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Aan de slag
Havendreef
In 2015 is de doorstroming vanuit Almere Stad naar de A6 verbeterd door de 
rijstroken op de Stedendreef te verdubbelen. De aansluiting van de A6 op de 
Havendreef is voltooid en nu wordt het laatste gedeelte van de Havendreef 
opgeknapt. De Havendreef is namelijk toe aan asfaltonderhoud om zo de 
veiligheid van het verkeer te borgen. 

Heeft u een vraag of opmerking over 
het werk: 
www.almere.nl/contactformulier

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

Gemeente Almere
Telefoon 14 036
E-mail info@almere.nl
www.almere.nl/havendreef 

website: www.almere.nl/havendreef 
facebook: @werkaandedreven
twitter: @werkaandedreven

i
Wat gaan wij doen

Van maart tot en met juli 2019 wordt 
het gedeelte van de Havendreef tussen 
de Stedendreef en de op- en afrit van 
de A6 voorzien van een nieuwe asfalt 
laag. Bij de viaducten wordt de aan-
sluiting verbeterd. Ook komt er een 
nieuwe groeninrichting omdat veel van 
de destijds ingeplante beplantingen zijn 
verdwenen of er slecht en verwilderd uit 
zien. Er komt een mooie groene 
geluids wal met een variatie aan planten. 
De nieuwe inrichting houdt rekening 
met vogels, insecten (bijen) en de  
belevings waarde van de gebruikers van 
de Havendreef.

Bereikbaarheid 
Tijdens de werkzaamheden is om en 
om een rijhelft van de Havendreef 
dicht. Op één rijhelft zijn er twee 
stroken in beide richtingen. Een strook 
richting Almere Stad, en een strook 
richting de A6. Zie op de volgende 

pagina’s bij de faseringstekeningen per 
fase wat dit voor uw bereikbaarheid 
betekent. 

Literatuurwijk
Om de doorstroming op de Havendreef 
niet te veel te hinderen worden alle 
aansluitingen vanuit de Literatuurwijk 
naar de Havendreef afgesloten. Het 
in- en uitgaande verkeer wordt omgeleid 
naar de Hollandsedreef en de Hogering. 
Omleidingen worden in de wijk aange-
geven door de bekende gele borden.

Bedrijventerrein Gooisekant Oost  
en Annapark

Het in- en uitrijden van de Radioweg, 
Omroepweg en de Breskensweg (An-
napark) is slechts mogelijk in een 
richting. Het bedrijventerrein is bereik-
baar in de rijrichting A6 richting 
Almere Stad, en u kunt het bedrijven-
terrein verlaten in de rijrichting A6 
richting Almere Stad. 

almere.nl/havendreef   |   14 036

februari 2019Nieuwsbrief

Begin mei worden tijdelijk de gehele 
kruisingen afgesloten om ook hier het 
asfalt te vervangen.
Voorafgaand is een inventarisatie 
gemaakt bij alle bedrijven wanneer het 
afsluiten van de kruisingen het minst 
hinderlijk is. Want het afsluiten van een 
kruising betekent dat het aanliggende 
bedrijventerrein tijdelijk niet bereikbaar 
is. Uit de inventarisatie is gebleken dat 
nachtwerk het minste hinder geeft. Het 
asfaltonderhoud aan de kruisingen 
wordt daarom in de nacht uitgevoerd. 

Het verkeer de stad uit komende vanaf de Stedendreef en/of Hollandsedreef richting 
Havendreef/A6 wordt zoveel mogelijk omgeleid via de Hollandsedreef richting de 
Hogering. Het verkeer de stad uit komende vanaf de Waddendreef richting Haven-
dreef wordt zoveel mogelijk omgeleid via de Muziekdreef richting de Hogering. 

Beide toegangswegen vanaf de Havendreef richting Literatuurwijk (Elsschotweg en Dick Laanweg) zijn gedurende de gehele werkzaamheden afgesloten voor al het verkeer. 

In Literatuurwijk zelf wordt het bestemmingsverkeer (wijk in/uit) omgeleid via resp. 
Couperusweg, De Binderij,  Herman Gorterweg of Audioweg. Deze omleiding blijft 
gedurende het gehele werk in stand.

Ook de Televisieweg is vanaf de Havendreef gedurende het gehele werk afgesloten. 
Bestemmingsverkeer van/naar bedrijventerrein Gooisekant-West wordt omgeleid 
via de Hogering en Audioweg.

