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Woord vooraf

Geachte lezer,

Het doet ons genoegen u namens Provincie Drenthe en Gemeente Assen het Masterplan Assen-Zuid te kunnen aanbieden. Dit plan is een uitwerking van het Wensbeeld Assen-Zuid dat in 
2005 is vastgesteld. Het biedt een ruimtelijk kader voor de integrale ontwikkeling van het gebied aan de zuidrand van de stad Assen. 

Assen-Zuid zal zich de komende jaren meer en meer ontwikkelen tot dé zuidpoort van het Nationaal Stedelijk Netwerk Groningen-Assen. De poort ontleent haar stevigheid aan twee krach-
tige pijlers: een sterke toeristisch-recreatieve functie met (inter)nationale allure aan de westzijde en aan de oostzijde een bedrijventerrein met kwalitatief hoogwaardige bedrijvigheid, die deels 
aanvullend zal zijn op het Energy Valley concept. Zoals u zult merken, is bij de uitwerking van het ruimtelijk kader veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van bestaande en 
nieuwe functies. 

Dit masterplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met meerdere partijen. Vanaf het begin van het proces heeft Stichting Circuit van Drenthe een zeer constructieve bijdrage 
geleverd. Andere partners waarmee intensief is samengewerkt, zijn: Nationaal Stedelijk Netwerk (NSN) Groningen-Assen, het kwaliteitsteam van het NSN, OV-bureau Groningen Drenthe, Ge-
meente Midden-Drenthe, NS Reizigers, Prorail, Ministerie van VROM, Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland en Platform N33. Bij de totstandkoming van het masterplan is gebruik gemaakt 
van de uitkomsten van interactieve rondes met bedrijfsleven en bevolking in het kader van de westelijke stadsrand van Assen. Bij deze willen we iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit 
plan hartelijk bedanken voor zijn of haar inbreng!

Het ruimtelijk kader voor de integrale gebiedsontwikkeling van Assen-Zuid ligt er. Om de ambitie die daaruit spreekt waar te kunnen maken, zijn wij als provincie en gemeente op zoek naar 
partners die ons enthousiasme delen en net als wij – ook in financieel opzicht – van harte bereid zijn de schouders eronder te zetten.  

Is getekend,

Assen, april 2007

De Bestuurlijke Begeleidingsgroep Assen-Zuid

drs. S.B. Swierstra, gedeputeerde Provincie Drenthe voorzitter
mw. A. Haarsma, gedeputeerde Provincie Drenthe
drs. H.A.M. van Hooft, wethouder Gemeente Assen
drs. G.J. Piek, wethouder Gemeente Assen 
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Figuur 1: Assen-Zuid is de zuidelijke poort van het Nationaal Stedelijk Netwerk Groningen-Assen

Nationaal Stedelijk Netwerk Groningen-Assen
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1. Inleiding

Assen-Zuid staat hoog op de agenda. Bij Provincie Drenthe, Gemeente 
Assen en bij de andere partners in het Nationaal Stedelijk Netwerk 
Groningen-Assen. Maar ook bij het Rijk én het bedrijfsleven; het Mi-
nisterie van VROM heeft de ontwikkeling van Assen-Zuid als kansrijk 
aangemerkt door haar als uitwerking van de Nota Ruimte op de Ontwik-
kelagenda het Nationaal Stedelijk Netwerk Groningen - Assen te zetten.
(zie figuur 1).

Assen-Zuid: zuidpoort Nationaal Stedelijk Netwerk
De aandacht voor Assen-Zuid is niet verwonderlijk gezien de ontwik-
kelingen die op stapel staan en de ontwikkelpotenties van het gebied. 
Deze worden mede bepaald door de strategische ligging van het gebied. 
Assen-Zuid is niet alleen de plek waar de autosnelweg A28, en de toe-
komstige auto(snel)weg N33 elkaar ontmoeten, maar is ook de zuidelijke 
poort tot het Nationaal Stedelijk Netwerk Groningen-Assen. Voor de 
versterking van de as Groningen-Assen is ontwikkeling van Assen-Zuid 
van groot belang. Het Nationaal Stedelijk Netwerk Groningen-Assen 
heeft Assen-Zuid dan ook aangewezen voor de realisatie van een OV-
knooppunt met nieuw treinstation, het vertrekpunt voor een hoogwaar-
dige OV-verbinding richting Groningen-Assen en richting oost Drenthe. 
Assen-Zuid speelt daarnaast een belangrijke rol in de versterking van de 
noord-zuidverbinding door de stad Assen (zie 2.2.1. Florijnas). Niet in de 
laatste plaats neemt Assen-Zuid in landschappelijk opzicht een bijzon-
dere plaats in, balancerend op de grens van stedelijk gebied en bijzonder 
waardevol landelijk gebied, waartoe ook enkele natuurgebieden behoren 
met een beschermde status zoals het Witterveld en Nationaal beek- en es-
dorpenlandschap Drentsche Aa. Aan dit aspect is in de planvorming voor 
de westelijke stadsrand van Assen al veel aandacht besteed. Assen-Zuid 
maakt namelijk als prioritaire locatie onderdeel uit van dit planproces. In 
paragraaf 2.2.2 wordt daarop verder ingegaan. 

Samenhang 
Er is Gemeente Assen en Provincie Drenthe veel aan gelegen de reeds 
geplande en toekomstige ontwikkelingen in Assen-Zuid in samenhang 
met elkaar te laten plaatsvinden. Op die manier kan bestaande fragmen-
tatie worden opgeheven en de economische en ruimtelijke structuur van 
de regio Groningen-Assen, het stedelijk gebied Assen en het gebied zelf 
worden versterkt. Provincie en gemeente hebben daarom een gezamen-
lijke visie opgesteld voor de ontwikkeling van Assen-Zuid en deze ver-
taald in een wensbeeld. In dit masterplan is het wensbeeld uitgewerkt in 
een stedenbouwkundig ontwerp. Omdat provincie en gemeente hechten 
aan een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de beoogde ontwik-
kelingen, hebben zij voor het maken van dit ontwerp een landschapsar-
chitect ingeschakeld. Het masterplan dat voor u ligt schetst het ruimtelijk 
kader (zie figuur 2, pagina 6) waarbinnen bestaande en nieuwe functies 
in het gebied een plek kunnen krijgen en elkaar kunnen versterken. Het 
bepaalt tegelijk de grenzen waarbinnen deelplannen kunnen worden 
uitgewerkt. Kortom: dit masterplan brengt alle visies en plannen die de 
ontwikkeling van Assen-Zuid raken samen in één integraal gebiedsont-
wikkelingsplan. 
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Figuur 2: Het masterplan Assen-Zuid is gericht op een samenhangende gebiedsontwikkeling. Het is de verbindende schakel tussen 
bovenliggend beleid en onwikkeling en initiatieven uit het gebied zelf.
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Ontwikkeling Gezondheidskwartier
Direct ten noorden van het beoogde OV-knooppunt bevindt zich het 
zogeheten ‘gezondheidskwartier’, een gebied waar verschillende grote 
gezondheidsinstellingen zijn gevestigd. Het gezondheidskwartier maakt 
weliswaar zelf geen deel uit van het plangebied van het masterplan, maar 
is in dit kader wel van belang. Bij de ontwikkeling van het OV-knooppunt 
wordt namelijk onderzocht in hoeverre de ontwikkeling van het gezond-
heidskwartier en van het OV-knooppunt elkaar kunnen versterken. 

Planning en financiering masterplan Assen-Zuid
Met de uitvoering van het masterplan is een investering van in totaal 
160 miljoen euro gemoeid. Een deel van de kosten wordt gedekt door de 
opbrengsten uit verkoop van gronden. Resteert op startdatum nog een 
bedrag van 88 miljoen euro waar de samenwerkende overheden dekking 
voor moeten vinden. Voor wat betreft de realisatie van het masterplan is 
de verwachting dat voor de meeste onderdelen de planvorming in 2010 
kan worden afgerond. De aanleg van de benodigde infrastructuur kan 
dan in 2011 van start gaan, zodat het grootste deel van het werk er in 
2014 op zit. 
 

Leeswijzer

Dit masterplan is als volgt opgebouwd: hoofdstuk 2 beschrijft de uit-
gangssituatie bij het opstellen van het masterplan, de kenmerken van 
het plangebied en bestaande visies en beleidsplannen die van invloed 
zijn op de ontwikkeling van Assen-Zuid. Hoofdstuk 3 schetst hoe het 
gebied eruit komt te zien, uitgaande van alle bestaande plannen en 
visies en aanvullende wensen. Aan de hand de masterplankaart ziet u 
welke ontwikkelingen en functies u op welke plek kunt verwachten.

