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1 Inleiding

1.1 De N395 tot nu toe
In 2011 en 2012 zijn voor de N395
analyse en een aantal quick scans uitgevoerd. Dit heeft geleid tot opname van de planstudie 
N395 in het BMIT 2013-2017, waarbij specifieke aandacht gevraagd wordt voor verbetering van 
de verkeersveiligheid voor het fietsverkeer 
voorstellen. 
 
Deze planstudie geeft inzicht in de oplossingen van o.a. bovengenoemde problemen, inclusief 
benodigde investeringen en planning. Op basis van deze informatie wo
van de N395 doorgaat naar de uitvoeringsfase. Hierbij speelt ook een rol
men is in het Provinciale Actieplan Geluid. Vanuit dit programma staat de vervanging van de 
verharding in beginsel gepland 
integraal uitvoeringsproject.   
 
Omdat er veel voorwerk is verricht ligt er een volledige 
De conclusies uit deze eerdere onderzoeken en rapportages zijn input voor de uitw
de planstudie. Nadrukkelijk komen ook de problemen / maatregelen aan die orde die vanuit ve
schillende deelstudies doorgeschoven zijn naar deze planstudie; de zogenaamde quick scan 
maatregelen. 
 
 
1.2 Proces uitwerking planstudie
De uitwerking van de planstudie is begeleid
Hilvarenbeek en Oirschot zitting hebben. Ook is er overleg geweest met de Dorpsraden van de 
Middel- en Oostelbeers en Diessen. 
dorpsraden toelichting en informatie gegeven over de huidige verkeerssituatie en zijn de voo
stellen tot aanpassing in concept besproken. 
Ook zijn in de concept fase de gemeentebesturen van Hilvarenbeek en Oirschot geïnformeerd 
over de analyse en uitwerking.
genheid gesteld zich te laten informeren over de inhoud van de planstudie door het houden van 
een informatieavonden in Middelbeers en Diessen
  
In de tabel in bijlage 10 is een samenvatting van
matieavonden, inclusief beantwoording, 
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Inleiding 

De N395 tot nu toe  
In 2011 en 2012 zijn voor de N395 tussen Hilvarenbeek - Oirschot een uitgebreide problee
analyse en een aantal quick scans uitgevoerd. Dit heeft geleid tot opname van de planstudie 

2017, waarbij specifieke aandacht gevraagd wordt voor verbetering van 
voor het fietsverkeer en aantal op korte termijn uit te voeren verbetering

inzicht in de oplossingen van o.a. bovengenoemde problemen, inclusief 
en planning. Op basis van deze informatie wordt bepaald of de aanpak 

van de N395 doorgaat naar de uitvoeringsfase. Hierbij speelt ook een rol dat de N395 opgen
men is in het Provinciale Actieplan Geluid. Vanuit dit programma staat de vervanging van de 

gepland voor 2014. Door combinatie van beide initiatieven ontstaat een 
 

werk is verricht ligt er een volledige probleemanalyse uit voorgaande jaren
eerdere onderzoeken en rapportages zijn input voor de uitw

komen ook de problemen / maatregelen aan die orde die vanuit ve
schillende deelstudies doorgeschoven zijn naar deze planstudie; de zogenaamde quick scan 

Proces uitwerking planstudie  
planstudie is begeleid door een werkgroep, waarin de beide gemeenten 

Hilvarenbeek en Oirschot zitting hebben. Ook is er overleg geweest met de Dorpsraden van de 
en Oostelbeers en Diessen. In deze klankbordroep is door vertegenwoordigers van 

raden toelichting en informatie gegeven over de huidige verkeerssituatie en zijn de voo
stellen tot aanpassing in concept besproken.  
Ook zijn in de concept fase de gemeentebesturen van Hilvarenbeek en Oirschot geïnformeerd 
over de analyse en uitwerking. Tenslotte zijn belanghebbenden en belangstellenden in de gel
genheid gesteld zich te laten informeren over de inhoud van de planstudie door het houden van 

en in Middelbeers en Diessen. 

is een samenvatting van de gemaakte opmerkingen op de twee info
matieavonden, inclusief beantwoording, opgenomen. 
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Oirschot een uitgebreide probleem-
analyse en een aantal quick scans uitgevoerd. Dit heeft geleid tot opname van de planstudie 

2017, waarbij specifieke aandacht gevraagd wordt voor verbetering van 
en aantal op korte termijn uit te voeren verbeterings-

inzicht in de oplossingen van o.a. bovengenoemde problemen, inclusief  
rdt bepaald of de aanpak 

dat de N395 opgeno-
men is in het Provinciale Actieplan Geluid. Vanuit dit programma staat de vervanging van de 

ombinatie van beide initiatieven ontstaat een 

uit voorgaande jaren.  
eerdere onderzoeken en rapportages zijn input voor de uitwerking van 

komen ook de problemen / maatregelen aan die orde die vanuit ver-
schillende deelstudies doorgeschoven zijn naar deze planstudie; de zogenaamde quick scan 

door een werkgroep, waarin de beide gemeenten 
Hilvarenbeek en Oirschot zitting hebben. Ook is er overleg geweest met de Dorpsraden van de 

vertegenwoordigers van de 
raden toelichting en informatie gegeven over de huidige verkeerssituatie en zijn de voor-

Ook zijn in de concept fase de gemeentebesturen van Hilvarenbeek en Oirschot geïnformeerd 
Tenslotte zijn belanghebbenden en belangstellenden in de gele-

genheid gesteld zich te laten informeren over de inhoud van de planstudie door het houden van 

de gemaakte opmerkingen op de twee infor-



 

 

 

 

2 Uitgangspunten

2.1 Scope van de planstudie
De scope van de planstudie is gericht op het oplossen van bestaande en (te verwachten) to
komstige knelpunten op het huidige tracé van de N395 tussen Oirschot en Hilvarenbeek. 
 
Onderwerp van studie is de gehele N395 tussen Oirschot en Hilvarenbeek, inclusief kruispu
ten, fietspaden, fietsstroken en oversteekplaatsen. Doel is het verhogen van de verkeersveili
heid, verbeteren van de doorstroming
aansluiting N395 - A58 is aan vervanging toe. Bepaald moet worden of een VRI op dit punt de 
juiste toekomstvaste oplossing is.
 
Randwegen en omleidingen maken geen onderdeel uit van de voor te stellen maatregelen. 
Tussen provincie en de regiogemeenten is de afspraak gemaakt om eerst de verbreding van de 
A58 tussen Tilburg en Eindhoven af te wachten, alvorens dit soort grote en kostbare maatreg
len uit te werken. Vanuit de problematiek van de geluidhinder (momenteel 155 woningen met 
een gevelbelasting van groter dan 65 dB) wordt 
leidingen bepaald.  
 
Qua verkeers(on)veiligheid gaat de meeste aandacht uit naar het fietsverkeer en een aantal 
specifieke onveilige lokaties. 
Qua verkeersafwikkeling gaat d
de N269 aan de westzijde bij Hilvarenbeek en de A58 aan de oostzijde bij Oirschot. 
 
Parallelwegen langs de N395 zijn oplossingen die passen binnen de beleidskaders van de pr
vincie Noord-Brabant voor het zoveel mogelijk garanderen van een veilige verkeersinfrastru
tuur. Landbouwverkeer (nu via de hoofdrijbaan) 
van percelen, bedrijven en woningen langs de N395 wordt via de parallelweg afgewikkeld. 
impact van het toepassen van parallelwegen wordt bepaald: wat zijn de consequenties van het 
aanleggen ervan en is dit ‘passend’  
 
De toegestane maximum snelheid voor het autoverkeer in de bebouwde kommen van Diessen, 
Oostel- en Middelbeers is 50 km/uur.
bebouwde kommen is 80 m/h.
momenteel 60 km/h geldt, de snelheid omhoog gaat.
 
 
2.2 Ruimtelijke ontwikkelingen
In het gebied zijn een aantal ruimtelijke ontwikkelingen relevant voor de verkeerssituatie op en 
rond de N395. Tussen Diessen en Hilvarenbeek wordt momenteel een uitvaartcentrum g
bouwd, waarvan de ontsluiting direct via de N395 verloopt ter
In de kern van Diessen wordt het uitbreidingsplan Vroonacker gerealiseerd (ontsluiting via de 
rotonde N395 – de Buskus). In Oostel
bouwd in het plan Haagakkers en 
Het bedrijfsterrein de Scheper wordt uitgebreid met een tweede fase
bedrijf is hier in 2014 aanwezig.
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De scope van de planstudie is gericht op het oplossen van bestaande en (te verwachten) to
komstige knelpunten op het huidige tracé van de N395 tussen Oirschot en Hilvarenbeek. 

Onderwerp van studie is de gehele N395 tussen Oirschot en Hilvarenbeek, inclusief kruispu
ten, fietspaden, fietsstroken en oversteekplaatsen. Doel is het verhogen van de verkeersveili

eren van de doorstroming en het opwaarderen van de fietsstructuur
A58 is aan vervanging toe. Bepaald moet worden of een VRI op dit punt de 

juiste toekomstvaste oplossing is. 

Randwegen en omleidingen maken geen onderdeel uit van de voor te stellen maatregelen. 
regiogemeenten is de afspraak gemaakt om eerst de verbreding van de 

A58 tussen Tilburg en Eindhoven af te wachten, alvorens dit soort grote en kostbare maatreg
len uit te werken. Vanuit de problematiek van de geluidhinder (momenteel 155 woningen met 

evelbelasting van groter dan 65 dB) wordt wel het probleemoplossend vermogen van o

Qua verkeers(on)veiligheid gaat de meeste aandacht uit naar het fietsverkeer en een aantal 
 

Qua verkeersafwikkeling gaat de aandacht voornamelijk uit naar de aansluiting van de N395 op 
de N269 aan de westzijde bij Hilvarenbeek en de A58 aan de oostzijde bij Oirschot. 

langs de N395 zijn oplossingen die passen binnen de beleidskaders van de pr
nt voor het zoveel mogelijk garanderen van een veilige verkeersinfrastru

(nu via de hoofdrijbaan) kan hier gebruik van maken en de ontsluiting 
van percelen, bedrijven en woningen langs de N395 wordt via de parallelweg afgewikkeld. 
impact van het toepassen van parallelwegen wordt bepaald: wat zijn de consequenties van het 
aanleggen ervan en is dit ‘passend’  gezien de geconstateerde problemen. 

snelheid voor het autoverkeer in de bebouwde kommen van Diessen, 
en Middelbeers is 50 km/uur. Deze snelheid voor het autoverkeer op de N

80 m/h. Dit impliceert dat op het wegvak ten oosten van Diessen, waar 
momenteel 60 km/h geldt, de snelheid omhoog gaat. 

ontwikkelingen  
zijn een aantal ruimtelijke ontwikkelingen relevant voor de verkeerssituatie op en 

rond de N395. Tussen Diessen en Hilvarenbeek wordt momenteel een uitvaartcentrum g
bouwd, waarvan de ontsluiting direct via de N395 verloopt ter hoogte van de Waterstraat. 
In de kern van Diessen wordt het uitbreidingsplan Vroonacker gerealiseerd (ontsluiting via de 

de Buskus). In Oostel- en Middelbeers worden respectievelijk 92 woningen g
bouwd in het plan Haagakkers en 30 woningen in het plan Hertog Janstraat.   
Het bedrijfsterrein de Scheper wordt uitgebreid met een tweede fase: de Scheper II
bedrijf is hier in 2014 aanwezig.  
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De scope van de planstudie is gericht op het oplossen van bestaande en (te verwachten) toe-
komstige knelpunten op het huidige tracé van de N395 tussen Oirschot en Hilvarenbeek.  

Onderwerp van studie is de gehele N395 tussen Oirschot en Hilvarenbeek, inclusief kruispun-
ten, fietspaden, fietsstroken en oversteekplaatsen. Doel is het verhogen van de verkeersveilig-

ctuur. De VRI op de 
A58 is aan vervanging toe. Bepaald moet worden of een VRI op dit punt de 

Randwegen en omleidingen maken geen onderdeel uit van de voor te stellen maatregelen. 
regiogemeenten is de afspraak gemaakt om eerst de verbreding van de 

A58 tussen Tilburg en Eindhoven af te wachten, alvorens dit soort grote en kostbare maatrege-
len uit te werken. Vanuit de problematiek van de geluidhinder (momenteel 155 woningen met 

het probleemoplossend vermogen van om-

Qua verkeers(on)veiligheid gaat de meeste aandacht uit naar het fietsverkeer en een aantal 

e aandacht voornamelijk uit naar de aansluiting van de N395 op 
de N269 aan de westzijde bij Hilvarenbeek en de A58 aan de oostzijde bij Oirschot.  

langs de N395 zijn oplossingen die passen binnen de beleidskaders van de pro-
nt voor het zoveel mogelijk garanderen van een veilige verkeersinfrastruc-

kan hier gebruik van maken en de ontsluiting 
van percelen, bedrijven en woningen langs de N395 wordt via de parallelweg afgewikkeld. De 
impact van het toepassen van parallelwegen wordt bepaald: wat zijn de consequenties van het 

snelheid voor het autoverkeer in de bebouwde kommen van Diessen, 
snelheid voor het autoverkeer op de N395 buiten de 

Dit impliceert dat op het wegvak ten oosten van Diessen, waar 

zijn een aantal ruimtelijke ontwikkelingen relevant voor de verkeerssituatie op en 
rond de N395. Tussen Diessen en Hilvarenbeek wordt momenteel een uitvaartcentrum ge-

hoogte van de Waterstraat.  
In de kern van Diessen wordt het uitbreidingsplan Vroonacker gerealiseerd (ontsluiting via de 

en Middelbeers worden respectievelijk 92 woningen ge-
 

: de Scheper II. Het eerste 



 

 

 

 

3 Probleemanalyse

De rapportage van Megaborn (Probleemanalyse N395, 
bron voor de vaststelling van de probl
Onderstaand is een uittreksel van deze rapportage weergegeven.
vant zijn de conclusies van Megaborn 
 
 
3.1 Verkeersveiligheid
Op basis van de geregistreerde ongevallen blijkt dat er jaarlijks 6 letselongevallen gebeuren, 
waarbij gemiddeld 7 slachtoffers vallen (2005
lenbeeld te herkennen. In genoemde periode is er een dode gevallen op de oostelijke af
oprit van de N269; een voetganger stak verkeerd over en werd aangereden.
Bij ongeveer de helft van de letselongevallen is een (brom)fietser betrokken. De belangrijkste 
oorzaak van de ongevallen is het niet verlenen van voorrang of doorgang. Daarna volgen o
voldoende afstand houden, te veel rechts rijden en de macht over het stuur verliezen.
 
Qua lokaties zijn de kruispunten met de Waterstraat, Burg
straat (Oostelbeers) – Burg. Smulderlaan het meest onveilig.
Uit gegevens uit recentere jaren blijkt dat 
gebeurd zijn met (brom)fietsers. Ook zijn er in 2011 twee dodelijke ongevallen gebeurd ter 
hoogte van de aansluiting met de N269 (voetganger aangereden) en de kruising met de Burg. 
Smulderslaan (macht over het stuur verliezen en tegen een vast voorwerp botsen (waarschij
lijk een boom)). 
 
De conclusie is dat de fietser de meest kwetsbare verkeersdeelnemer is op de 
lijke oorzaak wordt de vormgeving van de fietsvoorzieningen aangegeven (eenzijdige en twe
zijdige fietspaden, in Middelbeers gedeeltelijk geen fietsvoorzieningen en het oversteken van de 
N395). 
 
De snelheid van het autoverkeer 
maximaal toegestane snelheid. De hoogste snelheden komen voor op de wegvakken tussen de 
A58 en de kom van Oostelbeers, tussen Middelbeers en Diessen en tussen Diessen en de 
N269. Dit zijn de wegvakken met de langste 
spitsuren op werkdagen. Met name in de meer rustige uren is het niet uitgesloten, dat er inc
denteel harder wordt gereden dan de toegestane snelheid. Anderzijds hee
nen, als buiten de kommen veel middengeleiders met uitbuigingen, die een duidelijk snelheid
verlagend effect hebben. 
 
De oversteekbaarheid van de N395 wordt buiten de bebouwde kommen door Megaborn als 
slecht gekwalificeerd op het wegvak Langereyt 
weg. Binnen de kommen is de oversteekbaarheid goed, met uitzondering van het wegvak Jul
anastraat – Willibrordusstraat in Diessen. Dat de oversteekbaarheid relatief goed is, komt door 
het grote aantal middengeleiders dat aanwezig is in het we
van het gemotoriseerd verkeer verlaagd en kan de voetganger of fietser in twee etappes ove
steken.  
Door de Dorspraden wordt de grote hoeveelheid (sluip)verkeer en de daaruit volgende slechte 
oversteekbaarheid van de N3
langzame verkeer, maar ook het oprijden van de N395 vanuit een aansluitende weg of uitrit leidt 
tot wachttijd en onveilige situaties. 
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De rapportage van Megaborn (Probleemanalyse N395, 17 oktober 2011) vormt de belangrijkste 
bron voor de vaststelling van de problemen op gebied van verkeersafwikkeling en 
Onderstaand is een uittreksel van deze rapportage weergegeven. Indien beschikbaar en rel

Megaborn aangevuld. 

Verkeersveiligheid  
Op basis van de geregistreerde ongevallen blijkt dat er jaarlijks 6 letselongevallen gebeuren, 
waarbij gemiddeld 7 slachtoffers vallen (2005-2009). Er is geen duidelijke trend in het ongeva

genoemde periode is er een dode gevallen op de oostelijke af
en voetganger stak verkeerd over en werd aangereden. 

Bij ongeveer de helft van de letselongevallen is een (brom)fietser betrokken. De belangrijkste 
len is het niet verlenen van voorrang of doorgang. Daarna volgen o

voldoende afstand houden, te veel rechts rijden en de macht over het stuur verliezen.

Qua lokaties zijn de kruispunten met de Waterstraat, Burg. Smulderslaan en het wegvak Ker
Burg. Smulderlaan het meest onveilig. 

Uit gegevens uit recentere jaren blijkt dat bij de aansluiting met de Esperenweg 
gebeurd zijn met (brom)fietsers. Ook zijn er in 2011 twee dodelijke ongevallen gebeurd ter 

uiting met de N269 (voetganger aangereden) en de kruising met de Burg. 
Smulderslaan (macht over het stuur verliezen en tegen een vast voorwerp botsen (waarschij

De conclusie is dat de fietser de meest kwetsbare verkeersdeelnemer is op de 
lijke oorzaak wordt de vormgeving van de fietsvoorzieningen aangegeven (eenzijdige en twe
zijdige fietspaden, in Middelbeers gedeeltelijk geen fietsvoorzieningen en het oversteken van de 

De snelheid van het autoverkeer op de N395 ligt op de verschillende wegvakken onder de 
maximaal toegestane snelheid. De hoogste snelheden komen voor op de wegvakken tussen de 
A58 en de kom van Oostelbeers, tussen Middelbeers en Diessen en tussen Diessen en de 
N269. Dit zijn de wegvakken met de langste rechtstanden. Deze constateringen gelden voor de 
spitsuren op werkdagen. Met name in de meer rustige uren is het niet uitgesloten, dat er inc
denteel harder wordt gereden dan de toegestane snelheid. Anderzijds heeft de N395 zowel bi

en veel middengeleiders met uitbuigingen, die een duidelijk snelheid

van de N395 wordt buiten de bebouwde kommen door Megaborn als 
slecht gekwalificeerd op het wegvak Langereyt – Esperenweg en Kempenweg
weg. Binnen de kommen is de oversteekbaarheid goed, met uitzondering van het wegvak Jul

Willibrordusstraat in Diessen. Dat de oversteekbaarheid relatief goed is, komt door 
het grote aantal middengeleiders dat aanwezig is in het wegprofiel. Hierdoor wordt de snelheid 
van het gemotoriseerd verkeer verlaagd en kan de voetganger of fietser in twee etappes ove

de grote hoeveelheid (sluip)verkeer en de daaruit volgende slechte 
oversteekbaarheid van de N395 als grootste probleem gezien. En dat geldt niet alleen voor het 
langzame verkeer, maar ook het oprijden van de N395 vanuit een aansluitende weg of uitrit leidt 

uaties.  
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17 oktober 2011) vormt de belangrijkste 
d van verkeersafwikkeling en –veiligheid. 

