
Beste bewoner(s).

In deze brief vindt u de informatie over de werkzaamheden aan de Kempenweg. Deze werkzaamheden
voeren wij uit in opdracht van Gemeente Oirschot. In deze brief geven wij aan wat wij waar gaan uitvoeren
en wat dit voor u betekent.

Wanneer en waar?
Op maandag 23 januari 2023 starten wij met het werk. De
werkzaamheden duren tot en met maandag 1 mei 2023 en
voeren we in drie delen (fases) uit.

Wat gaan wij doen:
 Aanleg van nieuwe bushaltes
 Aanleg nieuw fietspad
 Verbeteren verkeersveiligheid
 Herinrichting carpoolplaats
 Herstellen asfalt Kempenweg

Fase 1A Alles buiten het verkeer
Maandag 23 januari t/m vrijdag 17
maart.
In deze periode werken we aan de
Kemmer (de weg vanaf de rotonde
richting Laco), de nieuwe bushaltes en
fietspaden langs de Kempenweg.
Daarnaast wordt de carpoolplaats
achter het BP-tankstation heringericht.

Het fietsverkeer wordt in deze periode
omgeleid via de Eikenbussel en de
fietsbrug. De Kempenweg en de
rotonde richting Slingerbos blijven open
voor het overige verkeer. Ook het
Kempenhorst College blijft bereikbaar.
De Kemmer richting Laco is in deze
fase beperkt bereikbaar en sluiten we
incidenteel af.

Reconstructie 
Kempenweg 
Verbindingsweg fase1



2 van 3

Reconstructie Kempenweg

Fase 1B Drie weekendafsluitingen Kempenweg met omleidingen
1ste weekend van 18 - 19 maart
2de weekend van 25 - 26 maart
3de weekend van 1 - 2 april
Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, voeren we alle werkzaamheden aan de hoofdrijbaan
van de Kempenweg uit in weekenden. Hierbij sluiten we de weg af van vrijdagavond na 20.00 uur tot
maandagochtend 6.00 uur. Het verkeer leiden we om.
Door weersomstandigheden kan het zijn dat we werkzaamheden niet in de drie geplande weekenden
kunnen uitvoeren. Hiervoor is een reserveweekend op 8 - 9 april gepland.

Tijdens deze weekenden leiden we doorgaand verkeer van en naar Oirschot om via Best. Voor verkeer
richting Moorland, het Slingerbos en de sportvelden komt er een omleiding via de N395 en de Beerseweg.

Fietsers worden in de weekenden via Moorland geleid. In verband met de al lopende
uitvoeringswerkzaamheden aan het Slingerbos, maken we de Eikenbussel in deze weekenden tijdelijk
bereikbaar via één van de twee fietspaden tussen Moorland en de Eikenbussel. We zetten ook
verkeersregelaars in. Buiten de weekendafsluitingen is de Kempenweg open voor gemotoriseerd verkeer
(vergelijkbaar met fase 1A). In Fase 1B voeren we alle reparaties aan het asfalt van de Kempenweg uit.



3 van 3

Reconstructie Kempenweg

Geen werkzaamheden
9 april tot 24 april 2023

Fase 1C Afwerken bermen
maandag 24 april t/m maandag 1 mei tijdens de nacht
Als de nieuwe bushaltes in gebruik zijn genomen, dienen we de huidige bushaltes nog te verwijderen en de
bermen bij de oude haltes af te werken. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, voeren we dit
in dit in de nacht uit.

Beperkingen voor u
Tijdens fase 1A zijn er omleidingen voor fietsers en kan het zijn dat u niet direct bij LACO voor de deur
kan parkeren maar achter de BP op de nieuwe carpoolplaats dient te parkeren.

Tijdens de weekend werkzaamheden in fase 1B ontstaat er verkeershinder en extra reistijd. Volg de
omleidingen en de aanwijzingen van de verkeersregelaars op, en zorg zo samen met ons voor een veilige
(werk)omgeving. Het BP tankstation is tijdens de weekendwerkzaamheden gesloten. LACO is tijdens de
weekendwerkzaamheden gewoon geopend maar beperkt bereikbaar. Bezoekers van LACO  verzoeken we
om zo mogelijk per fiets te komen. Parkeren is uitsluitend mogelijk op de carpoolplaats achter het BP
tankstation dat bereikbaar is via Moorland en de Eikenbussel. Vanaf hier worden de loop- en fietsroutes
naar LACO ook aangegeven.

Na fase 1 hopen we dat we ook groen licht krijgen voor de aanleg van de nieuwe verbindingsweg tussen
de Kempenweg en Eindhovensedijk (fase 2). Bij de planning en uitvoering van deze werkzaamheden zijn
we nog afhankelijk van de grondaankopen en afronding van de bestemmingsplanprocedure. Het streven is
om in het najaar van 2023 te starten met deze werkzaamheden.

Meer informatie
Blijf op de hoogte van alle wijzigingen via de KWS-app. Via de app informeren wij u
tijdens de uitvoering van fase 1 en over de ontwikkelingen van fase 2. U kunt via de
app ook op een eenvoudige wijze vragen of zorgen met ons delen. U kunt de app
gratis downloaden via de QR-code of via www.kws.nl/app (de eerste keer laden kan
even duren).
Bij calamiteiten kunt u ook direct contact opnemen met onze uitvoerder op het werk,
Maikel van Keppelen via telefoonnummer 06 – 11109336.

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Hartelijke groeten,

Het projectteam van KWS Infra Eindhoven


