Vraag en antwoord

Publieksdagen
Velsertunnel

Wanneer zijn de publieksdagen in de Velsertunnel?
De publieksdagen vinden plaats op zaterdag 7 en
zondag 8 januari 2017.
Waar kan ik me aanmelden voor de publieksdagen?
Aanmelden kan via www.rws.nl/velsertunnel.
Kan ik met meer dan 5 mensen komen?
Ja, dat kan. Het maximale aantal personen per inschrijving is 5.
Wilt u met meer mensen komen, dan kunt u extra tickets aan
vragen. Dat doet u op dezelfde manier als dat u de eerste 5 tickets
heeft aangevraagd.
Waarom kan ik maximaal 5 personen in een keer inschrijven?
U kunt een keuze maken voor een ticket met of zonder parkeerplek
(in verband met beperkte parkeergelegenheid). Daarom is het
maximale aantal personen per inschrijving 5 personen.
Waarom moet ik kiezen voor een bepaald tijdstip waarop
ik arriveer?
U schrijft zich altijd in voor een dag en tijdstip. Dit is nodig om het
aantal bezoekers over de dag te verdelen, zodat zo veel mogelijk
mensen de tunnel kunnen bekijken. Mocht u na inschrijving
toch op een andere tijd willen komen, stuur dan een email naar
publieksdagenvelsertunnel@congresbureau.nl.
Krijg ik een bevestiging van mijn registratie?
Ja. U krijgt direct na inschrijving een bevestiging per e-mail.

Krijg ik een toegangsbewijs?
Ja. Ongeveer één week voor het evenement ontvangt u uw ticket(s)
via e-mail. Dit ticket toont u bij de entree van de parkeerplaats en de
entree van het evenemententerrein.
Is het nodig om de e-ticket(s) te printen?
U kunt de entreemedewerker een geprint e-ticket laten zien of het
ticket tonen op uw mobiele telefoon.
Ik wil mijn registratie annuleren, kan dat?
Ja. Stuur dan een e-mail naar
publieksdagenvelsertunnel@congresbureau.nl.
Hoe kan ik de Velsertunnel bereiken?
U kunt het terrein alleen vanaf de noordkant bereiken. De ingang
van het terrein is bij de Fietscrossbaan (Wijkeroogstraat 168,
Velsen-Noord). Parkeren kan alleen bij de Emplacementsweg in
Beverwijk. Vanwege de beperkte parkeercapaciteit roepen we
iedereen op om met de bus/trein/fiets te komen.
Fiets
U kunt het terrein zeer gemakkelijk met de fiets bereiken. Speciaal
voor de publieksdagen varen er op beide dagen overdag twee
ponten tussen Velsen-Noord en -Zuid. Dicht bij de ingang is voor
de gelegenheid een fietsenstalling gemaakt. Daar is ruim voldoende
plek. Kom daarom als het kan op de fiets.
Openbaar vervoer
Vanaf station Beverwijk volgt u de gele verwijsborden ‘Publieksdagen
Velsertunnel’. De ingang van het terrein is vanaf het station ongeveer
10 minuten lopen.

Auto
Het evenemententerrein is met de auto alleen vanaf de noordkant
van de tunnel te bereiken. Vanwege de beperkte parkeermogelijk
heden roepen we iedereen op met bus/trein/fiets te komen.
Er varen die dagen twee ponten tussen Velsen en Beverwijk
Komt u toch met de auto, dan hebben we beperkte parkeergelegen
heid beschikbaar. U kunt alleen parkeren als u bij registratie heeft
aangegeven met de auto te komen. Zonder ticket met parkeerplek
krijgt u geen toegang tot het parkeerterrein.

Vinden er rondleidingen plaats?
Er vinden geen georganiseerde rondleidingen plaats, u kunt vrij
rondlopen in en rondom de tunnel. Medewerkers van Rijkswaterstaat
en combinatie Hyacint zijn aanwezig om meer te vertellen over
specifieke onderdelen van de tunnel.

Adres:
Emplacementsweg
1948 Beverwijk

Is het evenement toegankelijk voor minder validen?
Ja. De publieksdagen zijn toegankelijk voor minder validen.
Rolstoelen en scootmobiels zijn toegestaan. Houd wel rekening met
de route door de tunnel. De route van het parkeerterrein door de
tunnel beslaat zo’n 3,5 km. Daarnaast heeft de tunnel een helling
baan van 3,5%. Bij de hellingbaan wordt u daar uiteraard nog op
gewezen door vrijwilligers.

