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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.

OP DE HOOGTE BLIJVEN? 

Website: 
www.almere.nl/polderdreef 
Facebook: @werkaandedreven
Twitter: @werkaandedreven

Voor urgente zaken in het kader 
van veiligheid kunt u altijd bellen 
naar 14 036. 

Werkzaamheden 
Polderdreef 

INFORMATIEAVOND

Fase 3 A 

9 t/m 20 september

Bouwmeesterbuurt en Molenbuurt 
zijn via de gebruikelijke wegen 
bereikbaar, alleen vanaf de rotonde 
Torontoweg richting Buitenring is 
geen verkeer mogelijk. 

Fase 3 B 

23 september t/m 4 oktober

Verkeer kan vanaf rotonde E.F. van 
de Banweg alleen richting Doe-
mere. Geen verkeer mogelijk vanaf 
Doemere richting Buitenring. 
Bouwmeesterbuurt bereikbaar 
vanaf Buitenring via gebruikelijke 
wegen, vanaf Doemere via Sport-
laan. Molenbuurt is bereikbaar via 
rotonde E.F. van de Banweg en 
Staalstraat/Torontoweg. 
School en sporthal alleen bereik-
baar vanaf Buitenring, vertrekkend 
verkeer moet richting Doemere. 

Fase 3 C 

2 t/m 3 oktober 

(werkzaamheden ’s nachts)

Verkeer kan tot rotonde E.F. van de 
Banweg rijden richting school/sporthal, 
bereikbaar door verkeersregelaars. 
Bouwmeesterbuurt bereikbaar vanaf 
Buitenring via gebruikelijke wegen, 
vanaf Doemere via Sportlaan. School 
en sporthal alleen bereikbaar vanaf 
Buitenring; verkeer wordt ter plaatse 
geregeld door verkeersregelaars. 
Molenbuurt vanaf Doemere bereikbaar 
via Torontoweg en Staalstraat.
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Van half juli tot en met oktober 
2019 worden er werkzaamheden 
uitgevoerd aan de Polderdreef 
tussen de Buitenring en de 
Torontobrug. De dreef krijgt 
nieuw asfalt en de rotonde 
Polderdreef-Splijtbakweg-
Bouwmeesterweg wordt opnieuw 
ingericht. 

Waarom opnieuw asfalteren? 
In 2017 is het zuidelijke deel van de 
Polderdreef opnieuw geasfalteerd. 
Nu is het noordelijke deel van de 
Polderdreef toe aan groot onderhoud 
vanwege scheuren en verzakkingen 
in het asfalt. Vanaf het kruispunt met 
de Buitenring tot aan de Toronto-
brug wordt het asfalt vernieuwd. De 
rotonde Polderdreef-Splijtbakweg-
Bouwmeesterweg functioneert niet 
goed. Deze rotonde wordt omge-
bouwd tot een rotonde met geschei-
den rijbanen zodat het verkeer beter 
doorstroomt. 

Wat gaat er precies gebeuren? 
De Polderdreef wordt opnieuw ge-
asfalteerd. De rotonde Polderdreef-
Splijtbakweg-Bouwmeesterweg 
krijgt een verhoogde rijbaanschei-
ding. Tijdens de werkzaamheden zijn 
één of meerdere weghelften afgeslo-
ten. 

Vanaf half juli beginnen de werk-
zaamheden aan het kruispunt Bui-
tenring tot aan de rotonde Molen-
weg - E.F. van den Banweg. Deze 
fase valt in de schoolvakantie; dat is 
gunstig voor de bereikbaarheid van 
bedrijventerrein Poldervlak en de 
gehele doorstroming van het verkeer 
in Almere Buiten. 
 

Dinsdag 11 juni van 19.00 tot 
21.00 uur
Zorgcentrum Buitenhaeghe/Leger 
des Heils, Atheneplantsoen 1
Almere

Wij nodigen u uit om op de 
informatieavond te komen. 
U kunt hier vragen stellen over 
de werkzaamheden aan de 
Polderdreef. U loopt binnen 
wanneer het u schikt!  



Bereikbaarheid en omleidingen 

Fase 1 A 

13 t/m 21 juli 
 
Let op! Verkeer tussen de Buitenring en 
rotonde Molenweg kan alleen vanaf de 
Buitenring richting Doemere rijden. 
Verkeer tussen Molenweg en Doemere 
kan in twee richtingen rijden. 

