
OP DE HOOGTE BLIJVEN? 

Website: 
www.almere.nl/muziekdreef
Facebook: werkenaandeweg
Twitter: @werkaandedreven

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

Werkzaamheden Muziekdreef 
 

Nieuwsbrief Juni 2020

www.almere.nl/muziekdreef

Vanaf maandag 29 juni (7.00 uur) 
tot en met vrijdag 24 juli 2020 
voert de gemeente Almere werk-
zaamheden uit aan de Muziekdreef. 
De kruising met de Kruidenweg-
Preludeweg wordt omgebouwd tot 
een rotonde om een veilige door-
stroom van het verkeer te garan-
deren, ook in de toekomst. Het 
asfalt en het straatwerk vernieu-
wen we ook. De Muziekdreef is dan 
afgesloten voor doorgaand verkeer 
vanaf de rotonde bij de afrit van de 
Hogering tot de Trompetweg. De 
Trompetweg blijft bereikbaar. 

Om de hinder voor het verkeer te 
beperken worden de werkzaamheden 
uitgevoerd tijdens de vakantieperiode.

Eventuele wijzigingen
Wilt u op de hoogte blijven van 
eventuele wijzigingen in de planning 

van de werkzaamheden? Kijk dan op 
almere.nl/muziekdreef en op Face-
bookpagina @werkaandedreven.

Afsluiting Muziekdreef 
 De Muziekdreef is afgesloten vanaf 
de rotonde bij de afrit van de Hoge-
ring tot de Trompetweg. 



Omleidingen en bereikbaarheid

OMLEIDING MUZIEKDREEF 

Muziekwijk Noord is bereikbaar via de 
Hogering, Contrabasweg en via de 
Muziekdreef, Trompetweg.

OMLEIDING MUZIEKWIJK 
NOORD
 

Muziekwijk Noord is bereikbaar via de 
Waddendreef, Stedendreef en Trom-
petweg en via Hogering en Contrabas-
weg. Doorgaand verkeer is niet 
mogelijk. Verkeer vanaf de Hogering/
Almere Buiten gaat via de Contrabas-
weg. Verkeer vanuit Almere Poort via 
de Hogering wordt omgeleid via de 
Hollandsedreef. 
Doorgaand verkeer via de Hollandse-
dreef, de Stedendreef en Waddendreef.  

Bestemmingsverkeer voor Muziekwijk 
Noord gaat via de Trompetweg of de 
Contrabasweg de wijk in. 

OMLEIDING KRUIDENWIJK 

Het verkeer vanuit Almere Buiten en 
Almere Poort vanaf de Hogering kan 
via de Markerdreef en de Mosweg 
Kruidenwijk bereiken. Doorgaand 
verkeer gaat via de Markerdreef, de 
Spoordreef en de Waddendreef.

Het bestemmingsverkeer voor 
Kruidenwijk wordt omgeleid via de 
Grasweg of Markerdreef richting 
Mosweg. 

OMLEIDING BOEGDREEF 

Vanaf de Boegdreef richting Almere 
Stad Centrum is de omleiding via 
Markerdreef en Spoordreef. Muziek-
wijk en Stedenwijk zijn bereikbaar via 
de Hogering en Hollandsedreef. 
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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.

OMLEIDING BEGRAAFPLAATS 
KRUIDENWIJK 

De begraafplaats Kruidenwijk is 
bereikbaar via een omleiding. Het 
verkeer wordt vanaf de Hogering geleid 
via de Grasweg, de Doddegrasweg, de 
Gipskruidweg naar de Kruidenweg.


