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Via deze nieuwsbief wordt u geïnformeerd over de reconstructie van de N395. 
De afgelopen maanden is aannemer BAM Infra bv druk bezig geweest met 
voorbereidingen, zoals het uitwerken en detailleren van het ontwerp, aanvragen 
van vergunningen, inkopen van materialen, uitzoeken van leveranciers en het 
opstellen van uitvoeringsplannen. Inmiddels heeft ook afstemming plaatsgevonden 
met wegbeheerders, openbaar vervoer en hulpdiensten.

1. Het eerste bouwbord 
is geplaatst!

Afgelopen week is het eerste bouwbord 
geplaatst aan de N395 ter hoogte van de 
N269 in Hilvarenbeek. Het bord kondigt 
de aankomende reconstructie van de weg 
aan. Op nog vijf andere locaties komen ook 
bouwborden te staan. Deze worden in de 
laatste week van maart geplaatst.

2. Aankondiging informatiebijeenkomsten  

In de tweede helft van mei organiseren de provincie Noord-Brabant en BAM een 
informatiebijeenkomst over de reconstructie van de N395. De bijeenkomst is bedoeld om 
aanwonenden, ondernemers, weggebruikers en overige belangstellenden te informeren.

De informatiebijeenkomst vindt online plaats, via een zogenoemde live webcast. Op deze manier 
kunt u thuis vanuit uw woonkamer geheel coronaproof deelnemen.

In april ontvangt u een nieuwsbrief met de concrete datum en meer informatie over hoe u de online 
bijeenkomst kunt bijwonen. Met een aantal belanghebbenden rondom de N395 neemt BAM de 
komende tijd ook persoonlijk contact op. Dit om hen te informeren over de reconstructie en de 
bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Direct aanwonenden en ondernemingen ontvangen een 
brief met de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst.

3. Vooruitblik werkzaamheden in 2021

Volgens de huidige planning start BAM medio juni 2021 met de daadwerkelijke werkzaamheden 
aan de kant van Hilvarenbeek/Diessen. Hier wordt onder andere een kluifrotonde gebouwd bij de 
aansluiting met de N269, de rotonde bij De Buskus wordt vernieuwd, het deel door de kom van 
Diessen wordt opnieuw ingericht en de N395 wordt tussen Hilvarenbeek en de oostkant van Diessen 
voorzien van nieuw asfalt. Na de afronding van de werkzaamheden rondom Diessen verplaatsen de 
werkzaamheden zich naar de kant van Oirschot en wordt het gedeelte van de N395 op en rond de 
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A58 en industrieterrein De Scheper aangepakt. Deze werkzaamheden duren tot eind 2021. In 2022 staan 
de werkzaamheden in en rond de kernen Oostelbeers en Middelbeers gepland. Meer informatie over de 
planning en fasering krijgt u tijdens de informatiebijeenkomst in mei.

Er worden de komende weken al wel werkzaamheden door BAM uitgevoerd. Zo zijn afgelopen december 
nog niet alle kapwerkzaamheden voltooid. Daarom worden de komende tijd nog bomen verwijderd bij 
Diessen. Daarnaast wordt ook de vorstschade hersteld over de hele N395.

4. Meer weten of vragen

Wilt u meer weten of op de hoogte blijven van de voortgang van de N395?

U kunt zich aanmelden via de BAM Infra projecten-app. 
Dit kan via de links hieronder:
Play store:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appstudio.projects.bam
App store:  
https://apps.apple.com/nl/app/bam-infra-projecten/id1334142794

Een andere mogelijkheid om de app te downloaden is via de QR code hiernaast:      

Op de BAM projecten-app vindt u het referentie-ontwerp van de reconstructie en worden regelmatig 
nieuwsberichten geplaatst. Tijdens de uitvoering worden ook foto’s van de werkzaamheden geplaatst, zodat 
u de voortgang van de werkzaamheden in beeld ziet. De projecten-app wordt na verloop van tijd verder 
gevuld met belangrijke informatie zoals planning en fasering. Wanneer u ‘ontvang meldingen’ in de BAM 
projecten-app aanzet, krijgt u automatisch een melding wanneer er een nieuw bericht wordt geplaatst.

Mocht u op dit moment al vragen hebben over de werkzaamheden, dan kunt u contact
opnemen met het projectteam van BAM:
• Voor niet-urgente zaken zoals vragen of opmerkingen kunt u BAM bereiken op werkdagen tussen 8.30 

en 16.00 uur op telefoonnummer 070 - 370 05 21 of via N395@bam.com
• Voor calamiteiten belt u met de provincie Noord-Brabant: 073 - 680 73 68
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