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Telefoon

Bewoner(s)/ondernemer(s) van/aan dit adres

Geachte heer/mevrouw,
BAM Infra BV is bezig met de reconstructie van de N395 Hilvarenbeek – Oirschot. Het werk
wordt uitgevoerd in vijf fasen. Op dit moment is fase 1 al behoorlijk gevorderd en wordt er
gewerkt aan de voorbereidingen van fase 5. In fase 5 werken wij aan het gedeelte van de
N395 tussen de Beerschotseweg en het viaduct over de A58 in Oirschot.

Inhoud
In deze brief lichten wij u de werkzaamheden van fase 5 toe en geven wij inzicht in de
werkzaamheden, de bereikbaarheid van uw woning/perceel en mogelijke hinder.
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Meer informatie over de reconstructie van de N395, zoals het ontwerp, de aanleiding en de
werkzaamheden, vindt u op www.brabant.nl/n395
Uitvoering en bereikbaarheid
De uitvoering van fase 5 duurt van 6 september tot en met 10 december 2021.
Vanaf 6 september tot en met 30 september vinden er voorbereidende werkzaamheden
plaats, zoals het maken van een tijdelijke weg en rotonde bij de kruising N395 –
Beerschotseweg. Vanaf 30 september gebruikt u deze tijdelijke weg en rotonde wanneer de
nieuwe aansluiting met N395 – Beerschotseweg wordt gemaakt. De rijbaan en de fietspaden
blijven tijdens deze werkzaamheden gewoon open.

Vanaf 30 september kunt u hinder ervaren op het gedeelte N395 – Beerschotseweg. Hoewel
de weg gewoon open blijft, krijgt u te maken met een snelheidsbeperking, staan er rood-witte
schildjes en tijdelijke barriers en regelen verkeersregelaars op sommige momenten het
verkeer.
Het is mogelijk dat door onvoorziene omstandigheden zoals slechte weersomstandigheden
de planning wijzigt.
Inhoud werkzaamheden
In de nachten van maandag 18 oktober, dinsdag 19 oktober en woensdag 20 oktober
20.00 – 05.00 uur wordt tijdelijke verharding aangelegd op de N395. De N395 blijft open via
een om-en-om regeling. Er zijn dan verschillende verkeersregelaars aanwezig die het
verkeer begeleiden.
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Vanaf 30 september tot en met 19 november wordt er gewerkt aan de aansluiting van de
Beerschotseweg op de N395. Verkeer rijdt dan via de tijdelijke weg en rotonde. Fietsverkeer
volgt ter plaatse de fietsomleiding via Schepersweg – Het Dun – Beerseweg.
Vanaf 25 oktober tot 5 november wordt aan de noordzijde van het viaduct A58 en het
noordelijke fietspad gewerkt. De N395 blijft open, er zijn twee rijstroken voor het verkeer
beschikbaar. Het fietsverkeer wordt ter plaatse in twee richtingen over het zuidelijk fietspad
geleid.

Vanaf 5 november tot en met 19 november werken we aan de zuidzijde van het viaduct
A58. Ook dan blijft de N395 open en zijn 2 rijstroken voor het verkeer ingericht. Het
fietsverkeer rijdt in twee richtingen over het fietspad aan de noordzijde van het viaduct.

