
OP DE HOOGTE BLIJVEN? 

www.almere.nl/grotevaartweg 
 : werkaandeweg
 : @werkaandedreven

Voor urgente zaken in verband 
met veiligheid kunt u altijd bellen 
naar 14 036. Dit telefoonnummer 
is 24/7 bereikbaar.  

Werkzaamheden 
Grote Vaartweg   
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www.almere.nl/grotevaartweg

Door de hoge bermen blijft er 
regenwater op het wegdek staan. 
Dit heeft een negatieve invloed op 
de levensduur van het asfalt en de 
sterkte van de fundering. Ook de 
weers omstandigheden (langdurige 
droogte, hitte en vorst) hebben ge
zorgd voor (versnelde) verslechtering 
van het wegdek. 

Wanneer zijn de 
werkzaamheden? 

De werkzaamheden aan de Grote 
Vaartweg zijn van maandag 14 sep
tember tot half oktober.

Wat gaan we doen?
We vervangen de tussenlaag en de 
deklaag van het asfalt en waar nodig 
repareren we scheuren. Ook verlagen 
we de bermen, zodat er geen water 
meer op het asfalt blijft liggen. Verder 
herstellen we de verzakking en scheu
ren in het asfalt van de opstelvakken 
bij de verkeerslichten Bolderweg en 
Buitenring.  

De gemeente Almere gaat het asfalt van de Grote Vaartweg vervangen. 
Het is aan groot onderhoud toe. De asfaltdeklaag vertoont zware 
slijtage (scheur- en spoorvorming variërend van matig tot ernstig) als 
gevolg van ouderdom en het steeds intensiever wordende wegverkeer.



Bereikbaarheid 
bedrijven 
De Vaart 

Vragenlijst en opmerkingen

Fasen 
De werkzaamheden bestaat uit twee 
fasen. Overdag worden met een 
enkelbaans afzetting de kolken en 
banden op hoogte gesteld. Gedurende 
nachtelijke halve rijbaan afzettingen 
wordt het asfalt opgebroken en de 
fundering frezen we door om daarna 
het nieuwe asfalt goed te laten hechten. 
Gedurende de nachtelijke werkzaam
heden asfalteren we de deklaag, 
brengen we de belijning aan en worden 
de lussen voor de verkeerslichten in het 
asfalt geslepen.  

Uw bedrijf is gevestigd op het 
bedrijven terrein De Vaart en blijft te 
allen tijde bereikbaar tijdens de werk
zaam heden. Gedurende de twee fasen 
waarin de werkzaamheden worden 
uitgevoerd, nemen we verkeers 
maatregelen. Wij hopen dat de 
omleidingen zo min mogelijk hinder 
opleveren voor uw bedrijf.  

Tijdens de werkzaamheden nemen wij 
maatregelen om de bereikbaarheid te 
borgen. Wij willen vooraf inventarise
ren of deze maatregelen ook passend 
zijn voor uw bedrijfsvoering. Wij willen 
u vragen de online vragenlijst over de 
praktische informatie van uw bedrijfs
voering en uw eventuele opmerkingen 

in te vullen. De vragenlijst vindt u op 
www.almere.nl/bedrijvengrotevaartweg. 
Dan kunnen we bekijken hoe en of wij 
ook met uw bedrijfsvoering rekening 
kunnen houden. In deze vragenlijst 
kunt ook aangeven of u het prettig 
vindt om nog met ons in contact te 
komen.  



Vanaf de rotonde bij de Pontonweg tot 
aan de rotonde van de Oostvaarders
dijk is afgesloten tijdens de eerste fase. 
Het verkeer wordt omgeleid met de 
bekende gele borden. 

Tijdens deze fase is de Grote Vaartweg 
afgesloten vanaf de rotonde Hefbrug
weg tot aan de verkeerslichten van de 
Buitenring. Ook hier wordt het verkeer 
omgeleid via de bekende gele borden. 

Fase 1
van maandag 14 september tot 
en met vrijdag 2 oktober 

Fase 2
van maandag 5 oktober tot 
half oktober 

 Fase 2

 Fase 1

Omleiding fase 1  
De Grote Vaartweg is nu tussen de dijk 
en de rotonde Pontonweg afgesloten. 
Het verkeer vanuit Lelystad wordt 
vanaf de kruising Visarenddreef/
Houtribweg opgevangen. De route 
vanuit Lelystad richting Almere wordt 
ook aangeven vanaf de Visarenddreef, 
Westerdreef en Larserdreef (Lelystad). 
Het verkeer richting Lelystad en/of 
Almere wordt geadviseerd de Buiten
ring te nemen. 

Omleiding fase 2 
Het verkeer rijdt tijdens de tweede fase 
vanaf de Grote Vaartweg onderlangs 
via de Hefbrugweg, Vlotbrugweg, 
Rolbrugweg en Draaibrugweg de 
Grote Vaartweg weer op. Overdag is er 
één rijstrook afgesloten waarbij het 
doorgaande verkeer over de andere 
rijstrook doorgang kan vinden.
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Bezorgklachten
Heeft u klachten over de bezorging 
van deze nieuwsbrief? Geeft u dit dan 
door aan de gemeente Almere via 
info@almere.nl.

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief 
kunnen geen rechten worden ontleend.

Werkzaamheden 
’s nachts tijdens fase 2  

LET OP! 
De twee rijbanen rechtsaf vanaf 
De Vaart, de Buitenring op richting 
Amsterdam zijn dicht gedurende de 
volgende nachten: van  
maandag 5 op dinsdag 6 oktober, 
maandag 12 op dinsdag 13 oktober, 
dinsdag 13 op woensdag 14 oktober en 
woensdag 14 op donderdag 15 oktober.

Bedrijventerreinen blijven bereikbaar 
via de Hefbrugweg en de Draaibrug
weg.


