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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 door de aanleg 
van parallelwegen. Daarnaast 
komen er mogelijkheden om 
langzaam verkeer te passeren. 

Startsein werkzaamheden N324 Oss-Grave

Gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie Noord-Brabant en wethouders 
Ben Maathuis van Landerd en Ben Peters van Grave gaven op woensdag 16 mei het 
officiële startsein voor de werkzaamheden aan de N324. Samen met medewerkers van 
de provincie Noord-Brabant en aannemer BAM trokken zij een vrachtwagen over de 
symbolische startstreep van het project. Hierdoor werd een spandoek met de projectkreet 
‘N324: Het licht op groen voor veiligheid’ zichtbaar.

“Het Brabants Dagblad omschreef het onlangs met een pakkende kop: ‘De N324 wordt 
slim, vlot en vooral veilig.’ Beter had ik het niet kunnen omschrijven”, zei gedeputeerde Van 
der Maat tijdens zijn korte toespraak. Wethouder Peters van de gemeente Grave blikte 
eveneens vooruit: “De reconstructie van de N324 is, wat mij betreft, een mooie start van 
de reconstructie van alle N-wegen in onze gemeente. We zullen optimaal profiteren van 
de winst die dit project oplevert, als straks ook de veiligheid en duurzaamheid van de 
andere N-wegen worden aangepakt.” “Voor ons staan de thema’s veiligheid, innovatie en 
duurzaamheid centraal in al ons denken en handelen”, gaf directeur Verwerving Biljana 
Franjic van BAM Infra aan. “Een project als de N324 sluit daar naadloos op aan.”

Stand van zaken werkzaamheden
Er wordt nu hard gewerkt aan wegvak 1, dat loopt van knooppunt Paalgraven tot 
en met de rotonde bij de N277. De kruising van de N324 met de Scheisestraat en 
de Heibloemstraat was op 1 juni al klaar, met een nieuw verkeerslicht. Dit komt de 
veiligheid en doorstroming op de N324 nu al ten goede. De eerste weekendafsluiting 
zit er inmiddels op en is goed verlopen. Voor het eerste wegvak zullen nog vier 
weekendafsluitingen volgen. De eerstvolgende is het weekend van 29 juni tot en met 2 juli 
6 uur in de ochtend. Op doordeweekse dagen zal het verkeer de hoofdrijbaan van de 
N324 altijd kunnen blijven gebruiken. 
Wilt u meer informatie over de werkzaamheden en de verkeermaatregelen? Download de 
gratis ‘BAM-projecten app’ of kijk op www.facebook.com/reconstructieN324. Ook is er 
elke dinsdag van 10:30 tot 11:30 uur een inloopspreekuur bij het reconstructiekantoor aan 
de Infanteriestraat 3 in Velp. De omgevingsmanager van BAM Infra zal u dan persoonlijk 
te woord staan. 

http://www.facebook.com/reconstructieN324
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Aangepaste planning werkzaamheden
De gemeente Grave heeft verzocht om het ontwerp van de N324 aan te passen op de visie op Vestingstad 
Grave. Door het toepassen van andere materialen en een andere vormgeving van de weg moet de oude 
vestingstad Grave beter herkenbaar worden.  Meer informatie hierover staat verderop in deze nieuwsbrief. 
Doordat deze wijziging meer voorbereidingstijd vergt, zijn er gevolgen voor de planning en fasering. 
Concreet betekent dit dat het gedeelte in de bebouwde kom van de gemeente Grave nu in het 
voorjaar van 2019 onder handen wordt genomen. Het gedeelte vanaf de rotonde met de N277 tot 
aan het ABC-restaurant in Velp staat nu gepland voor na de bouwvak van 2018. In het bijgevoegde 
schema vindt u meer informatie over de nieuwe planning. 
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U bent van harte uitgenodigd:
INLOOPAVOND DINSDAG 03 JULI 2018, 18.00 – 20.30 UUR
HET WAPEN VAN REEK | NIEUW HEIJTMORGEN 20 | REEK

Reconstructie N324 en Vestingstad Grave
Grave wil uitgroeien tot dé vestingstad waarin cultuurhistorie, wonen, werken en recreëren harmonieus 
samengaan. Het gemeentebestuur van Grave heeft daarom een visie op Vestingstad Grave laten opstellen. 
Deze visie heeft ook gevolgen voor de inrichting van de N324.
De N324 loopt pal langs het centrum van Grave, dwars over de voormalige vestingwerken heen. Bij de 
herinrichting van de N324 wordt geprobeerd de kenmerken van de vestingstad zoveel mogelijk te herstellen. 
Waar herstel niet mogelijk is, wordt gestreefd ‘het nieuwe’ beter te laten harmoniëren met ‘het oude’. Dit is 
later terug te zien in het materiaal dat gebruikt wordt. Op dit moment wordt nog gekeken naar de precieze 
detaillering en uitwerking. 

Werkzaamheden N324: wat en waarom?
Een betere doorstroming van het verkeer, een grotere verkeersveiligheid en innovatie staan binnen het project 
N324 centraal. De werkzaamheden vinden in fases plaats tussen 2018 en 2022, om de hinder voor het 
verkeer zo beperkt mogelijk te houden. 
Er komen onder andere nieuwe rotondes en kruispunten die met slimme verkeerslichten worden geregeld. 
Het wordt daardoor veiliger voor fietsers en voetgangers om over te steken. De verkeerslichten zorgen 
er bijvoorbeeld voor dat grote groepen fietsers of voetgangers eerder groen krijgen. Mensen die door 
bijvoorbeeld een rollator minder snel kunnen oversteken, krijgen straks juist langer groen. 
Verkeer dat de N324 op of juist af wil, krijgt hier straks meer mogelijkheden toe. Het aantal aansluitingen 
van erven en zijwegen op de hoofdweg vermindert tegelijkertijd door de aanleg of aanpassing van 
parallelwegen. Hierdoor verbetert de veiligheid en doorstroming op de N324. De aannemer hergebruikt 
bestaande materialen bij de uitvoering van de werkzaamheden en past duurzame bindmiddelen toe. Ook 
wordt er stroom opgewekt in de busbaan van het busstation Grave.
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