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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.

OP DE HOOGTE BLIJVEN? 

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

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

Werkzaamheden 
Hollandsedreef   

Nieuwsbrief maart 2020 

www.almere.nl/hollandsedreef

Wat gaan we doen?
Eerst verwijderen we de oude as-
faltlaag. Dit kan voor enige geluids-
overlast zorgen. Daarna komt er een 
nieuwe laag asfalt op. 

We voeren de werkzaamheden in vier 
fasen uit. Zo beperken we de over-
last voor de omliggende wijken. Het 
eerste deel begint aan de kant van 
de Hogering. De laatste fase eindigt 
voorbij de Bartokweg en Couperus-
weg.

Eventuele wijzigingen  
Wilt u op de hoogte blijven van 
eventuele wijzigingen in de planning 
van de werkzaamheden? Kijk dan 
op almere.nl/hollandsedreef en op 
Facebookpagina @werkaandedreven. 

Van zaterdag 28 maart tot en met vrijdag 3 juli voert de gemeente 
Almere werkzaamheden uit aan de Hollandsedreef. Het asfalt is in 
slechte staat, daarom wordt de dreef opnieuw geasfalteerd. Verder 
maken we van de kruising met de Bartokweg en de Couperusweg een 
rotonde. We vernieuwen het asfalt om zo de kwaliteit van het wegdek 
en daarmee de veiligheid voor het verkeer te kunnen blijven 
waarborgen. 



In de eerste fase werken we vanaf de 
Hogering tot en met de kruising 
Wormerweg en de Jacques Brelweg. In 
een aaneengesloten periode van twee 
weekenden en één werkweek vervangen 
we de tussenlaag en de toplaag van het 
asfalt voor nieuwe asfaltlagen. Ook 
brengen we het straatwerk (de klinkers) 
opnieuw aan. Na deze periode is dit 
deel van de Hollandsedreef weer 
beschikbaar voor het verkeer vanaf de 
Hogering naar de Muziekwijk Noord 
en vice versa.

De bedrijventerreinen Hollandsekant, 
Binderij en Felsersplaats zijn bereik-
baar via de Hollandsedreef vanaf de 
Stedendreef en Havendreef. 
Het deel van de Hollandsekant gelegen 
aan de bovenkant van de Hollandse-
dreef (Josephine Bakerstraat) is 
bereikbaar via Hogering, Contrabas-
weg, Youri Egorovweg en/of via 
Hollandsedreef, Louis Armstrongweg, 
Pianoweg, Contrabasweg, Youri 
Egorovweg. 

Fase 1
zaterdag 28 maart tot en met 
zaterdag 4 april

In fase 2 is het gedeelte vanaf de 
kruising Wormerweg en Jacques 
Brelweg tot de rotonde Louis Arm-
strongweg afgesloten. In deze fase 
herstellen we het straatwerk en krijgt 
het asfalt een nieuwe toplaag. De inrit 
met de Beatlesweg is dan afgesloten. 
Muziekwijk Noord blijft bereikbaar via 
de Jacques Brelweg en de Louis 
Armstrongweg.

Het bedrijventerrein Hollandsekant is 
gewoon bereikbaar via de Hogering of 
via de Hollandsedreef. De Binderij en 
Felsersplaats zijn bereikbaar via de 
Hollandsedreef vanaf de Stedendreef 
en Havendreef. 

Fase 2
maandag 6 april tot en met 
maandag 27 april 
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 Fase 1

De vierde en laatste fase van de 
werkzaamheden aan de Hollandsedreef 
begint vanaf de kruising Multatuliweg 
en de Operetteweg tot en met de 
kruising met de Bartokweg en Coupe-
rusweg. Ook wordt nu de kruising met 
de Bartokweg en Couperusweg 
omgebouwd tot een rotonde. Gelijktij-
dig herstellen we het straatwerk en 
vervangen we het asfalt.

De bedrijventerreinen Hollandsekant, 
Binderij en Felsersplaats zijn alleen 
bereikbaar vanaf de Hogering. 

Hogering

Hollandsedreef

Stedendreef

Muziekdreef

Muziekwijk

Fase 4
woensdag 20 mei tot en met 
vrijdag 3 juli 

De omleidingen voor bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer worden 
aangegeven met de bekende gele borden. 
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 Fase 2

In fase 3 is de Hollandsedreef afgeslo-
ten vanaf de rotonde Louis Arm-
strongweg tot en met de kruising met 
de Multatuliweg en de Operetteweg. 
Gedurende deze fase wordt het 
straatwerk hersteld en krijgt het asfalt 
een nieuwe toplaag. 

Bedrijventerrein Hollandsekant is 
alleen bereikbaar via de Hogering. Het 
bedrijventerrein Binderij is bereikbaar 
via de Hollandsedreef vanaf de 
Stedendreef en Havendreef. Bedrij-
venterrein Felsersplaats aan de Ope-
retteweg maken we bereikbaar via een 
tijdelijke doorsteek. De doorsteek is te 
bereiken vanaf de kant van de Steden-
dreef of de Havendreef. 
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Fase 3
woensdag 29 april tot en met 
woensdag 20 mei 
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