.



Plaatsen geluidsscherm en aanpassingen aan het terrein van 
Mariendaal - eind november t/m februari 2021
Vanwege de aanleg van de rotonde dient er volgens de Wet Geluidshinder een geluidsscherm geplaatst 
te worden. Het scherm zal geplaatst worden ter hoogte van Motel Koolen en residentie Mariendaal. Om 
de rotonde te kunnen realiseren is er grond aangekocht van residentie Mariendaal. Onderdeel van de 
grondaankoop is het realiseren van nieuwe parkeerplaatsen op een meer geschikte afstand van het gebouw. 
Voor het realiseren van de rotonde en de parkeerplaatsen moeten een aantal bomen worden gekapt. 

Verleggen kabels en leidingen rotonde Tolschestraat - begin 2021
Nadat tankstation Tango Velp is gesloopt kunnen de kabels en leidingen verlegd worden. Deze verleggingen 
zijn noodzakelijk om de rotonde te kunnen bouwen. Het verkeer zal minimaal hinder ondervinden van deze 
werkzaamheden.

Aanleg rotonde Tolschestraat - voorjaar  2021
De laatste werkzaamheden aan de N324 is de aanleg van de rotonde Tolschestraat. De huidige kruising 
met verkeerslichten wordt omgebouwd naar een rotonde. Deze aanpassing zorgt voor een veiligere situatie 
voor het langzaam verkeer en een betere doorstroming van het geheel. Daarnaast wordt de ruimtelijke 
kwaliteitswaarde van deze locatie verhoogd. Verkeer zal tijdens de werkzaamheden enige hinder 
ondervinden. In een volgende nieuwsbrief zal hierover meer informatie worden verstrekt.

Geen fysieke informatiebijeenkomst
In eerdere nieuwsbrieven hebben we een informatiebijeenkomst over de laatste fase aangekondigd. 
Vanwege COVID19 is besloten dat er geen fysieke informatiebijeenkomst wordt georganiseerd. Het ontwerp 
van de rotonde is op eerdere informatiebijeenkomsten reeds getoond en niet meer gewijzigd. 

Direct aanwonenden van de rotonde worden persoonlijk benaderd om de werkzaamheden en planning 
nader toe te lichten. Mocht u nog vragen hebben over de werkzaamheden kunt u een mail versturen naar 
N324@brabant.nl.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave 
van de provincie Noord-Brabant
Indien u zich wilt aan- en of 
afmelden? Klik dan op deze 
link.
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