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De herinrichting van de provinciale weg tussen Hilvarenbeek en Oirschot (N395)
is in juni 2021 van start gegaan. De aanpassingen moeten de veiligheid en
leefbaarheid rond de N395 verbeteren. De reconstructie van en onderhoud aan de
weg duurt tot eind 2022.

1. Afronding fase 1
Afgelopen zomer hebben de werkzaamheden in fase 1 plaatsgevonden. Het werk is nu grotendeels
klaar en de weg door Diessen is weer begaanbaar. De werkzaamheden en het eindbeeld is mooi
door BAM in beeld gebracht in het volgende filmpje.

2. Start fase 5
Zoals u in onze vorige nieuwbrief (N395 Hilvarenbeek - Oirschot - Provincie Noord-Brabant) kon
lezen bestaat de reconstructie van de N395 uit 5 fasen. Inmiddels is fase 5 opgestart en in deze
fase wordt er gewerkt aan het gedeelte van de N395 vanaf de Beerschotseweg tot en met het
viaduct over de A58 in Oirschot.
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3. Verkeersborden van rijstpapier

Tijdelijke verharding
Gemotoriseerd verkeer (incl. bus)
Fietsers (en voetgangers)
Gemotoriseerd verkeer met beperking
Fietsers (en voetgangers) met beperking
Doorgang OV-lijn 142
Inzet verkeersregelaar
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deze innovaties is het verlagen van de CO2-uitstoot en het verminderen
van materiaalgebruik.

5B: Tijdelijke verharding in 3 nachten ma-di-wo 20.00-6.00 uur
N395 open (om-en-om regeling) + begeleiding 4 verkeersregelaars

Fietsers via Schepersweg/Beerseweg

Hoe zit dat verkeersborden van rijstvlies?

Colofon

Normaal gesproken worden verkeersborden van aluminium gemaakt. Bij de N395 vervangen we deze
door verkeersborden die voor het grootste gedeelte bestaan uit rijstvlies. Een restproduct dat ontstaat bij
het verwerken van witte rijst. Het rijstvlies wordt van de rijstkorrel afgehaald zodat witte rijst overblijft.
Deze vliesjes worden samen met een biologische hars tot een plaat verwerkt waaruit vervolgens de
verkeersborden worden gemaakt.
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4. Pilot geluidsoverlast
Met de reconstructie van de N395 wil de provincie de weg Hilvarenbeek naar Oirschot veiliger maken
en de leefbaarheid in de omgeving verbeteren. Eén van deze verbeteringen gaat om geluid. De provincie
brengt een geluid reducerende deklaag aan op het asfalt, maar nog steeds hebben dan een groot aantal
woningen een hoge geluidbelasting. Een deel van deze woningen komt via de gemeente mogelijk in
aanmerking voor maatregelen om geluidsoverlast te verminderen.
In de toekomst komt er nieuwe wetgeving waarbij ook andere woningen via de provincie hiervoor in
aanmerking komen. De provincie vindt dat, nu de weg wordt aangepakt, het ook tijd is om iets aan de hoge
geluidbelastingen te doen. Met het ministerie is overeengekomen dat de provincie mag beginnen met de
geluidsanering, vooruitlopend op de nieuwe wetgeving.
Op dit moment is de provincie bezig met het samenstellen van een lijst met woningen die een te hoge
geluidbelasting hebben. Hierbij wil de provincie ook meteen de woningen betrekken die onder de
verantwoordelijkheid vallen van de gemeente als dit procedureel mogelijk is. Zodra de lijst gereed is,
worden de betreffende bewoners door de provincie benaderd voor meer informatie en met het verzoek om
deel te nemen aan het project.

5. 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).

6. Op de hoogte blijven?
•

•
•

Download gratis de “BAM infra projecten” op uw smartphone voor de actuele informatie,
planning en omleidingsroutes.
Scan deze QR code en download de app op uw smartphone. Beschikbaar voor smartphones met een 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
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