Hoe bereik ik vanaf 1 mei het…
Station?
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Fietsers

Fietsers kunnen langs het werk aan de Europaweg-Zuid rijden. Ook
het station is op de fiets gewoon bereikbaar. Verder gaat vanaf juni de
Vredeveldsetunnel weer open, zodat het centrum vanuit Assen-Oost
weer sneller bereikbaar wordt.

Busroutes

U kunt met de bus bij het station komen. Wel vervallen de bushaltes op
de Europaweg-Zuid. De bussen rijden langs de Overcingellaan en via
de Port Natalweg en Beilerstraat. Busreizigers naar het
Wilhelminaziekenhuis kunnen in- en uitstappen in de Beilerstraat.
Er worden golfkarretjes ingezet voor het vervoer naar de ingang van het
Wilhelminaziekenhuis.

Hoe lang gaat het duren?
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Vanuit het noorden

Vanuit het noorden bereikt u het Wilhelminaziekenhuis via de EuropawegWest en – Zuid. Het ziekenhuis is op de omleidingsborden aangegeven.

Vanuit het zuiden bereikt u het Wilhelmina Ziekenhuis via de EuropawegZuid. Het parkeerterrein blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar.
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Op de Europaweg-Zuid – tussen de
Beilerstraat en de Overcingellaan
– kunnen auto’s/motoren alleen in
noordelijke richting rijden tot aan
de Pelikaanstraat/Port Natalweg.
Baggelhuizen
Het Wilhelminaziekenhuis is vanaf
het zuiden gewoon bereikbaar via
de Europaweg-Zuid. Verlaat u het
ziekenhuis, dan wordt u via de
Port Natalweg/Beilerstraat
teruggeleid naar de Europaweg-Zuid.
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De Overcingellaan – de weg voor
het station – is vanaf de ingang
van de Stationsstraat tot aan de
Spoorstraat afgesloten voor al
het verkeer. Het stationsgebied
is alleen bereikbaar voor bussen,
taxi’s, voetgangers, fietsers,
hulpdiensten en bouwverkeer.
Auto’s kunnen parkeren bij de
P&R aan de Spoorstraat (eerste
10 minuten gratis) of op het
Veemarktterrein. Halen en brengen
kan bij de nieuwe Kiss&Ride-plek
in de Stationsstraat.

Vanuit het zuiden bereikt u het station via de Europaweg-Zuid en
Overcingellaan. U kunt tot aan de Spoorstraat doorrijden en daar
parkeren op de P+R Spoorstraat. De eerste 10 minuten parkeert u
hier gratis, dus ook halen en brengen is hier mogelijk.
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Vanuit het noorden bereikt u het station via de Industrieweg. U
kunt langs het noordelijke deel van de Overcingeltunnel rijden en
komt zo in de Stationsstraat. Reizigers kunnen in de Stationsstraat
bij de nieuwe ‘Kiss and Ride’ gehaald en gebracht worden. Wilt u
parkeren, dan kunt u dat het beste op het Veemarktterrein doen.

Bei

Afsluiting

Om te voorkomen dat het verkeer in
het centrum vastloopt, adviseren wij
iedereen om zoveel mogelijk gebruik
te maken van de Europaweg-West en
de A28.
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Vanaf 1 mei gaan we aan de slag
met het zuidelijke deel van de
Overcingeltunnel en de Stadsboulevard.
Dit leidt tot een nieuwe afsluiting en
omleidingsroute.

Overcingellaan

Wij werken aan de
Overcingeltunnel en
de Stadsboulevard
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Nieuwe omleidingsroute vanaf 1 mei

Als alles volgens planning verloopt zijn de autotunnel en de
Stadsboulevard in de zomer van 2018 klaar. Vanaf dan kan het verkeer
door de nieuwe tunnel rijden.

Met de bus:

Vanaf 1 mei rijden de bussen niet over de Europaweg-Zuid, maar over de
Port Natalweg en Beilerstraat. Bij de Beilerstraat is een nieuwe bushalte
voor het Wilhelminaziekenhuis gemaakt. Vanaf deze halte worden
bezoekers met golfkarretjes naar het WZA gebracht.

Wat doen we om de hinder te verminderen?

Op de drukkere wegen rondom de binnenstad passen we de
verkeerslichten aan. Meer verkeer betekent langer groen. Dit geldt ook voor
de verkeerslichten op de Europaweg. Het regionale verkeer krijgt het advies
zoveel mogelijk de A28 en de afslag Assen-West-Balkenweg te gebruiken
om bij het centrum en het stadsbedrijvenpark te komen. Daarvoor hebben
we de afrit Assen-West met een extra rijstrook verbreed. Ook hebben we de
verkeersregeling op de Balkenweg aangepast zodat het verkeer vlotter door
kan stromen. U kunt ook zelf bijdragen aan een goede doorstroming van
het verkeer door de omleidingsroutes te volgen of bijvoorbeeld de fiets te
pakken. Werkt u in Assen, dan kunt u via www.stapopenprobeer.nl gratis
een week een e-bike uitproberen.

Meer informatie

We zetten ons in om u zo goed mogelijk te informeren. Omleidingen
geven we ter plaatse aan. Actuele informatie vindt u wekelijks in Berichten
van de Brink, op de website slimbereikbaar.assen.nl en via de website en
social media van de FlorijnAs. Ook kunt u zich via slimbereikbaar.assen.
nl aanmelden voor de nieuwsbrief Assen Slim Bereikbaar. U ontvangt dan
maandelijks per e-mail informatie over de werkzaamheden in de stad.

slimbereikbaar.assen.nl

