
 Is deze mail slecht leesbaar? Lees hem online!  

 

  

 

Augustus 2022

De herinrichting van de provinciale weg tussen Hilvarenbeek en Oirschot is in volle gang.
De aanpassingen verbeteren de veiligheid en leefbaarheid op en rond de N395.

 

 

De hoofdrijbaan is weer open!

Op 29 juli hebben we de werkzaamheden van fase 2, tussen Diessen en Middelbeers,
afgerond. Daarna kon ook de hoofdrijbaan van de N395 weer open voor verkeer! En dat
blijft voorlopig ook zo. Hoewel nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond, hoeft de
hoofdrijbaan daarvoor de komende maanden niet meer dicht. Graag bedanken we de
omgeving en BAM Infra voor de flexibiliteit tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

 

  

https://nieuws.brabant.nl/x/c/?ZcnNCoIwAADgV_nUcT8OtRUjFCJIisIi7BKbKQ7nFDen9PLrAfquX8kI8h0jJPKKYRr4kRHqVV8yLatpNkCMXHBtgVa_YY21g9lC_Hdwgfs8LvDFyZoH1ohrARYqbmhqQMuDJazfJTjehTt.H8idpOO5XLL7waUZdemcJGiz5t2we7GI0DDGBCP.Yc9KuGo0stcrJXX7AwA62
https://nieuws.brabant.nl/x/c/?TclLCoAgEADQq3iBshICg9l0gGjX2h8omIZOefxp0aa3fQbEQCcIMVOEUU5UQEiK2UAK7m6110VplbBPkTx4xKsunLfWfsHJwl7yE5IJjm05F9ut37LD6RrQvQA52


 
Bekijk de nieuwe N395

Hoe de nieuwe N395 eruit komt te zien wordt steeds beter zichtbaar. In het echt, maar we
hebben er ook beelden van, en die delen we graag met u! Bekijk de video met het
resultaat tot dusver.

 

  

 

Geopolymeer fietspad

Zo op het oog is er niets bijzonders aan te zien, maar toch is een deel van het fietspad
tussen Diessen en Oostelbeers speciaal te noemen. Het fietspad is namelijk gedeeltelijk
uitgevoerd met een geopolymeer beton. Normaal beton heeft cement als bindmiddel. Door
het cement te vervangen door een geopolymeer besparen we veel CO2 - uitstoot. Zo
dragen we bij aan een beter klimaat.

 

  

 
Vakantieperiode

De zomervakantie in het zuiden is gestart en de bouwvak staat voor de deur. Ook de
medewerkers van het project Reconstructie N395 gaan genieten van een vakantie, maar

 

0:03 / 3:04



we blijven tijdens de vakantieperiode wel bereikbaar. 
 
Contactgegevens

Voor niet-urgente zaken of een bijzondere situatie waarvoor afstemming nodig is,
kunt u BAM bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur. Dit kan via
telefoonnummer 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).
Voor vragen aan de provincie over dit project mailt u naar : N395@brabant.nl

 

Op de hoogte blijven?

Download gratis de “BAM Infra projecten” app op uw smartphone voor de actuele
informatie, planning en omleidingsroutes. Volg onderstaande link en download de app op
uw smartphone (voor Android of Apple platform).

 

 

BAM infra app _ Android

Google Play

 
BAM infra app _ iOS

App Store
 

 

Vooruitblik werkzaamheden na de zomer

Werkzaamheden fietspad 
Na de bouwvak starten we met de werkzaamheden aan het fietspad aan de noordzijde
van de N395 nabij het Doornboomplein tot aan Oostelbeers. Dit fietspad gaan we zoveel
als mogelijk met elektrisch materieel aanleggen. Door gebruik te maken van elektrisch
materieel verminderen we de uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2. 
  
Aanplanten groen en overige aanpassingen 
In het najaar starten we ook met de aanplant van al het groen op en langs de N395. Dan
krijgt de N395 ook zijn definitieve uitstraling. Waar nodig doen we dit najaar op en rondom
de weg nog diverse kleinere aanpassingen. 
  
Rotonde Haagakkers 
Op de kruising N395 (Langereijt) met de Marjolein leggen we een rotonde aan. Omdat
nog niet alle benodigde gronden aangekocht zijn, is de rotonde nu nog gedeeltelijk
aangelegd. Hierdoor is er sprake van een tijdelijke verkeerssituatie. Zodra de provincie de
gronden in eigendom heeft, wordt de rotonde afgemaakt. Naar verwachting is dit in het
voorjaar van 2023.

 

 Wij wensen iedereen een fijne vakantie!  
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https://nieuws.brabant.nl/x/c/?HYtBDsIgEAC.wgcKUogGkz3Yu.HgAwxQTDGwEMD4.LV6mcNkxoM6UAaljpRAmpkaKEOpeMAY3p.OXbPO4uCYaINtjNrPQthaO9_RAvclC0w.I5zNU8Rns1Nt5RX8CCjiKpXSUs8no2mF5XJl.4TtA3uweLt.AQA20
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