Indien beschikbaar en rele-

Op basis van de geregistreerde ongevallen blijkt dat er jaarlijks 6 letselongevallen gebeuren, 
2009). Er is geen duidelijke trend in het ongeval-

genoemde periode is er een dode gevallen op de oostelijke af- en 

Bij ongeveer de helft van de letselongevallen is een (brom)fietser betrokken. De belangrijkste 
len is het niet verlenen van voorrang of doorgang. Daarna volgen on-

voldoende afstand houden, te veel rechts rijden en de macht over het stuur verliezen. 

Smulderslaan en het wegvak Kerk-

de Esperenweg er 3 ongevallen 
gebeurd zijn met (brom)fietsers. Ook zijn er in 2011 twee dodelijke ongevallen gebeurd ter 

uiting met de N269 (voetganger aangereden) en de kruising met de Burg. 
Smulderslaan (macht over het stuur verliezen en tegen een vast voorwerp botsen (waarschijn-

De conclusie is dat de fietser de meest kwetsbare verkeersdeelnemer is op de N395. Als moge-
lijke oorzaak wordt de vormgeving van de fietsvoorzieningen aangegeven (eenzijdige en twee-
zijdige fietspaden, in Middelbeers gedeeltelijk geen fietsvoorzieningen en het oversteken van de 

op de verschillende wegvakken onder de 
maximaal toegestane snelheid. De hoogste snelheden komen voor op de wegvakken tussen de 
A58 en de kom van Oostelbeers, tussen Middelbeers en Diessen en tussen Diessen en de 

rechtstanden. Deze constateringen gelden voor de 
spitsuren op werkdagen. Met name in de meer rustige uren is het niet uitgesloten, dat er inci-

t de N395 zowel bin-
en veel middengeleiders met uitbuigingen, die een duidelijk snelheids-

van de N395 wordt buiten de bebouwde kommen door Megaborn als 
Esperenweg en Kempenweg – Beerschotse-

weg. Binnen de kommen is de oversteekbaarheid goed, met uitzondering van het wegvak Juli-
Willibrordusstraat in Diessen. Dat de oversteekbaarheid relatief goed is, komt door 

gprofiel. Hierdoor wordt de snelheid 
van het gemotoriseerd verkeer verlaagd en kan de voetganger of fietser in twee etappes over-

de grote hoeveelheid (sluip)verkeer en de daaruit volgende slechte 
95 als grootste probleem gezien. En dat geldt niet alleen voor het 

langzame verkeer, maar ook het oprijden van de N395 vanuit een aansluitende weg of uitrit leidt 



 

 

 

 
 
 
 
3.2 Verkeersafwikkeling
De verkeersafwikkeling op de 
van kwaliteit, omdat de intensiteit van het verkeer hoger is in de ochtendspits. Deze hogere 
waarde wordt veroorzaakt door sluipverkeer dat van de route N269 
geval er file en vertraging optreedt op de A58 tussen Tilburg en Oirschot of Eindhoven. De 
wegvakken tussen Diessen en de Esperenweg benaderen in de ochtendspits 70 
wegcapaciteit. Dit betekent dat er incidenteel files ontstaan. Stijgt deze waarde tot 
dan treedt structurele filevorming en congestie op.
 
De capaciteit van de kruisingen in de N395 is anno 2013 voldoende, met uitzondering van de 
aansluitingen aan beide uiteinden bij de A58 en de N269. Door de verdere groei van de Sch
per wordt deze situatie in de toekomst nog slechter bij de aansluiting A58. In principe geldt voor 
alle andere aansluitingen dat er voldoende capaciteit is op de aansluitingen. Dat betekent ec
ter niet dat er in de spitsuren geen vertraging of wachttijd optreedt bij 
Deze kan incidenteel oplopen tot boven de 20 seconden. Het ve
aansluitingen en kruisingen zoveel mogelijk met middengeleiders te werken in de hoofdrijbaan, 
zodat er in twee fases overgestoken en ingevo
 
 
3.3 Kleinschalige Alternatieve Route (KAR)
De N395 is aanvankelijk door het SRE 
Brabant: BBZOB) aangewezen als alternatieve route in geval van calamiteiten op de A58. Dit 
besluit is echter niet geëffectueerd omdat op de N395 in Middelbeers de fietsers van de hoof
rijbaan gebruik maken. In deze planstudie wordt beoordeeld of het uitvoeren van de voor te ste
len maatregelen gevolgen heeft voor de N395 als KAR
 
 
3.4 Vormgeving van de N395
De provincie Noord-Brabant hant
(EHK) voor de wegen in eigen beheer. Hierin zijn vastgelegd de maximum snelheid van de weg, 
de voorrangsregeling en kruispuntsvorm, de positie van de fiets in het wegprofiel
ving van de komgrenzen, de obstakelvrije ruimte naast de hoofdrijbaan, de verlichting, de min
male breedte van de rijbaan en de markering.
 
De conclusie is dat alleen het wegvak tussen de Scheper en de A5
Op alle andere wegvakken zijn er een of meerdere punten, die niet voldoen. 
 
De inrichting van de weg binnen de drie bebouwde kommen is niet eenduidig
ontbreken voor een gedeelte fietsvoorzieningen, terwijl die in Oostelbeers en Diessen wel aa
wezig zijn. Ook het kleur- en materiaalgebruik is niet eenduidig.
 
 
3.5 Milieu: lucht en geluid
In de directe omgeving van de N395 zijn geen problemen met de luchtkwaliteit voor nu en voor 
later. Dit geldt niet voor geluidhinder. Door het gebruik van de N395 treedt er
een geluidsbelasting op van hoger dan 65 dB. Deze woningen liggen in belangrijke mate in de 
kommen van Diessen, Middel
 
 
3.6 Quick scans 
De afgelopen jaren zijn er deel
gesignaleerde punten conform
quick scans  zijn niet allemaal 
die.  In onderstaand overzicht zijn deze problemen en voor te stellen 
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Verkeersafwikkeling  
De verkeersafwikkeling op de N395 is goed in de avondspits. In de ochtendspits is deze minder 
van kwaliteit, omdat de intensiteit van het verkeer hoger is in de ochtendspits. Deze hogere 
waarde wordt veroorzaakt door sluipverkeer dat van de route N269 – N395 gebruik maakt in 

file en vertraging optreedt op de A58 tussen Tilburg en Oirschot of Eindhoven. De 
wegvakken tussen Diessen en de Esperenweg benaderen in de ochtendspits 70 
wegcapaciteit. Dit betekent dat er incidenteel files ontstaan. Stijgt deze waarde tot 
dan treedt structurele filevorming en congestie op. 

De capaciteit van de kruisingen in de N395 is anno 2013 voldoende, met uitzondering van de 
aansluitingen aan beide uiteinden bij de A58 en de N269. Door de verdere groei van de Sch

eze situatie in de toekomst nog slechter bij de aansluiting A58. In principe geldt voor 
alle andere aansluitingen dat er voldoende capaciteit is op de aansluitingen. Dat betekent ec
ter niet dat er in de spitsuren geen vertraging of wachttijd optreedt bij het oprijden van de weg. 
Deze kan incidenteel oplopen tot boven de 20 seconden. Het verdient dan ook aanbeveling op 

zoveel mogelijk met middengeleiders te werken in de hoofdrijbaan, 
zodat er in twee fases overgestoken en ingevoegd kan worden. 

Kleinschalige Alternatieve Route (KAR)  
De N395 is aanvankelijk door het SRE (in uitvoeringsprogramma Beter Bereikbaar Zuid Oost 

aangewezen als alternatieve route in geval van calamiteiten op de A58. Dit 
niet geëffectueerd omdat op de N395 in Middelbeers de fietsers van de hoof

In deze planstudie wordt beoordeeld of het uitvoeren van de voor te ste
len maatregelen gevolgen heeft voor de N395 als KAR-route. 

Vormgeving van de N395  
Brabant hanteert de zogenaamd Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken 

) voor de wegen in eigen beheer. Hierin zijn vastgelegd de maximum snelheid van de weg, 
de voorrangsregeling en kruispuntsvorm, de positie van de fiets in het wegprofiel
ving van de komgrenzen, de obstakelvrije ruimte naast de hoofdrijbaan, de verlichting, de min
male breedte van de rijbaan en de markering. 

De conclusie is dat alleen het wegvak tussen de Scheper en de A58 voldoet aan deze criteria. 
re wegvakken zijn er een of meerdere punten, die niet voldoen.  

De inrichting van de weg binnen de drie bebouwde kommen is niet eenduidig. In Middelbeers 
ontbreken voor een gedeelte fietsvoorzieningen, terwijl die in Oostelbeers en Diessen wel aa

en materiaalgebruik is niet eenduidig. 

Milieu: lucht en geluid  
In de directe omgeving van de N395 zijn geen problemen met de luchtkwaliteit voor nu en voor 

Dit geldt niet voor geluidhinder. Door het gebruik van de N395 treedt er bij 155 woningen 
een geluidsbelasting op van hoger dan 65 dB. Deze woningen liggen in belangrijke mate in de 
kommen van Diessen, Middel- en Oostelbeers.  

deelonderzoeken uitgevoerd (door Bureau Kragten) 
leerde punten conform de probleemanalyse van Megaborn. Deze voorstellen uit deze 

allemaal uitgevoerd, maar voor een deel doorverwezen naar de planst
die.  In onderstaand overzicht zijn deze problemen en voor te stellen oplossingen weergegeven.

Probleemanalyse 
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N395 is goed in de avondspits. In de ochtendspits is deze minder 
van kwaliteit, omdat de intensiteit van het verkeer hoger is in de ochtendspits. Deze hogere 

N395 gebruik maakt in 
file en vertraging optreedt op de A58 tussen Tilburg en Oirschot of Eindhoven. De 

wegvakken tussen Diessen en de Esperenweg benaderen in de ochtendspits 70 – 80 % van de 
wegcapaciteit. Dit betekent dat er incidenteel files ontstaan. Stijgt deze waarde tot 90 – 100 % 

De capaciteit van de kruisingen in de N395 is anno 2013 voldoende, met uitzondering van de 
aansluitingen aan beide uiteinden bij de A58 en de N269. Door de verdere groei van de Sche-

eze situatie in de toekomst nog slechter bij de aansluiting A58. In principe geldt voor 
alle andere aansluitingen dat er voldoende capaciteit is op de aansluitingen. Dat betekent ech-

het oprijden van de weg. 
rdient dan ook aanbeveling op  

zoveel mogelijk met middengeleiders te werken in de hoofdrijbaan, 

(in uitvoeringsprogramma Beter Bereikbaar Zuid Oost 
aangewezen als alternatieve route in geval van calamiteiten op de A58. Dit 

niet geëffectueerd omdat op de N395 in Middelbeers de fietsers van de hoofd-
In deze planstudie wordt beoordeeld of het uitvoeren van de voor te stel-

le HerkenbaarheidsKenmerken 
) voor de wegen in eigen beheer. Hierin zijn vastgelegd de maximum snelheid van de weg, 

de voorrangsregeling en kruispuntsvorm, de positie van de fiets in het wegprofiel, de vormge-
ving van de komgrenzen, de obstakelvrije ruimte naast de hoofdrijbaan, de verlichting, de mini-

voldoet aan deze criteria. 

. In Middelbeers 
ontbreken voor een gedeelte fietsvoorzieningen, terwijl die in Oostelbeers en Diessen wel aan-

In de directe omgeving van de N395 zijn geen problemen met de luchtkwaliteit voor nu en voor 
bij 155 woningen 

een geluidsbelasting op van hoger dan 65 dB. Deze woningen liggen in belangrijke mate in de 

 op een aantal 
Deze voorstellen uit deze 

doorverwezen naar de planstu-
oplossingen weergegeven. 
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4 Uitgangspunten

4.1 Verkeersafwikkeling autoverkeer
De N395 is een gebiedsontsluitingsweg. 
  
Met uitzondering van de aansluiting van de N395 op de A58, de N269 en 
geen problemen met de verkeersafwikkeling. Om de verkeersafwikkeling op deze aansluiting te 
garanderen voor de toekomst moet een keuze gemaakt worden tussen het aanleggen van een 
rotonde of het plaatsen / behouden van een Verkeerslichteninstallati
 
De N395 blijft voorrangsweg, waarbij de vormgeving van 
de aansluitende wegen in de bebou
voerd wordt als inritconstructie (alle zijwegen 
30 km-wegen). Hierdoor is de voorrang automatisch g
regeld.  
 
De toegestane maximum snelheid binnen de bebouwde 
kom blijft 50 km/h, buiten de bebouwde kom wordt deze 
80 km/h. Dat impliceert dat het wegvak ten oosten van 
Diessen aangepast wordt. De bomen staan te dicht op 
de rijbaan en worden verwijderd om de rijbaan 
te van 7,50 meter respectievelijk 4,50 meter 
 
Op de aansluitingen en oversteken van langzaam verkeer wordt zoveel mogelijk en voor zover 
de ruimte het toelaat met middengeleiders gewerkt. Dit om de snelheid op deze pun
lagen en het oversteken in twee fasen mogelijk te maken. 
 
 
4.2 Fietsverkeer 
De fietsers worden op het traject Oirschot 
teerd. Tussen de N269 en Diessen is er een fietspad aan beide zijden van de N3
richting wordt bereden. In de kom van Diessen rijden de fietsers over naast de rijbaan gelegen 
fietspaden. Tussen Diessen en Middelbeers zijn er fietspaden aan beide zijden. In Middelbeers 
rijden de fietsers gedeeltelijk op en naast de rijbaan
aan beide zijden fietspaden. In Oostelbeers zijn er tot aan de Kerkstraat fietspaden aan beide 
zijden en vanaf de Kerstraat is er tot aan de aansluiting met de Scheper een fietspad aan 1 zi
de, in beide richtingen te berijden. Vanaf de Scheper zijn er weer fietspaden aan weerszijde van 
de N395, in een richting te berijden
 
Als uitgangspunt voor de herinrichting wordt gekozen voor de volgende fietsstructuur:

• In alle kommen rijdt de fiets 
autoverkeer. Afhankelijk van de beschikbare ruimte komt er een apart 
voet- en fietspad. In de meeste gevallen is de ruimte beperkt en komt 
er een langzaam-verkeer
wordt gebruikt. Nevenstaand
geeft wel precies aan wat de bedoeling is.

• De bromfietsers rijden binnen de kommen op de rijbaan.
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Verkeersafwikkeling autoverkeer  
De N395 is een gebiedsontsluitingsweg.  

Met uitzondering van de aansluiting van de N395 op de A58, de N269 en de Scheper
geen problemen met de verkeersafwikkeling. Om de verkeersafwikkeling op deze aansluiting te 
garanderen voor de toekomst moet een keuze gemaakt worden tussen het aanleggen van een 
rotonde of het plaatsen / behouden van een Verkeerslichteninstallatie (VRI). 

De N395 blijft voorrangsweg, waarbij de vormgeving van 
de aansluitende wegen in de bebouwde kommen uitge-
voerd wordt als inritconstructie (alle zijwegen bibeko zijn 

door is de voorrang automatisch ge-

snelheid binnen de bebouwde 
kom blijft 50 km/h, buiten de bebouwde kom wordt deze 
80 km/h. Dat impliceert dat het wegvak ten oosten van 
Diessen aangepast wordt. De bomen staan te dicht op 
de rijbaan en worden verwijderd om de rijbaan en de obstakelvrije zone op de gewenste bree

respectievelijk 4,50 meter te brengen. 

Op de aansluitingen en oversteken van langzaam verkeer wordt zoveel mogelijk en voor zover 
de ruimte het toelaat met middengeleiders gewerkt. Dit om de snelheid op deze pun
lagen en het oversteken in twee fasen mogelijk te maken.  

De fietsers worden op het traject Oirschot – Hilvarenbeek met verschillende situaties geconfro
teerd. Tussen de N269 en Diessen is er een fietspad aan beide zijden van de N3
richting wordt bereden. In de kom van Diessen rijden de fietsers over naast de rijbaan gelegen 
fietspaden. Tussen Diessen en Middelbeers zijn er fietspaden aan beide zijden. In Middelbeers 

op en naast de rijbaan. Tussen Middelbeers en Oostelbeers zijn er 
aan beide zijden fietspaden. In Oostelbeers zijn er tot aan de Kerkstraat fietspaden aan beide 
zijden en vanaf de Kerstraat is er tot aan de aansluiting met de Scheper een fietspad aan 1 zi

n te berijden. Vanaf de Scheper zijn er weer fietspaden aan weerszijde van 
, in een richting te berijden.  

Als uitgangspunt voor de herinrichting wordt gekozen voor de volgende fietsstructuur:
In alle kommen rijdt de fiets aan beide zijden naast de rijbaan voor het 

hankelijk van de beschikbare ruimte komt er een apart 
en fietspad. In de meeste gevallen is de ruimte beperkt en komt 

verkeer-strook, die zowel door voetganger als fietser 
Nevenstaand bord  heeft geen juridische status, maar 

geeft wel precies aan wat de bedoeling is. 
De bromfietsers rijden binnen de kommen op de rijbaan. 
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de Scheper zijn er 
geen problemen met de verkeersafwikkeling. Om de verkeersafwikkeling op deze aansluiting te 
garanderen voor de toekomst moet een keuze gemaakt worden tussen het aanleggen van een 

op de gewenste breed-

Op de aansluitingen en oversteken van langzaam verkeer wordt zoveel mogelijk en voor zover 
de ruimte het toelaat met middengeleiders gewerkt. Dit om de snelheid op deze punten te ver-

Hilvarenbeek met verschillende situaties geconfron-
teerd. Tussen de N269 en Diessen is er een fietspad aan beide zijden van de N395, dat in 1 
richting wordt bereden. In de kom van Diessen rijden de fietsers over naast de rijbaan gelegen 
fietspaden. Tussen Diessen en Middelbeers zijn er fietspaden aan beide zijden. In Middelbeers 

. Tussen Middelbeers en Oostelbeers zijn er 
aan beide zijden fietspaden. In Oostelbeers zijn er tot aan de Kerkstraat fietspaden aan beide 
zijden en vanaf de Kerstraat is er tot aan de aansluiting met de Scheper een fietspad aan 1 zij-

n te berijden. Vanaf de Scheper zijn er weer fietspaden aan weerszijde van 

Als uitgangspunt voor de herinrichting wordt gekozen voor de volgende fietsstructuur: 



 

 

 

• Tussen de N269 tot en met de kom van Oostelbeers rijdt de fiets over aan weerszijden 
gelegen fietspaden, in een rich
dig fietspad in Oostelbeers wordt verlegd van de K
bouwde kom (vanuit de zijde van Oirschot).