Bestemmingsverkeer richting de bedrijven Gooisekant-Oost vanaf de Stedendreef/
Hollandsedreef wordt omgeleid via Hollandsedreef-Hogering en A6.
Het verkeer dat het bedrijventerrein Gooisekant-Oost wil verlaten kan dit alleen 
maar via de Havendreef over de andere westelijke rijbaan en wordt vervolgens 
doorgestuurd richting Stedendreef/Hollandsedreef/Hogering.
Bestemmingsverkeer van/naar sportpark De Korver/Annapark wordt omgeleid via 
Breskensweg (noodweg) en de Omroepweg.

Op de hoogte 
blijven? 

Kom naar de informatieavond op 

Woensdag 27 FEBRUARI
van 18.00-20.00 uur in het Annapark 
te Almere. 

U kunt binnenlopen wanneer het u 
schikt! Meer informatie vindt u op 
de website.
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•	 Bestaande	situatie

Situatie na reconstructie

Situatie na reconstructie

Fase 1b
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Afsluiting

Open rijbaan

Rijrichting

Omschrijving:
Tijdens de tweede fase van het asfalt-
onderhoud is de rijbaan stad uit 
gesloten. De rijbaan stad in is open met 
één rijhelft in beide richtingen. De 
rijstromen blijven gelijk aan die van de 
eerste fase. De bedrijventerreinen zijn 

Waarom:
Na het opknappen van de Stedendreef, 
de bijbehorende bermen en geluids-
wallen is het nu de beurt aan het 
vervolgdeel: de Havendreef. De 
bermen en geluidswallen worden in 
zijn geheel opgeknapt. Waarom? Veel 
van de destijds ingeplante beplantin-
gen zijn verdwenen of zien er slecht en 
verwilderd uit. Het is tijd voor een 
nieuwe inrichting, dit wel met behoud 
van de nog mooie gezonde veelal wat 
grotere heesters. Dit alles om te komen 
tot een mooie groene geluidswal met 
een mooie variatie aan planten. De 
nieuwe inrichting houdt rekening met 
vogels, insecten (bijen) en de bele-
vingswaarde van de gebruikers van de 
Havendreef.

vanaf de rijrichting A6-Almere Stad te 
bereiken en te verlaten in de rijrichting 
van A6-Almere Stad. De in- en 
uitritten van Literatuurwijk zijn 
afgesloten. 

Wat: 
De nieuwe inrichting bestaat uit 
bloesems, bessen, herfstkleuren en er 
worden groenblijvende heesters 
toegevoegd. Om tot het geschetste 
eindresultaat te komen worden de 
bestaande heesters verwijderd. Nabij 
de Annatuinen wordt de nieuwe 
‘linde’(boom) structuur nog een 
stukje doorgetrokken tot de nog 
gezonde esdoorns (ingang Annatui-
nen). Hierdoor worden een aantal 
elzen vervangen.
Om een eenduidige beleving van de 
Havendreef te verkrijgen vervalt de 
haag in de middenberm conform de 
inrichting Stedendreef. Dit ook voor de 
overzichtelijkheid en openheid. Ter 
verfraaiing worden er narcissen en 
krokussen geplant. 

Omschrijving:
Tijdens deze fase is de rijbaan stad 
uit open met één rijhelft in beide 
richtingen. De kruisingen zijn 
gesloten waardoor het aanliggende 
bedrijventerrein en Literatuurwijk 
niet te bereiken zijn. Voorafgaand 

Omschrijving:
Tijdens de eerste fase van het 
asfaltonderhoud is de rijbaan stad 
in gesloten. De rijbaan stad uit is 
open met één rijhelft in beide 
richtingen. De bedrijventerreinen 

aan de afsluiting van het kruispunt 
worden de aanliggende bedrijven per 
brief ingelicht over hun bereikbaarheid.
Kruispunt Radioweg: Nacht/weekend
Kruispunt Omroepweg: Nacht/weekend 

zijn vanaf de rijrichting A6-Almere 
Stad te bereiken en te verlaten in de 
rijrichting A6-Almere Stad. 
De in- en uitritten van Literatuurwijk 
zijn afgesloten.  

FASE 2 

GROENWERKZAAMHEDEN  

FASE 1B 

FASE 1A 

Uitvoering: 
Tweede week mei – half juli 

Uitvoering: 
begin maart

Uitvoering:
Nachtwerk = eerste week mei, of weekend 4/5 mei

Uitvoering:
eind maart – half mei

Asfaltonderhoud – april – juli 2019
Om de overlast voor het doorgaande verkeer tot een minimum te beperken 
worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd (fase 1a, fase 1b en fase 
2). Uitgangspunt daarbij is dat het verkeer de stad in zoveel mogelijk de 
gebruikelijke route kan rijden. 

In fase 2 wordt aan de rijbaan stad uit gewerkt en is de gereedgekomen 
rijbaan stad in uit fase 1a en 1b opengesteld voor al het doorgaande verkeer. 


