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Nieuwsbrief Herinrichting N395 Hilvarenbeek-Oirschot

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

 

 

Fase 4 is grotendeels klaar. Wat is er veranderd?

De afgelopen weken heeft BAM Infra gewerkt aan het gedeelte van de N395 vanaf het
kruispunt bij industrieterrein de Scheper tot aan de kruising Lindeakkers in Oostelbeers.
De werkzaamheden zijn nu grotendeels klaar. Om de verkeersveiligheid te verbeteren is
de inrichting op een aantal locaties aangepast. Twee opvallende wijzigingen bespreken
we hieronder. 
  
Tijdelijke situatie rotonde Haagakkers  
Op de kruising N395 (Langereijt) met de Marjolein wordt een rotonde aangelegd. Omdat
nog niet alle benodigde gronden aangekocht zijn, is de rotonde nu gedeeltelijk aangelegd.
Hierdoor is er sprake van een tijdelijke verkeerssituatie. Zodra de provincie de gronden in
eigendom heeft, wordt de rotonde afgemaakt. Naar verwachting is dit in het voorjaar van
2023. Door nu al zo veel als mogelijk aan te leggen, beperken we de verkeersoverlast in
2023.  
  
In de tijdelijke situatie rijdt verkeer vanuit Oostelbeers richting Oirschot in tegengestelde
richting over de toekomstige rotonde. Verkeer vanuit Oirschot richting Oostelbeers rijdt via
een tijdelijke bypass om de rotonde heen. Een visualisatie van de situatie vindt u op
www.brabant.nl/N395, onder het kopje Documenten. 
 
Helaas is het voor (brom)fietsers nog niet mogelijk om bij de rotonde over te steken.
(Brom)fietsers worden daarom via de Schuttersweg en Langereijt omgeleid naar het twee-
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richtingen-fietspad richting Oirschot. Dit geldt ook voor (brom)fietsers vanuit de Marjolein/
Rozemarijn en omliggende straten. De omleiding wordt aangegeven met gele borden.

  

 

Veilig oversteken bij de
nieuwe verkeerslichten

Om het kruispunt tussen de Kerkstraat
met de N395 veiliger te maken, wordt het
verkeer voortaan geregeld met
verkeerslichten. Ook voor fietsers en
voetgangers is het nu mogelijk om dit
kruispunt veilig over te steken. De
oversteekplaats bij het voormalige
wokrestaurant is inmiddels opgeheven.

 

 

Teerhoudend asfalt gesaneerd   
Tussen de Schoolstraat en de Lindeakkers in Oostelbeers is in het verleden een laag
teerhoudend asfalt gebruikt. Ook is er teer aangetroffen op de fundering. Tegenwoordig is
het vanuit gezondheidsoverwegingen verboden gebruik te maken van teerhoudende
materialen. Daarom is al het materiaal dat teer bevatte zorgvuldig verwijderd en afgevoerd
naar een erkende verwerker. Deze verwerker reinigt het asfalt en het puin. Teerhoudend
materiaal heeft een specifieke, typische geur, mogelijk is deze geur u tijdens de
werkzaamheden opgevallen. Het verwijderen van teerhoudend asfalt brengt geen risico’s
met zich mee voor de omgeving. Het kan zijn dat we ook bij de werkzaamheden tussen de
Lindeakkers en de Sportparklaan nog asfalt met teer tegenkomen. In dat geval zullen we
het volgens dezelfde procedure verwijderen. 
  
Groenvoorziening  
We hebben voorbereidingen getroffen voor het planten van bomen en struiken. Zo is de
grond in de plantvakken al geschikt gemaakt voor beplanting. Omdat het plantseizoen
inmiddels voorbij is, beginnen we in het najaar van 2022 met de aanplant van de
groenvoorziening.  

 

  



11 april starten de werkzaamheden fase 3 

Reminder: Vanaf 11 april gaan de werkzaamheden aan fase 3 (Doornboomplein –
Lindeakkers) van start. Wilt u de omleidingsroutes bekijken? Of meer informatie over de
werkzaamheden? Lees dan de “Informatiebrief fase 3” van BAM INFRA. Deze vindt u in
de BAM Infra projecten-app en op www.brabant.nl/n395

 

BAM infra app _ Android

Google Play

 
BAM infra app _ iOS

App Store
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