
Q & A 

Werkzaamheden Spectrumdreef 

 

 

1.  Waarom deze werkzaamheden aan de Spectrumdreef? 

Het asfalt is in slechte staat, daarom krijgt de  dreef nieuw asfalt. De asfaltdeklaag vertoont 

slijtage. Dit is te zien aan de scheur- en spoorvorming. Dit komt door ouderdom, het steeds 

intensiever wordende wegverkeer en door het weer (droogte, hitte en vorst). Deze 

omstandigheden hebben gezorgd voor het verslechteren van het wegdek.  

 

Eerst verwijderen we de oude asfaltlaag. Daarna komt er een nieuwe laag asfalt op. We 

vernieuwen het asfalt om zo de kwaliteit van het wegdek en daarmee de veiligheid voor het 

verkeer te borgen.  

 

2.  Wat is de planning van de werkzaamheden?  

De werkzaamheden aan de dreef beginnen op zaterdag 4 juli en duren tot en met vrijdag 14 

augustus 2020. Tijdens de 1
e
 fase werken we in de weekenden ook. Om de hinder voor het 

verkeer te beperken worden de werkzaamheden uitgevoerd tijdens de vakantieperiode.  

 

3.  Wordt de Spectrumdreef afgesloten?  

De Spectrumdreef wordt in drie fasen afgesloten.  

 

4.  Worden de werkzaamheden uitgevoerd in fasen?  

Ja, de werkzaamheden worden drie fasen uitgevoerd. Zo beperken we de overlast voor de 

omliggende wijken. Het eerste deel begint aan de kant van de A6. De laatste fase eindigt bij de 

Evenaar. 

 

5.  Van wanneer tot wanneer zijn die fasen?  

De 1
e
 fase is van zaterdag 4 tot en met vrijdag 17 juli, fase 2 is van donderdag 23 tot en met 

vrijdag 31 juli en fase 3 is van maandag 3 tot en met vrijdag 14 augustus. Zie voor welke delen 

worden afgesloten www.almere.nl/spectrumdreef. 

 

6.  Waarom wordt er niet gewerkt van 18 tot en met 21 juli?  

Op die dagen zijn er stremmingen voor het verkeer op de Evenaar wegens werkzaamheden 

uitgevoerd aan de busbaan, waardoor het werk aan de Spectrumdreef even niet door kan gaan.   

 

7.  Hoe wordt de indeling van de Spectrumdreef? 

De indeling van de Spectrumdreef blijft het zelfde.  

 

8.  Worden er rotondes en verkeerslichten aangelegd?  

Op dit moment realiseren we geen nieuwe rotondes op de kruispunten met de Spectrumdreef. 

Met een rotonde op de kruispunten remmen we het verkeer consequent af. Goed voor de 

verkeersveiligheid; nadeel is dat een rotonde de doorstroming permanent verminderd. Het 

verminderen van de doorstroming is niet wenselijk, omdat wanneer het druk is op de Buitenring 

het verkeer ook vaak gebruik maakt van de Spectrumdreef. Hierdoor is het van belang dat de 

doorstroming op de Spectrumdreef niet minder wordt. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid van 

verkeerslichten.  

 

9.  Welke maatregelen bevorderen de verkeersveiligheid?  

Bij de voorbereiding van het groot onderhoud van de Spectrumdreef hebben we naar maatregelen 

gekeken om de verkeersveiligheid te verbeteren. Bij het groot onderhoud aan de Spectrumdreef 

versmallen we de kruispunten. Hiermee tillen we de aansluitende wegen vanuit de wijk op. 

Weggebruikers rijden dan wat vlakker richting het kruispunt. We verbeteren hiermee het zicht op 

de Spectrumdreef. Daarnaast nodigen de versmalde kruispunten uit tot minder hard rijden.  

 

 

 

 



10.  Wat gebeurt er met het huidige groen langs de dreef? 

Al het groen blijft. 

 

11.  Welke overlast kan ik als bewoner verwachten? 

U moet rekening houden met afsluiting van wegen, omleidingen en dus extra reistijd. We geven 

omleidingen aan met de bekende gele borden. Daarnaast kan er geluidsoverlast ontstaan tijdens 

de werkzaamheden. Vanwege omleidingen kan het in de wijken zelf drukker worden in enkele 

doorgaande woonstraten. 

 

12.  Hoe blijft de wijk bereikbaar? 

Alle wijken blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Niet alleen voor bewoners en bezoekers 

maar ook voor de hulpdiensten. Zie de kaarten met de omleidingsroutes op 

www.almere.nl/spectrumdreef. De omleidingsroutes worden aangegeven met de bekende gele 

borden.  

 

13.  Waarom wordt er niet alleen ‘s nacht gewerkt en overdag een (beperkte) 

beschikbaarheid van rijbanen/rijstroken van de Spectrumdreef? 

’s Nachts werken kan niet wegens uitvoeringstechnische reden. Het is overdag niet mogelijk het 

verkeer door of langs de opgebroken werkvakken te leiden. 

 

14.  Welke overlast kan ik als gebruiker van de dreef verwachten? 

Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen, minder rijstroken en omleidingen, dus 

extra reistijd. 

 

15.  Hoe informeert de gemeente bewoners en bedrijven? 

Met een papieren nieuwsbrief voorafgaand aan de werkzaamheden, artikelen in de krant, borden 

langs de weg en via social media zoals onze Facebookpagina @werkaandedreven. Bewoners, 

bedrijven en weggebruikers kunnen daar ook reageren en meldingen, klachten of tips geven.  

 

16.  Hoe gaat de gemeente om met klachten tijdens de uitvoering? 

Klachten kunnen via Facebook @werkaandedreven tijdens de werkzaamheden. Daarnaast zijn de 

‘gewone’ gemeentelijke kanalen natuurlijk beschikbaar zoals telefoon 14 036, of reageer via 

www.almere.nl/contactformulier of een melding via www.almere.nl/melding. 

 

17.  Wat kan ik doen als ik een vraag heb?  

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over de bereikbaarheid kunt u contact opnemen via het 

contactformulier op www.almere.nl/contactformulier. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 14 

036 (op werkdagen van 8.30-17.00 uur).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

http://www.almere.nl/spectrumdreef

