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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.

Laatste fase van start
In 2018 is de provincie samen met aannemer BAM Infra gestart
met de reconstructie N324 Grave – Oss. Het overgrote deel van de
werkzaamheden is in 2020 afgerond. Het resterende gedeelte, de bouw
van de rotonde Tolschestraat in Velp, wordt dit voorjaar gerealiseerd.
In 2020 diende nog een bestemmingsplanprocedure doorlopen te worden.
Ook moest er voor het kappen van de bomen op het voormalige Tango
terrein een procedure doorlopen worden. Beide procedures zijn inmiddels
afgerond en daardoor kan de laatste fase van start gaan.
Gedurende de afgelopen maanden zijn de voorbereidende werkzaamheden
voor de bouw van de rotonde uitgevoerd. Zo is onder andere het tankstation Tango verplaatst naar de nieuwe locatie aan de Industriestraat in Velp.
Ook is het geluidsscherm ten behoeve van residentie Mariendaal en hotel
Koolen geplaatst. Voor de bouw van de rotonde is een perceel van residentie
Mariendaal aangekocht. Een onderdeel van de aankoopdeal was de herinrichting van het buitenterrein van de residentie inclusief een verplaatsing van
het parkeerterrein.

Planning van de bouw
Deze maand (februari) vinden er met name nog voorbereidende werkzaamheden plaats rondom de kruising
Tolschestraat/N324. De kabels en leidingen worden
verlegd en gelijktijdig start aannemer BAM met de aanleg
van een tijdelijke bypass. Deze bypass zorgt ervoor dat
het verkeer over de N324 kan blijven rijden gedurende
de bouw van de rotonde. Het verkeer zal in deze periode
niet veel hinder ondervinden. Verkeersdeelnemers moeten
wel rekening houden met wegwerkzaamheden en kleinschalige (fiets)omleidingen.
Vanaf 8 maart start aannemer BAM met de daadwerkelijke bouw van de rotonde. Naar verwachting is de bouw
begin juni gereed en kan de rotonde in gebruik genomen
worden. Gedurende deze gehele periode moeten verkeersdeelnemers rekening houden met hinder. Uiteraard
probeert de aannemer de hinder zoveel mogelijk te
beperken.
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Bereikbaarheid Velp
De ruimte om een rotonde te kunnen bouwen in het verkeer is op deze kruising erg krap.
Aan alle zijden wordt de rotonde ingesloten door gebouwen. Toch heeft aannemer BAM een
planning bedacht voor een zo goed mogelijke bereikbaarheid van de bedrijven en het dorp
Velp. We ontkomen er helaas niet aan om voor langere tijd bepaalde richtingen af te sluiten
voor doorgaand verkeer. In goed overleg met de gemeente, hulpdiensten en omliggende
bedrijven is gekozen voor onderstaande oplossing:
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Februari:

Alle richtingen bereikbaar, wel tijdelijke verkeersmaatregelen.
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08 t/m 12 maart

Aansluiting Tolschestraat dicht tussen N324 en hoofdingang
Mariendaal. Verkeer naar Velp wordt lokaal omgeleid via de rotonde
Generaal de Bonsweg en de Hoogveldscheweg.
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12 maart t/m 04 juni Velp bereikbaar via de bypass Tolschestraat. De Zandkruierstraat
wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (ingang restaurant ABC
en D’n Tol zijn vanaf de N324 bereikbaar). Verkeer vanaf/richting de
Zandkruierstraat wordt lokaal omgeleid via de rotonde Generaal de
Bonsweg.
14 t/m 16 mei:

Gehele kruising N324 dicht voor gemotoriseerd verkeer. Aansluitende
wegen zijn ook afgesloten. Verkeer wordt grootschalig en lokaal
omgeleid.

04 juni:

Rotonde gereed en er vinden naar verwachting geen werkzaamheden
meer plaats die hinder veroorzaken.

Gedurende de gehele periode is het voor fietsers en voetgangers wel mogelijk om gebruik
te maken van alle richtingen. Hiervoor worden aparte (tijdelijke) fiets- en loopvoorzieningen
gemaakt.

Contact
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen
of opmerkingen? Dan kunt u altijd contact opnemen met
het projectteam van de aannemer en provincie. Wij zijn
bereikbaar via het e-mailadres N324@brabant.nl. Bekijk
voor meer informatie www.brabant.nl/n324.
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