• Vanaf de kom van Oostelbeers tot aan de kom van Oirschot rijden de fiets
twee richtingen te berijden fietspad. Dit sluit aan op de fietsstructuur in Oirschot. Hiertoe 
moet het bestaande fietspad tussen de Scheper en Oirschot aan de noordzijde verbreed 
worden tot 3,50 meter. Het pad aan de zuidzijde kan verdwijne

• In de bestaande situatie st
ken de fietsers de N395 bu
ten het kruisingsvlak over via 
aparte fietspaadjes en via de 
middengeleider. Dit zijn o
comfortabele bewegingen 
voor fietsers en zelfs niet o
gevaarlijk. In de nieuwe 
tie steekt de fietsers over tu
sen de geleiders. Neve
staand is de aanpassing geï
lustreerd. De fietsers steekt 
over tussen de geleiders (rode 
pijl) en via de inritconstructie 
rijdt hij op of van de langzaam 
verkeersstrook. De oversteek via de geleide
principe wordt zowel binnen, als buiten de bebouwde kom toegepast.
de meer kwetsbare fietser ook via de verkeersgeleiders oversteken.

 
De fietsstructuur is op onderstaand kaartje weer
 

 
 

Uitgangspunten planonderdelen
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Tussen de N269 tot en met de kom van Oostelbeers rijdt de fiets over aan weerszijden 
gelegen fietspaden, in een richting te berijden.  De overgang van tweezijdig naar eenzi

in Oostelbeers wordt verlegd van de Kerkstraat naar het begin van de b
bouwde kom (vanuit de zijde van Oirschot). 
Vanaf de kom van Oostelbeers tot aan de kom van Oirschot rijden de fiets
twee richtingen te berijden fietspad. Dit sluit aan op de fietsstructuur in Oirschot. Hiertoe 
moet het bestaande fietspad tussen de Scheper en Oirschot aan de noordzijde verbreed 
worden tot 3,50 meter. Het pad aan de zuidzijde kan verdwijnen.  

tuatie ste-
ken de fietsers de N395 bui-
ten het kruisingsvlak over via 

en via de 
middengeleider. Dit zijn on-
comfortabele bewegingen 

niet on-
gevaarlijk. In de nieuwe situa-
tie steekt de fietsers over tus-

Neven-
staand is de aanpassing geïl-
lustreerd. De fietsers steekt 
over tussen de geleiders (rode 

itconstructie 
op of van de langzaam 

strook. De oversteek via de geleider blijft gehandhaafd voor de voetgangers.
principe wordt zowel binnen, als buiten de bebouwde kom toegepast. En natuurlijk kan 
de meer kwetsbare fietser ook via de verkeersgeleiders oversteken. 

staand kaartje weergegeven. 

opheffen 

Uitgangspunten planonderdelen 

329301-dB-R001, revisie 01

Pagina 11 van 29

Tussen de N269 tot en met de kom van Oostelbeers rijdt de fiets over aan weerszijden 
overgang van tweezijdig naar eenzij-
erkstraat naar het begin van de be-

Vanaf de kom van Oostelbeers tot aan de kom van Oirschot rijden de fietsers over een in 
twee richtingen te berijden fietspad. Dit sluit aan op de fietsstructuur in Oirschot. Hiertoe 
moet het bestaande fietspad tussen de Scheper en Oirschot aan de noordzijde verbreed 

r blijft gehandhaafd voor de voetgangers. Dit 
En natuurlijk kan 

 

opheffen 



 

 

 

 
4.3 Openbaar Vervoer
Via de N395 rijdt Veolia buslijn 142, die een verbinding vormt tussen Tilburg en Best. De kernen 
Diessen en Middel- en Oostelbeers worden op deze manier ontsloten
voer. Buslijn 142 betreft een traditionele streekl
studenten vervoerd en die in het weekeinde matig gebruikt wordt.
 
Door de kom van Diessen en Middelbeers rijden ook buurtbussen, respectievelijk de lijnen 293 
en 491. 
 
Het huidige gebruik van de bushaltes 
voor bijna 100 % op de haltes in de kernen. De haltes bu
ten de bebouwde kom worden nauwelijks tot niet gebru
Vanuit deze optiek kunnen alle
kom opgeheven worden. Nevenstaand overzicht van de in
en uitstappers op een gemiddelde werkdag in 2011 ill
streert dat beeld. De grijs gearceerde haltes hebben het 
grootste gebruik en liggen binnen de kommen.
 
Qua vormgeving van de bushaltes geldt dat een bus langs 
een 80 km-weg altijd in een haven
teert. Voor binnen de bebouwde kom geldt dat de bus ook 
op de rijbaan kan halteren. Gegeven 
op de N395 en de frequenties van bussen is dit ook mog
lijk volgens het beleidskader van de provincie Noord
Brabant voor de uitvoering en plaat
haltes moeten goed toegankelijk zijn, conform de richtli
nen. En er moeten voldoende 
 
Om het bedrijfsterrein de Scheper beter bereikbaar te m
ken met het openbaar voervoer wordt in de planstudie een 
bushalte opgenomen ter hoogte van de Scheper. Ter hoo
te van het nieuwe uitvaartcentrum tussen Diessen en Hilv
renbeek blijven de bestaande bushaltes gehandhaafd.
 
Voor de vervoerder is het van belang om op tijdhaltes gelegenheid 
te hebben tijd af te wachten. Bij voorkeur gebeurt dit naast de rijbaan 
in een haven. Dit hoeft –gegeven de lengte van het traject Hilvare
beek – Oirschot- niet bij alle haltes gefaciliteerd te worden. Daa
naast komt dit ‘tijd afwachten’  nooit in de spitsuren voor en dan is er 
sprake van een aanzienlijk lagere ve
dan incidenteel op de rijbaan staat, is dat geen probleem.
 
 
4.4 Landbouwverkeer
Over de N395 rijdt landbouwverkeer.
qua intensiteit (seizoensgevoeligheid)
landbouwverkeer niet de gehele route tussen Hilvarenbeek en Oirschot rijdt, maar dat delen van 
het traject van de N395 gebruikt worden. 
den. Momenteel maakt het landbouwverkeer gebruik van de hoofdrijbaan.
ook aan bij het beleid van de provincie Noord
op de hoofdrijbaan, als er volwaardige alternatieven aanwezig zi
  
Landbouwverkeer is momenteel niet dominant aanwezig in de verkeersproblematiek (lees o
gevallen) op de N395 en alternatieve routes ontbreken. Derhalve blijft het landbouwverkeer a
tijd gebruik maken van de N395.
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Openbaar Vervoer  
buslijn 142, die een verbinding vormt tussen Tilburg en Best. De kernen 

en Oostelbeers worden op deze manier ontsloten met het openbaar ve
. Buslijn 142 betreft een traditionele streeklijn, die op werkdagen voornamelijk scholieren en 

studenten vervoerd en die in het weekeinde matig gebruikt wordt. 

Door de kom van Diessen en Middelbeers rijden ook buurtbussen, respectievelijk de lijnen 293 

e gebruik van de bushaltes concentreert zich 
voor bijna 100 % op de haltes in de kernen. De haltes bui-
ten de bebouwde kom worden nauwelijks tot niet gebruikt. 
Vanuit deze optiek kunnen alle haltes buiten de bebouwde 

Nevenstaand overzicht van de in- 
rs op een gemiddelde werkdag in 2011 illu-

streert dat beeld. De grijs gearceerde haltes hebben het 
grootste gebruik en liggen binnen de kommen. 

Qua vormgeving van de bushaltes geldt dat een bus langs 
weg altijd in een haven naast de rijbaan hal-

ert. Voor binnen de bebouwde kom geldt dat de bus ook 
op de rijbaan kan halteren. Gegeven de verkeersintensiteit 
op de N395 en de frequenties van bussen is dit ook moge-
lijk volgens het beleidskader van de provincie Noord-
Brabant voor de uitvoering en plaatsing van bushaltes. De 
haltes moeten goed toegankelijk zijn, conform de richtlij-

En er moeten voldoende fietsenstallingplaatsen zijn. 

Om het bedrijfsterrein de Scheper beter bereikbaar te ma-
ken met het openbaar voervoer wordt in de planstudie een 

alte opgenomen ter hoogte van de Scheper. Ter hoog-
te van het nieuwe uitvaartcentrum tussen Diessen en Hilva-
renbeek blijven de bestaande bushaltes gehandhaafd. 

Voor de vervoerder is het van belang om op tijdhaltes gelegenheid 
Bij voorkeur gebeurt dit naast de rijbaan 

gegeven de lengte van het traject Hilvaren-
niet bij alle haltes gefaciliteerd te worden. Daar-

afwachten’  nooit in de spitsuren voor en dan is er 
van een aanzienlijk lagere verkeersintensiteit. Als een bus 

dan incidenteel op de rijbaan staat, is dat geen probleem. 

Landbouwverkeer  
Over de N395 rijdt landbouwverkeer. Het gebruik van de N395 door landbouwverkeer 

voeligheid), dag en de routes. Uit informatie van de ZLTO blijkt dat 
landbouwverkeer niet de gehele route tussen Hilvarenbeek en Oirschot rijdt, maar dat delen van 
het traject van de N395 gebruikt worden. Alternatieve route via andere wegen zijn niet 

Momenteel maakt het landbouwverkeer gebruik van de hoofdrijbaan. Dit sluit in dit geval 
ook aan bij het beleid van de provincie Noord-Brabant dat uitgaat van: geen landbouwver
op de hoofdrijbaan, als er volwaardige alternatieven aanwezig zijn. 

Landbouwverkeer is momenteel niet dominant aanwezig in de verkeersproblematiek (lees o
gevallen) op de N395 en alternatieve routes ontbreken. Derhalve blijft het landbouwverkeer a
tijd gebruik maken van de N395.  

Aantal in- en uitstappers lijn 142

Richting Best

Diessen, Waterstraat 

Diessen, Beekseweg 

Diessen, Julianastraat 

Diessen, V.d. Veldenweg 

Diessen, Toekomstweg 

Middelbeers, Voorteindseweg 

Middelbeers, Heiakkerweg 

Middelbeers, Hoogdijk 

Middelbeers, Hertog Janstraat 

Middelbeers, Sportparklaan 

Oostelbeers, Andreasstraat 

Oostelbeers, Beerseweg 

Oirschot, Kempenweg 

Richting Tilburg

Oirschot, Kempenweg 

Oostelbeers, Beerseweg 

Oostelbeers, Andreasstraat 

Middelbeers, Sportparklaan 

Middelbeers, Hertog Janstraat 

Middelbeers, Hoogdijk 

Middelbeers, Heiakkerweg 

Diessen, Voorteindseweg 

Diessen, Toekomstweg 

Diessen, V.d.Veldenweg 

Diessen, Julianastraat 

Diessen, Beekseweg 

Hilvarenbeek, Waterstraat 
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buslijn 142, die een verbinding vormt tussen Tilburg en Best. De kernen 
met het openbaar ver-

ijn, die op werkdagen voornamelijk scholieren en 

Door de kom van Diessen en Middelbeers rijden ook buurtbussen, respectievelijk de lijnen 293 

Het gebruik van de N395 door landbouwverkeer is divers 
en de routes. Uit informatie van de ZLTO blijkt dat 

landbouwverkeer niet de gehele route tussen Hilvarenbeek en Oirschot rijdt, maar dat delen van 
Alternatieve route via andere wegen zijn niet voorhan-

Dit sluit in dit geval 
Brabant dat uitgaat van: geen landbouwverkeer 

Landbouwverkeer is momenteel niet dominant aanwezig in de verkeersproblematiek (lees on-
gevallen) op de N395 en alternatieve routes ontbreken. Derhalve blijft het landbouwverkeer al-

Aantal in- en uitstappers lijn 142

Instappers Uitstappers

0 0

5 8

Diessen, Julianastraat 9 16

Diessen, V.d. Veldenweg 1 0

Diessen, Toekomstweg 1 0

Middelbeers, Voorteindseweg 0 1

Middelbeers, Heiakkerweg 0 4

Middelbeers, Hoogdijk 4 7

Middelbeers, Hertog Janstraat 9 23

Middelbeers, Sportparklaan 5 1

Oostelbeers, Andreasstraat 7 20

Oostelbeers, Beerseweg 0 0

Oirschot, Kempenweg 6 26

Oirschot, Kempenweg 31 2

Oostelbeers, Beerseweg 1 0

Oostelbeers, Andreasstraat 17 7

Middelbeers, Sportparklaan 2 4

Middelbeers, Hertog Janstraat 24 14

Middelbeers, Hoogdijk 6 3

Middelbeers, Heiakkerweg 1 1

Diessen, Voorteindseweg 2 0

Diessen, Toekomstweg 0 0

Diessen, V.d.Veldenweg 0 1

Diessen, Julianastraat 25 9

14 8

Hilvarenbeek, Waterstraat 1 3



 

 

 

In het geval van de N395 worden dus 
landbouwpasseerplaatsen een alternatief
bus) zoveel mogelijk te waarborgen
kommen. De voorkeur gaat uit naar een zogenaamde ‘vrijwillige’ variant
ning,oktober 2009) . Dat betekent dat het aan de bestuurder van het landbouwvoertuig wordt 
overgelaten of hij de hoofdrijbaan verlaat, de auto’s achter hem laat passeren en daarna zijn 
route vervolgd via de N395. Per wegvak buiten de bebouwde kom volstaat een passeerplaats 
per richting.  
 
Een optie is deze landbouwpasseerplaats qua uitvoering te combineren met een bushalte. Be
der gebruik is zodanig dat de combinatie geen problemen oplevert.
ZLTO ondersteunt deze uitwerking.
 
Het toepassen van landbouwpasseerstroken is nieuw voor Noord
ring van het gebruik ervan en de effecten op de doorstroming 
 
 
4.5 Komgrenzen 
In de loop der jaren zijn de komgrenzen verder naar buiten geschoven en sluiten niet meer vo
ledig aan bij de punten waar de bebouwing begint en eindigt.
wenselijk vanuit verkeersveiligheid
 
In Diessen vormt de rotonde bij de Busk
momenteel de komgrens. Binnen de kommen 
horen de fietsers in de voorrang op 
en dit wordt dan ook aan- en toegepast op d
ze rotonde. Derhalve heeft het de voorkeur om 
voor de rotonde de snelheid van het autove
keer te verminderen. Dit wordt 
verplaatsen van de komgrens richting Hilv
renbeek. Dit moet uitgevoerd worden in de 
vorm van een geleider (zoals op de hele weg).
  
De komgrenzen van Middel- en Oostelbeers 
liggen ongeveer 700 meter uit elkaar. Dat
relatief kort voor een wegvak van 80 km/h. De overweging is dan ook om de grenzen op te he
fen en de kom van Middel- en Oostelbeers tot een bebouwde kom te maken. 
lijk waardevolle passage van de Kleine Beerze komt dan ook binnen de kom te liggen. Hetzel
de geldt voor de aansluiting van het sportpark de Klep, waar een verkeersveiligheidsprobleem 
speelt (quick scan uitgevoerd 2012)
woningbouw komt binnen de kom te liggen.
Minder belangrijk, maar wel releva
pad) van het bruggetje over de Kleine Beerze. Dit ligt precies in de buitenkant van de flauwe 
bocht. Bij een lagere snelheid wordt de kans op aanrijden aanmerking lager.
dan ook vormgegeven conform 50 km/h (smallere rijbaan tussen banden en extra groen).
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van de N395 worden dus geen parallelwegen aangelegd en is het aanleggen van 
een alternatief om de doorstroming van het autoverkeer (inclusief 

bus) zoveel mogelijk te waarborgen. Dit is alleen toepasbaar en nuttig buiten de bebouwde 
t uit naar een zogenaamde ‘vrijwillige’ variant’  (rapport Hask

. Dat betekent dat het aan de bestuurder van het landbouwvoertuig wordt 
overgelaten of hij de hoofdrijbaan verlaat, de auto’s achter hem laat passeren en daarna zijn 

ervolgd via de N395. Per wegvak buiten de bebouwde kom volstaat een passeerplaats 

Een optie is deze landbouwpasseerplaats qua uitvoering te combineren met een bushalte. Be
der gebruik is zodanig dat de combinatie geen problemen oplevert. 

TO ondersteunt deze uitwerking. 

Het toepassen van landbouwpasseerstroken is nieuw voor Noord-Brabant. Na aanleg is monit
ring van het gebruik ervan en de effecten op de doorstroming nodig. 

jaren zijn de komgrenzen verder naar buiten geschoven en sluiten niet meer vo
ledig aan bij de punten waar de bebouwing begint en eindigt. Op twee punten is aanpassing 

vanuit verkeersveiligheid. 

bij de Buskes 
Binnen de kommen 
rang op  rotondes 

en toegepast op de-
Derhalve heeft het de voorkeur om 

voor de rotonde de snelheid van het autover-
Dit wordt bereikt door het 

verplaatsen van de komgrens richting Hilva-
Dit moet uitgevoerd worden in de 

vorm van een geleider (zoals op de hele weg). 

en Oostelbeers 
ongeveer 700 meter uit elkaar. Dat is 

n wegvak van 80 km/h. De overweging is dan ook om de grenzen op te he
en Oostelbeers tot een bebouwde kom te maken. De

lijk waardevolle passage van de Kleine Beerze komt dan ook binnen de kom te liggen. Hetzel
voor de aansluiting van het sportpark de Klep, waar een verkeersveiligheidsprobleem 

(quick scan uitgevoerd 2012). Ook de ontsluiting van de toekomstige uitbreiding van de 
woningbouw komt binnen de kom te liggen.    
Minder belangrijk, maar wel relevant is bovendien het aanrijden van de leuning (scheiding fiet
pad) van het bruggetje over de Kleine Beerze. Dit ligt precies in de buitenkant van de flauwe 
bocht. Bij een lagere snelheid wordt de kans op aanrijden aanmerking lager. Dit wegvak wordt 

vormgegeven conform 50 km/h (smallere rijbaan tussen banden en extra groen).

 

Nieuwe lokatie 
komgrens 
Diessen West
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het aanleggen van 
om de doorstroming van het autoverkeer (inclusief 
alleen toepasbaar en nuttig buiten de bebouwde 

(rapport Hasko-
. Dat betekent dat het aan de bestuurder van het landbouwvoertuig wordt 

overgelaten of hij de hoofdrijbaan verlaat, de auto’s achter hem laat passeren en daarna zijn 
ervolgd via de N395. Per wegvak buiten de bebouwde kom volstaat een passeerplaats 

Een optie is deze landbouwpasseerplaats qua uitvoering te combineren met een bushalte. Bei-

Brabant. Na aanleg is monito-

jaren zijn de komgrenzen verder naar buiten geschoven en sluiten niet meer vol-
Op twee punten is aanpassing 

n wegvak van 80 km/h. De overweging is dan ook om de grenzen op te hef-
De landschappe-

lijk waardevolle passage van de Kleine Beerze komt dan ook binnen de kom te liggen. Hetzelf-
voor de aansluiting van het sportpark de Klep, waar een verkeersveiligheidsprobleem 

. Ook de ontsluiting van de toekomstige uitbreiding van de 

nt is bovendien het aanrijden van de leuning (scheiding fiets-
pad) van het bruggetje over de Kleine Beerze. Dit ligt precies in de buitenkant van de flauwe 

Dit wegvak wordt 
vormgegeven conform 50 km/h (smallere rijbaan tussen banden en extra groen). 

