
OP DE HOOGTE BLIJVEN? 

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

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

Werkzaamheden 
Spectrumdreef  

Nieuwsbrief Juni 2020 

www.almere.nl/spectrumdreef

De Spectrumdreef wordt opnieuw 
geasfalteerd en hiervoor is het nodig 
dat de dreef in fasen wordt afgeslo-
ten. Tijdens de afsluitingen worden 
omleidingen aangegeven met de 
bekende gele borden. 

Wat gaan we doen?
Eerst verwijderen we  de oude as-
faltlaag. Daarna komt er een nieuwe 
laag asfalt op. We vernieuwen het 
asfalt om zo de kwaliteit van het weg-
dek en daarmee de veiligheid voor 
het verkeer te borgen. 

De werkzaamheden worden in 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. 

Eventuele wijzigingen 
Wilt u op de hoogte blijven van 
eventuele wijzigingen in de planning 
van de werkzaamheden? Kijk dan op 
almere.nl/spectrumdreef en op Face-
bookpagina @werkaandedreven.  

Van zaterdag 4 juli tot en met vrijdag 14 augustus 2020 voert de 
gemeente Almere werkzaamheden uit 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. 
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Omleidingen Almere 
• Verkeer dat vanaf Lelystad komt wordt omgeleid via de Buitenring. 
• Verkeer vanaf Amsterdam wordt vanaf de Hollandse Brug omgeleid via de Hogering richting de Polderdreef.
• Het verkeer vanaf Utrecht (A27) wordt ook omgeleid via de Buitenring.
• Almere Buiten is bereikbaar via de Bosranddreef, Polderdreef via de Koppeldreef en Weg van het Beeldverhaal.
• Almere Buiten is ook bereikbaar via de Buitenring en Weg van het Beeldverhaal.
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Tijdens fase 1 zijn de werkzaamheden 
vanaf de A6 tot en met de kruising 
Antillenweg/Pastelweg. Ook de 
rechterkant tot de kruising met de 
Hawaiiweg wordt meegenomen.
In deze fase wordt er een af- en toerit 
vanaf de A6 afgesloten. De Eilanden-
buurt en de Regenboogbuurt zijn 
bereikbaar via de adviesroute: Weg van 
het Beeldverhaal/Evenaar. In deze fase 
werken we ook in de weekenden. 

Door werkzaamheden aan de busbaan 
kunnen er geen werkzaamheden 
worden uitgevoerd van zaterdag 18 tot 
en met dinsdag 21 juli. 

Spectrumdreef

Regenboogbuurt

Eilandenbuurt

Atlasdreef

Bosranddreef

A6

A6

Evenaar

Evenaar

Hogering

Hogering

Buitenring

Buitenring

A6

A6

Fase 1
zaterdag 4 tot en met vrijdag 
17 juli  Fase 1
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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.

In de laatste fase (3) is de Spectrum-
dreef afgesloten vanaf de kruising 
Azorenweg/Terracottaweg tot en met 
de Evenaar. De Regenboogbuurt en de 
Eilandenbuurt zijn bereikbaar, met 
uitzondering van de kruising met de 
Azorenweg/Terracottaweg. 
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Fase 3
maandag 3 tot en met vrijdag 
14 augustus 

In fase 2 wordt gewerkt vanaf de 
kruising met de Hawaiiweg/Sepiaweg 
tot de kruising Azorenweg/Terracot-
taweg. Regenboogbuurt en Eilanden-
buurt weer bereikbaar vanaf de A6 en 
ook vanuit de omleidingsroutes zoals in 
fase 1 toegepast vanaf de Buitenhout-
sedreef. 

Fase 2
donderdag 23 tot en met 
vrijdag 31 juli 
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