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Werkzaamheden kruising
Markerdreef – Randstaddreef –
Spoordreef
Van half juli tot en met augustus
2019 worden onderhoudswerkzaamheden op de kruising Markerdreef, Randstaddreef en Spoordreef uitgevoerd. De kruising
wordt opnieuw geasfalteerd.

Wat gaan we doen?
Het asfalt wordt vernieuwd om zo de
kwaliteit van het wegdek en daarmee
de veiligheid voor het verkeer te
borgen. Hiervoor moet eerst de oude
asfaltlaag verwijderd worden. Daarna
komt er een nieuwe asfaltlaag op de
dreef. De werkzaamheden worden
uitgevoerd in drie fases.
De voorbereidende werkzaamheden
beginnen in de week van maandag
22 juli van 9.00 tot 15.00 uur. Er is
dan één rijbaan beschikbaar aan
weerszijde in plaats van twee rijbanen.

Tijdens de spits zijn beide rijbanen en
de gehele kruising beschikbaar.

FASE 1
maandag 29 juli t/m vrijdag
9 augustus
Op de Randstaddreef en Markerdreef
wordt overdag het asfalt vervangen, de
inrit naar de bouwmarkt wordt
verbreed en de rijbanen krijgen een
nieuwe indeling.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Website:
www.almere.nl/markerdreef
Facebook: werkenaandeweg
Twitter: @werkaandedreven
Voor urgente zaken in het kader
van veiligheid kunt u altijd bellen
naar 14 036.

Bereikbaarheid fase 1
De Randstaddreef en Markerdreef
richting Hogering zijn afgesloten voor
al het verkeer. Verkeer vanaf de
Vrijheidsdreef en Landdrostdreef
richting de Markerkant wordt omgeleid met de welbekende gele borden.
Verkeer vanaf de Spoordreef richting
Hogering (stad uit) kan zijn weg
blijven volgen. De bouwmarkt is
bereikbaar via Markerkant 10 of 11.

FASE 1

FASE 2
maandag 12 augustus t/m vrijdag
16 augustus
In fase 2 worden overdag de werkzaamheden uitgevoerd aan de zijkanten
van de weg van de Spoordreef; de
rijbaan richting Centrum. Voor de
veiligheid worden de rijbanen op de
Markerdreef versmald. Er zijn dan
twee van de vier rijbanen beschikbaar.

Bereikbaarheid fase 2

FASE 3

De kruising is normaal bereikbaar en
er is verkeer in alle richtingen mogelijk.
Verkeer vanaf de Randstaddreef kan
weer richting de Hogering rijden. De
bouwmarkt is weer bereikbaar via de
normale inrit.

FASE 3
maandag 19 augustus t/m
vrijdag 23 augustus
(werkzaamheden ’s nachts)
Op de Markerdreef en Spoordreef
wordt het asfalt vervangen (zie rood
gearceerde deel afbeelding). Er zijn in
deze week ’s avonds en ’s nachts van
20.00 uur tot 06.00 uur afsluitingen
van de kruising. In de eerste en tweede
nacht wordt het asfalt verwijderd en
tussenlaag aangebracht. In nacht drie
en vier worden de verkeerslussen
gemaakt voor de verkeerslichten. In de
laatste en vijfde nacht komt de asfaltdeklaag en de markering op de wegen.

Bereikbaarheid fase 3
Overdag is het kruispunt beschikbaar.
In de nachten wordt het verkeer
richting Centrum omgeleid, zie afbeelding Fase 3. Verkeer vanaf Rand
staddreef kan wel richting Hogering
rijden, echter niet via de Spoordreef
richting Centrum. Omleidingen
worden aangegeven. Na deze fase is de
kruising weer helemaal open voor
verkeer.

Colofon
Gemeente Almere
Gemeente Almere
Telefoon 14 036
E-mail: info@almere.nl
Juni 2019
Internet
Werkzaamheden Markerdreef
www.almere.nl/markerdreef
Drukwerk
Gemeente Almere

Foto’s
Gemeente Almere

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.