Nieuwe lokatie 
komgrens 
Diessen West 



 

 

 

 
De uitbreiding van de komgrens is op onderstaande afbeelding aangegeven.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6 Landschappelijke inpassing
De landschappelijke eigenschappen, historie en karakter verschilt sterk per tracédeel. Van 
oudsher zijn de rijen bomen bepalend voor het beeld, zowel binnen als buiten de bebouwde 
kommen.   
 
In bijlage 1 is de notitie landschappelijke inpassing
planstudie is: 

• Er kan buiten de bebouwde kommen 
weerszijden. Nu staan er op een aantal trajectdelen 4 rijen bomen. De binnenste rijen 
kunnen in dit geval verwijderd worden, hetgeen bovendien de obstakelvrije ruimte ten 
goede komt. Het toepassen van dit principe wordt per trajectdeel bepaald.

• Gebruik binnen de kommen meer solitaire en kleine groepen bomen in plaats van de ri
en aan beide zijden. Zet deze op

• Neem ook het particulier groen mee in het groenplan. Ook deze bomen zijn van waarde 
voor het beeld. Borg dit in afspraken met de particuliere eigenaren.

 
Aanvullend hierop is de kwaliteit van de bomen
scan Natuur uitgevoerd (zie bijlage 9)
 
De kwaliteit van de bomen verschilt over het gehele tracé. Dit geldt zowel op structuurniveau, 
als op individueel niveau. De bomen die in 
worden, staan in de kommen en op het wegvak aan de oostzijde van Diessen.
noemd wegvak geldt dat de structuur volledig is en de kwaliteit van de bomen goed. 
Binnen de kom van Diessen geldt dat er nauwelijks sprake is van enige structuur en dat de
kwaliteit van de bomen goed is. Binnen de kom van Middelbeers
kwaliteit, maar de kwaliteit van de bomen is overwegend goed. In Oostelbeers is de structuur 
matig van kwaliteit en de bomen zijn ernstig gesnoeid (gekandelaberd).
 
De conclusie uit de quick scan Natuur is dat de herinrichting van de N395 niet tot ongunstige 
effecten leidt op de instandhoudingdoelstellingen van Natura
aard van de aanpassing van de N395 en de a
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De uitbreiding van de komgrens is op onderstaande afbeelding aangegeven. 

Landschappelijke inpassing  / quick scan Natuur 
De landschappelijke eigenschappen, historie en karakter verschilt sterk per tracédeel. Van 
oudsher zijn de rijen bomen bepalend voor het beeld, zowel binnen als buiten de bebouwde 

notitie landschappelijke inpassing N395 weergegeven. De essentie voor deze 

buiten de bebouwde kommen in principe volstaan worden met een bomenrij aan 
weerszijden. Nu staan er op een aantal trajectdelen 4 rijen bomen. De binnenste rijen 

verwijderd worden, hetgeen bovendien de obstakelvrije ruimte ten 
Het toepassen van dit principe wordt per trajectdeel bepaald.

Gebruik binnen de kommen meer solitaire en kleine groepen bomen in plaats van de ri
en aan beide zijden. Zet deze op goed zichtbare plaatsen neer. 
Neem ook het particulier groen mee in het groenplan. Ook deze bomen zijn van waarde 

Borg dit in afspraken met de particuliere eigenaren. 

waliteit van de bomen geïnventariseerd (zie bijlage 8)
scan Natuur uitgevoerd (zie bijlage 9).  

De kwaliteit van de bomen verschilt over het gehele tracé. Dit geldt zowel op structuurniveau, 
als op individueel niveau. De bomen die in de planstudie N395 in beeld komen 

staan in de kommen en op het wegvak aan de oostzijde van Diessen.
noemd wegvak geldt dat de structuur volledig is en de kwaliteit van de bomen goed. 
Binnen de kom van Diessen geldt dat er nauwelijks sprake is van enige structuur en dat de

liteit van de bomen goed is. Binnen de kom van Middelbeers is de structuur wisselend van 
kwaliteit, maar de kwaliteit van de bomen is overwegend goed. In Oostelbeers is de structuur 
matig van kwaliteit en de bomen zijn ernstig gesnoeid (gekandelaberd). 

De conclusie uit de quick scan Natuur is dat de herinrichting van de N395 niet tot ongunstige 
houdingdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Dit vanwege de 

aard van de aanpassing van de N395 en de afstand tot de betreffende Natura 
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De landschappelijke eigenschappen, historie en karakter verschilt sterk per tracédeel. Van 
oudsher zijn de rijen bomen bepalend voor het beeld, zowel binnen als buiten de bebouwde 

De essentie voor deze 

met een bomenrij aan 
weerszijden. Nu staan er op een aantal trajectdelen 4 rijen bomen. De binnenste rijen 

verwijderd worden, hetgeen bovendien de obstakelvrije ruimte ten 
Het toepassen van dit principe wordt per trajectdeel bepaald. 

Gebruik binnen de kommen meer solitaire en kleine groepen bomen in plaats van de rij-

Neem ook het particulier groen mee in het groenplan. Ook deze bomen zijn van waarde 

) en is een quick 

De kwaliteit van de bomen verschilt over het gehele tracé. Dit geldt zowel op structuurniveau, 
komen om gekapt te 

staan in de kommen en op het wegvak aan de oostzijde van Diessen. Voor laatstge-
noemd wegvak geldt dat de structuur volledig is en de kwaliteit van de bomen goed.  
Binnen de kom van Diessen geldt dat er nauwelijks sprake is van enige structuur en dat de 

is de structuur wisselend van 
kwaliteit, maar de kwaliteit van de bomen is overwegend goed. In Oostelbeers is de structuur 

De conclusie uit de quick scan Natuur is dat de herinrichting van de N395 niet tot ongunstige 
gebieden. Dit vanwege de 

 2000-gebieden. 



 

 

 

De N395 ligt buiten de Ecologische HoofdStructuur (EHS). Er zijn wel enkele raakvlakken, maar 
de voorgenomen aanpassing van de weg heeft geen gevolgen voor de wezenlijke kenmerken 
en natuurwaarden van de EHS.
 
Het plangebied vis vanuit de flora
soorten uit de groepen: planten, vissen, amfibieën en reptielen Vanwege een kans op (incide
tele) aanwezigheid van algemeen voorkomende beschermde soorten is de uitvoerder van het 
project verplicht conform de Flora
Voor vleermuizen blijft de geleidende functie van de beplanting langs de N395 voldoende in 
stand door het aanvullen van nieuwe beplanting op het gedeelte Diessen Oost, waar d
gekapt worden. Het verlies aan foerageergelegenheid wordt opgevangen door voldoende aa
wezige beplanting en structuren in de omgeving van het plangebied.
 
 
4.7 Parkeren in de kommen
Parkeren op de rijbaan van de N395 is niet toegestaan in en buiten de k
kommen is dit geen probleem, maar binnen de kommen leidt dit tot problemen op een aantal 
plaatsen en momenten van de dag.
fiets-voetpad.  
 
Met name het gedeelte binnen Middelbeers, waar de fietsers momenteel op de rijbaan rijden is 
dit parkeren een probleem. In dit wegvak zijn twee horecagelegenheden, waarvan er een 
schikt over een klein aantal parkeerplaatsen en waardoor e
geparkeerd. In de planstudie zijn twee 
extra parkeerplaatsen aan te leggen. Deze liggen op 100 meter afstand van de horecagelege
heid, hetgeen acceptabel is. De ene bestaat uit een apart 
De ander uit het aanleggen van zes langsparkeerplaatsen (past binnen eigendomsgrenzen).
Naar deze laatste oplossing gaat de voorkeur uit
past en geen aantasting van de groenstr
Aanvullend op deze uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen wordt nog onderzocht in welke 
mate het parkeren op het fiets
len. 

Uit een inventarisatie van parkeerproblematiek doo
keerdruk zich vooral voordoet op het wegvak tussen de Oranjestraat en de Putstraat (richting 
Diessen). Vanaf de Oranjestraat richting Oirschot doen zich nauwelijks problemen voor.
Onderzocht is waar aanvullend in 
komen in aanmerking (nader uit te werken in overleg met de gemeente Oi
 

1. Naast de Zwaan in de Oranjestraat de beschikbare (openbare) ruimte vormgeven en 
indelen als parkeerplaats.

2. Tegenover de Zwaan 
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De N395 ligt buiten de Ecologische HoofdStructuur (EHS). Er zijn wel enkele raakvlakken, maar 
de voorgenomen aanpassing van de weg heeft geen gevolgen voor de wezenlijke kenmerken 
en natuurwaarden van de EHS. 

it de flora- en faunawet gezien, niet van betekenis voor beschermde 
soorten uit de groepen: planten, vissen, amfibieën en reptielen Vanwege een kans op (incide
tele) aanwezigheid van algemeen voorkomende beschermde soorten is de uitvoerder van het 

verplicht conform de Flora- en faunawet de bijbehorende zorgplicht toe te passen.
Voor vleermuizen blijft de geleidende functie van de beplanting langs de N395 voldoende in 
stand door het aanvullen van nieuwe beplanting op het gedeelte Diessen Oost, waar d
gekapt worden. Het verlies aan foerageergelegenheid wordt opgevangen door voldoende aa
wezige beplanting en structuren in de omgeving van het plangebied. 

Parkeren in de kommen  
p de rijbaan van de N395 is niet toegestaan in en buiten de kommen. Buiten de 

kommen is dit geen probleem, maar binnen de kommen leidt dit tot problemen op een aantal 
plaatsen en momenten van de dag. Daarom wordt op een aantal plaatsen geparkeerd op het 

Met name het gedeelte binnen Middelbeers, waar de fietsers momenteel op de rijbaan rijden is 
dit parkeren een probleem. In dit wegvak zijn twee horecagelegenheden, waarvan er een 

parkeerplaatsen en waardoor er al snel op het fiets
zijn twee uitwerkingen opgenomen om op de rand van de kom 

extra parkeerplaatsen aan te leggen. Deze liggen op 100 meter afstand van de horecagelege
De ene bestaat uit een apart P-terreintje (wel grond verwerven). 

De ander uit het aanleggen van zes langsparkeerplaatsen (past binnen eigendomsgrenzen).
Naar deze laatste oplossing gaat de voorkeur uit, omdat deze goedkoper is en in het wegbeeld 
past en geen aantasting van de groenstructuur betekent. 
Aanvullend op deze uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen wordt nog onderzocht in welke 
mate het parkeren op het fiets-voetpad onmogelijk kan worden gemaakt door extra maatreg

. 
Uit een inventarisatie van parkeerproblematiek door Buurtbeheer Middelbeers blijkt dat de pa
keerdruk zich vooral voordoet op het wegvak tussen de Oranjestraat en de Putstraat (richting 
Diessen). Vanaf de Oranjestraat richting Oirschot doen zich nauwelijks problemen voor.

aanvullend in de zijstraten extra parkeercapaciteit te realiseren is. Hiervoor 
komen in aanmerking (nader uit te werken in overleg met de gemeente Oirschot):

Naast de Zwaan in de Oranjestraat de beschikbare (openbare) ruimte vormgeven en 
indelen als parkeerplaats. 

de Zwaan bij Meubella de groenstrook herinrichten tot parkeerruimte.
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De N395 ligt buiten de Ecologische HoofdStructuur (EHS). Er zijn wel enkele raakvlakken, maar 
de voorgenomen aanpassing van de weg heeft geen gevolgen voor de wezenlijke kenmerken 

en faunawet gezien, niet van betekenis voor beschermde 
soorten uit de groepen: planten, vissen, amfibieën en reptielen Vanwege een kans op (inciden-
tele) aanwezigheid van algemeen voorkomende beschermde soorten is de uitvoerder van het 

en faunawet de bijbehorende zorgplicht toe te passen. 
Voor vleermuizen blijft de geleidende functie van de beplanting langs de N395 voldoende in 
stand door het aanvullen van nieuwe beplanting op het gedeelte Diessen Oost, waar de bome 
gekapt worden. Het verlies aan foerageergelegenheid wordt opgevangen door voldoende aan-

ommen. Buiten de 
kommen is dit geen probleem, maar binnen de kommen leidt dit tot problemen op een aantal 

op een aantal plaatsen geparkeerd op het 

Met name het gedeelte binnen Middelbeers, waar de fietsers momenteel op de rijbaan rijden is 
dit parkeren een probleem. In dit wegvak zijn twee horecagelegenheden, waarvan er een be-

fiets-voetpad wordt 
op de rand van de kom 

extra parkeerplaatsen aan te leggen. Deze liggen op 100 meter afstand van de horecagelegen-
terreintje (wel grond verwerven). 

De ander uit het aanleggen van zes langsparkeerplaatsen (past binnen eigendomsgrenzen). 
, omdat deze goedkoper is en in het wegbeeld 

Aanvullend op deze uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen wordt nog onderzocht in welke 
voetpad onmogelijk kan worden gemaakt door extra maatrege-

r Buurtbeheer Middelbeers blijkt dat de par-
keerdruk zich vooral voordoet op het wegvak tussen de Oranjestraat en de Putstraat (richting 
Diessen). Vanaf de Oranjestraat richting Oirschot doen zich nauwelijks problemen voor. 

extra parkeercapaciteit te realiseren is. Hiervoor 
schot): 

Naast de Zwaan in de Oranjestraat de beschikbare (openbare) ruimte vormgeven en 

bij Meubella de groenstrook herinrichten tot parkeerruimte. 



 

 

 

3. In de Margrietstraat aan de westzijde bestaande parkeerstrook verlengen en vakind
ling aanbrengen. 

4. De strook voor de panden Hoogdijk 1a en 1b gebruiken als parkeerplaatsen (of gr
nader af te wegen). 

5. De eigenaar van de Hoeve verzoeken zijn terrein beter in te delen en te bewegwijzeren, 
zodat bezoek daar kan parkeren. 

 
De voorgestelde maatregelen zijn afdoende om de huidige parkeerproblematiek langs de N395 
in Middelbeers op te lossen. 

 
4.8 Milieu: geluidhinder
De geproduceerde geluidhinder van het verkeer op de N395 wordt beïnvloed door een aantal 
uitwerkingen in de planstudie.
 
Voor het wegvak ten oosten van Diessen gaat de snelheid omhoog van 60 naar 80 km/h. Dit 
impliceert bij een gelijke hoeveelheid verkeer een toename van 3,2
onderzoek is nodig om te bepalen welke maatregelen genomen kunnen en moeten worden om 
deze toename te reduceren. Het toepassen van geluidsarm asfalt kan een reductie van 2 tot 
dB betekenen. 
 
Voor het opheffen van de komgrens tussen Middel
op de aanliggende woningen af met 4,3 dB. Hiervoor is geen nader onderzoek nodig.
 
Er wordt uitgegaan van een totale overlaging
wordt een vorm van geluidsarm asfalt gebruikt. 
ook rekening worden gehouden met draai
zwaarder belast wordt op kruisp
 
 
Om een idee te krijgen hoeveel de verkeersintensiteit moet afnemen om het volledige geluidsprobleem op 
te lossen bij de 155 woningen is onderstaande tabel opgesteld.
tensiteit vermeld, waarbij de geluidbelasting onder de 65 dB komt.
 

Wegvak 

N269 – kom Diessen 

Kom Diessen – kom Middelbeers

Kom Middelbeers – kom Oostelbeers

Kom Oostelbeers – kom Oirschot

 
De benodigde afname van het verkeer is fors. E
kernen gaat derhalve het geluidprobleem 
overblijven. 
 
De berekeningen van de geluidhinder 

Uitgangspunten planonderdelen
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In de Margrietstraat aan de westzijde bestaande parkeerstrook verlengen en vakind

De strook voor de panden Hoogdijk 1a en 1b gebruiken als parkeerplaatsen (of gr

De eigenaar van de Hoeve verzoeken zijn terrein beter in te delen en te bewegwijzeren, 
zodat bezoek daar kan parkeren.   

De voorgestelde maatregelen zijn afdoende om de huidige parkeerproblematiek langs de N395 

Milieu: geluidhinder  
De geproduceerde geluidhinder van het verkeer op de N395 wordt beïnvloed door een aantal 
uitwerkingen in de planstudie. 

Voor het wegvak ten oosten van Diessen gaat de snelheid omhoog van 60 naar 80 km/h. Dit 
een gelijke hoeveelheid verkeer een toename van 3,2 dB. Een nader gedetailleerd 

onderzoek is nodig om te bepalen welke maatregelen genomen kunnen en moeten worden om 
deze toename te reduceren. Het toepassen van geluidsarm asfalt kan een reductie van 2 tot 

Voor het opheffen van de komgrens tussen Middel- en Oostelbeers neemt de geluidsbelasting 
op de aanliggende woningen af met 4,3 dB. Hiervoor is geen nader onderzoek nodig.

Er wordt uitgegaan van een totale overlaging van de N395 tussen de N269 en de A58. Hierbij 
wordt een vorm van geluidsarm asfalt gebruikt. Voor de situatie binnen de kommen moet echter 
ook rekening worden gehouden met draai- en stuurbewegingen op de toplaag, zodat deze 
zwaarder belast wordt op kruispunten een aansluitingen. Dit zijn onderhoudsgevoelige punten.

Om een idee te krijgen hoeveel de verkeersintensiteit moet afnemen om het volledige geluidsprobleem op 
te lossen bij de 155 woningen is onderstaande tabel opgesteld. In de rechter kolom staat 
tensiteit vermeld, waarbij de geluidbelasting onder de 65 dB komt. 

Verkeersintensiteit 

Werkdag Weekdag 

9.700 7.700 

kom Middelbeers 6.200 5.600 

kom Oostelbeers 11.200 8.700 

kom Oirschot 12.500 10.000 

erkeer is fors. Een eventueel toekomstige aanleg van een rondweg om de 
het geluidprobleem niet volledig oplossen. Er zullen altijd een aantal 

van de geluidhinder zijn in bijlage 2 weergegeven.

Uitgangspunten planonderdelen 
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In de Margrietstraat aan de westzijde bestaande parkeerstrook verlengen en vakinde-

De strook voor de panden Hoogdijk 1a en 1b gebruiken als parkeerplaatsen (of groen; 

De eigenaar van de Hoeve verzoeken zijn terrein beter in te delen en te bewegwijzeren, 

De voorgestelde maatregelen zijn afdoende om de huidige parkeerproblematiek langs de N395 

De geproduceerde geluidhinder van het verkeer op de N395 wordt beïnvloed door een aantal 

Voor het wegvak ten oosten van Diessen gaat de snelheid omhoog van 60 naar 80 km/h. Dit 
dB. Een nader gedetailleerd 

onderzoek is nodig om te bepalen welke maatregelen genomen kunnen en moeten worden om 
deze toename te reduceren. Het toepassen van geluidsarm asfalt kan een reductie van 2 tot 3 

en Oostelbeers neemt de geluidsbelasting 
op de aanliggende woningen af met 4,3 dB. Hiervoor is geen nader onderzoek nodig. 

van de N395 tussen de N269 en de A58. Hierbij 
Voor de situatie binnen de kommen moet echter 

en stuurbewegingen op de toplaag, zodat deze 
Dit zijn onderhoudsgevoelige punten. 