Vanwege de renovatie van de Velsertunnel is doorgaand verkeer via
de A22 niet mogelijk. Als u vanaf de A9 komt houdt u de gele borden
‘Beverwijk’ aan. Op de A22 neemt u afrit Beverwijk. Volg daarna de
gele borden ‘Publieksdagen Velsertunnel’ naar het parkeerterrein.
Het parkeerterrein ligt vlakbij station Beverwijk. Op het parkeerter
rein kunt u alleen tijdens het bezoek aan het evenement parkeren.

Ik ben slecht ter been, kan ik toch naar de
publieksdagen komen?
Uiteraard bent u van harte welkom. De route van het parkeerterrein
door de tunnel beslaat zo’n 3,5 km, hou hier rekening mee. Daarnaast
heeft de tunnel een hellingbaan van 3,5%. Bij de hellingbaan wordt u
daar uiteraard nog op gewezen door vrijwilligers.

Waar kan ik parkeren?
We hebben beperkte parkeergelegenheid beschikbaar. U kunt alleen
parkeren als u bij registratie heeft aangegeven met de auto te komen.
Zonder ticket met parkeerplek krijgt u geen toegang tot het
parkeerterrein.

Is het evenement geschikt voor kinderen?
De publieksdagen zijn zeker geschikt voor kinderen.

Adres:
Emplacementsweg
1948 Beverwijk
Vanwege de renovatie van de Velsertunnel is doorgaand verkeer via
de A22 niet mogelijk. Als u vanaf de A9 komt houdt u de gele borden
‘Beverwijk’ aan. Op de A22 neemt u afrit Beverwijk. Volg daarna de
gele borden ‘Publieksdagen Velsertunnel’ naar het parkeerterrein.
Het parkeerterrein ligt vlakbij station Beverwijk. Op het parkeerter
rein kunt u alleen tijdens het bezoek aan het evenement parkeren.
Op het parkeerterrein kunt u alleen tijdens het bezoek aan het
evenement parkeren.

Wat is er wel/niet toegestaan in de tunnel?
Skateboards, skeelers, steps, fietsen en andere vormen van vervoer
zijn niet toegestaan in de tunnel. U kunt uw fiets stallen bij de ingang
van het evenemententerrein op de daarvoor aangegeven plaatsen.
Daarnaast is het niet mogelijk om uw hond mee te nemen naar de
publieksdagen.
Zijn er toiletten beschikbaar?
Ja. Op het terrein plaatsen we tijdelijke toiletfaciliteiten.
Moet ik rekening houden met speciale kleding?
Hou rekening met het weer op de dag van uw bezoek. De publieks
dagen vinden plaats in en rondom de Velsertunnel, dus voornamelijk
buiten. Trek makkelijke schoenen aan voor de wandeling.

Ik kom op de fiets, waar kan ik parkeren?
We hebben fietsenstallingen ingericht bij de entree van het evene
mententerrein ter hoogte van de fietscrossbaan (Wijkeroogstraat 168)
in Velsen-Noord.

Gaat het evenement altijd door?
Bij zeer slechte weersvoorspellingen en omstandigheden is het niet
veilig om het evenement door te laten gaan. Mochten de publieks
dagen niet doorgaan, dan brengen wij u hiervan per e-mail op de
hoogte.

Kan ik met openbaar vervoer naar het evenement?
Ja. Vanaf station Beverwijk is het ongeveer 10 minuten lopen naar
de ingang van het evenemententerrein. De looproute naar het
evenement staat aangegeven met tijdelijke bebording.

Is de hele tunnel open tijdens de publieksdagen?
Tijdens de publieksdagen is de westbuis van de tunnel geopend om
volledig door heen te wandelen. De oostbuis en tunnelgebouwen
zijn afgesloten voor publiek.

Kan ik ook vanaf de zuidkant (Velsen) het evenement bezoeken?
Nee, er is maar één ingang, die bevindt zich aan de noordkant van
de tunnel (Beverwijk). Dit in verband met parkeergelegenheid en de
veiligheid.

Is er eten en drinken op de publieksdagen?
Ja, u kunt op het evenemententerrein iets te eten en drinken kopen.
Staat uw vraag er niet bij, stel deze vraag via
publieksdagenvelsertunnel@congresbureau.nl.

