
   
 
Bereikbaarheid Almelose kanaal 
Het Almelose kanaal ligt tegen het festivalterrein aan, om de overlast voor jullie als bewoners zoveel mogelijk 
te beperken hebben we op en rond het Almelose kanaal een aantal maatregelen genomen. Hieronder in het 
kort de maatregelen: 

- Het Almelose kanaal tussen de Luttenbergstraat/Hanekamp en Achterdijkspad is (met hekwerk) 
afgesloten voor alle voetgangers, fietsers, en auto’s. Om het gebied te kunnen betreden heb je een 
bewonerspas nodig. Op vertoon van een bewonerspas kunnen jullie aan de zijde van het 
Achterdijkspad het Almelose kanaal betreden.  

- Met de auto is het Almelose kanaal op 5 mei bereikbaar via de Leo Majorlaan. Op vertoon van uw 
bewonerspas kunt u hier met uw auto de parkeerplaats van de dierenweide en het Almelose kanaal 
oprijden. 

 
Park verandert in een bouwterrein 
Tijdens de op- en afbouw van het festival verandert het park in een bouwterrein. Dit betekent dat het normaal 
altijd toegankelijke park verandert in een terrein dat niet openbaar toegankelijk is. Tijdens de opbouw 
proberen wij als organisatie ook zoveel mogelijk rekening te houden met andere parkgebruiker, daarom zullen 
wij het park gefaseerd afsluiten. Het park wordt afgesloten in de volgende fases:  
 

- Fase 1: In deze fase bouwen we tenten op het basketbalveld, voetbalveld en bouwen we het 
magazijn. Deze fase duurt van vrijdag 22 april t/m dinsdag 10 mei.  

- Fase 2: In deze fase wordt het backstage gebied afgesloten en een deel van het hoofdveld. Deze fase 
duurt van donderdag 28 april tot maandag 9 mei.  

- Fase 3: Dit is de afsluiting van het eiland. Het ‘schiereiland’ blijft wel toegankelijk. Deze periode duurt 
van vrijdag 29 april tot maandag 9 mei.  

- Fase 4: Het gehele hoofdveld, danstheater en de bloementuin worden afgesloten. Het skatepark, 
parkpaviljoen en het pad van de dijk blijven nog wel toegankelijk. Deze periode duurt van zaterdag 30 
april tot maandag 9 mei.  

- Fase 5: In deze periode wordt de Wethouder Alferinkwerg  en het laatste deel van het eiland 
(schiereiland) afgesloten. De Wethouder van Alferinkweg is in deze fase afgesloten voor al het 
verkeer (auto’s, fietsen en ook openbaar vervoer). Deze periode duurt van woensdag 4 mei tot vrijdag 
6 mei 18:00.  

- Fase 6: In deze fase worden de dijk en theaterweide afgesloten. Dat maakt dat het gehele 
evenemententerrein is afgesloten. Deze fase duurt van woensdag 4 mei va. 18:00 vrijdag 6 mei 12:00. 

- Fase 0: Afsluiting fietspad t.v. opbouw pontonbrug. Tijdens de opbouw van de pontonbrug zal het 
fietspad langs de Wethouder Alferinkweg op een aantal momenten afgesloten worden. 

 
 
  



  
  
 
 
Omleidingsroute 
Ten tijde van de afsluitingen wordt er een omleidingsroute ingesteld voor fietsers en voetgangers. Via deze 
omleidingsroute is het parkpaviljoen (m.u.v. fase 6) altijd bereikbaar via de dijk. 
 
Waar kan ik in het park nog wel gebruik van maken?  

1. Het parkpaviljoen blijft (m.u.v. 5 mei) toegankelijk (bereikbar via de dijk). 
2. De hoek van de familieweide (met speeltoestellen) blijft tot en met 4 mei en vanaf 6 mei toegankelijk 

voor alle parkgebruikers. We zullen de opbouw van dit gebied aanpassen, door de materialen zoveel 
mogelijk aan te voeren voor 10.00 uur ‘s ochtends en rond etenstijd (17.00 - 18.00 uur). 

3. Het skatepark blijft tot 4 mei 18.00 uur toegankelijk voor bezoekers. 
4. De dierenweide blijft de gehele periode toegankelijk voor alle bezoekers.  

 
Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben, als er nog vragen/opmerkingen zijn horen wij dit graag van 
u.  
 
Met vriendelijke groet,  
 