Fase 1 B 

21 t/m 28 juli  

Let op! Verkeer tussen de Buitenring 
en rotonde Molenweg kan alleen vanaf 
de Buitenring richting Doemere rijden. 
Verkeer tussen Poldermolenweg en 
Doemere kan in twee richitingen 
rijden. Bouwmeesterbuurt is bereik-
baar via rotonde Molenweg en via de 
Sportlaan. Molenbuurt is bereikbaar 
via rotonde Molenweg en kruising 
Papiermolenweg of via Torontoweg/
Staalstraat. 

Fase 1 C

Let op! Verkeer vanaf Buitenring
richting Doemere is gestremd.
Bouwmeesterbuurt is bereikbaar via
rotonde Molenweg en via de Sport-
laan.
Molenbuurt is bereikbaar via
rotonde Molenweg en kruising
Papiermolenweg of via Torontoweg/
Staalstraat.

Fase 2 A

28 juli t/m 19 augustus

Rotonde Polderdreef/Splijtbakweg 
bereikbaar. Verkeer van en naar 
Bouwmeesterbuurt rijdt via rotonde 
Polderdreef/Splijtbakweg en via 
rotonde Sportlaan/Torontoweg. 
Molenbuurt is bereikbaar via 
bedrijventerrein Poldervlak (Poort-
molenstraat) Papiermolenweg of via 
Torontoweg/Staalstraat. 

Fase 2 B 

19 augustus t/m 
4 september 

Rotonde Polderdreef/Splijtbakweg 
bereikbaar. Verkeer van en naar 
Bouwmeesterbuurt rijdt via rotonde 
Polderdreef/Splijtbakweg en via 
rotonde Sportlaan/Torontoweg. 
Molenbuurt is bereikbaar via 
bedrijventerrein Poldervlak (Poort-
molenstraat) Papiermolenweg of via 
Torontoweg/Staalstraat. 

Fase 2 C 

3 t/m 5 september

Rotonde Polderdreef/Splijtbakweg 
bereikbaar. Verkeer van en naar 
Bouwmeesterbuurt rijdt via Polder-
dreef/Splijtbakweg en via rotonde 
Sportlaan/Torontoweg. Molenbuurt 
is bereikbaar via bedrijventerrein 
Poldervlak (Poortmolenstraat) 
Papiermolenweg of via Torontoweg/
Staalstraat. 

BEREIKBAARHEID 

Bedrijven op Poldervlak
De bedrijven of instellingen die 
gevestigd zijn op bedrijventerrein 
Poldervlak blijven bereikbaar tijdens 
de werkzaamheden van het ombou-
wen van de rotonde Splijtbakweg. 
Deze eerste fase van het werk wordt 
uitgevoerd in twee weken: van half tot 
eind juli 2019. Gedurende deze twee 
weken wordt een deel van de busbaan 
tijdelijk opengesteld voor overig 
verkeer (zie kaarten fase 1a, 1b en 
1c).  Vanaf de Grote Vaartweg-Bol-
derweg-busbaan komt het verkeer op 
de Splijtbakweg. Via een tijdelijke 
doorsteek van de Zandzuigerstraat 
naar Polderdreef kan het verkeer 
terug naar de Buitenring.

Data per fase

Fase 1  -  zaterdag 13 juli t/m 
                 zondag 28 juli 
Fase 2  -  zondag 28 juli t/m 
                 donderdag 5 september  
Fase 3  -  maandag 9 september t/m                     
                 vrijdag 4 oktober 

Spreekuur tijdens 
werkzaamheden 

Tijdens de werkzaamheden is er 
van juli tot september wekelijks op 
woensdag van 13.00 tot 14.00  uur 
een inloopspreekuur in de keet bij de 
werkzaamheden. De keet is geves-
tigd op de kruising Polderdreef-
Bouwmeesterweg. Van september tot 
en met oktober is de keet gevestigd 
bij de kruising van het Oostvaarders 
College. 

Eventuele wijzigingen 
Wanneer er eventueel wijzigingen 
zijn in de planning van de werk-
zaamheden maken wij dat bekend 
op almere.nl/polderdreef en op 
Facebookpagina 
@werkaandedreven. 

Heeft u een vraag of opmerking 
over de werkzaamheden? 
Stel deze dan via 
www.almere.nl/contactformulier. 