Om een idee te krijgen hoeveel de verkeersintensiteit moet afnemen om het volledige geluidsprobleem op 
In de rechter kolom staat de verkeersin-

 

< 65 dB 

4.800 

1.800 

2.200 

3.200 

en eventueel toekomstige aanleg van een rondweg om de 
aantal deelproblemen 



 

 

 

 

5 Ontwerp

5.1 Principeprofiel bubeko
In onderstaande afbeelding is het principeprofiel weergegeven van een 
buiten de bebouwde kom. De breedte van de rijbaan bedraagt 7,50 meter met dubbele asma
kering (7,20 meter is ook acceptabel)
. 

 
Er is een volledige parallelstructuur, die aanliggende panden en percelen ontsluit en die al het 
landbouw- en fietsverkeer afwikkelt. Deze parallelweg ligt op 6,5
rijbaan. 4,50 meter hiervan is obstakelvrije ruimte. In deze ruimte ligt ook 2,0
harding, die dient ter voorkoming van corrigerende
voertuigen die van de weg raken en 
 
Buiten de bebouwde kommen zijn over de volledige lengte  gebouwen en percelen aanwezig, 
Deze aanwezigheid rechtvaardigt enerzijds het toepassen van ee
is de noodzaak voor parallelwegen niet direct af te leiden uit de probleemanalyse. Om de te 
maken keuze te onderbouwen is bepaald
wensprofiel. 
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Ontwerpen N395 

Principeprofiel bubeko  
staande afbeelding is het principeprofiel weergegeven van een gebiedsontsluitingsweg 

De breedte van de rijbaan bedraagt 7,50 meter met dubbele asma
(7,20 meter is ook acceptabel) 

Er is een volledige parallelstructuur, die aanliggende panden en percelen ontsluit en die al het 
en fietsverkeer afwikkelt. Deze parallelweg ligt op 6,50 meter afstand van de hoof

meter hiervan is obstakelvrije ruimte. In deze ruimte ligt ook 2,00 
dient ter voorkoming van corrigerende stuurbewegingen met grote

voertuigen die van de weg raken en met een of meerdere wielen in de berm terecht komen. 

Buiten de bebouwde kommen zijn over de volledige lengte  gebouwen en percelen aanwezig, 
Deze aanwezigheid rechtvaardigt enerzijds het toepassen van een parallelstructuur. Anderzijds 
is de noodzaak voor parallelwegen niet direct af te leiden uit de probleemanalyse. Om de te 

ze te onderbouwen is bepaald hoe groot de gevolgen zijn van het inpassen van dit 
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gebiedsontsluitingsweg 
De breedte van de rijbaan bedraagt 7,50 meter met dubbele asmar-

Er is een volledige parallelstructuur, die aanliggende panden en percelen ontsluit en die al het 
meter afstand van de hoofd-

 meter semiver-
met grote gevolgen voor 

terecht komen.  

Buiten de bebouwde kommen zijn over de volledige lengte  gebouwen en percelen aanwezig, 
n parallelstructuur. Anderzijds 

is de noodzaak voor parallelwegen niet direct af te leiden uit de probleemanalyse. Om de te 
hoe groot de gevolgen zijn van het inpassen van dit 



 

 

 

  
In bovenstaande tabel zijn twee situaties weergegeven. De bovenste bet
de fietsstruktuur met de gewenste maatvoering voor obstakelvrije ruimte. De onderste betreft de 
inpassing van de parallelstructuur conform bovenstaand 
beide zijden. 
 
De gevolgen, uitgedrukt in aantal te verwerven (delen van) percelen, de benodigde oppervlakte, 
aan te kopen panden en te kappen bomen
Op basis van de ingrijpendheid van de inpassing van de wensprofielen, de hoeveelheid geld 
tijd die hiermee gemoeid is om het uit te voeren (verwerven, procedures, etc) is besloten om 
praktisch om te gaan met de situatie. Concreet betekent dit dat de huidige fietspaden buiten de 
bebouwde kommen op hun plaats blijven en dat hiermee de
kelvrije ruimte praktisch bepaald wordt en afhankelijk is van de bestaande situatie. 
 
In onderstaande tabel is aangegeven hoe groot de obstakelvrije ruimte wordt per wegvak.
De gewenst afmeting van 4,50 meter wordt alleen tussen Oost
het overige ligt deze maat tussen de 3,00 
Het potentiële gevaar van obsta
naast de rijbaan aan beide zijden semiverharding 
die met de wielen van de verharding afraakt op koers en bestuurbaar. Hierdoor is er gelege
heid tot corrigeren en is de kans 
ner. 
 

Profiel: 7.50m rijbaan - 4.50m obstakelvrije afstand - 2.00m groenzone - 2.50m fietspad of 3.50m - 2.50m K&L - 3.00m Bermsloot - 0.50m onderhoudspad

Trace's bubeko 

N269 - Komgrens Diessen

Komgrens Diessen - Schutweg (60 km/u-traverse)

Schutweg - Komgrens Middelbeers

Komgrens Middelbeers - Komgrens Oostelbeers

Komgrens Oostelbeers - A58

TOTAAL

Profiel: 7.50m rijbaan - 4.50m obstakelvrije afstand - 2.00m groenzone - 4.50m parallelweg - 2.50m K&L strook - 3.00m Bermsloot - 0.50m onderhoudspad

Trace's bubeko 

N269 - Komgrens Diessen

Komgrens Diessen - Schutweg (60 km/u-traverse)

Schutweg - Komgrens Middelbeers

Komgrens Middelbeers - Komgrens Oostelbeers

Komgrens Oostelbeers - A58

TOTAAL

 

Tracé Breedte obstakelvrije zone in meter

 

Minimaal

Hilvarenbeek - Diessen 

 Noord 1,1

Zuid 1,32

Diessen - Middelbeers  

Noord 1,77

Zuid 2,22

Oostelbeers - A58 

 Noord 3,09

 

329301

zijn twee situaties weergegeven. De bovenste betreft de inpassing van 
de fietsstruktuur met de gewenste maatvoering voor obstakelvrije ruimte. De onderste betreft de 
inpassing van de parallelstructuur conform bovenstaand wensprofiel met parallelwegen aan 

De gevolgen, uitgedrukt in aantal te verwerven (delen van) percelen, de benodigde oppervlakte, 
aan te kopen panden en te kappen bomen zijn substantieel 
Op basis van de ingrijpendheid van de inpassing van de wensprofielen, de hoeveelheid geld 
tijd die hiermee gemoeid is om het uit te voeren (verwerven, procedures, etc) is besloten om 
praktisch om te gaan met de situatie. Concreet betekent dit dat de huidige fietspaden buiten de 
bebouwde kommen op hun plaats blijven en dat hiermee de beschikbare maat voor
kelvrije ruimte praktisch bepaald wordt en afhankelijk is van de bestaande situatie. 

In onderstaande tabel is aangegeven hoe groot de obstakelvrije ruimte wordt per wegvak.
De gewenst afmeting van 4,50 meter wordt alleen tussen Oostelbeers en de A58 gehaald. Voor 
het overige ligt deze maat tussen de 3,00 – 3,50 meter.  

obstakels naast de weg wordt gedeeltelijk ondervangen,
naast de rijbaan aan beide zijden semiverharding wordt aangebracht. Hierdoor 
die met de wielen van de verharding afraakt op koers en bestuurbaar. Hierdoor is er gelege
heid tot corrigeren en is de kans helemaal van de weg te raken (en een obstakel te raken) 

Profiel: 7.50m rijbaan - 4.50m obstakelvrije afstand - 2.00m groenzone - 2.50m fietspad of 3.50m - 2.50m K&L - 3.00m Bermsloot - 0.50m onderhoudspad

Aantal percelen Oppervlakte in m2

31 6.350 2

Komgrens Diessen - Schutweg (60 km/u-traverse) 27 6.079 2

78 21.938 7

Komgrens Middelbeers - Komgrens Oostelbeers 25 6.237 5

67 11.488 6

228 52.092 22

Profiel: 7.50m rijbaan - 4.50m obstakelvrije afstand - 2.00m groenzone - 4.50m parallelweg - 2.50m K&L strook - 3.00m Bermsloot - 0.50m onderhoudspad

Aantal percelen Oppervlakte in m2

32 10.328 3

Komgrens Diessen - Schutweg (60 km/u-traverse) 28 9.107 2

78 34.073 10

Komgrens Middelbeers - Komgrens Oostelbeers 25 8.758 8

80 27.303 10

243 89.569 33

Aan te kopen panden

Aan te kopen panden

Aan te kopen percelen

Aan te kopen percelen

Breedte obstakelvrije zone in meter 

Minimaal 
Lengte minimaal 

tracé 
thv 

 
 

1,1 40-45 meter Aansluiting crematorium

1,32 60-65 meter Beekseweg 23 - 25 

 
 

 
1,77 50-55 meter Beerseweg 3 

2,22 70-75 meter Beerseweg 30 

 
 

3,09 35-40 meter Aansluiting Beerseweg 

Ontwerpen N395 
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eft de inpassing van 
de fietsstruktuur met de gewenste maatvoering voor obstakelvrije ruimte. De onderste betreft de 

wensprofiel met parallelwegen aan 

De gevolgen, uitgedrukt in aantal te verwerven (delen van) percelen, de benodigde oppervlakte, 

Op basis van de ingrijpendheid van de inpassing van de wensprofielen, de hoeveelheid geld en 
tijd die hiermee gemoeid is om het uit te voeren (verwerven, procedures, etc) is besloten om 
praktisch om te gaan met de situatie. Concreet betekent dit dat de huidige fietspaden buiten de 

are maat voor de obsta-
kelvrije ruimte praktisch bepaald wordt en afhankelijk is van de bestaande situatie.  

In onderstaande tabel is aangegeven hoe groot de obstakelvrije ruimte wordt per wegvak. 
elbeers en de A58 gehaald. Voor 

ondervangen, omdat er 
aangebracht. Hierdoor blijft een auto 

die met de wielen van de verharding afraakt op koers en bestuurbaar. Hierdoor is er gelegen-
(en een obstakel te raken) klei-

 

Profiel: 7.50m rijbaan - 4.50m obstakelvrije afstand - 2.00m groenzone - 2.50m fietspad of 3.50m - 2.50m K&L - 3.00m Bermsloot - 0.50m onderhoudspad

Totaal Eigendom NB

170 161

147 121

615 566

80 64

478 466

1.490 1.378

Profiel: 7.50m rijbaan - 4.50m obstakelvrije afstand - 2.00m groenzone - 4.50m parallelweg - 2.50m K&L strook - 3.00m Bermsloot - 0.50m onderhoudspad

Totaal Eigendom NB

178 162

149 121

627 566

79 63

502 469

1.535 1.381

Aan te kopen panden

Aan te kopen panden

Te kappen bomen

Te kappen bomen

 
 'Gemiddeld' 

 

 Aansluiting crematorium  3,6 

 3,6 

 
 

 3,6 

 3 

 
 

 5,5 



 

 

 

 
In onderstaande tabel is aangegeven in welke 
de bestaande situatie reeds voldoet aan het wensprofiel n termen van breedte van de rij
breedte van de fietspaden. Hieruit blijkt dat alleen tussen de Waterstraat en de kom van Die
sen de breedte van de verharding kleiner is dan 7,20 voor de hoofdrijbaan. Voor de fietspaden 
buiten de kommen blijkt dat het fietspad tussen de kom van Oostelbeers en de Scheper 0,50 
me afwijkt van de gewenste maat van 3,50 m voor een fietspad, dat in twee richtingen wordt 
bereden.  
 
 

 
 
In alle wegvakken tussen de bebouwde kommen wordt een paar bushaltes 
gehandhaafd of aangelegd, die gelijktijdig dienst doe
gen zijn afgestemd op dit dubbelgebruik en ook kunnen er 
tuigen gebruik van maken. De lengte bedraagt 
 
 
5.2 Principeprofiel bibeko
Binnen de drie bebouwde kommen wordt zoveel mogelijk eenzelfde profiel uitgevoerd.
wenste breedte van de rijbaan is 6,20 meter (conform 
baarheidsKenmerken; EHK). 
(NB: Het CROW hanteert 5.80 als minimale maat voor een GOW binnen de bebouwde kom.
 
In het geval van de N395 wordt veel waarde toegekend aan het niet meer op de rijbaan rijden 
van de fietsers binnen de bebouwde kommen. Om dit te faciliteren op een 
gend voet/fietspad, is het minimum profielbreedte van 6.20 meter voor het autoverkeer
ten, zodat extra ruimte ontstaat voor een voet/fietspad (alleen in Middelbeers in het weg
westen van de Doornbosstraat). Daar wordt een 
tussen de dubbele asmarkering als extra t.o.v. CROW)
Dit is een bewuste keuze ten gunste van de veiligheid van het langzaam verkeer in de kom. 
 
Conform de provinciale systematiek van de toepassing van de EHK 
nig wegbreedte de functie van de weg verlaagd moeten worden. Gegeven de fun
tie (als verbinding tussen N269 en A58) en het gebruik van de N395 is dit geen re
le optie. En bovendien dit is ook niet in alle drie te kommen aan de orde. 
inpassing van het wegprofiel maatwerk binnen de kommen. De weg is nu overal 
binnen de eigendomsgrenzen ontworpen, maar bij  de voorbereiding van de uitvo
ring moet nadrukkelijk gekeken word
grondverwerving meer ruimte te krijgen voor de inpassing van het gewenste we
profiel. 
   
Zoals bij de uitgangspunten aangegeven
fietspad. In de praktijk wordt dit een langzaam verkeersstrook, die voor de herke
baarheid voor de fietsers in rood wordt uitgevoerd
voetgangers wordt grijs uitgevoerd (1,50 m). Op p
(< 4,00 m) wordt door middel van het vertand uitvoeren van de kleuren rood en grijs 
duidelijk dat samengebruik de bedoeling is en dat geen van de gebru

Knelpunten rijbaanbreedte bestaande N395

Plaatsnaam Van

Diessen Waterstraat

Knelpunten breedte bestaande fietspaden langs N395

Plaatsnaam Van

Oostelbeers Komgrens Oostelbeers

329301

In onderstaande tabel is aangegeven in welke mate dat het profiel buiten de bebouwde kom in 
de bestaande situatie reeds voldoet aan het wensprofiel n termen van breedte van de rij

Hieruit blijkt dat alleen tussen de Waterstraat en de kom van Die
verharding kleiner is dan 7,20 voor de hoofdrijbaan. Voor de fietspaden 

buiten de kommen blijkt dat het fietspad tussen de kom van Oostelbeers en de Scheper 0,50 
me afwijkt van de gewenste maat van 3,50 m voor een fietspad, dat in twee richtingen wordt 

de bebouwde kommen wordt een paar bushaltes (een per richting) 
die gelijktijdig dienst doen als landbouwpasseerstrook. De afmeti

gen zijn afgestemd op dit dubbelgebruik en ook kunnen er gelijktijdig meerdere landbouwvoe
tuigen gebruik van maken. De lengte bedraagt 125 meter. 

Principeprofiel bibeko  
bebouwde kommen wordt zoveel mogelijk eenzelfde profiel uitgevoerd.

e van de rijbaan is 6,20 meter (conform provinciaal beleid Essentiële Herke
 

Het CROW hanteert 5.80 als minimale maat voor een GOW binnen de bebouwde kom.

In het geval van de N395 wordt veel waarde toegekend aan het niet meer op de rijbaan rijden 
binnen de bebouwde kommen. Om dit te faciliteren op een (bruikbaar) 

gend voet/fietspad, is het minimum profielbreedte van 6.20 meter voor het autoverkeer
ten, zodat extra ruimte ontstaat voor een voet/fietspad (alleen in Middelbeers in het weg
westen van de Doornbosstraat). Daar wordt een maat van 5.88 meter gehanteerd (8 cm ruimte 
tussen de dubbele asmarkering als extra t.o.v. CROW) als minimum.  
Dit is een bewuste keuze ten gunste van de veiligheid van het langzaam verkeer in de kom. 

Conform de provinciale systematiek van de toepassing van de EHK zou bij te we
nig wegbreedte de functie van de weg verlaagd moeten worden. Gegeven de fun
tie (als verbinding tussen N269 en A58) en het gebruik van de N395 is dit geen re

dien dit is ook niet in alle drie te kommen aan de orde. Dus is de 
inpassing van het wegprofiel maatwerk binnen de kommen. De weg is nu overal 
binnen de eigendomsgrenzen ontworpen, maar bij  de voorbereiding van de uitvo
ring moet nadrukkelijk gekeken worden naar de mogelijkheid om door middel van 
grondverwerving meer ruimte te krijgen voor de inpassing van het gewenste we

Zoals bij de uitgangspunten aangegeven, wordt er voor de fietsers voorzien in een 
fietspad. In de praktijk wordt dit een langzaam verkeersstrook, die voor de herke
baarheid voor de fietsers in rood wordt uitgevoerd (2,50 m). Het gedeelte voor de 
voetgangers wordt grijs uitgevoerd (1,50 m). Op plaatsen waar de ruimte ontbreekt 
(< 4,00 m) wordt door middel van het vertand uitvoeren van de kleuren rood en grijs 
duidelijk dat samengebruik de bedoeling is en dat geen van de gebruikers het pad 

Knelpunten rijbaanbreedte bestaande N395

Tot Benodigde breedte Beschikbare breedte

Komgrens Diessen 7,20 - 7,50 meter ca. 6,90 meter

Knelpunten breedte bestaande fietspaden langs N395

Tot Benodigde breedte Beschikbare breedte

Komgrens Oostelbeers Beerschotseweg 3,50 meter ca. 3,00 meter
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mate dat het profiel buiten de bebouwde kom in 
de bestaande situatie reeds voldoet aan het wensprofiel n termen van breedte van de rijbaan en 

Hieruit blijkt dat alleen tussen de Waterstraat en de kom van Dies-
verharding kleiner is dan 7,20 voor de hoofdrijbaan. Voor de fietspaden 

buiten de kommen blijkt dat het fietspad tussen de kom van Oostelbeers en de Scheper 0,50 
me afwijkt van de gewenste maat van 3,50 m voor een fietspad, dat in twee richtingen wordt 

(een per richting) 
als landbouwpasseerstrook. De afmetin-

gelijktijdig meerdere landbouwvoer-

bebouwde kommen wordt zoveel mogelijk eenzelfde profiel uitgevoerd. De ge-
provinciaal beleid Essentiële Herken-

Het CROW hanteert 5.80 als minimale maat voor een GOW binnen de bebouwde kom.) 