Integrale gebiedsontwikkeling kan niet zonder een integraal plan voor 
de bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied. Hoofdstuk 4 biedt 
daarom tenslotte een overzicht van oplossingen voor een goede bereik-
baarheid en ontsluiting van al deze voorzieningen voor auto- en vracht-
verkeer, OV-reizigers, fiets- en voetgangers. In dit integraal ontsluitings-
plan speelt de realisatie van een nieuw station Assen-Zuid een cruciale 
rol. Het integrale ontsluitingsplan is een belangrijke drager en voor-
waarde voor integrale ontwikkeling van het gebied. 
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Figuur 3: Het ‘vlekkenplan’uit het wensbeeld Assen-Zuid
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2 Uitgangssituatie
2.1 Het plangebied

Assen-Zuid is de zuidelijke poort van het Nationaal Stedelijk Netwerk 
Groningen-Assen, direct ten zuiden van het bestaande stedelijk gebied 
van Assen. Dit masterplan heeft betrekking op het gebied dat het weste-
lijk en zuidelijk deel van de stadsrandzone van Assen beslaat. Het gebied 
wordt aan de noordzijde begrenst door de A28 en de N33, en aan de oost-
zijde door de spoorlijn Zwolle-Groningen In figuur 3 is het plangebied 
van dit masterplan globaal weergegeven. Het gebied direct ten noorden 
van de N33 (het gezondheidskwartier) maakt geen deel uit van dit mas-
terplan. Omdat dit masterplan wel van invloed is op de ontwikkelingen 
in dit gebied, wordt in hoofdstuk 3 nog wel kort aandacht besteed aan het 
gezondheidskwartier. 

Natuur en landschap
Tot het plangebied Assen-Zuid behoren meerdere natuurgebieden met 
een beschermde status. De natuurgebieden Witterveld en Geelbroek 
vallen onder de zogeheten Habitatrichtlijn van de Europese Unie. Deze 
richtlijn is bedoeld om de natuurlijke leefomgeving van bepaalde dier- en 
plantsoorten te beschermen. Ten noorden van natuurgebied Witterveld 
ligt de Baggelhuizerplas. Het Nationaal beek- en esdorpenlandschap de 
Drentsche Aa grenst aan het plangebied, evenals een in het kader van de 
ecologische hoofdstructuur (EHS) vastgesteld natuurontwikkelings- en 
reservaatsgebied. De gronden tussen de A28 en het spoor zijn voorname-
lijk agrarisch in gebruik. 

Infrastructuur
Het plangebied wordt doorsneden door de A28 en valt uiteen in een 
oostelijk en een westelijk deel. Assen-Zuid is ook de plek waar de huidige 
autoweg N33 vanuit het Noorden op de A28 aansluit. Het gebied wordt 
verder doorsneden door de weg Graswijk, de oude verbinding in zuide-
lijke richting naar Beilen. Aan weerszijden van deze weg liggen wonin-
gen, agrarische bedrijven en uiteenlopende woon/werk-functies. Aan de 
oostzijde van het plangebied loopt de spoorlijn Zwolle - Groningen van 
zuid naar noord.

Huidige functies en voorzieningen
In Assen-Zuid zijn al verschillende functies aanwezig. Direct ten westen 
van de A28 ligt het zogenaamde dubbele Eenheids Oefen Terrein (EOT) 
van het Ministerie van Defensie. 

Ingeklemd tussen EOT en het Habitat-richtlijn gebied Witterveld ligt 
het TT-circuit. Met al haar voorzieningen is het TT-circuit nu goed voor 
500.000 bezoekers per jaar. Het circuit heeft plannen om door te groeien 
naar 1 miljoen bezoekers per jaar en uit te groeien tot een Nationaal Ev-
nementen Terrein (NET). 

Ten noorden van het TT-circuit ligt Verkeerspark Assen, dat per jaar 
circa 100.000 bezoekers trekt en eveneens plannen heeft voor verdere 
doorgroei. Noordelijk van het natuurgebied Witterveld liggen Camping 
Witterzomer en het recreatiegebied ‘Baggelhuizerplas’. 

2.2. Bestaand beleid en lopende planvormings  
 trajecten

Assen-Zuid is een gebied dat volop aandacht krijgt in verschillende be-
leids- en planvormingstrajecten. Om te komen tot een samenhangende 
gebiedsontwikkeling is het van groot belang dat het gebiedsontwikke-
lingsplan stevig verankerd is in bovenliggende beleids- en planvormings-
trajecten. Tegelijkertijd moet het plan aansluiten op bestaande functies 
en nieuwe initiatieven uit het gebied zelf. Figuur 4 illustreert hoe dit 
masterplan beide niveaus met elkaar verbindt.

Het masterplan Assen-Zuid vertaalt bestaand en nieuw beleid naar een 
globaal stedenbouwkundig ontwerp, zodanig dat bestaande functies en 
nieuwe initiatieven in het gebied optimaal uit de verf kunnen komen, 
een eigen binnen het beleidskader passende plek kunnen krijgen. Deze 
paragraaf geeft een beknopt overzicht van bestaand beleid en lopende 
planvormingstrajecten.  

Figuur 4: Het masterplan Assen-Zuid is gericht op een samenhangende gebiedsontwik-
keling. Het is de verbindende schakel tussen bovenliggend beleid en ontwikkelingen en 
initiatieven uit het gebied zelf.
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Figuur 5: Florijnas
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2.2.1.   Nationaal Stedelijk Netwerk Groningen-Assen

Assen-Zuid is de zuidelijke poort tot het Nationaal Stedelijk Netwerk 
(NSN) Groningen-Assen. De partners in het stedelijk netwerk hebben 
voor het netwerk een gezamenlijke visie opgesteld, de Regiovisie Gronin-
gen-Assen 2030. In NSNverband zijn afspraken gemaakt tussen de sa-
menwerkende overheden over ruimtelijke kwaliteit, woningbouwcontin-
gentering, bedrijventerreinen en dergelijke. Deze afspraken vormen de 
randvoorwaarden voor de gebiedsontwikkeling van Assen-Zuid. Onder-
deel van de gezamelijke visie is het Kolibri-concept. Dit concept beoogt 
verbetering van de bereikbaarheid Assen-Groningen via een hoogwaardig 
systeem van OV-verbindingen.

In het Kolibri-concept is Assen-Zuid aangewezen als plek voor de ont-
wikkeling van een hoogwaardig OV-knooppunt met eigen station. Een 
dergelijke nieuw station is uiteraard van grote invloed op de stedenbouw-
kundige inrichting en de integrale ontsluiting van Assen-Zuid. In het 
kader van de Nota Mobiliteit is in 2006 een netwerkanalyse uitgevoerd 
in het gebied van de regio Groningen - Assen. De resultaten van deze 
analyse ondersteunen de verwachting dat er voldoende nieuwe opstap-
pers te verwachten zijn voor een positieve exploitatie van een nieuw sta-
tion Assen-Zuid. Om meer zekerheid te krijgen over de bedrijfseconomi-
sche haalbaarheid van het nieuwe station wordt na een voorverkenning 
een business-case uitgevoerd.

Naast een hoogwaardig OV-knooppunt in Assen-Zuid voorziet het Koli-
bri-concept ook in een hoogwaardige busverbinding van Assen naar Gro-
ningen (en vice versa) via Assen - Zuid langs de westelijke stadsrand van 
Assen en van Assen-Zuid naar oost-Drenthe via de (te verdubbelen) N33.

Florijnas
Versterking van de stedelijke structuur van Assen is wenselijk voor de 
ontwikkeling van de stad Assen én voor versterking van het Nationaal 
Stedelijk Netwerk (NSN) Groningen-Assen als geheel. Vanuit de geza-
menlijke visie van het NSN en vanuit de eigen visie ‘Assen Koerst’ staat 
Assen voor de opgave hier handen en voeten aan te geven.

De voorbije jaren werd de groei van Assen voor een belangrijk deel in 
de wijk Kloosterveen gerealiseerd. ‘Werk’-locaties werden veelal aan de 
randen van de stad nabij belangrijke invalswegen aangelegd. 

