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Werk aan
het spoor
verdeelt
EmmenEmmen
Gert Meijer

De meest centrale verbindingen tus-
sen oost en west liggen er allemaal
voor korte of langere tijd uit.

Dat is het gevolg van groot onder-
houd dat ProRail in Emmen doet.
Eén kilometer rails wordt compleet
vervangen. Hoewel de vier overgan-
gen zelf nauwelijks worden aange-
pakt, gaan ze dicht om een grote
werktrein heen en weer te kunnen
laten rijden, legt woordvoerder Jou-
ke Schaafsma van ProRail uit.

Om de overlast voor de inwoners
van Emmen zoveel mogelijk te be-
perken, rijden de stadsbussen zater-
dag en zondag in Emmen gratis. Dat
kost de gemeente Emmen 4000 eu-
ro.

Vrijdagavond om 23.00 uur gaan
de overgangen in de Van Schaikweg,
de Kerkhoflaan en de Boslaan dicht,
plus het fietspad in de Boksloot-
dwarsweg. De laatste drie blijven tot
maandagochtend 7.00 uur gesloten,
de Van Schaikweg gaat zondag tus-
sen 9.00 en 15.00 uur weer open. Dat
is gedaan om gedurende die tijd aan
het werk te kunnen nabij de drukste

EMMEN Wie het komend weekend
van de ene kant van Emmen naar
de andere wil, zal daar meer moeite
voor moeten doen.

overgang, die in de Dordsestraat. Die
is alleen zondag van half tien ’s mor-
gens tot half drie ’s middags dicht.
Verder kan het verkeer van oost naar
west en vice versa het hele weekend
gewoon gebruikmaken van de Weer-
dingerstraat en de Rondweg.

Dat ProRail in Emmen aan de slag
gaat, is het rechtstreekse gevolg van
werkzaamheden dit weekeinde aan
een kleine stalen brug over het Dros-
tendiep in Dalen. Daar komt een dui-
ker voor in de plaats. Schaafsma:
,,Omdat het spoor dan toch dicht
moet, nemen we onderhoud zoals in
Emmen gelijk mee.’’

Het onderhoud speelt zich af op
het moment dat ook gewerkt wordt
aan de tunnel in de Hondsrugweg.
Die weg zal dit weekend vermoede-
lijk veel extra verkeer opvangen,
maar wethouder Bouke Durk Wilms
(CDA) ziet geen problemen.

,,Integendeel, Emmen blijft goed
bereikbaar, hoor. Dit moet nu een-
maal gebeuren en ik ben blij dat de
overlast beperkt blijft tot één week-
end.’’

Vanwege het onderhoud op het
baanvak rijden er zaterdag en zon-
dag geen treinen tussen Emmen en
Coevorden. Arriva zet beide dagen
snel- en stopbussen in, maar wijst er
op dat reizigers rekening moeten
houden met extra reistijd.
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