In het geval van de N395 wordt veel waarde toegekend aan het niet meer op de rijbaan rijden 
(bruikbaar) aanlig-

gend voet/fietspad, is het minimum profielbreedte van 6.20 meter voor het autoverkeer losgela-
ten, zodat extra ruimte ontstaat voor een voet/fietspad (alleen in Middelbeers in het wegvak ten 

maat van 5.88 meter gehanteerd (8 cm ruimte 

Dit is een bewuste keuze ten gunste van de veiligheid van het langzaam verkeer in de kom.  

zou bij te wei-
nig wegbreedte de functie van de weg verlaagd moeten worden. Gegeven de func-
tie (als verbinding tussen N269 en A58) en het gebruik van de N395 is dit geen reë-

Dus is de 
inpassing van het wegprofiel maatwerk binnen de kommen. De weg is nu overal 
binnen de eigendomsgrenzen ontworpen, maar bij  de voorbereiding van de uitvoe-

en naar de mogelijkheid om door middel van 
grondverwerving meer ruimte te krijgen voor de inpassing van het gewenste weg-

wordt er voor de fietsers voorzien in een 
fietspad. In de praktijk wordt dit een langzaam verkeersstrook, die voor de herken-

Het gedeelte voor de 
laatsen waar de ruimte ontbreekt 

(< 4,00 m) wordt door middel van het vertand uitvoeren van de kleuren rood en grijs 
ikers het pad 

Beschikbare breedte

ca. 6,90 meter

Beschikbare breedte

ca. 3,00 meter



 

 

 

kan opeisen. Dit is met name aan de orde in de kom van Mid
fietsers momenteel op de rijbaan rijden. Hier is de ruimte het meest beperkt.
 
In de kom van Oostelbeers wordt de fietsstructuur omgebouwd naar 
betekent dat vanaf de Kerkstraat richting Oirschot 
voegd. Ook de bushaltes verschuiven iets naar het noorden en de bussen halteren hier op de 
rijbaan. 
 
In de kom van Diessen wijzigt niet veel in het wegprofiel.
sen niet voldoende ruimte in het profiel om voet
maken.  
 
In de kommen, waar de inpassing van het gewenste profiel niet haalbaar is binnen de bestaa
de eigendomsgrenzen, wordt 
grondaankoop een optie is om tot een beter wegprofiel te komen
ring. 
 
Onderstaand is het principe profiel binnen de bebouwde kommen aangegeven.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de tabel op de volgende pagina 
sprake is van samengebruik va
is de ruimte op een aantal plaatsen zeer beperkt en in de nadere detaillering en ui
het wegontwerp (voorafgaand aan realisatie) moet bepaald worden of de beschikbare ruimte 
alsnog vergroot kan worden door weghalen bomen of aankoop van grond van derden. Dat is 
maatwerk. 
 
De meeste van de genoemde wegvakken zijn ontworpen op de standaardbreedte van 6.20 m
ter. Alleen het wegvak in Middelbeers (Vooreindseweg 6 
straat) is ontworpen met een wegprofiel voor het autoverkeer van 5.88 meter.  
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met name aan de orde in de kom van Middelbeers, op het g
fietsers momenteel op de rijbaan rijden. Hier is de ruimte het meest beperkt.   

In de kom van Oostelbeers wordt de fietsstructuur omgebouwd naar volledig tweezijdig. Dat 
betekent dat vanaf de Kerkstraat richting Oirschot aan de oostzijde een fietspad wordt toeg
voegd. Ook de bushaltes verschuiven iets naar het noorden en de bussen halteren hier op de 

In de kom van Diessen wijzigt niet veel in het wegprofiel. Maar ook hier is op een aantal plaa
ruimte in het profiel om voet- en fietspaden met de gewenste breedtes te 

In de kommen, waar de inpassing van het gewenste profiel niet haalbaar is binnen de bestaa
wordt tijdens de voorbereiding van de uitvoering onderzocht

grondaankoop een optie is om tot een beter wegprofiel te komen conform genoemde maatvo

Onderstaand is het principe profiel binnen de bebouwde kommen aangegeven.

op de volgende pagina is aangegeven op welke plaatsen binnen de kommen er 
sprake is van samengebruik van de beschikbare ruimte door het langzame verkeer
is de ruimte op een aantal plaatsen zeer beperkt en in de nadere detaillering en ui

(voorafgaand aan realisatie) moet bepaald worden of de beschikbare ruimte 
vergroot kan worden door weghalen bomen of aankoop van grond van derden. Dat is 

De meeste van de genoemde wegvakken zijn ontworpen op de standaardbreedte van 6.20 m
ter. Alleen het wegvak in Middelbeers (Vooreindseweg 6 – Het Ven / Hoogdijk 61 
straat) is ontworpen met een wegprofiel voor het autoverkeer van 5.88 meter.  
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op het gedeelte waar de 
 

tweezijdig. Dat 
aan de oostzijde een fietspad wordt toege-

voegd. Ook de bushaltes verschuiven iets naar het noorden en de bussen halteren hier op de 

Maar ook hier is op een aantal plaat-
en fietspaden met de gewenste breedtes te 

In de kommen, waar de inpassing van het gewenste profiel niet haalbaar is binnen de bestaan-
onderzocht of 

conform genoemde maatvoe-

Onderstaand is het principe profiel binnen de bebouwde kommen aangegeven. 

is aangegeven op welke plaatsen binnen de kommen er 
door het langzame verkeer. Zoals blijkt 

is de ruimte op een aantal plaatsen zeer beperkt en in de nadere detaillering en uitwerking van 
(voorafgaand aan realisatie) moet bepaald worden of de beschikbare ruimte 

vergroot kan worden door weghalen bomen of aankoop van grond van derden. Dat is 

De meeste van de genoemde wegvakken zijn ontworpen op de standaardbreedte van 6.20 me-
Het Ven / Hoogdijk 61 - Doornbos-

straat) is ontworpen met een wegprofiel voor het autoverkeer van 5.88 meter.   



 

 

 

 

 
 
5.3 Oversteekvoorzieningen
De problemen met het oversteken beperken zich tot de
Buiten de spitsen is het niet druk en is er goed over te steken voor zowel fietser, als voetga
ger. De meest adequate oplossing om de oversteek te verbeteren is een fysieke scheiding aan 
te brengen tussen de rijrichtin
dat gelijktijdig de snelheid van het autoverkeer. Dit principe is op meerde
op de N395. 
 
In de probleemanalyse staat de aansluiting 
gemerkt als moeilijk oversteekbaar voor fietsers en voetganger
kruising ter hoogte van de Heuvelmansstraat. De oversteek verbetert aanmerkelijk door het 
aanbrengen van een middengeleider ter hoogte van de 
met de geleider aan de westzijde ontstaat een overzichtelijke situatie. 
der panden te verwerven en te slopen.  Dit geldt feitelijk voor het gedeelte Juianastraat tussen 
de Willibrordusstraat en Laarstraat. Hier ligt een historisch bepaalde rooilijn en daardoor 
breekt er ruimte in het wegprofiel voor extra oversteekvoorzieningen.
De verkeerssituatie op en nabij de aansluiting van 
worden door eenrichtingverkeer in te voeren 
staan. Dit verbetert het overzicht, maar verbetert niet echt de oversteek
Als extra oversteekfaciliteit wordt 
een oversteek gemaakt worden. Hiermee wordt een alternatieve looproute gecreëerd voor een 
ieder die er gebruik van wil maken.
 

In de uitwerking van de planstudie is nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheid van het plaa
sen van GOP (Geregelde Oversteek Plaats) aan de
straat over de Julianastraat. Gebleken is dat het plaatsen van de benodigde palen en voorzi
ningen praktisch onmogelijk is zonder andere verkeersdeelnemers (passerende fietsers) in g
vaar te brengen; er is simpelwe
tal overstekende personen zeer klein is. Het verkeerslicht staat derhalve voor bijna 100 % van 
de tijd op groen voor het autoverkeer. Dit wordt niet als logisch ervaren door de passerende 
automobilisten en kan leiden tot het negeren van het rode  licht in geval het wel een keer brand. 
Ook is er aan de westzijde van de kruising een geleider aanwezig, die goed functioneert voor 
de overstekende voetgangers. 
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Oversteekvoorzieningen  
De problemen met het oversteken beperken zich tot de ochtend- en avondspits op werkdagen. 
Buiten de spitsen is het niet druk en is er goed over te steken voor zowel fietser, als voetga

. De meest adequate oplossing om de oversteek te verbeteren is een fysieke scheiding aan 
te brengen tussen de rijrichtingen van het autoverkeer. Buigt de weg dan ook nog uit, dan drukt 
dat gelijktijdig de snelheid van het autoverkeer. Dit principe is op meerdere plaatsen toegepast 

In de probleemanalyse staat de aansluiting Willibrordusstraat – Julianastraat in 
gemerkt als moeilijk oversteekbaar voor fietsers en voetgangers. Dit betreft de oostzijde van de 
kruising ter hoogte van de Heuvelmansstraat. De oversteek verbetert aanmerkelijk door het 
aanbrengen van een middengeleider ter hoogte van de Heuvelmansstraat / de Bakker.
met de geleider aan de westzijde ontstaat een overzichtelijke situatie. Dat past echter niet, zo
der panden te verwerven en te slopen.  Dit geldt feitelijk voor het gedeelte Juianastraat tussen 

aarstraat. Hier ligt een historisch bepaalde rooilijn en daardoor 
breekt er ruimte in het wegprofiel voor extra oversteekvoorzieningen. 
De verkeerssituatie op en nabij de aansluiting van de Willibrordusstraat kan iets versimpeld 

erkeer in te voeren op de Heuvelmansstraat; alleen inrijden toeg
staan. Dit verbetert het overzicht, maar verbetert niet echt de oversteekbaarheid

extra oversteekfaciliteit wordt ten oosten van de Laarstraat in de grote middengeleider wel 
ek gemaakt worden. Hiermee wordt een alternatieve looproute gecreëerd voor een 

ieder die er gebruik van wil maken. 

In de uitwerking van de planstudie is nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheid van het plaa
sen van GOP (Geregelde Oversteek Plaats) aan de oostzijde van de aansluiting Willibrordu
straat over de Julianastraat. Gebleken is dat het plaatsen van de benodigde palen en voorzi
ningen praktisch onmogelijk is zonder andere verkeersdeelnemers (passerende fietsers) in g
vaar te brengen; er is simpelweg geen ruimte. Daarnaast is uit observatie gebleken dat het aa
tal overstekende personen zeer klein is. Het verkeerslicht staat derhalve voor bijna 100 % van 
de tijd op groen voor het autoverkeer. Dit wordt niet als logisch ervaren door de passerende 

obilisten en kan leiden tot het negeren van het rode  licht in geval het wel een keer brand. 
Ook is er aan de westzijde van de kruising een geleider aanwezig, die goed functioneert voor 
de overstekende voetgangers.  
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en avondspits op werkdagen. 
Buiten de spitsen is het niet druk en is er goed over te steken voor zowel fietser, als voetgan-

. De meest adequate oplossing om de oversteek te verbeteren is een fysieke scheiding aan 
gen van het autoverkeer. Buigt de weg dan ook nog uit, dan drukt 

re plaatsen toegepast 

Julianastraat in Diessen aan-
. Dit betreft de oostzijde van de 

kruising ter hoogte van de Heuvelmansstraat. De oversteek verbetert aanmerkelijk door het 
Heuvelmansstraat / de Bakker. Samen 

Dat past echter niet, zon-
der panden te verwerven en te slopen.  Dit geldt feitelijk voor het gedeelte Juianastraat tussen 

aarstraat. Hier ligt een historisch bepaalde rooilijn en daardoor ont-

de Willibrordusstraat kan iets versimpeld 
de Heuvelmansstraat; alleen inrijden toege-

baarheid.  
ten oosten van de Laarstraat in de grote middengeleider wel 

ek gemaakt worden. Hiermee wordt een alternatieve looproute gecreëerd voor een 

In de uitwerking van de planstudie is nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheid van het plaat-
oostzijde van de aansluiting Willibrordus-

straat over de Julianastraat. Gebleken is dat het plaatsen van de benodigde palen en voorzie-
ningen praktisch onmogelijk is zonder andere verkeersdeelnemers (passerende fietsers) in ge-

g geen ruimte. Daarnaast is uit observatie gebleken dat het aan-
tal overstekende personen zeer klein is. Het verkeerslicht staat derhalve voor bijna 100 % van 
de tijd op groen voor het autoverkeer. Dit wordt niet als logisch ervaren door de passerende 

obilisten en kan leiden tot het negeren van het rode  licht in geval het wel een keer brand.  
Ook is er aan de westzijde van de kruising een geleider aanwezig, die goed functioneert voor 



 

 

 

 
Om tegemoet te komen aan de wensen van
wijze van proef (2 jaar) een GOP plaatsen te hoogte van de bestaande geleider aan de westzi
de van de kruising. In deze periode wordt het gebruik van de GOP gemonitord. Nadere afspr
ken hiertoe worden gemaakt met de gemeente Hilvarenbeek (wanneer een succes, beheer, 
etc.).  
 

 
 
Op de aansluiting Oranjestraat 
momenteel middengeleiders om het oversteken te faciliteren. 
Het uitzicht vanuit de Oranjestraat is slecht door de uit
de horecagelegenheid. Als het huidige voetpad ook gebruikt gaat 
worden door de fietsers is een verbeterd uitzicht zeer gewenst. 
Het voorstel is dan ook de geleiders te verwijderen, waardoor er 
meer ruimte komt voor het langzaam
op elkaar. Een alternatief is te 
ken bij rotonde (aanleg zebra’s)
 
Het oversteken zonder de verkeersgeleiders wordt moeilijker. 
Daarom is besloten om ook hier 
in Diessen een GOP te plaatsen aan de westzijde van de aa
sluiting van de Oranjestraat. Aan deze zijde 
loopt de looproute van de schoolkinderen. 
 
Op nevenstaande afbeelding is de GOP wee
gegeven. Bij de aanleg moet  er ook aandacht 
besteed worden aan de continuïteit van de 
aansluitende voetpaden de woonwijken in.
 
De gemeente Oirschot sluit niet uit dat er ter 
hoogte van de Oranjestraat een ruimtelijke 
ontwikkeling tot stand komt in de toekomst. Bij 
het herinrichten van de openbare ruimte moet 
de oversteek- en uitzichtsituatie 
worden. 
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Om tegemoet te komen aan de wensen vanuit de bewoners van Diessen wil de 
een GOP plaatsen te hoogte van de bestaande geleider aan de westzi

In deze periode wordt het gebruik van de GOP gemonitord. Nadere afspr
t met de gemeente Hilvarenbeek (wanneer een succes, beheer, 

Oranjestraat – Hoogdijk in Middelbeers liggen 
om het oversteken te faciliteren. 

Het uitzicht vanuit de Oranjestraat is slecht door de uitbouw van 
de horecagelegenheid. Als het huidige voetpad ook gebruikt gaat 
worden door de fietsers is een verbeterd uitzicht zeer gewenst. 
Het voorstel is dan ook de geleiders te verwijderen, waardoor er 
meer ruimte komt voor het langzaam—verkeerpad en het uitzicht 
op elkaar. Een alternatief is te lopen via het Ven en over te ste-
ken bij rotonde (aanleg zebra’s). 

verkeersgeleiders wordt moeilijker. 
Daarom is besloten om ook hier onder dezelfde vooraarden als 

atsen aan de westzijde van de aan-
sluiting van de Oranjestraat. Aan deze zijde 
loopt de looproute van de schoolkinderen.  

staande afbeelding is de GOP weer-
gegeven. Bij de aanleg moet  er ook aandacht 
besteed worden aan de continuïteit van de 

itende voetpaden de woonwijken in.  

De gemeente Oirschot sluit niet uit dat er ter 
hoogte van de Oranjestraat een ruimtelijke 
ontwikkeling tot stand komt in de toekomst. Bij 
het herinrichten van de openbare ruimte moet 

en uitzichtsituatie meegenomen 
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wil de provincie bij 
een GOP plaatsen te hoogte van de bestaande geleider aan de westzij-

In deze periode wordt het gebruik van de GOP gemonitord. Nadere afspra-
t met de gemeente Hilvarenbeek (wanneer een succes, beheer, 

  



 

 

 

De huidige GOP (Geregelde Oversteek Plaats) 
 
 
5.4 Vormgeving aansluiting A58
Voor de vormgeving van de aansluiting van de N395 met de A58 zijn er twee alternatieven: een 
verkeersregelinstallatie (zoals nu)
 
Voor een goede verkeersafwikkeling met rotondes zijn by
Oirschot en Oostelbeers rechtsaf de A58 op te 
probleemloos en soepel, omdat het fietspad aan de zuidzi
zijde van Oirschot moet het in twee richtingen bereden fietspad gekruist worden door twee ri
stroken vanaf de rotonde. Dit 
De belastingsgraad van de rotonde aan d
Aan de westzijde is deze waarde 0,68 (avondspits). Derhalve een goede verkeersafwikkeling. 
 
In het alternatief met verkeerslichten blijft de huidige rijstrookindeling gehandhaafd. Vanaf de 
kant van Oostelbeers is er de mogelijkheid voor het maken van een rechtsafvrije rijstrook buiten 
de verkeerslichten om. Dit versoepelt de verkeersafwikkeling vanuit Oostelbeers. De mogelij
heid om dit te doen ontstaat door het opheffen van het fietspad aan de zuidzijde 
Er is in de huidige situatie geen koppeling tussen de verkeerslichten en de toeritdoseerinstall
tie (TDI) op de oprit richting Eindhoven. Het maken van de rechtsafvrijstrook beïnvloedt de we
king van de TDI niet.  
 

 
Het alternatief met de verkeerslichten heeft de 
van de veiligheid voor de fietsers. 
teit en is dit alternatief kostenefficiënter, om
aansluiting van een A-weg past
de meeste uren van de dag voor een veilige en goede verkeersafwikkeling
aan het einde van zijn levensduur en moet i
 
De capaciteitsberekeningen van de rotonde is weergegeven in
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(Geregelde Oversteek Plaats) in Oostelbeers blijft gehandhaafd

Vormgeving aansluiting A58  
Voor de vormgeving van de aansluiting van de N395 met de A58 zijn er twee alternatieven: een 
verkeersregelinstallatie (zoals nu) of rotondes.  

Voor een goede verkeersafwikkeling met rotondes zijn by-passes nodig om vanaf de richtingen 
Oirschot en Oostelbeers rechtsaf de A58 op te gaan. Vanuit de zijde van Oostelbeers kan d
probleemloos en soepel, omdat het fietspad aan de zuidzijde verdwenen is (zie 5.7)

et het in twee richtingen bereden fietspad gekruist worden door twee ri
stroken vanaf de rotonde. Dit conflict is in potentie een verkeersonveilige situatie.
De belastingsgraad van de rotonde aan de oostzijde is 0,56 in de avondspits (met by
Aan de westzijde is deze waarde 0,68 (avondspits). Derhalve een goede verkeersafwikkeling. 

In het alternatief met verkeerslichten blijft de huidige rijstrookindeling gehandhaafd. Vanaf de 
lbeers is er de mogelijkheid voor het maken van een rechtsafvrije rijstrook buiten 

de verkeerslichten om. Dit versoepelt de verkeersafwikkeling vanuit Oostelbeers. De mogelij
heid om dit te doen ontstaat door het opheffen van het fietspad aan de zuidzijde 
Er is in de huidige situatie geen koppeling tussen de verkeerslichten en de toeritdoseerinstall
tie (TDI) op de oprit richting Eindhoven. Het maken van de rechtsafvrijstrook beïnvloedt de we

 

Het alternatief met de verkeerslichten heeft de voorkeur. Deze situatie biedt meer waarborging 
fietsers. Ook hebben verkeerslichten een grotere afwikkelingscapac

en is dit alternatief kostenefficiënter, omdat er al verkeerslichten staan. Een VRI op een 
weg past ook  in het beeld van de automobilisten en is nuttig gedurende 

de meeste uren van de dag voor een veilige en goede verkeersafwikkeling. De huidige VRI is 
aan het einde van zijn levensduur en moet in zijn geheel worden vervangen. 