Om de ruimtelijke-economische structuur te versterken, zijn de 
volgende uitgangspunten geformuleerd voor de ontwikkeling van Assen:
• nieuwe woonwijken worden meer dan in het verleden in de be- 
 staande stad gerealiseerd. Om ruimte te maken voor wonen, 
 wordt bedrijvigheid uitgeplaatst naar de randen van de stad. 
 Met name het bestaande stadsbedrijvenpark zal moeten worden  
 omgezet naar een woongebied met een verscheidenheid aan   
 voorzieningen;
• de bereikbaarheid van de groeiende stad vergt aanpassingen in 
 de stedelijke hoofdstructuur voor auto, openbaar vervoer en   
 fiets, vooruitlopend op de aan te leggen woonwijken;
• er moet fors worden ingezet op het versterken van het voor-
 zieningenniveau van Assen. Het voorzieningenniveau moet   
 passen bij een levendige stad met 80.000 inwoners en een 
 aantal (inter)nationaal aansprekende evenementen (op TT-circuit  
 en TT World).

De gewenste verandering vraagt fundamentele ingrepen in de ruimte-
lijk-economische structuur van Assen. De ruggengraat wordt daarbij 
gevormd door een sterke noord-zuidverbinding in de vorm van een 
florijn-teken, de zogeheten ‘Florijn’-as. Het dwarsstreepje in het florijn-
teken verbeeldt het station van Assen en het stadsbedrijvenpark die zich 
halverwege de noord-zuidverbinding bevinden. (zie figuur 5)

Ter versterking van de Forijn-as worden drie gebieden ontwikkeld, te 
weten: 
• Assen-Zuid (uitwerking vindt plaats in dit masterplan);
• het stationsgebied  (planperiode 2007 – 2013): verbetering 
 afwikkeling openbaar vervoer nabij het hoofdstation, re-  
 constructie bestaande wegenstructuur passend bij eindbeeld   
 2020, (her)ontwikkeling van de zones aan de west- en oostzijde  
 van het nieuw te bouwen hoofdstation;
• het Stadsbedrijvenpark (planperiode 2007 – 2013,    
 uitvoering tot 2025): gefaseerde herontwikkeling (en daarmee   
 verplaatsen van bedrijven naar m.n. Messchenveld en Assen-  
 Zuid), realisering woongebieden nabij Havenkade en richting   
 Marsdijk, realisering aantrekkelijk programma rond Havenkade  
 met o.m. onderwijs, wonen/werken, vrije tijd, evenementen,   
 sport en cultuur en aanleg van aantrekkelijke verbindingen van  
 en naar het stadscentrum voor met name openbaar vervoer en  
 fiets.

2.2.2    Structuurvisie westelijke stadsrand Assen

Als uitwerking van de visie van het Nationaal Stedelijk Netwerk Gronin-
gen-Assen heeft Gemeente Assen in 2004 in nauwe samenwerking met 
Provincie Drenthe een structuurvisie voor de westelijke stadsrand van 
Assen opgesteld (Arcadis/Bleeker). Deze visie beschrijft de ontwikke-
lingsrichting voor de lange termijn (tot 2030) en voor de uitbreidingslo-
caties op de kortere termijn (tot 2015). Het is een integrale, planologische 
visie op de ontwikkeling van wonen, werken, natuur en recreatie in de 
zuidwestelijke Asser stadsrand. Ontwikkeling van nieuwe waarden en be-
houd/versterking van bestaande waarden stonden hierbij centraal. Door 
een intensieve betrokkenheid van alle belanghebbende partijen kan deze 
structuurvisie rekenen op een breed draagvlak.

In de structuurvisie voor de stadsrand zijn drie prioritaire gebieden in 
de westelijke stadsrand aangewezen. Assen-Zuid is er daar één van. Per 
prioritair gebied zijn uitgangspunten en voorgenomen maatregelen voor 
de ruimtelijke ontwikkeling geformuleerd. De korte termijnvisie met het 
MMA (meest milieuvriendelijk alternatief) voor de prioritaire gebieden is 
geïllustreerd in figuur 6 op pagina 12.
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Figuur 6: Structuurvisie westelijke stadsrand



Voor de prioritaire locatie Assen-Zuid zijn dit: 
• de aanleg van een nieuw bedrijventerrein tussen de A28 en het   
 spoor
• de reconstructie van het knooppunt A28/N33
• de aanleg van een nieuw station Assen-Zuid
• de realisatie van een verbinding tussen het nieuwe station Assen  
 Zuid en het TT-terrein

Deze punten zijn als vertrekpunt genomen voor het wensbeeld en dit master-
plan. Het masterplan draagt suggesties aan voor het ontwerp van bovengenoem-
de punten en kan daarmee derhalve worden gezien als een mogelijke inrichtings-
variant voor de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Assen-Zuid.  

2.2.3.    Verdubbeling N33

Eind 2005 bereikten Rijk en regio een akkoord over verdubbeling van de N33. 
Daarmee ging voor het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) een 
lang gekoesterde wens in vervulling. Een belangrijk reden voor de regio om aan 
te dringen op verdubbeling, is het belang ervan voor de economische ontwik-
keling van het Noorden. Bij het sluiten van het akkoord hebben Rijk en regio 
daarom tegelijk een aantal gebieden langs de N33 aangewezen waar de komende 
jaren gebiedsontwikkeling zal moeten plaatsvinden. Assen-Zuid is er daar één 
van. De verdubbeling van de N33 heeft de ontwikkeling van Assen-Zuid daarmee 
in een stroomversnelling gebracht. Met het besluit tot verdubbeling van de N33 
kwam bovendien de reconstructie van het knooppunt A28/N33 (Assen-Zuid) in 
beeld. In hoofdstuk 4 van dit masterplan worden mogelijke varianten voor recon-
structie uitgewerkt.   

2.2.4  Wensbeeld Assen-Zuid

Vooruitlopend op het akkoord over de verdubbeling van de N33 besloten Provin-
cie Drenthe en Gemeente Assen begin 2005 de structuurvisie voor de prioritaire 
locatie Assen-Zuid te actualiseren en verder uit te werken in een wensbeeld. 
Bewust is daarbij gekozen voor een integrale gebiedsgerichte aanpak, waarin 
de kwaliteit van het geheel zwaarder weegt dan het realiseren van afzonderlijke 
doelstellingen.

In het wensbeeld Assen-Zuid is een eerste aanzet gegeven voor inrichting van 
het gebied. Belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van het wensbeeld was dat 
de economische ontwikkeling in het gebied Assen-Zuid hand in hand moet gaan 
met behoud en ontwikkeling van bestaande landschappelijke en natuurlijke kwa-
liteiten van het gebied. Op pagina 8 is het vlekkenplan zoals opgenomen in het  
wensbeeld “Assen-Zuid” weergegeven.

Bij het opstellen van het wensbeeld Assen-Zuid hebben provincie en gemeente 
vanaf het begin samengewerkt met direct betrokkenen, zoals het NSN Gronin-
gen-Assen, de Ministeries van VROM en V&W, de stichting TT-circuit Drenthe 
en het OV-bureau Groningen-Drenthe. 
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Figuur 7: Gebiedsontwikkeling oostzijde A28



3.   Gebiedsontwikkeling 
      Assen-Zuid
3.1. Inleiding

In het vorige hoofdstuk is het kader beschreven waarbinnen integrale 
gebiedsontwikkeling van Assen-Zuid moet plaatsvinden. In dit hoofdstuk 
wordt het wensbeeld verder uitwerkt. Bij de uitwerking is om praktische 
redenen een onderscheid gemaakt in respectievelijk het gebied ten oos-
ten en het gebied ten westen van de A28. 

Voor ontwikkeling van het plangebied aan de oostzijde van de A28 is in 
de Structuurvisie Westelijke Stadsrand al een stevige basis gelegd. Voor 
de prioritaire locatie Assen-Zuid is daarin immers al gekozen voor de 
aanleg van een nieuw hoogwaardig bedrijventerrein tussen de A28 en het 
spoor, de reconstructie van het knooppunt A28/N33, de aanleg van een 
nieuw station Assen-Zuid en de realisatie van een verbinding tussen het 
nieuwe station en het TT-terrein.

Voor de westrand van de A28 is een toeristisch-recreatieve visie uitge-
werkt en planmatig vertaald. Om tot een stevig toekomstperspectief voor 
deze zone te komen, hebben gemeente en provincie voor dit onderdeel 
samen gewerkt met de stichting Circuit van Drenthe. Met Verkeerspark 
Assen en Camping Witterzomer zijn verkennende gesprekken gevoerd.

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste keuzes en plannen voor de 
ontwikkeling van de oost- en westzijde van het plangebied afzonderlijk 
toegelicht. Per onderdeel wordt daarbij benoemd wat dit betekent voor 
de bereikbaarheid en ontsluiting. In hoofdstuk 4 komen deze aspecten 
samen in een integraal ontsluitingsplan. 

