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De herinrichting van de provinciale weg tussen Hilvarenbeek en Oirschot (N395) 
is van start gegaan. De eerste werkzaamheden zijn de aanleg van de nieuwe 
kluifrotonde in Hilvarenbeek en het stuk tussen Hilvarenbeek en Diessen. De 
aanpassingen moeten de veiligheid en leefbaarheid in de dorpen rond de N395 
verbeteren. De reconstructie van en onderhoud aan de weg duurt tot eind 2022.

1. Werkzaamheden N395 van start om 
leefbaarheid en veiligheid te verbeteren

Gedeputeerde Christophe van der Maat, wethouders Ted van de Loo (Hilvarenbeek) en 
Ad van Beek (Oirschot) en Eric van Avendonk, directeur bij BAM Infra Regionaal gaven 
vanochtend het startsein voor het herinrichten van de provinciale weg. De provincie 
investeert bijna 21 miljoen in de weg en omgeving. Zo worden rotondes aangelegd, 
verkeerslichten geplaatst, de oversteekbaarheid in de dorpen verbeterd, fietspaden waar 
mogelijk verbreed en de openbare ruimte vergroend. Ook de aansluitingen van de 
N395 op de N269 (Hilvarenbeek), de A58 (Oirschot) en Industrieterrein De Scheper en 
Wintelresedijk worden aangepast.

Voor het hele traject wordt stil asfalt gebruikt. De provincie heeft daarnaast eerder al 
235.000 euro extra beschikbaar gesteld om het kappen van 185 bomen te compenseren. 
Een deel van het gekapte hout wordt gebruikt voor bankjes langs de route. “We hebben 
veel met elkaar gesproken over de N395, met name over het kappen van bomen. Dat is 
ook voor de provincie geen makkelijke beslissing.“, zegt gedeputeerde Christophe van der 
Maat. “Goed dat er nu een begin wordt gemaakt met de aanpak van deze weg.”

Lees hier het volledige nieuwsbericht en bekijk de video.

https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/verkeer-en-vervoer/2021/start-werkzaamheden-n395-verbeteren-leefbaarheid-en-veiligheid


2. Informatie fase 1
Het gehele werk wordt uitgevoerd in vijf fasen. In 2021 
worden fase 1 en fase 5 uitgevoerd. Fase 1 gaat om 
het gedeelte tussen de kruising N269/N395 tot aan de 
Rijtseweg in Diessen. Fase 5 gaat om het gedeelte tussen de 
Beerschotseweg en het viaduct over de A58 in Oirschot.
Van 28 juni tot en met 20 september wordt fase 1 uitgevoerd. 
Het gaat om het gedeelte tussen de kruising N269/N395 tot 
aan de Rijtseweg in Diessen. In de “BAM Infra projecten” app 
vindt u actuele informatie over omleidingen, bereikbaarheid en 
afsluitingen. 

Alle informatie kunt u ook lezen in “Informatiebrief N395 
– Fase 1”, beschikbaar via www.brabant.nl/N395. Direct 
aanwonenden van de N395 hebben deze brief per post 
ontvangen. Het gaat om aanwonenden en ondernemers 
aan het traject van fase 1 en aanwonenden aan de lokale 
omleidingsroutes. 

Van 14 tot en met 27 juni vinden er voorbereidende 
werkzaamheden plaats, zoals het aanleggen van een tijdelijke 
bypass voor de hulpdiensten en de aanpassing van het 
noordelijke fietspad op de kluifrotonde. Fietsverkeer wordt ter 
plaatse over het zuidelijke fietspad geleid.

3. Terugblik informatiebijeenkomst
Op 31 mei 2021 vond de online informatiebijeenkomst 
plaatst over de werkzaamheden aan de N395. De online 
informatiebijeenkomst kunt u via www.brabant.nl/N395 
terugkijken. De chatfunctie is hierbij niet meer beschikbaar. 
Vragen kunnen nog wel gesteld worden via de mail 
N395@BAM.com
Tijdens de bijeenkomst hebben we veel vragen ontvangen. De 
meest gestelde vragen beantwoorden we in deze nieuwsbrief:

1. Worden de fiets en voetpaden ook 
meegenomen in de reconstructie?

Ja, fiets- en voetpaden zijn ook onderdeel van de reconstructie. 
Ze worden op enkele plaatsen aangepast en waar nodig 
hersteld. In de meeste gevallen hoeven voetgangers en 
fietsers tijdens de werkzaamheden geen omweg te maken, 
maar kan aan het fiets- of voetpad aan de overkant gebruik 
worden gemaakt. 

2. Hoe zit het met rotonde de Klep? 
De rotonde bij sportpark de Klep is opgenomen in de 
plannen voor de N395. Hiervoor hebben wij een vergunning 
aangevraagd bij de gemeente Oirschot. In verband met het 
besluitvormingsproces verwachten we eind 2021 duidelijkheid 
te krijgen van de gemeente.

3. Hoe zit het met mijn bereikbaarheid?
Uiterlijk 2 weken voor iedere fase krijgt iedere aanwonende 
van de N395 in het traject van die fase een brief, zoals 
nu is gedaan voor fase 1. Daarin wordt informatie over 
de bereikbaarheid in die fase gegeven. De brief stellen 
we ook beschikbaar via de “BAM Infra projecten” app en 
www.brabant.nl/N395.  

http://www.brabant.nl/N395
http://www.brabant.nl/N395
mailto:N395%40BAM.com?subject=
http://www.brabant.nl/N395
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4. Onthulling ’12 mei 1940-brug’ 
Heeft u de nieuwe brugleuning over de Reusel 
in Diessen al gezien? Op 12 mei 2021 heeft 
de Franse ambassadeur Luis Vassy in Diessen 
de bijzondere ’12 mei 1940-brug’ onthuld. 
De brug is een eerbetoon aan elf Franse 
militairen die bij de Duitse inval in Diessen 
zijn gesneuveld. Een initiatief van de Stichting 
Erfgoed Diessen (SED) in samenwerking 
met gemeente Hilvarenbeek en provincie 
Noord-Brabant. Meer informatie vindt u op: 
https://www.erfgoeddiessen.nl/ 
12-mei-1940-brug 

5. Meer weten of vragen 
Mocht u op dit moment nog vragen hebben over de werkzaamheden, dan kunt u contact 
opnemen met het projectteam van BAM:
• Voor niet-urgente zaken of heeft u een bijzondere situatie waarvoor afstemming nodig is, kunt 

u BAM bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 16.00uur. Dit kan via telefoon-
nummer 070 – 370 05 21 of stuur een e-mail naar: N395@BAM.com 

• Voor calamiteiten belt u met provincie Noord-Brabant via telefoonnummer: 073 - 
68 073 68 (24 uur per dag bereikbaar).

Tijdens de uitvoering is het ook mogelijk bij ons binnen te lopen in de omgevingstent. 
Locatie en tijden maken we bekend in de volgende nieuwsbrief en de BAM Infra projecten app.

6. Op de hoogte blijven?
• Download gratis de “BAM infra projecten” app op uw smartphone voor de actuele informa-

tie, planning en omleidingsroutes. Scan deze QR code en download de app op uw smart-
phone (voor Android of Apple platform).

• Ook kunt zich op de website aanmelden voor de digitale nieuwsbrief 
www.brabant.nl/nieuwsbriefN395. U ontvangt de nieuwsbrief automatisch in 
uw mailbox. 

• Of lees meer op de website www.brabant.nl/N395 
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