De capaciteitsberekeningen van de rotonde is weergegeven in bijlage 3. 
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in Oostelbeers blijft gehandhaafd. 

Voor de vormgeving van de aansluiting van de N395 met de A58 zijn er twee alternatieven: een 

passes nodig om vanaf de richtingen 
aan. Vanuit de zijde van Oostelbeers kan dit 

(zie 5.7). Vanuit de 
et het in twee richtingen bereden fietspad gekruist worden door twee rij-

is in potentie een verkeersonveilige situatie. 
e oostzijde is 0,56 in de avondspits (met by-pass). 

Aan de westzijde is deze waarde 0,68 (avondspits). Derhalve een goede verkeersafwikkeling.  

In het alternatief met verkeerslichten blijft de huidige rijstrookindeling gehandhaafd. Vanaf de 
lbeers is er de mogelijkheid voor het maken van een rechtsafvrije rijstrook buiten 

de verkeerslichten om. Dit versoepelt de verkeersafwikkeling vanuit Oostelbeers. De mogelijk-
heid om dit te doen ontstaat door het opheffen van het fietspad aan de zuidzijde (zie 5.7). 
Er is in de huidige situatie geen koppeling tussen de verkeerslichten en de toeritdoseerinstalla-
tie (TDI) op de oprit richting Eindhoven. Het maken van de rechtsafvrijstrook beïnvloedt de wer-

dt meer waarborging 
rotere afwikkelingscapaci-

Een VRI op een 
ten en is nuttig gedurende 

De huidige VRI is 



 

 

 

 
5.5 Vormgeving aansluiting N269
De aansluiting van de N395 op de N269 moet aangepast worden 
om de verkeersafwikkeling in de toekomst te garanderen. 
moet hier de verkeersveiligheid ook gewaarborgd wo
momenteel geen verkeersonveilige situatie, maar het verlagen van 
de snelheid van het autoverkeer op de aansluiting is van belang 
vanwege de kruising met fietsers. Verkeer van en naar
varenbeek is ondergeschikt; mede ook gegeven de vormgeving van 
de Diessenseweg in Hilvarenbeek.
 
Er zijn twee alternatieven voor een goede verkeersafwikkeling: r
tonde of verkeerslichten.  
 
De kruispuntvorm met een VRI wijkt niet 
veel af van de huidige vorm (zie tekening) 
en heeft meer dan voldoende capaciteit 
voor een goede verkeersafwikkeling. Het
voordeel van een VRI op de aanslui
van de N395 op de N269 is dat door mi
del van de verkeerslichten het ve
stuurd kan worden (verkeersma
ment). Door meer rood te geven op b
paalde richtingen wordt dit verkeer on
moedigd en in ieder geval niet gestim
leerd om deze route te volgen. In geval 
van de N395 is ontmoediging van verkeer 
vanuit de richting Tilburg wenselijk, om de 
hoeveelheid sluipverkeer in de ochten
spits richting Eindhoven te beperken. De sturingsm
tijden moet worden voorkomen dat er files ontstaan van de afrit van de N269, die tot op de 
hoofdrijbaan reiken. Dit is verkeersonveilig. 
 
Een VRI op dit punt is eigenlijk alleen in 
de (ochtend) spitsuren nodig en 
de rest van de dag  / week overbodig
zetten ?). Dit is niet efficiënt en leidt b
vendien tot rood-licht-negatie bij met n
me fietsverkeer. Deze stoppen 
een auto, die er niet is. 
 
Daarnaast wordt een VRI in dit soort sit
aties alleen toegepast als de afwikk
lingscapaciteit van een rotonde te gering 
is. Hier is in dit geval geen sprake.
hoeveelheid verkeer is relatief klein en 
bijvoorbeeld niet vergelijkbaar met de s
tuatie aan de zijde van Oirschot.
 
Een rotonde, zoals hiernaast weergeg
ven biedt ook voldoende afwikkelingsc
paciteit. Een simpele uitvoering volstaat. 
Door een rotonde is de lage snelheid 
het passerende autoverkeer op de esse
tiële conflictpunten op alle momenten van 
de week gegarandeerd. Dit is een 
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Vormgeving aansluiting N269  
De aansluiting van de N395 op de N269 moet aangepast worden 
om de verkeersafwikkeling in de toekomst te garanderen. Natuurlijk 
moet hier de verkeersveiligheid ook gewaarborgd worden. Het is 
momenteel geen verkeersonveilige situatie, maar het verlagen van 
de snelheid van het autoverkeer op de aansluiting is van belang 
vanwege de kruising met fietsers. Verkeer van en naar de kern Hil-
varenbeek is ondergeschikt; mede ook gegeven de vormgeving van 
de Diessenseweg in Hilvarenbeek. 

Er zijn twee alternatieven voor een goede verkeersafwikkeling: ro-

De kruispuntvorm met een VRI wijkt niet 
e huidige vorm (zie tekening) 

en heeft meer dan voldoende capaciteit 
voor een goede verkeersafwikkeling. Het 

van een VRI op de aansluiting 
dat door mid-

del van de verkeerslichten het verkeer ge-
(verkeersmanage-

. Door meer rood te geven op be-
tingen wordt dit verkeer ont-

moedigd en in ieder geval niet gestimu-
gen. In geval 

van de N395 is ontmoediging van verkeer 
vanuit de richting Tilburg wenselijk, om de 

ipverkeer in de ochtend-
te beperken. De sturingsmogelijkheden zijn wel beperkt, omdat ten alle 

tijden moet worden voorkomen dat er files ontstaan van de afrit van de N269, die tot op de 
hoofdrijbaan reiken. Dit is verkeersonveilig.  

eigenlijk alleen in 
spitsuren nodig en staat er 

/ week overbodig (uit-
en leidt bo-

negatie bij met na-
me fietsverkeer. Deze stoppen  niet voor 

Daarnaast wordt een VRI in dit soort situ-
aties alleen toegepast als de afwikke-
lingscapaciteit van een rotonde te gering 
is. Hier is in dit geval geen sprake. De 
hoeveelheid verkeer is relatief klein en 

baar met de si-
tuatie aan de zijde van Oirschot. 

Een rotonde, zoals hiernaast weergege-
biedt ook voldoende afwikkelingsca-

Een simpele uitvoering volstaat.  
lage snelheid van 

op de essen-
op alle momenten van 

Dit is een goede 
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gelijkheden zijn wel beperkt, omdat ten alle 
tijden moet worden voorkomen dat er files ontstaan van de afrit van de N269, die tot op de 



 

 

 

waarborging van de verkeersveiligheid
waar duurder in aanleg, maar de robuustheid van deze oplossing op deze aansluiting rech
vaardigt dat. 
  
De belastingsgraad van de rotonde aan 
(ochtendspits). Derhalve een goede verkeersafwikkeling.
De capaciteitsberekeningen van de rotonde is weergegeven in bijlage 3.
 
Als voorkeur voor de vormgeving van de aansluiting N395 op de N269 geldt de kluifrotonde
ook al is deze duurder. 
 
 
5.6 Aansluiting de Scheper
Het uitrijden van het bedrijfsterrein de 
Scheper is voor met name vrachtverkeer 
al een probleem. En de hoeveelheid verkeer 
neemt verder toe in de toekomst door de 
groei van de Scheper.  
 
Om het oprijden te faciliteren en de snelheid 
van het autoverkeer op de N395 
van de aansluiting te verlagen 
analogie van de andere sluitingen
oplossingen: VRI of rotonde.  
 
Beide oplossingen hebben voldoende cap
citeit om de toekomstige hoeveelheid ve
keer af te wikkelen. 
 
De belastingsgraad van de rotonde 
in de ochtendspits. Het middelpunt van de 
rotonde is een stukje naar  het zuiden ve
schoven, zodat een daar aanwezige 
druk gasleiding niet onder de rotonde komt 
te liggen (rode H’tjes op tekening).
 
Het belang van de fietsers op deze aanslu
ting beperkt zich tot de oversteek van de 
Beerschotseweg. Dit is niet de hoofdric
ting en hierin onderscheiden de
ternatieven zich niet. 
 
De oplossing met een VRI is goedkoper 
qua aanleg en bovendien is de hoeveelheid 
benodigde aan te kopen grond aanmerkelijk minder: 558 m2 versus 3902 m2. Daarnaast komt 
er relatief veel vrachtverkeer van en naar de Scheper. 
VRI boven een rotonde. Voor de aansluiting de Scheper heeft het plaatsen van een VRI de 
voorkeur. 
 
In beide alternatieven wordt de Wintelresedijk
huidige aansluiting op de N395 
sedijk al afgesloten voor doorgaand autoverkeer en binnenkort gebeurt dit ook voor het fietsve
keer. Het verkeer van en naar de Wintelresedijk is in de toekomst alleen nog maar beste
mingsverkeer. De verbinding van de Wintelresedijk 
gevormd door een parallelweg langs de N395 van 4,50 meter breed.  
vinden met de maatregelen die de gemeente Oorschot neemt bij de volledige afslui
Wintelresedijk. 
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verkeersveiligheid; met name voor het fietsverkeer. De rotonde is weli
waar duurder in aanleg, maar de robuustheid van deze oplossing op deze aansluiting rech

de rotonde aan de oostzijde is 0,60 (ochtendspits) en de w
). Derhalve een goede verkeersafwikkeling. 

e capaciteitsberekeningen van de rotonde is weergegeven in bijlage 3. 

vormgeving van de aansluiting N395 op de N269 geldt de kluifrotonde

de Scheper  
Het uitrijden van het bedrijfsterrein de 
Scheper is voor met name vrachtverkeer nu 

e hoeveelheid verkeer 
toe in de toekomst door de 

Om het oprijden te faciliteren en de snelheid 
van het autoverkeer op de N395 ter hoogte 

de aansluiting te verlagen zijn er –naar 
analogie van de andere sluitingen- twee 

 

Beide oplossingen hebben voldoende capa-
citeit om de toekomstige hoeveelheid ver-

van de rotonde is 0,64 
. Het middelpunt van de 

het zuiden ver-
daar aanwezige hoge 

druk gasleiding niet onder de rotonde komt 
te liggen (rode H’tjes op tekening). 

Het belang van de fietsers op deze aanslui-
ting beperkt zich tot de oversteek van de 
Beerschotseweg. Dit is niet de hoofdrich-
ting en hierin onderscheiden de beide al-

De oplossing met een VRI is goedkoper 
qua aanleg en bovendien is de hoeveelheid 
benodigde aan te kopen grond aanmerkelijk minder: 558 m2 versus 3902 m2. Daarnaast komt 
er relatief veel vrachtverkeer van en naar de Scheper. Dit verkeer heeft een voorkeur voor een 

oor de aansluiting de Scheper heeft het plaatsen van een VRI de 

de Wintelresedijk afgebogen naar dit aansluitpunt 
de N395 en fietsoversteek vervallen hierdoor. Momenteel is de Wintelr

sedijk al afgesloten voor doorgaand autoverkeer en binnenkort gebeurt dit ook voor het fietsve
keer. Het verkeer van en naar de Wintelresedijk is in de toekomst alleen nog maar beste

van de Wintelresedijk naar de aansluiting Beerschotseweg wordt 
gevormd door een parallelweg langs de N395 van 4,50 meter breed.  Afstemming moet plaat
vinden met de maatregelen die de gemeente Oorschot neemt bij de volledige afslui
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De rotonde is welis-
waar duurder in aanleg, maar de robuustheid van deze oplossing op deze aansluiting recht-

) en de westzijde 0,48 

vormgeving van de aansluiting N395 op de N269 geldt de kluifrotonde, 

benodigde aan te kopen grond aanmerkelijk minder: 558 m2 versus 3902 m2. Daarnaast komt 
Dit verkeer heeft een voorkeur voor een 

oor de aansluiting de Scheper heeft het plaatsen van een VRI de 

en naar dit aansluitpunt op de N395. De 
Momenteel is de Wintelre-

sedijk al afgesloten voor doorgaand autoverkeer en binnenkort gebeurt dit ook voor het fietsver-
keer. Het verkeer van en naar de Wintelresedijk is in de toekomst alleen nog maar bestem-

de aansluiting Beerschotseweg wordt 
Afstemming moet plaats-

vinden met de maatregelen die de gemeente Oorschot neemt bij de volledige afsluiting van de 



 

 

 

Deze weg past niet binnen het vigerende 
En er moet grond verworven worden van derden.
De capaciteitsberekeningen van de rotonde is weergegeven in bijlage 3.
 
 
5.7 Fietspad de Scheper 
De fietsstructuur van een eenzijdig
Scholieren naar Oirschot hoeven zo de N395 niet meer over te steken 
per en fietsers van en naar de Scheper blijven ook aan de n
 
Het huidige fietspad is voor twee richtingverkeer te smal. Er wordt een n
legd van 3,50 meter op 4,50 m 
heven. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om o
naar het zuiden te verschuiven, zodat ook op het viaduct een voldoende breed fietspad g
maakt wordt. 
 
 
5.8 Principeplan 
In bijgevoegde ontwerptekeningen is het principeplan uitgewerkt van de N395 tussen de A58 en 
N269. In de basis bestaat het principeplan uit de volgende hoofdelementen:
 

1. Aansluiting N395 op de N269 in de vorm van een kluifrotonde
2. Aansluiting N395 op de A58: VRI met by
3. Aansluiting N395 op de Scheper met een VRI
4. In de drie kommen langzaam
5. Oostel- en Middelbeers binnen 1 bebouwde kom
6. In Oostelbeers een verlegde fietsove
7. Fietspad eenzijdig en in twee richtingen te berijden  tussen Oostelbeers en Oirschot

 
Feitelijke uitbreiding en groter ruimtegebruik is alleen aan de orde bij
sluiting met de N269, de by-pass
legging van de Wintelresedijk
Alleen de aanpassing Wintelresedijk
bijlage 4). Alle overige aanpassingen wel.
 
In onderstaande tabel is het aantal 
keerstechnische aanpassingen uit te voeren.
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het vigerende bestemmingsplan, hetgeen aangepast moet worden
En er moet grond verworven worden van derden. 
De capaciteitsberekeningen van de rotonde is weergegeven in bijlage 3. 

Fietspad de Scheper – Oirschot 
ietsstructuur van een eenzijdig fietspad wordt doorgezet vanaf Oostelbeers tot in Oirschot. 

Scholieren naar Oirschot hoeven zo de N395 niet meer over te steken ter hoogte van de Sch
en fietsers van en naar de Scheper blijven ook aan de noordzijde van de N395.

Het huidige fietspad is voor twee richtingverkeer te smal. Er wordt een nieuw fietspad 
m van de weg. Het huidige fietspad aan de zuidzijde 

heven. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om op het viaduct van de A58 het gehele weg
te verschuiven, zodat ook op het viaduct een voldoende breed fietspad g

In bijgevoegde ontwerptekeningen is het principeplan uitgewerkt van de N395 tussen de A58 en 
In de basis bestaat het principeplan uit de volgende hoofdelementen: 

Aansluiting N395 op de N269 in de vorm van een kluifrotonde 
Aansluiting N395 op de A58: VRI met by-pass naar Eindhoven 
Aansluiting N395 op de Scheper met een VRI 
In de drie kommen langzaam-verkeer-stroken (geen fietsers op de rijbaan)

en Middelbeers binnen 1 bebouwde kom 
In Oostelbeers een verlegde fietsoversteek van twee naar eenzijdig 
Fietspad eenzijdig en in twee richtingen te berijden  tussen Oostelbeers en Oirschot

g en groter ruimtegebruik is alleen aan de orde bij de kluifrotonde 
pass richting Eindhoven op de aansluiting met de A58 en de ve

Wintelresedijk. 
aanpassing Wintelresedijk past niet binnen de vigerende bestemmingsplannen

. Alle overige aanpassingen wel. 

In onderstaande tabel is het aantal bomen aangegeven dat gekapt moet worden om de ve
keerstechnische aanpassingen uit te voeren. 
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, hetgeen aangepast moet worden. 

fietspad wordt doorgezet vanaf Oostelbeers tot in Oirschot. 
ter hoogte van de Sche-

oordzijde van de N395. 

ieuw fietspad aange-
zuidzijde wordt opge-

van de A58 het gehele wegprofiel 
te verschuiven, zodat ook op het viaduct een voldoende breed fietspad ge-

In bijgevoegde ontwerptekeningen is het principeplan uitgewerkt van de N395 tussen de A58 en 

stroken (geen fietsers op de rijbaan) 

Fietspad eenzijdig en in twee richtingen te berijden  tussen Oostelbeers en Oirschot  

de kluifrotonde op de aan-
g Eindhoven op de aansluiting met de A58 en de ver-

bestemmingsplannen (zie 

bomen aangegeven dat gekapt moet worden om de ver-



 

 

 

 
Bij de bebouwde kommen staat het aantal bomen aangegeven dat gekapt moet worden voor de 
inpassing van de langzaam-verkeer
werp gemaakt worden, waarva
uitmaken. Hierdoor kunnen sommige bomen blijven staan en kan de langzaam
toch aangelegd worden.  
 
Niet opgenomen in het overzicht van de 
vanuit uitritten van percelen en woningen
volgens de richtlijnen van de uitzichtdriehoeken, dan moeten de bomen bij elke uitrit aan weer
zijden over een afstand van 100 
de bomenstructuur langs de N395 tussen rijbaan en fietspad. In het definitieve beplantingsplan 
moet dit opgelost worden. Als er gekozen wordt voor een bomenstructuur buiten het 
dan is het probleem opgelost. Wordt de bomenstructuur tussen fietspad en rijbaan gehan
haafd, dan blijft dit probleem bestaan.
 
In te principeplan is tevens rekening gehouden met de integrale vervanging van de Openbare 
Verlichting (400 lichtmasten) en de aanleg van een schoonwaterriool in het wegvak tussen Mi
delbeers en Oostelbeers, dat van 80 naar 50 km/h gaat. Totaal 630 meter. Tevens is er rek
ning gehouden met het aanpassen van de riolering bij het maken van 23 inritconstructies bi
nen de kommen. 
 
Gelijktijdig met de uitvoering van de weg worden er 3 faunapassages gerealiseerd in de g
meente Hilvarenbeek bij de km’s 1.642, 1.986 en 1.250. 
 
 
5.9 Overige inventarisaties
In bijlage 5 is een Quickscan 
aanvullend onderzoek nodig is bij de uitvoering van de planstudie
oorlog –zowel tijdens het uitbreken
omgeving van de N395. Er zijn bombardementen geweest en gedurende enige tijd heeft het 
oorlogsfront in deze omgeving gelegen.
 
In bijlage 6 is het onderdeel Archeologie 
dig is voor de aanleg van de  
van de Wintelresedijk. 
 