3.2. Gebiedsontwikkeling oostzijde A28

3.2.1. Station Assen-Zuid, hoogwaardig OV-knooppunt

Assen-Zuid is de plek bij uitstek voor een hoogwaardig OV-knooppunt) 
zie figuur 7). Dat is de uitkomst van een netwerkanalyse die in de zomer 
van 2006 is uitgevoerd door het NSN Groningen-Assen. Bij zo’n knoop-
punt hoort natuurlijk een station. Provincie Drenthe en Gemeente Assen 
zijn van mening dat de aanleg van een nieuw station Assen-Zuid een 
belangrijke voorwaarde is om het voor het gebied geformuleerde ambitie-
niveau te bereiken. Vandaar dat dit nieuwe station een prominente plek 
heeft in dit masterplan en in het integraal ontsluitingsplan (hoofdstuk 4). 

Nieuw station Assen-Zuid
Het nieuwe station vervult de functie van halteplaats voor stoptreinen 
binnen de dienstregeling van NS-Reizigers op het zogenaamde kernnet. 
Uiteraard kunnen op het niveau van NSN Groningen-Assen in  het kader 
van het Kolibri-concept aanvullende vervoersafspraken worden gemaakt.

Voor evenementen moeten met NS-reizigers maatwerkafspraken worden 
gemaakt. 

De zoeklocatie van het nieuwe station ligt in de omgeving van de huidige 
spooronderdoorgang bij de N33. Dit is de plek waar de meeste ‘opstap-
pers’ te verwachten zijn en daarmee de meest kansrijke plek met het oog 
op de toekomstige exploitatie van het nieuwe station. Een station op deze 
plek trekt reizigers uit zowel het masterplangebied Assen-Zuid ten zui-
den van de N33 als uit de bestaande zuidelijke stadsrand ten noorden van 
de weg. De verwachting is dat de komst van een station op deze plek een 
belangrijke impuls zal geven aan de ontwikkeling van de gehele zuide-
lijke stadsrand van Assen, maar het omgekeerde is ook waar.

Oostelijke ontsluiting station
Bij het uitwerken van mogelijke varianten voor de invulling van het 
stationsgebied speelt een aansluiting op de N33 een belangrijke rol. Zo’n 
ontsluiting is nodig om het OV-knoopunt bereikbaar te maken voor 
potentiële reizigers vanuit de regio ten oosten van Assen en voor bussen 
vanaf de N33. Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met het 
zeer waardevolle beek- en esdorpenlandschap aan de oostkant van het 
bestaande spoor. Het streven is om de aanwezige natuurwaarden zoveel 
mogelijk in stand te houden. In hoofdstuk 4 is een aantal varianten uitge-
werkt voor de ontsluiting van het stationsgebied.

Hoogwaardig OV-knooppunt
In alle varianten voor de inrichting van het stationsgebied zal het station 
Assen-Zuid geïntegreerd onderdeel zijn van het OV-netwerk in en rond 
Assen. Het station Assen-Zuid als hoogwaardig OV-knooppunt is een 
belangrijk onderdeel van het Kolibri-concept (stadsgewestelijk openbaar 
vervoer in het NSN Groningen-Assen). Eveneens onderdeel van het Koli-
bri-concept is een hoogwaardige busverbinding van Assen naar Gronin-
gen (vice versa) via Assen-Zuid langs de westelijke stadsrand van Assen. 

Viaduct over de A28
Bij realisatie van een hoogwaardige busverbinding tussen Groningen en 
Assen-Zuid moet de A28 worden gekruist door middel van een viaduct 
ten zuiden van het toekomstige knooppunt A28/N33. Dit nieuwe viaduct 
over de A28 biedt Assen-Zuid een unieke kans om zich te profileren als 
Zuidpoort tot het Stedelijke Netwerk Groningen - Assen (zie figuur 8 
voor referentiebeelden).
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Figuur 8: De realisatie van een viaduct over de A28 is een unieke kans om Assen-Zuid te profileren als de Zuidpoort tot het Stedelijke Netwerk 
Groningen-Assen. De mogelijkheden om de poort vorm te geven zijn legio. Een impressie. 



3.2.2.    Bedrijventerrein Assen-Zuid (locatie Graswijk)

Tussen de A28 en het spoor is een nieuwe bedrijventerrein gepland. Dit 
nieuwe bedrijventerrein zal een belangrijke bijdrage leveren aan de profi-
lering van Assen-Zuid als dé Zuidpoort tot het Nationaal Stedelijk Net-
werk Groningen-Assen. Evenals het viaduct over de A28 en de mogelijk 
te realiseren fly-over op het knooppunt A28/N33, die beide als blikvanger 
fungeren, krijgt het bedrijventerrein een kwalitatief hoogwaardige (stede-
lijke) uitstraling.

De ambitie is een hoogwaardig bedrijventerrein te realiseren voor onder 
meer instellingen op het gebied van sensortechnologie en een kennis-
campus, aansluitend op het Energy Valley concept. Het terrein biedt ook 
ruimte aan bloeiende bedrijven die nog in de stad Assen gevestigd zijn, 
maar daar geen ruimte hebben om te groeien. Assen-zuid biedt in die 
zin ook plaats aan bedrijven die nu gevestigd zijn op het “stadsbedrijven-
park”, dat in de nabije toekomst zal worden getransformeerd naar woon-
gebied. (zie ook paragraaf 2.2.1, Florijnas)

Gelet op deze ‘gemengde’ invulling gaat dit masterplan uit van een ruim-
telijke structuur waarbij de noordelijke ‘kop’ van het bedrijventerrein een 
meer stedelijk karakter krijgt en naar buiten toe is georiënteerd. In zuide-
lijke richting krijgt het terrein een steeds landschappelijker karakter. Het 
zuidelijke deel wordt met behulp van een robuuste strook groen aan het 
zicht van het verkeer op de A28 onttrokken. Om dit idee verder vorm te 
geven en te bewaken zal een beeldkwaliteitplan en/of een kwaliteitsteam/
beeldregisseur moeten worden ingezet. 

Voor de realisatie van het bedrijventerrein wordt in dit masterplan ove-
rigens uitgegaan van een meer zuidelijk gelegen plangrens dan in het 
structuurplan; hiervoor is gekozen omdat in combinatie met de ontwik-
keling van het stationsgebied en de zuidelijke aansluiting op de A28 zo 
een meer evenwichtig ontwerp ontstaat. Het nieuwe bedrijventerrein 
Assen-Zuid wordt hiermee circa 160 hectare bruto in omvang, waarvan 
circa 80 hectare netto uitgeefbaar is. Deze omvang geeft een eindbeeld 
weer en is afgestemd op de planning en prioritering van bedrijventerrei-
nen binnen de visie van het NSN Groningen-Assen. 

Ontsluiting
Een voorwaarde voor een succesvolle uitgifte van het nieuwe bedrijven-
terrein is de aanleg van een zuidelijke aansluiting op de A28. Dit mas-
terplan gaat uit van handhaving van het bestaande viaduct ter hoogte 
van ‘Oude Tol’. Deze punten worden in het volgende hoofdstuk verder 
toegelicht.
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Figuur 9: De westrand van Assen ontwikkelt zich in de toekomst tot veelzijdig toeristisch recreatief 
gebied, met aan de zuidzijde een stedelijk getinte pool in aansluiting op het TT-circuit, TT-World 
en Verkeerspark Assen en aan de noordzijde, rond de Baggelhuizerplas, een meer landelijk getinte 
pool. Het tussenliggende gebied verandert in noordelijke richting geleidelijk van karakter, van stede-
lijk naar meer landelijk. 

Figuur 10: model Highway. Dit model is de meest ambitieuze variant. Het kenmerkt 
zich qua ontsluiting door een parallelstructuur langs de A28, waar de nieuwe recrea-
tieve functies zich richting de A28 kunnen presenteren. Deze variant gaat uit van een 
nieuwe ontsluiting achter Hotel Restaurant Van der Valk langs in aansluiting op het 
bestaande kruispunt met de Balkenweg. De huidige verbinding door het dorp Wit-
ten verliest hiermee de stroomfunctie. Met deze variant worden grote groene kamers 
ontsloten waarop dagrecreatieve functies zijn gedacht. Deze groene kamers hebben als 
het ware het gezicht naar de A28 en hebben daar ook het zwaartepunt met bebouwing 
liggen. De bebouwing verloopt in intensiteit, vanaf het TT-gebied naar Baggelhuizer-
plas wordt de bebouwing minder intensief.

