
Vragen en antwoorden: Thema Verkeer  

 

Wat gaan jullie doen bij Knooppunt Paalgraven?  
Wij onderzoeken de kwaliteit van de doorstroming en verkeersveiligheid in de toekomstige situatie 
bij de verschillende oplossingsrichtingen op knooppunt Paalgraven.  Bij knelpunten onderzoeken 
wij welke maatregelen nodig zijn om tot een goede en verkeersveilige doorstroming te komen. Een 
volledige snelwegverbinding tussen Den Bosch en Uden (een directe verbinding van de A50 met de 
A59) in knooppunt Paalgraven is niet voorzien in het project. De splitsing en de samenvoeging van 
de A50 en de A59 in combinatie met de aansluiting van de twee verzorgingsplaatsen leidt tot veel 
rijstrookwisselingen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de doorstroming en verkeersveiligheid.  

Voor de toekomstige situatie na verbreding worden meerdere oplossingen onderzocht, met als doel 
het aantal weefbewegingen (rijstrookwisselingen en in- en uitvoegen) te beperken en een optimale 
verkeersveiligheid en doorstroming in het knooppunt te bereiken. Daarbij denken wij ook aan een 
reconstructie van de kruispunten met de N324 en N329. 

Maken jullie een nieuwe aansluiting bij Schaijk?  
Voor een nieuwe aansluiting op een autosnelweg kijken we onder andere naar de dichtheid van het 
aantal inwoners en arbeidsplaatsen in een regio. Voor een autosnelweg is een aansluiting nodig 
om verkeer toe te laten, maar het betekent ook een verstoring voor het verkeer dat er al rijdt. We 
beperken daarom het aantal aansluitingen dat voor de ontsluiting van een regio noodzakelijk is tot 
wat echt nodig is. Verkeer van en naar Schaijk kan via de N324, de N277 en via Herpen de A50 
bereiken. Het voordeel van een extra aansluiting bij Schaijk weegt niet op tegen het beperkte 
gebruik, de kosten en de verstoring op de A50. Daarom wordt een extra aansluiting bij Schaijk 
niet onderzocht. 

Waarom bouwen jullie geen brug in de N329 over de Maas bij Megen? 
Er is al veel onderzoek gedaan naar een extra Maasbrug bij het dorp Megen. Deze weg zou dan via 
een nieuwe route moeten aansluiten op de Willem-Alexanderbrug bij Tiel. Uit meerdere 
verkeerskundige onderzoeken blijkt dat de te verwachten hoeveelheid verkeer dat van de brug 
gebruik zal maken beperkt is. Dit komt omdat het gebied tussen Maas en Waal relatief dunbevolkt 
is en ook goed te bereiken is via de A50 en de N322 (Maas en Waalweg). De invloed op de 
omgeving en de kosten van een nieuwe brug zijn groot. Ook met ’ een extra brug blijft een 
verbreding van de A50 nodig om filevorming tegen te gaan. Daarom wordt een brug over de Maas 
bij Megen niet overwogen. 

Invoegen op de A50 bij Ravenstein en Bankhoef  
Voor de aansluiting van de A326 op de A50 (knooppunt Bankhoef) en voor aansluiting Ravenstein 
worden verschillende mogelijkheden onderzocht om de doorstroming en verkeersveiligheid te 
verbeteren. Er wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop en op welke plek het verkeer het 
beste kan in- en uitvoegen. Ook wordt er hierbij naar de effecten op de omgeving en naar de 
kosten gekeken. Op basis van deze resultaten wordt de toekomstige oplossing gekozen.   

Kan het fietsverkeer gescheiden worden van het landbouwverkeer op de Maasbrug?  
Wij ontwerpen volgens landelijke richtlijnen voor landbouwverkeer en fietsverkeer. Die richtlijnen 
houden rekening met de situatie als een weg zowel door landbouwverkeer als door fietsers wordt 
gebruikt. De richtlijnen gaan daarbij niet uit van het scheiden van beide verkeersstromen.   

Hoe houden jullie rekening met sluipverkeer? 
Bij een betere doorstroming op de snelweg zal een navigatiesysteem eerder kiezen voor een route 
via de A50 en daardoor vermindert het sluipverkeer op de onderliggende wegen. De verwachting is 
dat een verbreding van de A50 een positief effect heeft op het verminderen van het sluipverkeer. 
Dit blijkt ook uit de verkeersberekening die zijn gemaakt.  

 
 

 



Hoe houden jullie rekening met gepland onderhoud/voegovergangen? 
Bij het aanleggen van een verbreding of het aanpassen van een autosnelweg, worden een aantal 
zaken meegenomen die van invloed zijn op de onderhoudstoestand van de weg. U kunt daarbij 
denken aan voegovergangen, restlevensduur van kunstwerken (bruggen, viaducten, 
onderdoorgangen), asfaltconstructie en DVM-systemen. De planning van het onderhoud aan de 
weg wordt afgestemd op de planning van een verbredingsproject. Dit zorgt voor minder hinder 
voor de weggebruiker. Indien een verbredingsproject te lang op zich laat wachten, dan wordt er 
tussentijds onderhoud uitgevoerd. 

Behouden jullie de fietsovergang Ravenstein – Niftrik?  
Deze fietsovergang blijft gehandhaafd. 

Kan het landbouwverkeer over de Maasbrug via de dijk ontsloten worden?  
Voor de afwikkeling van het landbouwverkeer rondom Niftrik en Ravenstein is de plaatselijke 
wegbeheerder (de gemeente) verantwoordelijk. Vanuit de ‘Mobiliteitsaanpak corridor A50’ 
onderzoekt de Groene Metropoolregio de mogelijkheid voor een snelfietsroute. Tijdens de 
verkenning (en later in de planuitwerkingsfase) gaan wij met de gemeente en de Groene 
Metropoolregio in overleg over de beste aansluiting en ontsluitingsroute over de Maas van het 
fiets- en landbouwverkeer. Hiervoor is het eerst nodig dat er meer duidelijkheid is over het 
ontwerp van de weg en de brug over de Maas 
 
 
 


