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Geachte heer, mevrouw,
In opdracht van Rijkswaterstaat werkt aannemerscombinatie Parkway6 aan de uitbreiding
van de A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost. De werkzaamheden aan de A6
maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).
Werkzaamheden Waterlandsweg van vrijdag 22 februari tot maandag 25 februari
Van vrijdag 22 februari 20.00 uur tot maandag 25 februari 6.00 uur wordt de weg onder
het viaduct en de kruising Veluwedreef met de op- en afritten Almere Stad definitief
ingericht. Hierdoor is de Waterlandseweg ter hoogte van het viaduct in beide richtingen
afgesloten. Ook oprit 5 Almere Stad richting Amsterdam en afrit 5 Almere Stad vanuit
Lelystad zijn dicht. Afrit 5 Almere Stad vanuit Amsterdam en oprit 5 naar Lelystad zijn wel
bereikbaar.
Omleidingen
Vanaf vrijdag 22 februari 20.00 uur tot maandag 25 februari 6.00 uur
- Verkeer vanuit de richting Zeewolde naar Almere Stad kan via oprit 5 Almere Stad
de A6 op en vervolgens via afrit 6 Almere Buiten de Tussenring nemen naar
Almere Stad.
- Verkeer vanuit Almere Stad richting Zeewolde, Amsterdam of Lelystad kan via de
Vrijheidsdreef en de Buitenring naar de A6. Daarnaast loopt er een route via de
Hagenvoortdreef en de Tussenring richting oprit 6 Almere Buiten.
- Verkeer vanuit Amsterdam richting Almere Stad kan via de Hogering en de
Tussenring.
- Verkeer vanuit Lelystad richting Almere Stad kan via afrit 6 Almere Buiten en de
Tussenring naar Almere Stad.
Werken in het weekend
Met het plannen van werkzaamheden wordt altijd een afweging gemaakt tussen
veiligheid, het beperken van verkeershinder en hinder voor de omgeving. Omdat we dicht
langs de Waterlandseweg en de A6 moeten werken is het voor de veiligheid van onze
mensen en de weggebruikers noodzakelijk om de Waterlandseweg ter hoogte van de A6
in zijn geheel af te sluiten. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken mag dit
alleen in het weekend gebeuren. Ons streven is om zo veilig mogelijk te werken, met
minimale verkeers- en geluidshinder. Helaas is dat laatste niet altijd mogelijk.

Parkway6 Realisation VOF is een combinatie van Dura Vermeer en Besix.
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Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op het online bezoekerscentrum van
Rijkswaterstaat www.bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl. U kunt zich daar ook
abonneren op de nieuwsbrief van het project. Voor vragen of opmerkingen over het
project kunt u contact opnemen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800
8002.
Hopelijk hebben we u hiermee voldoende geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Parkway6

Brenda Brunsveld
Omgevingsmanager

