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Wanneer zijn de 
werkzaamheden?

De werkzaamheden aan de 
Elementendreef zijn van maandag 14 
september tot en met half november 
2020.

Wat gaan we doen?
We herstellen de verzakkingen in de 
weg. Waar nodig repareren we scheuren. 
Daarna vervangen we de tussenlaag en 
de deklaag van het asfalt.

Fasen 
De werkzaamheden bestaat uit vijf 
fasen. Alle werkzaamheden worden 
overdag uitgevoerd. 

Behalve tijdens de werkzaamheden bij 
de kruising met de A6 en de Electron-
weg; dan werken we dag en nacht door. 

De bus rijdt tijdens de eerste tot en met 
de vijfde fase over een tijdelijke route. 
Omleidingen worden met de bekende 
gele borden aangegeven.

7 september beginnen 
voorbereidingen 

Vanaf maandag 7 september beginnen 
we met voorbereidingen voor de werk-
zaamheden aan de Elementendreef. We 
maken tijdelijke rijstroken en aanpas-
singen om verkeer langs de werkzaam-
heden te leiden. 

De gemeente Almere gaat het asfalt van de Elementendreef 
vervangen. Het is aan onderhoud toe. De asfaltdeklaag vertoont 
slijtage (scheur- en spoorvorming variërend van matig tot ernstig) als 
gevolg van ouderdom en het steeds intensiever wordende wegverkeer. 
Ook de weersomstandigheden (langdurige droogte, hitte en vorst) 
hebben gezorgd voor (versnelde) verslechtering van het wegdek. 

De Elementendreef en kruisingen blij-
ven gewoon berijdbaar. Wel zijn enkele 
stroken afgesloten, maar voor iedere 
richting blijft er altijd één open.

Weekend werkzaamheden 
In fase 4 en 5 wordt 24 uur per dag ge-
werkt vanaf vrijdagavond 20.00 uur tot 
maandagochtend 6.00 uur. De andere 
fasen worden tijdens reguliere werktij-
den uitgevoerd. 



In de eerste fase is de zuidzijde van de 
Elementendreef is afgesloten. Het 
verkeer rijdt in 2-0 systeem op de 
noordzijde. Verkeer uit de zijwegen kan 
dan alleen rechtsaf slaan. 

Fase 1
maandag 14 september tot en 
met dinsdag 6 oktober

Tijdens deze fase gaat het verkeer naar 
de Heliumweg over de oude Castorweg 
en een bypass. Het verkeer rijdt nu 
over de zuidzijde van de Elementen-
dreef weer in het 2-0 systeem. De 
Europalaan en de Pierre de Couber-
tinlaan zijn afgesloten. Het verkeer kan 
via de Olympialaan en een tijdelijke 
rijbaan tussen de Pierre de Coubertin-
laan en de Kobaltstraat de bedrijven 
aldaar gewoon bereiken. 

Fase 2
woensdag 7 tot en met vrijdag 
23 oktober 

Fase 1
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De omleidingen voor bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer worden 
aangegeven met de bekende gele borden. 

Fase 2
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FASEN



Deze fase wordt uitgevoerd in het 
weekend. De toe- en afrit vanaf de A6 
zijn afgesloten. De Elementendreef 
tussen de Olympialaan en de Poort-
dreef is afgesloten in beide richtingen. 
De Poortdreef wel bereikbaar via de 
Olympialaan. 

Fase 4
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Fase 4
vrijdag 6 (vanaf 20.00 uur ’s 
avonds) tot maandag 9 no-
vember (6.00 uur ‘s morgens) 

 Fase 4

Nu is de noordzijde van de Elemen-
tendreef tussen de Argonweg en de 
oude Castorweg afgesloten; het  
verkeer rijdt over de zuidzijde in een 
2-0 systeem. Verder is de Elementen-
dreef afgesloten ter hoogte van de 
Olympialaan. Het verkeer rijdt ook hier 
over de zuidzijde in een 2-0 systeem. 

Fase 3
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Fase 3
maandag 26 oktober tot en 
met zaterdag 7 november 

 Fase 3
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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.

Tijdens de laatste fase is de kruising 
Elektronweg-Elementendreef afgeslo-
ten. Op de kruising met de A6 zijn nu 
werkzaamheden gaande, maar het 
verkeer kan hier wel gewoon rijden. 
Mogelijk zijn er rijstroken afgesloten, 
maar dit heeft weinig consequenties 
voor de doorstroming van het verkeer. 
De toe- en afrit van de A6 zijn gewoon 
open.

Opruimwerkzaamheden
Vanaf dinsdag 10 november tot en met 
zaterdag 14 november verwijderen we 
de tijdelijk aanpassingen. Zoals de 
tijdelijke rijbanen en het ongedaan 
maken van de aanpassingen die het 
verkeer doorgang gaven in de verschil-
lende fasen. De Elementendreef en de 
kruisingen zijn gewoon berijdbaar. 
Enkele rijstroken zijn afgesloten, maar 
voor iedere richting blijft er altijd één 
open. 

Fase 5
vrijdag 13 (vanaf 20.00 uur ’s 
avonds) tot en met maandag 
16 november (6.00 uur ‘s 
morgens)
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© Gemeente Almere, team Geo-data

Eén rijbaan per rijrichting open

Rijrichting

Afsluiting

Route

Bypass

 Fase 5


