A1/A6 Diemen - Almere Havendreef
A9 Holendrecht - Diemen
(Gaasperdammerweg)

Werkzaamheden
en verkeershinder
april - juni 2017

Rijkswaterstaat verbreedt de drukke snelwegen tussen Schiphol,
Amsterdam en Almere. Als weggebruiker van de A1 en A6 tussen
Diemen en Almere Havendreef en de A9 tussen knooppunt
Holendrecht en Diemen heeft u dat wellicht gemerkt. In deze
factsheet staan de belangrijkste werkzaamheden met verkeershinder voor deze trajecten op een rij.

1. Vrijdag 28 april 21.00 uur tot maandag 1 mei 05.00 uur
De A1 richting Amersfoort/Almere is dicht tussen knooppunten
Diemen en Muiderberg. De verbindingsbogen in knooppunt
Muiderberg van de A1 naar de A6 zijn ook afgesloten.
• Verkeer vanuit Amsterdam richting Amersfoort/Almere wordt
omgeleid via de A2, A12 en A27.
• Verkeer vanuit Amersfoort richting Almere wordt omgeleid via de
A1, A27 en A6.
• Verkeer vanuit Almere naar Amersfoort wordt omgeleid via de A6
en A27.
Op de A6 wordt een extra rijstrook aangelegd tussen Almere
Havendreef en Almere Stad.
• Vrijdag 28 april 21.00 uur tot zondag 30 april 19.00 uur: op- en afrit
van de A6 Almere Haven richting Lelystad afgesloten.
• Zondag 30 april 19.00 uur tot maandag 1 mei 05.00 uur: afrit
Almere Stad richting Lelystad en oprit Almere Havendreef richting
Lelystad dicht.

• 2. Vrijdag 28 april 21.00 uur tot maandag 29 mei 05.00
uur
De verbindingsboog in knooppunt Muiderberg van de A6 vanuit
Almere naar de A1 richting Amersfoort is dicht. Verkeer wordt
omgeleid via de A6, A27 en A1.

3. Vrijdag 12 mei 21.00 uur tot maandag 15 mei 05.00 uur
• In knooppunt Diemen is de verbindingsboog vanaf de A9
Gaasperdammerweg naar de A1 richting Diemen afgesloten.
Dit weekend leggen we de verbindingsboog onder het viaduct
IJburg door. Verkeer wordt omgeleid via de A2/S112, A10 en A1.
• De A1 is richting Amsterdam afgesloten tussen afrit 3 Muiden/
Weesp en afrit 2 Diemen/IJburg. Verkeer wordt omgeleid via de A9,
A2, A10 en A1. Vanaf de A1 net ten zuiden van het AmsterdamRijnkanaal tot afrit Diemen/IJburg brengen we nieuw asfalt aan.
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4. Vrijdag 19 mei 21.00 uur tot zondag 21 mei 05.00 uur
De verbindingsboog in knooppunt Diemen van de A1 vanuit
Amsterdam naar de A9 richting Holendrecht is afgesloten, omdat
we daar gaan asfalteren. Verkeer richting de A9 heeft twee mogelijkheden: omrijden via de A10 en A2 of de A1 volgen en keren bij afrit 3
Muiden.

5. Vrijdag 19 mei 22.00 uur tot maandag 22 mei 05.00 uur
Weggebruikers op de parallelrijbaan van de A2 richting Utrecht
kunnen niet naar de A9 Gaasperdammerweg richting Amersfoort/
Almere en de A9 richting Haarlem/Schiphol. Verkeer richting
Amersfoort/Almere wordt omgeleid via de A10-Oost en de A1.
Verkeer richting Haarlem rijdt via de A10/A4.

6. Vrijdag 26 mei 21.00 uur tot maandag 29 mei 05.00 uur
De A6 vanuit Almere richting Amsterdam is dicht tussen knooppunt
Gooimeer en knooppunt Muiderberg. Verkeer wordt omgeleid via
de A6, A27 en A1. Op de A1 is een beperkt aantal rijstroken
beschikbaar.

7. Vrijdag 9 juni 22.00 uur tot maandag 12 juni 05.00 uur
In knooppunt Holendrecht zijn er verschillende afsluitingen.
• Weggebruikers op de parallelrijbaan van de A2 richting Utrecht
kunnen niet naar de A9 Gaasperdammerweg richting Amersfoort/
Almere en de A9 richting Haarlem/Schiphol. Verkeer richting
Amersfoort/Almere wordt omgeleid via de A10-Oost en de A1.
Verkeer richting Haarlem/Schiphol rijdt via de A10 en A4.
• Weggebruikers op de A9 Gaasperdammerweg kunnen niet via de
parallelbaan richting Utrecht/Haarlem/Schiphol. Verkeer richting
Utrecht wordt omgeleid via de A1, A10 en A2. Verkeer richting
Haarlem/Schiphol rijdt via de A1, A10 en A4.
Omleidingen worden ter plaatse met gele borden aangegeven.
De planning voor de werkzaamheden is onder voorbehoud.

Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere
Rijkswaterstaat verbreedt de A9 tussen knooppunt
Holendrecht en Diemen en de A1/A6 tussen knooppunt
Diemen en aansluiting Almere Havendreef. Het werk
maakt onderdeel uit van de weguitbreiding SchipholAmsterdam-Almere (SAA). De extra rijstroken verbeteren
de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de
noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de
omgeving vergroot: bij Muiden verlegden we de A1 en
bouwden we het breedste aquaduct van Europa en
ongeveer 3 kilometer van de A9 Gaasperdammerweg
komt in een tunnel.

Actuele informatie
Kijk voor actuele informatie op bezoekerscentrum.
rijkswaterstaat.nl of ontvang actuele reisinformatie
via Timesupp, Flitsmeister, GoAbout of de
VerkeersInformatieDienst.
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