Figuur 11: model Parkway. Model Parkway gaat uit van een landelijke sfeer. De Parkway 
meandert als het ware door het gebied. Hierdoor ontstaan kleinere, meer gefragmen-
teerde en gevarieerde groene gebieden die een scala aan dagrecreatieve functies kunnen 
bergen. Waar het model Highway uitgaat van presentatie van de functies in de richting 
van de A28, wordt bij deze variant vanaf de A28 het groene karakter sterker beleefd. 



3.3 Gebiedsontwikkeling westzijde A28

3.3.1 De westrand: uniek toeristisch-recreatief gebied

De uitersten: stedelijk versus landelijk
De aanwezigheid van TT-circuit, Verkeerspark Assen, Baggelhuizerplas 
en Camping Witterzomer én de plannen voor uitbreiding van het TT-cir-
cuit met TT-world geven de westrand de unieke kans zich nog sterker te 
profileren als uniek toeristisch recreatief gebied. Dit profiel kan worden 
versterkt door de nog beschikbare zone langs de A28 te benutten voor 
uitbreiding van deze en ontwikkeling van nieuwe toeristisch-recreatieve 
functies.

In het wensbeeld Assen-Zuid is de westrand vooral zichtbaar als een 
langgerekt strook langs de A28 met een toekomstige toeristisch-recrea-
tieve bestemming. De uiteinden van deze zone bestaan uit twee verschil-
lende ‘polen’.
1. een stedelijk getinte pool in aansluiting op TT-circuit, TT-world  
 en Verkeerspark Assen en
2. een meer landelijk getinte pool, in aansluiting op de Baggelhui- 
 zerplas. 

Tussenliggende zone
In de tussenliggende zone is ruimte voor toeristisch-recreatieve nieuw-
komers, waarbij vanuit de visie geredeneerd de kleur langzaam verschiet 
van stedelijk aan de zuidzijde naar meer landelijk richting het noorden. 
Voor de invulling van dit gebied zijn in eerste instantie twee varianten 
uitgewerkt: model ‘Highway’ en model ‘Parkway’ (zie figuren 10 en 11). 
Uiteindelijk gaat dit masterplan uit van een oplossing die het meeste 
wegheeft van het model Highway, maar ook wat kenmerken van het 
‘Parkway’-model heeft (zie figuur 9). In paragraaf 3.3.4. wordt de voorge-
stelde variant verder toegelicht. 

Verbinding met centrum Assen
Om de bereikbaarheid van de toeristische recreatieve westrand vanuit het 
centrum van Assen voor met name fietsers te vergroten, is het wenselijk 
de verbinding tussen het centrum en Assen-Zuid te versterken

3.3.2.  Baggelhuizerplas (noordpool)

Ontwikkeling van (recreatiegebied) de Baggelhuizerplas aan de noordelij-
ke ‘pool’ van de westrand van Assen kan een belangrijke bijdrage leveren 
aan versterking van het toeristisch recreatieve karakter van de gehele 
westrand van Assen. 

Momenteel ligt de Baggelhuizerplas er nog wat verloren bij; slechts 
weinig mensen weten de plas te vinden. De omstandigheden om de Bag-
gelhuizerplas te ontwikkelen tot recreatieve trekpleister zijn daarentegen 
op dit moment gunstig; door de komst de nieuwe woonwijk Kloosterveen 
aan de rand van het recreatiegebied verliest de Baggelhuizerplas haar tot 
voorkort wat geïsoleerde positie. Daarnaast krijgt de plas met de ontwik-
keling van een recreatieve zone langs de A28 een duidelijke plek in de 
westelijke stadsrand. 

Om van het recreatiegebied Baggelhuizerplas een lokale en regionale 
trekpleister te maken, moet er wel wat gebeuren. De plas zal geschikt en 
aantrekkelijk moeten worden gemaakt voor gevarieerd recreatief gebruik. 

Een voorbeeld van de manier waarop dat kan, is het Hoornsemeer bij 
Groningen. Na de realisatie van een nieuwbouwwijk in het gebied tussen 
het meer en de stad heeft met meer een centrale plek ingenomen in de 
zuidelijke stadsrand.Met circa 1 miljoen dagrecreanten per jaar behoort 
het Hoornsemeer inmiddels tot de top 5 van meest bezochte dagrecre-
atiegebieden in Nederland. Het aantal bezoekers op een zomerse dag 
bedraagt dikwijls meer dan 10.000. Het aantrekkelijke van het Hoorn-
semeer is de combinatie van wonen, oeverrecreatie, waterrecreatie en 
fiets- en wandelmogelijkheden.

Een dergelijke combinatie van functies en ‘sferen’ kan ook van de Bag-
gelhuizerplas een geliefde plek maken. Juist de afwisseling van strand, 
boulevard, natuur, recreatie en wonen maken het gebied voor een breed 
publiek aantrekkelijk. In figuur 13 zijn sfeerbeelden te zien van de ma-
nier waarop de Baggelhuizerplas zich zou kunnen ontwikkelen. 

Expliciet zal ook worden gekeken naar de mogelijkheden voor natuuront-
wikkeling in combinatie met het “vernatten” van het gebied.
Uit een eerste waterhuishoudkundige verkenning is gebleken dat vernat-
ting van het gebied een verrijking van de omliggende natuur kan beteke-
nen. 

In de directe nabijheid van de Baggelhuizerplas liggen diverse functies 
die baat kunnen hebben bij het verder tot ontwikkeling brengen van 
de plas. Camping Witterzomer heeft reeds aangegeven positief te staan 
tegenover deze denkrichting. Voor de ontwikkeling van recreatiegebied 
Baggelhuizerplas zal samen met de betrokken partijen een toekomst-
perspectief moeten worden opgesteld, passend binnen het toeristisch 
recreatieve kader dat in dit masterplan wordt geschetst. 

3.3.3  TT-gebied (zuidpool)

Het TT-circuit heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in nieuwe 
functies en voorzieningen, zoals interne ontsluiting, veiligheid, tribunes, 
kantoorfaciliteiten en dergelijke. Inmiddels is ook de nieuwbouw van een 
nieuw amusementspark TT-world gestart. Gepoogd wordt om voor het 
TT-terrein een erkenning van Nationaal Evenementen Terrein te bemach-
tigen.

TT-World
TT-World is een geheel nieuw amusementspark (investering € 80 mln) 
dat tussen de 350.000 en 450.000 nieuwe bezoekers zal aantrekken, wat 
de nodige eisen aan de ontsluiting van het gebied stelt. In het najaar van 
2007 wordt gestart met de nieuwbouw van de evenementenhal, de tribu-
nes en de horeca/hotel- accommodatie. In combinatie met de realisatie 
van TT-world wordt momenteel binnen het gebied van de voormalige 
noordlus gewerkt aan de afronding van de nieuwe aanleg van zo’n 7.000 
parkeerplaatsen, welke beschikbaar zijn voor de evenementenkalender in 
het gebied. Figuur 12 geeft een artist impression van TT-World.
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Figuur 12: 
Een artist impression van TT-world. 
De volgende functies krijgen een 
plek in het evenementenpark:

1.   thematisch detailhandelsgebouw
2.   horeca
3.   hotel + motormuseum
4.   kantoor
5.   fitness/aqua wellness
6.   kartbaan
7.   tribunes/commerciële ruimten
8.   evenementenhal
9.   discotheek
10. speed Mecca 

Figuur 13: Referentiebeelden Baggelhuizerplas

Bron: TT-World BV 



Nationaal Evenementen Terrein
De TT-organisatie heeft de wens om een Nationaal Evenementen Terrein 
(NET) te realiseren ter plaatse van het bestaande TT-circuit. Vanwege de 
vele bestaande voorzieningen bij het TT-circuit is het bij uitstek een lo-
catie waar grootschalige (inter)nationale evenementen kunnen plaatsvin-
den. Vooral haar bezoekersverwerkende capaciteit tot 100.000 bezoekers 
is een groot pluspunt. Provincie Drenthe, Gemeente Assen en Stichting 
Circuit van Drenthe hebben een studie laten verrichten naar de kansen 
voor een NET in Assen. Die kansen blijken bijzonder groot te zijn. 

