Q en A
Werkzaamheden Havendreef
1. Waarom deze werkzaamheden aan de Havendreef?
Antwoord:
Het is tijd voor groot onderhoud aan de Havendreef. De Havendreef wordt opnieuw
geasfalteerd. Ook de op- en afrit met de A6 wordt voorzien van nieuw asfalt.
In 2014 is de Stedendreef verbreed en opnieuw geasfalteerd. De directe aanleiding
was de aanstaande aansluiting van de Havendreef – Stedendreef op de verbrede A6.
2. Hoe wordt de indeling van de Havendreef?
Antwoord:
De indeling van de wegen en kruispunten blijft het zelfde.
3. Komen er geluidsschermen?
Antwoord:
Nee er komen geen geluidschermen. In de voorbereiding zijn er geluidsmetingen en
-testen uitgevoerd; die wijzen uit dat geluidsreducerend asfalt volstaat. De
Havendreef wordt opnieuw geasfalteerd met dit geluidsreducerend asfalt.
4. Wat gebeurt er met het huidige groen langs de dreef?
Antwoord:
Er komt een nieuwe groeninrichting, omdat veel van de destijds ingeplante beplantingen
zijn verdwenen of er slecht en verwilderd uit zien. Aan de kant van de weg wordt de
beplanting verwijderd en het talud ingezaaid met gras. De uitstraling van de geluidswal
wordt het zelfde als de geluidswal langs de Stedendreef.
5. Wat gebeurt er met al die aardenwallen waar nu de tuinen tegenaan
liggen?
Antwoord: Aan de binnenkant en boven op de geluidswallen, waar de tuinen liggen
gebeurd er niets. Aan de buitenkant van de geluidswal (waar de weg ligt), wordt de
wal ontdaan van de struiken en gras ingezaaid.
6. Wat is de planning van de werkzaamheden?
Antwoord:
De werkzaamheden aan de dreef beginnen op maandag 1 april 2019 en duren tot en
met juli 2019. In maart wordt begonnen met werkzaamheden rond de weg, zoals aan
het groen. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd.
7. Wanneer is welke fase?
Antwoord:
Fase 1A is van begin april tot half mei. In fase 1A is de oostelijke rijhelft afgesloten,
de zuidelijke rijbaan is open met een rijbaan in de richting Almere Stad en een
rijbaan in de richting van de A6.
Fase 1B betreft werkzaamheden aan de kruispunten in een nacht in de eerste week
van mei. Een nacht is een bedrijventerrein vanaf de Havendreef niet bereikbaar.
Doorgaand verkeer ervaart geen hinder.
Fase 2 loopt van de tweede week mei tot half juli. In fase 2 is de westelijke rijhelft
afgesloten, de oostelijke rijbaan is open met een rijbaan in de richting Almere Stad en
een rijbaan in de richting van de A6.
8. Welke overlast kan ik als bewoner verwachten?
Antwoord:
U moet rekening houden met afsluiting van wegen, omleidingen en dus extra reistijd.
We geven per fase aan wat bewoners kunnen verwachten. Daarnaast kan er
geluidsoverlast ontstaan tijdens de werkzaamheden. Vanwege omleidingen in de wijk

zelf kan het drukker worden in enkele doorgaande woonstraten.
9. Hoe blijft de wijk bereikbaar?
Antwoord:
Alle wijken blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Niet alleen voor bewoners
en bezoekers maar ook voor de hulpdiensten. Het aantal toegangswegen per wijk
verschilt per fase, maar wijken blijven altijd bereikbaar. Zie onderstaande plaatjes
voor de omleidingsroutes:

10. Waarom moet Literatuurwijk gedurende de werkzaamheden worden
afgesloten van de Havendreef? Is het niet mogelijk om alleen in- of uitgaand
verkeer toe te staan?
Antwoord:
Door een kruising/aansluiting af te sluiten worden minimale verkeersbewegingen en
-richtingen verwacht, waardoor onveilige verkeerssituaties zoveel mogelijk worden
voorkomen en de doorstroming op de hoofdroute wordt bevorderd. Tevens is het
hierdoor mogelijk om een kruising in één keer aan te kunnen pakken en wordt het
aantal fasen zoveel mogelijk beperkt. Dit komt de uitvoeringsduur van de
werkzaamheden ten goede.
