Februari en maart: werkzaamheden Weerwatergebied en Waterlandseweg voor
verbreding A6 Almere
Rijkswaterstaat verbreedt de A6 bij Almere naar vier rijstroken per rijrichting. In
februari en maart is aannemer Parkway6 met name in het Weerwatergebied aan het
werk en dat is te merken voor de lokale weggebruiker. Vanaf februari wijzigt de
verkeerssituatie ter hoogte van het Weerwatergebied stapsgewijs. Eind februari wordt
de Waterlandseweg definitief aangesloten op de nieuwe rijstroken van de A6.
Verkeershinder lokale wegen Weerwatergebied en Almere Haven
Vanaf donderdag 31 januari 5.00 uur tot vrijdag 15 februari 5.00 uur gaat Parkway6 de kruising
met de Noorderdreef, onderaan afrit 4 Almere Haven komende vanuit Amsterdam, definitief
inrichten. Hierdoor is er tijdelijk één rijstrook per rijrichting beschikbaar op de Noorderdreef tot 150
meter ten noorden van de Lindengouw. Het verkeer komende vanuit Amsterdam en Lelystad
richting Almere Haven moet rekening houden met verkeershinder.
Vanaf vrijdag 15 februari 5.00 uur tot vrijdag 8 maart 20.00 uur kan het verkeer komende vanuit
Amsterdam naar het Weerwatergebied op de kruising met de Noorderdreef niet meer rechtdoor
richting het Weerwatergebied. Verkeer wordt tijdelijk omgeleid via de Noorderdreef en moet keren
bij het eerste kruispunt. Vrachtverkeer moet keren bij de eerste rotonde.
22 – 25 februari Waterlandsweg ter hoogte van viaduct in beide richtingen dicht
Vanaf vrijdag 22 februari 20.00 uur tot maandag 25 februari 6.00 uur is de Waterlandseweg ter
hoogte van het viaduct in beide richtingen dicht. 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. Parkway6 gaat de weg onder het viaduct en de kruising
Veluwedreef met de op- en afritten definitief inrichten.
Omleidingen:
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.
Informatieavond woensdag 27 februari
Op woensdag 27 februari organiseert Rijkswaterstaat een inloopavond over de verbreding van de
A6 en de ingebruikname van de drie nieuwe viaducten. De inloopavond is van 17.30 tot 20.00 uur
in kerkcentrum De Goede Rede in Almere Haven met om 18.00 uur een gezamenlijke presentatie.
A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost
Rijkswaterstaat verbreedt de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost naar vier
rijstroken per rijrichting. Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de
bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ter hoogte van het Weerwater verlagen we de A6 en
leggen we de op- en afritten verder uit elkaar. Hiermee ontstaat ruimte voor toekomstige
gebiedsontwikkeling. Ook wordt, in samenwerking met omgevingspartijen, de leefbaarheid in de
omgeving van de snelweg vergroot. Na oplevering voorziet dit gedeelte van de A6 in zijn eigen
energiebehoefte en is daarmee energieneutraal. In zomer 2019 wordt het traject voor het verkeer
opengesteld. Eind 2020 is het project volledig afgerond: dan zijn ook de natuurcompensatie, de
landschappelijke inrichting en de opruimwerkzaamheden klaar. Dat is ruim voor de start van de
Floriade in Almere. De verbreding van de A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost maakt deel
uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).

