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De provincie bereidt de herinrichting van de N395 tussen Hilvarenbeek en Oirschot
voor. Het doel is om de veiligheid van de weg, de leefbaarheid in de dorpen en de
doorstroming van het verkeer te verbeteren.

1. Aanbesteding
Op 19 november is het werk definitief gegund aan aannemer BAM Infra. De komende maanden
werken zij de plannen verder uit en vragen de benodigde vergunningen aan. BAM heeft in haar
aanbesteding aangegeven uitgebreid aandacht te hebben voor de omgeving. Zij hebben twee
omgevingsmanagers ingezet voor dit project. In de volgende nieuwsbrief zullen we hen voorstellen
en iets meer vertellen over de aanpak.

2. Groen
Voordat wordt gestart met de werkzaamheden moeten er ongeveer 300 bomen gekapt worden.
Dit is nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het gaat om bomen die te dicht op de weg
staan of het zicht belemmeren. De bomen worden in de winter gekapt, omdat er in deze periode
geen nestelactiviteiten van vogels plaatsvinden. Daarom worden de bomen nu al gekapt terwijl
de werkzaamheden pas in de zomer van 2021 starten. Het kappen van de bomen start begin
december. Het verkeer zal hier minimaal hinder van ondervinden.
Nadat de bomen zijn gekapt blijven de boomstronken in de bermen achter. Zo wordt voorkomen
dat zachte bermen ontstaan die gevaarlijk zijn voor het verkeer. De achtergebleven boomstronken
worden met (tijdelijke) verkeersmaatregelen afgeschermd. Ook wordt de snelheid op sommige
locaties teruggebracht naar 50 km/h. Tijdens de werkzaamheden aan de rijbaan worden de
boomstronken definitief verwijderd.
Voor de bomenkap is een kapvergunning verleend en zijn compenserende maatregelen getroffen.
Langs de hele weg worden ongeveer 300 bomen teruggeplant. Deze komen verder van de weg
af te staan in verband met de verkeersveiligheid. Daarnaast is met de gemeente Hilvarenbeek
een financiële compensatie afgesproken die wordt omgezet in natuurcompensatie. Dit gaat in
samenspraak met de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek (VNMH) en het B-team. De
compensatie komt waarschijnlijk rond de Turkaaweg tot stand. VNMH en het B-team werken samen
met Brabants Landschap aan de uitwerking van deze plannen. Naar verwachting is dit plan begin
2021 gereed.

3. Verkeersintensiteit Schutweg
In de afgelopen periode zijn door de gemeente Hilvarenbeek via telslangen de verkeersstromen
onderzocht rond de aansluiting van de Schutweg op de N395. Dit heeft de gemeente opgepakt
naar aanleiding van de zorgen die dorpscoöperatie Wij-Wel heeft geuit over de verkeersveiligheid.

Op dit moment wordt het onderzoek verwerkt. Daarna gaat de gemeente met de omgeving bespreken wat
de beste oplossing is. Binnenkort hoort u hier meer over via de gemeente Hilvarenbeek. De aansluiting van
de Schutweg op de N395 is (naar aanleiding van de opmerkingen) al aangepast met een middengeleider.

4. Vrijkomend hout te kappen bomen
De provincie stelt een aantal gekapte bomen ter beschikking aan de gemeente Hilvarenbeek. Deze bomen
kunnen verder worden verwerkt tot bijvoorbeeld picknick setjes, zwaluwtorens, uitkijktorens of blokhutten. De
boom die op het Doornboomplein in Middelbeers gekapt wordt, wordt door de dorpsraad Middelbeers
verwerkt tot een kunstwerk of een bankje en krijgt een nieuwe plek in Middelbeers. De gemeente
Hilvarenbeek doet dit in samenspraak met de VNMH, het B-team en Wij‑Wel.
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5. Planning
Naar verwachting vinden in het voorjaar van 2021 de voorbereidende werkzaamheden plaats. Tijdens de
voorbereidende werkzaamheden kan het verkeer beperkt hinder ondervinden van de werkzaamheden. In de
zomer van 2021 wordt als eerste gestart met de aanleg van de kluifrotonde (twee rotondes die met elkaar
verbonden zijn) in Hilvarenbeek en het gedeelte tussen Hilvarenbeek en Diessen.

Wat
Uitwerken ontwerp naar definitief
plan door gekozen aannemer
Bomenkap
Voorbereidende werkzaamheden
Start werkzaamheden
Einde werkzaamheden

Wanneer
December 2020 – mei 2021
December 2020
Voorjaar 2021
Zomer 2021
Vierde kwartaal 2022

6. Contact
Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden en/of bereikbaarheid kunt u contact opnemen met
omgevingsmanager Maartje van Moll van de provincie Noord-Braban via N395@brabant.nl
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