
Q en A 

Werkzaamheden Muziekdreef 

 

 

1.  Waarom deze werkzaamheden aan de Muziekdreef? 

Antwoord:  

Om een veilige doorstroom van het verkeer te waarborgen wordt de kruising met de 

Kruidenweg-Preludeweg wordt omgebouwd tot een rotonde. Het asfalt en het straatwerk 

vernieuwen we ook. 

 

2.  Wordt de Muziekdreef afgesloten?  

Antwoord:  

De Muziekdreef is tijdens de hele periode van de werkzaamheden afgesloten voor 

doorgaand verkeer vanaf de rotonde bij de afrit van de Hogering tot de Trompetweg. De 

Trompetweg blijft bereikbaar. 

 

3.  Hoe wordt de indeling van de Muziekdreef? 

Antwoord:  

De kruising met de Kruidenweg-Preludeweg wordt omgebouwd tot een rotonde.  

 

4.  Wat is de planning van de werkzaamheden?  

Antwoord:  

De werkzaamheden aan de dreef beginnen op maandag 29 juni (7.00 uur) en duren tot en 

met vrijdag 24 juli 2020. Om de hinder voor het verkeer te beperken worden de 

werkzaamheden uitgevoerd tijdens de vakantieperiode. 

 

5.  Wat gebeurt er met het huidige groen langs de dreef? 

Antwoord:  

Al het groen langs de dreef blijft gehandhaafd.  

De middencirkel van de rotonde wordt ingericht met een onderlaag van dwergdennen 

(pinus mugo pumilio), een laagblijvende den die het hele jaar door groen blijft. Het 

parkachtige karakter wordt weerspiegelt door twee Hongaarse eiken (Quercus Frainetto’s) en 

twee gele kornoelje (Cornus Mas’). De kornoelje bloeit in het voorjaar met gele geurende 

bloemen. In de vroege herfst heeft de boom beaschtige steenvruchten. De beplanting heeft  

een fraaie kleurstelling die het hele jaar door verandert. De verschillende hoogtes van de 

bomen geeft een parkachtige indruk. Voor de verkeersveiligheid wordt de rotonde verhoogd 

met ca. 80 cm/1 meter. 

 

6.  Worden de werkzaamheden uitgevoerd in fasen?  

Antwoord:  

Nee, het is 1 fase.  

 

7.  Welke overlast kan ik als bewoner verwachten? 

Antwoord:  

U moet rekening houden met afsluiting van wegen, omleidingen en dus extra reistijd. We 

geven omleidingen aan met de bekende gele borden. Daarnaast kan er geluidsoverlast 

ontstaan tijdens de werkzaamheden. Vanwege omleidingen kan het in de wijken zelf 

drukker worden in enkele doorgaande woonstraten. 

 

8.  Hoe blijft de wijk bereikbaar? 

Antwoord:  

Alle wijken blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Niet alleen voor bewoners en 

bezoekers maar ook voor de hulpdiensten. Zie de kaarten op www.almere.nl/muziekdreef  

met de omleidingsroutes.  

 

 

 

http://www.almere.nl/muziekdreef


 

 

9.  Komt er een groene golf net zoals bij de Stedendreef? 

Antwoord: 

Er komt geen groene golf. 

 

10.  Waarom wordt er niet alleen ‘s nacht gewerkt en overdag een (beperkte) 

beschikbaarheid van rijbanen/rijstroken van de Muziekdreef? 

Antwoord: 

’s Nachts werken kan niet wegens uitvoeringstechnische reden. Het is overdag niet mogelijk 

het verkeer door of langs de opgebroken werkvakken te leiden. 

 

11.  Welke overlast kan ik als gebruiker van de dreef verwachten? 

Antwoord:  

Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen, dus extra reistijd. 

 

12.  Hoe informeert de gemeente bewoners en bedrijven? 

Antwoord:  

Met een papieren nieuwsbrief voorafgaand aan de werkzaamheden, artikelen in de krant, 

borden langs de weg en via social media zoals onze Facebookpagina @werkaandedreven. 

Bewoners, bedrijven en weggebruikers kunnen daar ook reageren en meldingen, klachten of 

tips geven.  

 

13.  Hoe gaat de gemeente om met klachten tijdens de uitvoering? 

Antwoord: 

Klachten kunnen via Facebook @werkaandedreven tijdens de werkzaamheden. 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. 

 

14.  Wat kan ik doen als ik een vraag heb?  

Antwoord:  

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