In bijlage 7 is de Bodemveron
geven kaarten er extra (onderzoek naar verontreiniging 
tonde N395 - N269. De gebruikte inventarisaties zijn echter niet volledig en kan er geen sluitend 
oordeel aan ontleend worden voor de situatie waarin het wegprofiel veranderd. Extra onderzoek 
voor uitvoering van de werkzaamheden is nodig
Over de gehele lengte van weg wordt in berm semiverharding aangebracht. Er van uitgaande 
dat het aan te brengen materiaal voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit heeft dit geen gevo
gen voor de bodemverontreiniging.
 
Op het thema Waterwingebieden s
In het kader van de watertoets
stemd worden met het Waterschap.
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Bij de bebouwde kommen staat het aantal bomen aangegeven dat gekapt moet worden voor de 
verkeer-strook. Zoals gezegd, moet hiervoor een gedetailleerd on
van ook de eventuele verwerving van extra grond onderdeel 

. Hierdoor kunnen sommige bomen blijven staan en kan de langzaam

Niet opgenomen in het overzicht van de te kappen bomen is het verbeteren van het uitzicht 
vanuit uitritten van percelen en woningen bij het oprijden van de N395. Als dit gedaan wordt 
volgens de richtlijnen van de uitzichtdriehoeken, dan moeten de bomen bij elke uitrit aan weer

fstand van 100 – 125 meter gekapt worden. Dit betekent feitelijk het einde van 
de bomenstructuur langs de N395 tussen rijbaan en fietspad. In het definitieve beplantingsplan 
moet dit opgelost worden. Als er gekozen wordt voor een bomenstructuur buiten het 
dan is het probleem opgelost. Wordt de bomenstructuur tussen fietspad en rijbaan gehan
haafd, dan blijft dit probleem bestaan. 

In te principeplan is tevens rekening gehouden met de integrale vervanging van de Openbare 
n) en de aanleg van een schoonwaterriool in het wegvak tussen Mi

delbeers en Oostelbeers, dat van 80 naar 50 km/h gaat. Totaal 630 meter. Tevens is er rek
ning gehouden met het aanpassen van de riolering bij het maken van 23 inritconstructies bi

Gelijktijdig met de uitvoering van de weg worden er 3 faunapassages gerealiseerd in de g
meente Hilvarenbeek bij de km’s 1.642, 1.986 en 1.250.  

inventarisaties  
Conventionele Explosieven weergegeven. Hieruit blijkt dat er extra 

aanvullend onderzoek nodig is bij de uitvoering van de planstudie. Tijdens de Tweede Werel
zowel tijdens het uitbreken, als tijdens de bevrijding in 1944- is er flink gevochten in 

omgeving van de N395. Er zijn bombardementen geweest en gedurende enige tijd heeft het 
oorlogsfront in deze omgeving gelegen. 

Archeologie uitgewerkt. Hieruit blijkt dat aanvullend onderzoek 
dig is voor de aanleg van de  aansluiting bij de Beerschotseweg (de Scheper) en de omlegging 

Bodemverontreiniging aangegeven. Hieruit blijkt dat op basis van de weerg
(onderzoek naar verontreiniging nodig is aan de oostzijde 

De gebruikte inventarisaties zijn echter niet volledig en kan er geen sluitend 
oordeel aan ontleend worden voor de situatie waarin het wegprofiel veranderd. Extra onderzoek 
voor uitvoering van de werkzaamheden is nodig.   
Over de gehele lengte van weg wordt in berm semiverharding aangebracht. Er van uitgaande 
dat het aan te brengen materiaal voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit heeft dit geen gevo
gen voor de bodemverontreiniging. 

Waterwingebieden spelen er geen zaken bij de uitvoering van deze planstudie.
s moet er hydrologisch neutraal gebouwd worden.

stemd worden met het Waterschap. 
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Bij de bebouwde kommen staat het aantal bomen aangegeven dat gekapt moet worden voor de 
gedetailleerd ont-

verwerving van extra grond onderdeel kan 
. Hierdoor kunnen sommige bomen blijven staan en kan de langzaam-verkeer-strook 

te kappen bomen is het verbeteren van het uitzicht 
Als dit gedaan wordt 

volgens de richtlijnen van de uitzichtdriehoeken, dan moeten de bomen bij elke uitrit aan weers-
125 meter gekapt worden. Dit betekent feitelijk het einde van 

de bomenstructuur langs de N395 tussen rijbaan en fietspad. In het definitieve beplantingsplan 
moet dit opgelost worden. Als er gekozen wordt voor een bomenstructuur buiten het fietspad, 
dan is het probleem opgelost. Wordt de bomenstructuur tussen fietspad en rijbaan gehand-

In te principeplan is tevens rekening gehouden met de integrale vervanging van de Openbare 
n) en de aanleg van een schoonwaterriool in het wegvak tussen Mid-

delbeers en Oostelbeers, dat van 80 naar 50 km/h gaat. Totaal 630 meter. Tevens is er reke-
ning gehouden met het aanpassen van de riolering bij het maken van 23 inritconstructies bin-

Gelijktijdig met de uitvoering van de weg worden er 3 faunapassages gerealiseerd in de ge-

Conventionele Explosieven weergegeven. Hieruit blijkt dat er extra 
Tijdens de Tweede Wereld-

is er flink gevochten in de 
omgeving van de N395. Er zijn bombardementen geweest en gedurende enige tijd heeft het 

aanvullend onderzoek no-
(de Scheper) en de omlegging 

op basis van de weerge-
ijde van de kluifro-

De gebruikte inventarisaties zijn echter niet volledig en kan er geen sluitend 
oordeel aan ontleend worden voor de situatie waarin het wegprofiel veranderd. Extra onderzoek 

Over de gehele lengte van weg wordt in berm semiverharding aangebracht. Er van uitgaande 
dat het aan te brengen materiaal voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit heeft dit geen gevol-

er geen zaken bij de uitvoering van deze planstudie. 
moet er hydrologisch neutraal gebouwd worden. Dit moet afge-



 

 

 

 

6 Evaluatie planstudie N395

6.1 Doelen bereikt  
De planstudie N395 geeft een goede invulling aan de vooraf gestelde doelen en ambities.

1. De verkeersveiligheid voor de fietsers is aanmerkelijk verbeterd. Over het gehele tracé
bibeko en bubeko zijn
extra oversteek meer bij de Scheper, naadloze aansluiting op de fietsstructuur in Oi
schot en een duidelijker omslagpunt in Oostelbeers van een

2.  Verkeerstechnische oplossingen bij de aansluiting  van de N395 op de N269 en A58, 
zodat de verkeersafwikkeling voor de toekomst gewaarborgd is.

3. Goede en toekomstvaste aansluiting van bedrijfsterrein de Scheper op de N395.
4. Verbetering van de ontsluiting van het (nog op te leveren) uitvaartcentrum op de N395.
5. Herziening van een aantal komgrenzen.
6. Alle deelprojecten uit de quick scans uit 2012 hebben een plaats gekregen in de 

planstudie. 
 
Door de uitvoering van de planstudie 
Dit is echter geen goede zaak en het standpunt blijft dat de N395 niet 
De weg voert door 3 bebouwde kommen, waarbij de veiligheid en de leefbaarheid in het geding 
komt bij veel extra verkeer. Ook is de maatvoering in met name Middelbeers te krap om een 
goede doorstroming te bereiken voor een KAR rou
 
 
6.2 Quick scans verwerkt in planstudie
De gesignaleerde problemen waarvoor een quick scan is uitgevoerd zijn
graaf 3.6) : 
 

1. Oversteekbaarheid binnen de kom van Diessen en specifiek ter hoogte van de Will
brordusstraat: na uitvoerige 
de verkeersgeleider (onder condities) en wordt een extra oversteek gemaakt ter hoogte 
van de aansluiting van de Laarstraat.

2. Wegvak Diessen Oost van 60 naar 80 km/h: 
3. Bebouwde kom Middelbeers: de fietsers gaan van de rijbaan in de maatregelen co

form planstudie en de aansluiting Oranjestraat 
voor het aanpassen van de
nen handhaven middengeleider. 

4. Sportpark de Klep: deze aansluiting wordt binnen de bebouwde kom getr
5. Esperenweg – N395: middengeleider wordt aangebracht

autoverkeer verminderd
ten. Een dergelijke maatregel zou uniek zijn in dit project. 
me scooters op het fietspad ter hoogte van de aansluiting van de Esperenweg te verl
gen wordt het fietspad uitgebogen. 
ve afloop tussen fietser en auto af.
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Evaluatie planstudie N395 

 
ie N395 geeft een goede invulling aan de vooraf gestelde doelen en ambities.

De verkeersveiligheid voor de fietsers is aanmerkelijk verbeterd. Over het gehele tracé
bibeko en bubeko zijn fietsvoorzieningen buiten de rijbaan voor het autoverkeer, geen 

oversteek meer bij de Scheper, naadloze aansluiting op de fietsstructuur in Oi
schot en een duidelijker omslagpunt in Oostelbeers van een- naar tweezijdig.
Verkeerstechnische oplossingen bij de aansluiting  van de N395 op de N269 en A58, 

safwikkeling voor de toekomst gewaarborgd is. 
Goede en toekomstvaste aansluiting van bedrijfsterrein de Scheper op de N395.
Verbetering van de ontsluiting van het (nog op te leveren) uitvaartcentrum op de N395.
Herziening van een aantal komgrenzen. 
Alle deelprojecten uit de quick scans uit 2012 hebben een plaats gekregen in de 

oor de uitvoering van de planstudie kan in theorie de N395 als KAR route dienst
Dit is echter geen goede zaak en het standpunt blijft dat de N395 niet geschikt is als KAR route. 
De weg voert door 3 bebouwde kommen, waarbij de veiligheid en de leefbaarheid in het geding 
komt bij veel extra verkeer. Ook is de maatvoering in met name Middelbeers te krap om een 
goede doorstroming te bereiken voor een KAR route.  

Quick scans verwerkt in planstudie  
De gesignaleerde problemen waarvoor een quick scan is uitgevoerd zijn (zie ook tabel 

Oversteekbaarheid binnen de kom van Diessen en specifiek ter hoogte van de Will
brordusstraat: na uitvoerige studie en overleg wordt een GOP geplaatst bij de bestaa
de verkeersgeleider (onder condities) en wordt een extra oversteek gemaakt ter hoogte 
van de aansluiting van de Laarstraat. 
Wegvak Diessen Oost van 60 naar 80 km/h: is onderdeel van de planstudie
Bebouwde kom Middelbeers: de fietsers gaan van de rijbaan in de maatregelen co
form planstudie en de aansluiting Oranjestraat – Hoogdijk wordt aangepakt. Voorkeur 

het aanpassen van de uitbouw van de horecagelegenheid en daardoor het ku
iddengeleider.  

Sportpark de Klep: deze aansluiting wordt binnen de bebouwde kom getr
N395: middengeleider wordt aangebracht, hetgeen de snelheid van het 

autoverkeer verminderd. Alleen de verhoging van het fietspad wordt achterwege gel
ten. Een dergelijke maatregel zou uniek zijn in dit project. Om de snelheid van met n
me scooters op het fietspad ter hoogte van de aansluiting van de Esperenweg te verl
gen wordt het fietspad uitgebogen. Hierdoor neemt de kans op een confli

tussen fietser en auto af. 
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ie N395 geeft een goede invulling aan de vooraf gestelde doelen en ambities. 
De verkeersveiligheid voor de fietsers is aanmerkelijk verbeterd. Over het gehele tracé 

fietsvoorzieningen buiten de rijbaan voor het autoverkeer, geen 
oversteek meer bij de Scheper, naadloze aansluiting op de fietsstructuur in Oir-

naar tweezijdig. 
Verkeerstechnische oplossingen bij de aansluiting  van de N395 op de N269 en A58, 

Goede en toekomstvaste aansluiting van bedrijfsterrein de Scheper op de N395. 
Verbetering van de ontsluiting van het (nog op te leveren) uitvaartcentrum op de N395. 

Alle deelprojecten uit de quick scans uit 2012 hebben een plaats gekregen in de 

dienst gaan doen. 
geschikt is als KAR route. 

De weg voert door 3 bebouwde kommen, waarbij de veiligheid en de leefbaarheid in het geding 
komt bij veel extra verkeer. Ook is de maatvoering in met name Middelbeers te krap om een 

(zie ook tabel para-

Oversteekbaarheid binnen de kom van Diessen en specifiek ter hoogte van de Willi-
studie en overleg wordt een GOP geplaatst bij de bestaan-

de verkeersgeleider (onder condities) en wordt een extra oversteek gemaakt ter hoogte 

de planstudie. 
Bebouwde kom Middelbeers: de fietsers gaan van de rijbaan in de maatregelen con-

dijk wordt aangepakt. Voorkeur 
daardoor het kun-

Sportpark de Klep: deze aansluiting wordt binnen de bebouwde kom getrokken.  
, hetgeen de snelheid van het 

. Alleen de verhoging van het fietspad wordt achterwege gela-
Om de snelheid van met na-

me scooters op het fietspad ter hoogte van de aansluiting van de Esperenweg te verla-
Hierdoor neemt de kans op een conflict met foutie-



 

 

 

6. Aansluiting de Scheper en fietsverbinding naar Oirschot: de aansluiting van de Bee
schotseweg wordt voor van een VRI 
de) doorgetrokken naar Oirschot. De wegvakindeling o
aangepast. Hierdoor is de oversteek van de N395 ter hoogte van de Scheper voor fie
sers uit Oostelbeers (e.v.) overbodig geworden. 
Het fietspad wordt op 4,50 meter van de rijbaan gelegd en er zijn geen conflicten met 
de Hoge en Lage druk gasleiding die hier o

  
Niet in het overzicht van 3.6 staan de vervanging van de 
ging van de bruggetjes is niet in strijd met de uitkomsten van de planstudie
voerd  in 2013.  
De VRI bij de A58 is nog niet 
2.1).. Conform de uitkomst van deze planstudie blijft de VRI hier gehandhaafd en wordt deze 
vernieuwd bij de reconstructie van de kruising
 
Conclusie: alle quick scan maatregelen hebben een plaats gekregen in de planstudie. 
. 
   
6.3 Doorontwikkeling naar uitvoering
In deze planstudie zijn de principes van de inrichting van de N395 vastgelegd. Om tot feitelijke 
uitvoering te komen moeten een aanta
 

• Bestemmingsplan aanpassi
• Overleg RWS over aanpassingen viaduct A58.
• Opstellen groenplan voor tracé bubeko.
• Uitwerken herinrichtingsplan voor met name 

voor de inpassing van groen / bomen.
• Akoestisch onderzoek wegvak ten oosten van Diessen.
• Akoestisch onderzoek verplaatsing komgrens Diessen
• Akoestisch onderzoek asverschuiving Oostelbeers
• Akoestisch onderzoek voor kleine 

geleiders en plaatsen GOP’s
• Bodemonderzoek voor aanvang werkzaamheden
• Verhardingsonderzoek
• Archeologisch onderzoek
• Onderzoek naar explosieven
• Nader inspectie / onderzoek naar

kappen bomen bij Diessen Oost 
 
 
6.4 Fasering uitvoering
Het project wordt uitgevoerd in twee fasen
schikbare financiële middelen en de scope van deze planstudie wordt er gestart met 
de projecten in fase 1: 
 

• De kommen van Diessen en beide Beerzen 
• Aansluiting N395 met A58
• Fietspad de Scheper

 
Alle andere projecten komen in fase 2 aan de orde
de bebouwde kommen, inclusief de aansluiti
passeerhavens. 
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Aansluiting de Scheper en fietsverbinding naar Oirschot: de aansluiting van de Bee
schotseweg wordt voor van een VRI voorzien en het fietspad wordt eenzijdig (noordzi
de) doorgetrokken naar Oirschot. De wegvakindeling op het viaduct van de A58 wordt 
aangepast. Hierdoor is de oversteek van de N395 ter hoogte van de Scheper voor fie
sers uit Oostelbeers (e.v.) overbodig geworden.  
Het fietspad wordt op 4,50 meter van de rijbaan gelegd en er zijn geen conflicten met 

en Lage druk gasleiding die hier ondergronds lopen.  

Niet in het overzicht van 3.6 staan de vervanging van de fietsbruggetjes (km 9.660). De verva
ging van de bruggetjes is niet in strijd met de uitkomsten van de planstudie en inmiddels 

 vervangen, maar wel aan het einde van zijn levensduur (zei ook 
. Conform de uitkomst van deze planstudie blijft de VRI hier gehandhaafd en wordt deze 

vernieuwd bij de reconstructie van de kruising.  

Conclusie: alle quick scan maatregelen hebben een plaats gekregen in de planstudie. 

Doorontwikkeling naar uitvoering  
In deze planstudie zijn de principes van de inrichting van de N395 vastgelegd. Om tot feitelijke 
uitvoering te komen moeten een aantal zaken voorbereid en uitgewerkt worden:

Bestemmingsplan aanpassing voor Wintelresedijk – aansluiting de Scheper.
Overleg RWS over aanpassingen viaduct A58. 
Opstellen groenplan voor tracé bubeko. 

erinrichtingsplan voor met name de kom van Oostelbeers. Speciale aandacht 
groen / bomen. 

Akoestisch onderzoek wegvak ten oosten van Diessen. 
Akoestisch onderzoek verplaatsing komgrens Diessen 
Akoestisch onderzoek asverschuiving Oostelbeers 
Akoestisch onderzoek voor kleine infrastructurele aanpassingen, zoals aanleg verkeer
geleiders en plaatsen GOP’s  
Bodemonderzoek voor aanvang werkzaamheden 
Verhardingsonderzoek 
Archeologisch onderzoek 
Onderzoek naar explosieven 
Nader inspectie / onderzoek naar de mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen in de te 
kappen bomen bij Diessen Oost  

Fasering uitvoering  
Het project wordt uitgevoerd in twee fasen: fase 1 tot 2018 en fase 2 na  2018. Vanuit de b
schikbare financiële middelen en de scope van deze planstudie wordt er gestart met 

De kommen van Diessen en beide Beerzen  
Aansluiting N395 met A58 
Fietspad de Scheper 

Alle andere projecten komen in fase 2 aan de orde. Dit zijn dus in hoofdzaak de tracés buiten 
, inclusief de aansluiting N395 met de N269 en de bushaltes / landbou
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en het fietspad wordt eenzijdig (noordzij-

p het viaduct van de A58 wordt 
aangepast. Hierdoor is de oversteek van de N395 ter hoogte van de Scheper voor fiet-

Het fietspad wordt op 4,50 meter van de rijbaan gelegd en er zijn geen conflicten met 

bruggetjes (km 9.660). De vervan-
en inmiddels uitge-

, maar wel aan het einde van zijn levensduur (zei ook 
. Conform de uitkomst van deze planstudie blijft de VRI hier gehandhaafd en wordt deze 

Conclusie: alle quick scan maatregelen hebben een plaats gekregen in de planstudie.  

In deze planstudie zijn de principes van de inrichting van de N395 vastgelegd. Om tot feitelijke 
l zaken voorbereid en uitgewerkt worden: 

de Scheper. 

Speciale aandacht 

infrastructurele aanpassingen, zoals aanleg verkeers-

vleermuizen in de te 

. Vanuit de be-
schikbare financiële middelen en de scope van deze planstudie wordt er gestart met de volgen-

Dit zijn dus in hoofdzaak de tracés buiten 
ng N395 met de N269 en de bushaltes / landbouw-