Vergroten zichtbaarheid TT-gebied
Het TT-gebied zelf is nauwelijks beleefbaar vanaf de A28, terwijl het toch 
om een trekpleister van groot formaat gaat. Ruimtelijk wil het master-
plan het TT-gebied daarom zoveel mogelijk die bijzondere plek geven die 
het verdient. Zo is de zichtbaarheid vanaf het nieuwe viaduct over de A28 
een absolute pré voor het TT-gebied. Eveneens biedt de in dit masterplan 
voorgestelde ‘fly-over’ (zie 4.1) mogelijkheden om het TT-gebied sterker 
te profileren. Vanaf de fly-over heeft het verkeer zicht op het TT-circuit. 
Ook de open ruimte onder en ter plaatse van de nieuwe ‘fly-over’ ver-
sterkt het zicht vanaf de A28 op het circuit. Daarnaast biedt deze ruimte 
allerlei functionele mogelijkheden voor het TT-circuit, zoals kampe-
ren, parkeren, verzamelen, uitbreiden en dergelijke. Consequentie van 
dergelijk gebruik van de ruimte is dat de kop van het oefenterrein (EOT) 
getransformeerd moet worden, waardoor de functie als oefenterrein ver-
loren gaat. Compensatie aan de zuidzijde lijkt ruimtelijk realistisch, maar 
zal verder onderzocht moeten worden. De volgende partijen zijn hierbij 
betrokken: Gemeente Midden Drenthe, Gemeente Assen, Defensie, TT 
circuit, betrokken grondeigenaren, Provincie Drenthe.

Consequenties voor de ontsluiting
Samen met TT-world koerst het TT-circuit in de komende jaren op circa 
1 miljoen bezoekers per jaar. Dit stelt bijzondere eisen aan de infrastruc-
tuur die op wedstrijddagen forse verkeersstromen moet kunnen verwer-
ken.Op dit moment is de bereikbaarheid onvoldoende. Om de ontsluiting 
structureel te verbeteren, zijn de volgende maatregelen gewenst:
1. verbreding van De Haar
2. nieuwe zuidelijke aansluiting op de A28 bij Oude Tol
3. nieuw station Assen-Zuid
In hoofdstuk 4 worden deze maatregelen verder uitgewerkt. 

3.3.4 Tussenliggend gebied langs de A28

Voor de ontwikkeling van de toeristische recreatieve zone langs de A28 
(tussen de landelijke en de stedelijke pool) is in het masterplan gekozen 
voor een highway-achtige oplossing met een ontsluitingstracé zoveel 
mogelijk parallel aan de A28. Dit tracé heeft een ontsluitingsfunctie voor 
autoverkeer én openbaar vervoer. Het nu nog enigszins geïsoleerd en ver-
snipperd gelegen gebied krijgt met deze ontsluitingsweg een duidelijke 
plek in het stedelijk weefsel van Assen. Het tracé loopt door tot aan de 
Balkenweg bij Van der Valk. De huidige verbinding door het dorp Witten 
verliest hiermee haar functie voor het doorgaande verkeer. 

Het nieuwe tracé ontsluit grote groene kamers waarop dagrecreatieve 
functies een plek krijgen. Anders dan in de highway-variant (zie figuur 9) 
is in de gekozen variant de bebouwing in de groene kamers niet gecon-
centreerd langs de A28. Het verkeer op de A28 heeft slechts incidenteel 
zicht op de bebouwing en alleen op die plekken waar presentatie van de 
recreatieve activiteiten bijdraagt aan de profilering van Assen als Poort 
voor het Nationaal Stedelijk Netwerk Groningen-Assen. 

Gezien vanaf het TT-gebied richting de Baggelhuizerplas verloopt de 
stedelijke intensiteit. Bij het TT-gebied vormt het verkeerspark de eerste 
meer intensieve dagrecreatieve functie. Naar het noorden toe neemt het 
stedelijke karakter af. Nieuwe functies versterken net als het verkeerspark 
het dagrecreatieve karakter van het gebied. De groene kamers lenen zich 
voor een gefaseerde ontwikkeling en bieden de kans om de passant op de 
A28 primair het groene karakter te laten beleven. Incidenteel kan vanuit 
een kwaliteitsoptiek een gebouw of element van de recreatieve functies 
in het groen vanaf de A28 zichtbaar worden gemaakt. Uitgangspunt bij 
deze ontwikkeling is een zeer lange termijn en stapsgewijze ontwikke-
ling vanaf het verkeerspark naar het noorden.

Aandachtspunt is het verlies aan capaciteit aan tijdelijke campings die 
in dit gebied functioneren. Voor het functioneren van het TT-gebied is 
de nabijheid van tijdelijke campings bij grote evenementen van belang 
omdat het de verkeersstroom aanmerkelijk beperkt. Mogelijk kan op 
sommige groene kavels dit dubbelgebruik gehandhaafd blijven. 
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Figuur 14: Gezondheidskwartier

W =  Wilhelmina Ziekenhuis
VB=  Van Boeijenoord
GGZ= GGZ Drenthe

GGZ



3.4 Gezondheidskwartier

Ten noorden van de N33 ligt een aantal belangrijke functies in de sfeer 
van de gezondheidszorg, waaronder het Wilhelmina Ziekenhuis, GGZ 
Drenthe en Van Boeijen (zie figuur 14). Grote werkgevers in Assen en in 
de provincie Drenthe. Voor elk van de drie deelgebieden zijn ruimtelijke 
plannen gereed of in voorbereiding. Het totale gebied beslaat een opper-
vlakte van circa 125 hectare. De ruimtelijk-economische kansen voor dit 
gebied zijn aanmerkelijk gezien de ontwikkelingen in de gezondheids-
zorg en de plannen voor de gebiedsontwikkeling Assen-Zuid. Immers, 
door de ligging en ontsluiting van het nieuwe station ontstaat voor het 
zorgkwartier een geheel nieuwe ruimtelijke setting. Van een ‘achterkant-
situatie’ met een gebrekkige ontsluiting ontstaat er een zeer strategisch 
gelegen gebied met uitstekende en directe aansluitingen op de hoofdin-
frastructuur en een optimaal openbaar vervoer. 

In termen van economische structuur en werkgelegenheid neemt de 
gezondheidszorg in de noordelijke economie een steeds prominentere 
plaats in. Gelet op de veelheid van ontwikkelingen in deze sector is een 
project ‘zorgkwartier Assen-Zuid’ gestart, waarbij wordt gekeken welke 
van deze ontwikkelingen tot concrete ‘spin-off’ kunnen leiden voor As-
sen (-Zuid) en tot samenwerking met de in dit gebied aanwezige zorgin-
stellingen.
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Figuur 15: Reconstructievarianten knooppunt A28/N33



4. Integraal ontsluitingsplan
In het vorige hoofdstuk heeft u kunnen lezen welke ontwikkelingen in 
Assen-Zuid gewenst en te verwachten zijn, uitgaande van alle bestaande 
plannen en visies en aanvullende wensen. Integrale gebiedsontwikke-
ling kan echter niet zonder een integraal plan voor de bereikbaarheid en 
ontsluiting van het gebied. Dit hoofdstuk biedt daarom een overzicht van 
oplossingen die volgens Provincie Drenthe en Gemeente Assen nodig 
zijn voor een goede bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied voor 
auto- en vrachtverkeer, OV-reizigers, fiets- en voetgangers. Het integrale 
ontsluitingsplan is een belangrijke drager en voorwaarde voor integrale 
ontwikkeling van het gebied. 

De belangrijkste maatregelen in het integraal ontsluitingsplan zijn:
1. reconstructie knooppunt A28/N33
2. nieuwe zuidelijke aansluiting A28 (t.b.v. bedrijventerrein, 
 TT-terrein en toeristisch recreatieve westrand)
3. hoogwaardig OV-knooppunt, realisatie station Assen-Zuid, 
4. aansluiting station Assen-Zuid/OV knoopunt op N33 
5.  aanleg nieuw viaduct over de A28 (t.b.v. OV, fietsers en 
 voetgangers)

In dit hoofdstuk worden de verschillende onderdelen stuk voor stuk 
toegelicht.

4.1. Reconstructie van het knooppunt A28/N33

Het knooppunt Assen Zuid (A28/N33) is naast een kruispunt van twee 
rijkswegen ook de zuidelijke ontsluiting van Assen en de ontsluiting van 
het TT circuit en TT-World. Het knooppunt kent uiteenlopende pro-
blemen in de verkeersafwikkeling, vooral voor goederenvervoer en bij 
grotere evenementen zoals de jaarlijkse TT. Deze problemen zijn veelal 
terug te voeren op de A28 en het onderliggend wegennet.

Reconstructie knoop onderdeel verdubbeling N33
De toekomstige reconstructie van het knooppunt A28/N33 wordt door 
Rijkswaterstraat Directie Noord-Nederland (RWS) meegenomen in de 
planvoorbereiding voor de verdubbeling van de N33. De reconstructie van 
het knooppunt kan echter niet los worden gezien van de andere ontwik-
kelingen in het gebied Assen-Zuid; het knooppunt moet in samenhang 
met de andere ontwikkelingen worden ontworpen. Vandaar dat in dit 
masterplan Assen-Zuid - en eerder al in het Wensbeeld Assen-zuid - is 
voorgesorteerd op de meest wenselijke oplossing voor de gewenste recon-
structie van het knooppunt. 