11. Op de Havendreef wordt altijd te hard gekregen, net zoals op de
Stedendreef. Kunnen er geen roodlichtcamera’s komen?
Antwoord:
Er komen geen roodlichtcamera’s. Dit is in eerste instantie geen taak van de
gemeente, maar van het Openbaar Ministerie (www.om.nl). De gemeente faciliteert
alleen in deze. Een aanvraag gaat altijd via het ministerie.
12. Komt er een groene golf net zoals bij de Stedendreef?
Antwoord:
Vanaf de Amsterdamweg t/m de Omroepweg is er van 07.00 tot 18.30 uur al een
groene golf ingesteld. Mogelijk in de toekomst wordt er in overleg met de
Rijkswaterstaat het laatste stuk tot de A6 daar nog in meegenomen.
13. Waarom wordt er niet alleen ‘s nacht gewerkt en overdag een (beperkte)
beschikbaarheid van alle rijbanen/rijstroken van de Havendreef?
Antwoord:
Beide rijrichtingen richtingen Almere Stad en Havendreef zijn beschikbaar op een
rijhelft (een rijstrook richting Almere Stad, een rijstrook richting A6). ’s Nachts
wordt er niet gewerkt vanwege geluidsoverlast.
14. Is er overwogen om alle werkzaamheden in één keer gedurende een
totale afsluiting uit te voeren, zodat de doorlooptijd van de werkzaamheden
tot een minimum kan worden beperkt
Antwoord:
Hier is naar gekeken, echter zorgt het afsluiten van de gehele Havendreef voor
vertragingen en opstoppingen in geheel Almere. Dit is gebleken vanuit een
verkeersstromenanalyse. Om de doorstroming in geheel Almere te borgen is het
belangrijk dat de Havendreef in beide rijrichtingen open blijft.
15. Welke overlast kan ik als gebruiker van de dreef verwachten?
Antwoord:
Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen, minder rijstroken en
omleidingen, dus extra reistijd.
16. Hoe informeert de gemeente bewoners en bedrijven?
Antwoord:
Met een papieren nieuwsbrief voorafgaand aan de werkzaamheden, artikelen in de
krant en via social media zoals onze Facebookpagina @werkaandedreven. Bewoners,
bedrijven en weggebruikers kunnen daar ook reageren en meldingen, klachten of tips
geven. Ook wordt er iedere woensdag van 13.00-14.00 een spreekuur gehouden in
de BAM-keet gevestigd aan de Havendreef.
17. Hoe gaat de gemeente om met klachten tijdens de uitvoering?
Antwoord:
Klachten kunnen via Facebook @werkaandedreven tijdens de werkzaamheden. Ook
het spreekuur is een goede plek. 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.
18. Wat kan ik doen als mijn bedrijf toch niet goed bereikbaar is?
Antwoord:
De wijken en bedrijventerreinen blijven bereikbaar. We hebben in de voorbereiding
contact gehad met de betreffende bedrijven om de planning en de bereikbaarheid te
bespreken. Hieruit zijn maatwerkafspraken gekomen. 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).
19. Hoe wordt er omgegaan met het verkeer wat omrijdt in Literatuurwijk?
Antwoord:
In de voorbereiding hebben wij de routes van scholieren inzichtelijk gemaakt. Op
kruispunten waar scholieren en autoverkeer elkaar kruisen worden borden ter attentie
geplaatst. Het verkeer in de wijk neemt iets toe, echter de snelheid is minimaal door
de vele drempels in de wijk.
20. Wat voor soort asfalt wordt er gebruikt met het oog op geluid van het
verkeer?
Antwoord:
Wij gebruiken geluidsreducerend asfalt. Zodat u het verkeer op de Havendreef
minder hoort als de werkzaamheden zijn voltooid.
21. Worden er tijdelijke verkeerslichten geplaatst bij de aansluitingen op de
Hollandsedreef?
Antwoord:
Nee, uit berekeningen blijkt dat tijdelijke verkeerslichten geen oplossing is. Tijdens
de werkzaamheden blijven wij de verkeersafwikkeling monitoren en bij problemen
wordt er ingegrepen. Ook wordt de Hollandsedreef ontzien bij de
verkeersafwikkeling.