Vanaf maandag 22 november tot en met 10 december vinden er afrondende
werkzaamheden plaats, veelal buiten de rijbaan en fietspaden.
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Nachtafsluitingen
Maandag 18 oktober t/m woensdag 20 oktober, van 20.00 tot 6.00 uur
Gedurende 3 nachten zijn de toe- en afritten van en naar de A58 (aansluiting 8 Oirschot)
afgesloten. Voor het verkeer worden omleidingsroutes ingesteld (zie bijlage 1: kaartje lokale
omleidingsroute afsluiting aansluiting 8 Oirschot). Het verkeer kan wel over het viaduct rijden
van en naar Oirschot.
Donderdag 21 oktober is een reserve nacht die wordt gebruikt als er onvoorziene
omstandigheden optreden.
Weekendafsluiting
Vrijdag 19 november (20.00 uur) - maandag 22 november (6.00 uur)
Tijdens dit weekend is de N395 vanaf de Beerschotseweg tot aan de rotonde KempenwegSlingerbos volledig afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Dit verkeer wordt
lokaal omgeleid (zie bijlage 1).
Tijdens dit weekend worden de laatste werkzaamheden van fase 5 uitgevoerd. Er zijn
werkzaamheden op het viaduct A58 en de tijdelijke rotonde wordt verwijderd. Daarnaast
wordt de asfaltdeklaag aangebracht.
De op- en afritten met de A58 van aansluiting 8 Oirschot zijn gedurende het hele weekend
ook afgesloten.
(Brom-)Fietsverkeer wordt in twee richtingen veilig aan de noordkant langs het werk geleid.
Voor hulpdiensten is er een doorsteek gemaakt zodat zij het werkvak kunnen passeren.
Het weekend van vrijdag 26 november (20.00 uur) tot en met maandag 29 november (6.00
uur) is gereserveerd als reserveweekend. Mochten er onvoorziene omstandigheden optreden
zoals onwerkbaar weer, dan wordt van dit weekend mogelijk gebruik gemaakt.
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Grootschalige omleidingsroute
Om hinder van doorgaand verkeer tijdens de werkzaamheden gedurende het gehele project
te beperken, is een grootschalige omleidingsroute ingesteld over de A58 tussen Tilburg en
Oirschot. In bijlage 2 vindt u het kaartje met de grootschalige omleidingsroute.
(Brom)fietsers, openbaar vervoer en hulpdiensten
(Brom)fietsers
(Brom)fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden altijd doorrijden. Wel zal het (brom-)
fietsverkeer afwisselend via het noordelijke fietspad, dan wel het zuidelijke fietspad veilig
langs de werkzaamheden worden geleid. In verband met de veiligheid wordt fietsverkeer ter
hoogte van de aansluiting N395 – Beerschotseweg omgeleid via Schepersweg – Het Dun –
Beerseweg.
Openbaar vervoer
Openbaar vervoer kan tijdens de werkzaamheden de normale route volgen. Lijn 142 rijdt niet
in het weekend en in de avonduren en ondervindt dan ook geen hinder van de nacht- en
weekendsluitingen. Actuele informatie over lijnen, diensten en tijden vindt u op de OVwebsite www.arriva.nl
Hulpdiensten
Hulpdiensten kunnen tijdens de werkzaamheden bij spoed altijd doorrijden en woningen of
panden in en grenzend aan het werkgebied altijd bereiken.
Milieustraat
Tijdens de werkzaamheden blijft de milieustraat via de N395 – Beerschotseweg bereikbaar.
Kijk voor de openingstijden van de milieustraat op www.oirschot.nl/milieustraat
De enige uitzondering is dat tijdens de weekendafsluiting de milieustraat op zaterdag niet
bereikbaar is via de kruising N395 – Beerschotseweg. De milieustraat is dan nog wel
bereikbaar vanuit noordelijke richting via de Beerseweg.
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Meer weten of vragen
Mocht u op dit moment nog vragen hebben over de werkzaamheden, dan kunt u contact
opnemen met het projectteam van BAM:
- Voor niet-urgente zaken of heeft u een bijzondere situatie waarvoor afstemming
nodig is, kunt u BAM bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 16.00uur. Dit kan via
telefoonnummer 070 – 370 05 21 of stuur een e-mail naar: N395@BAM.com
- Voor calamiteiten belt u met provincie Noord-Brabant via telefoonnummer: 073 - 68
073 68 (24 uur per dag bereikbaar).
Op de hoogte blijven?
• Download gratis de “BAM infra projecten” app op uw smartphone voor de actuele
informatie, planning en omleidingsroutes. Scan deze QR code en download de app
op uw smartphone (voor Android of Apple platform).
• Ook kunt zich op de website aanmelden voor de digitale nieuwsbrief
www.brabant.nl/nieuwsbriefN395. U ontvangt de nieuwsbrief automatisch in uw
mailbox.
• Of lees meer op de website www.brabant.nl/N395
Met vriendelijke groet,
namens BAM Infra bv,

mevr. Ted van Dam
Omgevingsmanager

dhr. Mike Heerekop
Omgevingsmanager

Bijlagen:
- Bijlage 1:

lokale omleidingsroute tijdens weekendafsluiting

- Bijlage 2:

grootschalige omleidingsroute
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Bijlage 1: omleidingsroute weekendafsluiting
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Bijlage 2: grootschalige omleidingsroute
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