Twee varianten: ‘fly-over’-variant versus ‘lus’-variant
In de eerste helft van het jaar 2005 is een deelstudie verricht naar varian-
ten voor de reconstructie van de aansluiting van A28 en N33. De varian-
ten zijn beoordeeld op hun effect voor wat betreft de verkeersafwikkeling, 
bereikbaarheid, duurzaamheid, inpasbaarheid en ruimtebeslag
De ‘fly-over’-variant en de ‘lus’- variant borduren allebei voort op de 
bestaande infrastructuur. Het verschil tussen beide varianten zit in de 
afwikkeling van het verkeer uit oostelijke richting (Rolde) en zuidelijke 
richting (Beilen). De ‘fly-over’-variant onderscheidt zich in positieve zin 
van de ‘lus’-variant, door beperktere ruimtebeslag én door de directe 

verkeersafwikkeling van het verkeer.  De lus-variant doorsnijdt de toe-
ristisch recreatieve westrand, waardoor extra versnippering optreedt. In 
figuur 15 zijn beide varianten grafisch weergegeven.

Voorkeursvariant in masterplan: ‘fly-over’-variant
Gemeente Assen, Provincie Drenthe en de regio hebben op basis van 
voorgaande de zogenaamde ‘fly over’-variant inmiddels als uitgangspunt 
voor de planontwikkeling gekozen. Deze variant is dan ook als uitgangs-
punt gekozen voor dit masterplan. en is door partijen tevens ingebracht 
in de eerste inspraakronde van de verkorte mer-tracé proceduren voor 
de verdubbeling van de N33. Bij de uitwerking van het ontwerp voor het 
knooppunt zal aandacht moeten worden besteed aan de leesbaarheid van 
de weg voor de weggebruiker.

4.2. Zuidelijke aansluiting op de A28

Een zuidelijke aansluiting op de A28 is om meerdere redenen gewenst. 
Allereerst is de aansluting nodig om een goede bereikbaarheid en daar-
mee een positieve exploitatie van het nieuwe bedrijventerrein Assen-Zuid 
te realiseren. Een zuidelijke aansluiting is eveneens gewenst met het oog 
op een goede ontsluiting van het TT-terein en de toeristisch recreatieve 
westrand.

Ligging 
De zuidelijke aansluiting op de A28 zal gerealiseerd worden tussen de 
knoop A28/N33 en viaduct ‘Oude Tol’. De exacte plek van deze aanslui-
ting wordt bijna dwingend bepaald door de volgende aspecten:
• locatie ten opzichte van de weefvakken (gecombineerde in- en  
 uitvoegstroken) van het knooppunt A28/N33
• locatie ten opzichte van het bestaande viaduct ‘Oude Tol’
• de impact op het EOT-terrein van het Ministerie van Defensie
• de ligging ten opzichte van het nieuw te ontwikkelen bedrijven 
 terrein

Op de integrale gebiedsontwikkelingskaart (figuur 7) is de beoogde lig-
ging van de nieuw aansluiting goed af te lezen. Het betreft een aanslui-
ting, met op en afritten in de vorm van een ruitje, een zogeheten ‘Haar-
lemmermeer’.

masterplan Assen-Zuid     25



masterplan Assen-Zuid     26

Figuur 16 : Mogelijke hoogwaardige OV-AS (OHOV) richting Groningen



Ontsluiting TT-terrein 
Met de aanleg van de zuidelijke aansluiting bij het viaduct ‘Oude Tol’ ont-
staat op termijn een nieuwe ontsluiting van het TT-gebied. De verkeers-
afwikkeling op de grote parkeerterreinen in de voormalige noordlus van 
het TT-terrein (7.000 parkeerplaatsen) wordt daarmee sterk verbeterd. 
Voor de ontsluiting van het TT-terrein via de nieuwe aansluiting zijn 
verschillende varianten denkbaar. Aspecten die bij de afweging een rol 
spelen zijn: 
• de impact op het EOT van het Ministerie van Defensie
• de toegang naar het TT-circuit en TT-world

Het handhaven van het bestaande viaduct ‘Oude Tol’ is aanbevelens-
waardig ten behoeve van langzaam (toeristisch-recreatief) verkeer. Het 
viaduct wordt tevens gebruikt als VIP-route bij grote evenementen op het 
TT-circuit. De breedte van het viaduct ‘Oude Tol’ laat niet toe dat er aan 
weerszijden van de A28 extra weefvakken worden aangelegd ten behoeve 
van de nieuwe zuidelijke aansluiting. Het viaduct ‘knijpt’ de nieuwe 
Haarlemmermeer als het ware in noordelijke richting. 

4.3. Hoogwaardig OV-knooppunt 

 Nieuw station Assen-Zuid

Als uitwerking  van de Nota Mobiliteit heeft het Nationaal Stedelijk 
Netwerk (NSN) Groningen-Assen in de regio Groningen-Assen een 
netwerkanalyse uitgevoerd. Deze analyse ondersteunt de verwachting dat 
er voldoende nieuwe opstappers te verwachten zijn voor een positieve 
exploitatie van een nieuw station Assen-Zuid. Dit nieuwe station krijgt 
een belangrijke plek in het Kolibri-concept van het NSN.

Een nieuw station Assen-Zuid geeft een belangrijke impuls aan de 
gebiedsontwikkeling Assen-Zuid. Het station biedt daarnaast mogelijkhe-
den om een hoogwaardig openbaar vervoer knooppunt direct aan de N33 
te realiseren. Door goede uitwisselingsmogelijkheden tussen de trein, 
bus, auto en fiets ontstaat een transferium dat zowel de interne bereik-
baarheid van het Nationaal Stedelijk Netwerk Groningen-Assen verbetert 
als aansluit op nationale verbindingen.  

OV-knooppunt, HOV-verbinding Groningen-Assen
Een OV-knooppunt Assen-Zuid met trein- en busaansluitingen vormt als 
de zuidelijke poort van het Nationaal Stedelijk Netwerk een belangrijke 
basis in het Kolibri concept. Het biedt mogelijkheden een hoogwaar-
dig systeem van openbaar vervoer te realiseren. Naast de rechtstreekse 
verbinding met de trein ligt hier ook het beginpunt van een hoogwaar-
dige busverbinding via de nieuwe parallelstructuur langs de A28 door 
de westelijke stadsrand van Assen naar Groningen. Deze nieuwe snelle 
busverbinding loopt dan via het TT-circuit en Kloosterveen via bijvoor-
beeld Groningen Airport Eelde en het Martiniziekenhuis naar Groningen 
CS en/of Zernike. De figuren 16 en 17 illustreren dit.

Door de directe situering aan en ontsluiting op de N33 is de voeding van 
het OV knooppunt vanuit de richting Gieten (oost-Drenthe) en Oost-Gro-
ningen optimaal. Het biedt over- en opstapmogelijkheden in de rich-
ting Groningen en in zuidelijke richting. Goede bereikbaarheid van de 
parkeervoorzieningen is daarbij een vereiste. Een nieuw hoogwaardig OV 
knooppunt is een belangrijke drager van het integrale ontsluitingsprofiel 
van Assen-Zuid.

Station Assen-Zuid
Uit de door het NSN Groningen-Assen uitgevoerde netwerkanalyse blijkt 
dat het beoogde station Assen-Zuid realistisch is en een belangrijke 
functie zal krijgen voor het oostelijk deel van Groningen en Drenthe, het 
geplande bedrijventerrein, de ontwikkeling van het TT-circuit en voor de 
verbinding van de Asser westrand in het Noordelijk Stedelijk Netwerk 

Groningen-Assen. Het aantal te verwachten nieuwe opstappers bedraagt 
circa 1300 per etmaal. Bij de berekening van het aantal opstappers zijn 
bezoekers van jaarlijkse evenementen buiten beschouwing gelaten. Het 
aantal van 1300 nieuwe opstappers ligt (ruim) boven de norm van 1000 
nieuwe opstappers die door het Ministerie van V&W worden gehanteerd 
voor de bouw van een nieuw station. Om meer zekerheid te krijgen over 
de haalbaarheid van een nieuw station zal nog aanvullend onderzoek 
worden gedaan.
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Figuur 17: OV-knooppunt, HOV verbinding oost-Drenthe/oost Groningen
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Figuur 19:  Variant 1, complete Haarlemmermeer ten oosten van het spoor

Figuur 20: Variant 2, halve Haarlemmermeer ten oosten van het spoor Figuur 21: Variant 3, ontsluiting geheel ten westen van het spoor

Figuur 18: Aansluiting Station 



4.4. Aansluiting station/OV knooppunt op N33

Een goede ontsluiting en bereikbaarheid van het stationsgebied richting/
vanaf de N33 is een voorwaarde voor het goed functioneren van Assen-
Zuid als OV-knoopunt. Een slechte bereikbaarheid kost opstappers en 
brengt daarmee de exploitatie van het station in gevaar. Bij de verkenning 
van de opties voor de ontsluiting van het stationsgebied zijn de volgende 
drie varianten verkend:
1. een complete Haarlemmermeer* ten oosten van het spoor
2. een ‘halve’ Haarlemmermeer ten oosten van het spoor
3. een ontsluiting geheel ten westen van het spoor
 
Variant 1   Complete Haarlemmermeer ten oosten van het spoor
Met een `complete` Haarlemmermeer ten oosten van het bestaande 
spoor wordt voorzien in een optimale ontsluiting van het station en de 
stationsomgeving. In deze variant is het mogelijk om de parkeerruimte 
in de oksel van de ontsluiting aan de oostzijde te situeren. Het station is 
bereikbaar via een tunnel onder het spoor. Met deze volledige Haarlem-
mermeer schuift het stedelijk gebied in oostelijke richting op tot aan de 
rand van het gevoelige stroomgebied van de Drentse Aa. De mate van 
waarin dit gebeurt,  is afhankelijk zijn van het definitief te bepalen tracé 
en keuzes rond het station. In figuur 19 is deze optie verbeeld.

Variant 2  Halve Haarlemmermeer ten oosten van het spoor
In de optie van een ‘halve’ Haarlemmermeer wordt de ‘indringing’ in het 
gebied ten oosten van het spoor aanmerkelijk teruggebracht. Het nadeel 
van deze optie is de mindere kwaliteit van de ontsluiting naar de west-
zijde van Assen. Door het niet kunnen benutten van de ruimte achter 
het station is er sprake van kwaliteitsverlies in functionaliteit en beeld-
kwaliteit van het station en het stationsgebied. In figuur 20 is deze optie 
verbeeld.

Variant 3 Ontsluiting geheel ten westen van het spoor
Een ontsluiting geheel ten westen van het spoor in combinatie met de 
‘fly-over’-variant is complex als gevolg van de technische eisen aan lengte 
van weefvakken en boogstralen. Ontsluiting geheel ten westen van het 
spoor is wel goed mogelijk in combinatie met de ‘lus’- variant. Tegenover 
de beperking aan ‘indringing’ in het landelijke gebied, staat de ‘indrin-
ging’ van de ‘lus’ in de toeristisch-recreatieve zone aan de westzijde. Een 
ander nadeel is de noodzakelijke herstructurering van bestaande ge-
bouwen en terreinen op Schepersmaten, het bedrijventerrein direct ten 
noorden van de N33. In figuur 21 hiernaast is deze optie verbeeld.

Een definitieve keuze voor één van de drie opties is op dit moment 
niet mogelijk. Eerst moeten de uitkomsten van verder onderzoek naar 
de haalbaarheid van een nieuw station Assen-Zuid worden afgewacht. 
Daarom is het gebied rondom het station als gebied voor verdere uitwer-
king in het kaartbeeld van het masterplan opgenomen. Eén en ander 
zoals weergegeven in figuur 18.

Aspecten die bij het verdere ontwerp en afweging een rol spelen zijn: 
• de locatie ten opzichte van bestaande spoorviaduct
• de impact op het aangrenzende waardevolle ecologisch gebied
• ontsluiting en ligging station t.o.v. bestaande bedrijven
• ontsluiting en ligging station t.o.v. nieuwe bedrijven
• ontsluiting en ligging station t.o.v. TT - gebied

masterplan Assen-Zuid     29

* een “haarlemmermeer”  is een klassieke op- en afritconstructie in de vorm van een 
wybertje, voor het eerst toegepast in de gemeente Haarlemmermeer
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Figuur 22: Nieuwe viaduct over de A28
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4.5 Nieuw viaduct over de A28
 
Een voorwaarde voor de realisatie van een hoogwaardige OV-busverbin-
ding tussen Groningen en Assen is de aanleg van een nieuw viaduct over 
de A28 (zie figuur 22). Het viaduct wordt overigens niet alleen gebruikt 
door de bus, maar ook door het overige verkeer, waaronder fietsers en 
voetgangers. Tevens is het viaduct van belang voor reizigers die vanaf 
station Assen-Zuid het TT-circuit en/of TT-world willen bezoeken. 

Het nieuwe viaduct vervult daarnaast een belangrijke functie als zuide-
lijke toegang tot het TT-circuit. Het verkeer met bestemming TT-circuit  
dat via de nieuwe zuidelijke aansluiting (Assen-Zuid) op de A28 arriveert 
- wordt via het nieuwe viaduct over de A28 naar het TT-terrein gebracht. 
Het grote voordeel van deze verkeersafwikkeling is dat er geen openbare 
weg wordt aangelegd door het oefenterrein van Defensie (EOT-terrein).

De ligging van het viaduct over de A28 wordt dwingend bepaald door de 
verhoogde ligging van de (fly-over van de) toekomstige knoop A28-N33. 
In het masterplan is de nieuwe viaduct direct ten zuiden van de fly-over 
gesitueerd. Evenals de fly-over is het nieuwe viaduct een beeldbepalend 
element in de ontwikkeling van Assen-Zuid. Het viaduct moet qua vorm-
geving de poortfunctie markeren die Assen-Zuid vervult in het Nationaal 
Stedelijk Netwerk Groningen-Assen.



Globale planning gebiedsontwikkeling Assen-Zuid
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Het masterplan Assen–Zuid bevat het globale stedenbouwkundig ont-
werp voor de gebiedontwikkeling van Assen-Zuid en de daarbij beho-
rende infrastructuur. Dit hoofdstuk geeft u een globaal overzicht van de 
financiering en fasering van dit ambitieuze masterplan. De gebiedsont-
wikkeling Assen-Zuid is uitgewerkt in twee deelgebieden, respectieve-
lijk aan de oost- en aan de westzijde van de A28. Aan de oostzijde van 
de A28 ligt de nadruk op de ontwikkeling van een hoogwaardig OV-
knooppunt in combinatie met de aanleg van een nieuw bedrijventerrein 
Assen-Zuid. Het gebied ten westen van de A28 wordt ontwikkeld tot een 
toeristisch recreatieve zone van nationale en internationale betekenis. 

5.1 Financiering 

Gemeente Assen en Provincie Drenthe gaan ervan uit dat voor uitvoe-
ring van het masterplan Assen–Zuid een investering nodig is van 
€ 160 miljoen. Een deel van dit bedrag (€ 72 miljoen) kan worden gefi-
nancierd vanuit grondopbrengsten. 

Bedrag in miljoen euro´s 

Totaal investeringsvolume Assen-Zuid    160
Grondopbrengsten        72  

Tekort op startdatum              88

Wanneer van de totale investeringssom de grondopbrengsten worden 
afgetrokken, is er op startdatum nog een tekort van € 88 miljoen. 
Om dekking te vinden voor dit tekort is inmiddels overleg gestart met 
gemeente, provincie, Rijk en Europa. Provincie Drenthe en Gemeente 
Assen overwegen een bedrag van € 20 miljoen te reserveren in hun 
Meerjaren Investeringsprogramma. Het Nationaal Stedelijk Netwerk 
Groningen-Assen heeft inmiddels € 12 miljoen gereserveerd. Voor het 
resterende bedrag wordt een beroep gedaan op het Rijk (€ 40 miljoen ) 
en Europa (€ 7 miljoen). Alsdan resteert nog een tekort van € 9 miljoen 
dat in de uitwerking van de volgende planfasen moet worden wegge-
werkt.

5.2 Fasering

In onderstaand overzicht ziet u een globale planning voor de planvor-
ming en uitvoering van de verschillende onderdelen van het masterplan 
Assen-Zuid. In de planning wordt ervan uitgegaan dat de planvorming 
voor de meeste infrastructurele werken in 2010 is afgerond, zodat in 
2011 de uitvoering kan beginnen. De verwachting is dat het masterplan 
in 2014 grotendeels is uitgevoerd. Bepalend in de gehele planning is de 
verdubbeling van de N33. Naar verwachting is deze verdubbeling klaar 
in 2013, maar er wordt nog gezocht naar mogelijkheden tot versnelling 
waarmee circa 1 jaar tijdwinst kan worden geboekt.

5 Financiering & planning
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