
 

 
 

 

 

 

 
Afzender 

Parkway6, Veluwezoom 42, Almere 

 

Aan de bewoners/bedrijven directe omgeving 

Steigerdreef 

 

 

Onderwerp 

Werkzaamheden ten behoeve van aanleg Steigerdreef  

 

 

 
Parkway6 Realisation VOF is een combinatie van Dura Vermeer en Besix. 
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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).  
Met deze brief informeren we u over de voortgang van de werkzaamheden en de hinder die dit 
mogelijk voor u geeft.  
 

Start voorbereidende werkzaamheden Steigerdreef 
Vanaf maandag 13 maart a.s. start Parkway6 met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg 
van de nieuwe Steigerdreef. 
 
Kesslerpad 

Langs de Steigerdreef wordt het fietspad Kesslerpad aangelegd. Dit fietspad sluit straks aan op het 
nieuwe fietspad dat over de A6 gaat. Naar verwachting wordt het fietspad langs de nieuwe 
Steigerdreef eind april 2017 opengesteld. Gedurende de aanleg van het fietspad passen wij de 
aansluitende paden aan. Dit doen wij om en om waardoor er altijd fietsverbindingen beschikbaar 
zijn. Vanwege de aanpassingen gelden er korte omleidingsroutes voor het fietsverkeer door de 
Steiger. Deze omleidingsroutes zijn ter plekke aangegeven.  
 
Voet/-fietspad langs busbaan De Steiger 

Langs busbaan de Steiger legt Parkway6 een voet-/fietspad aan. Naar verwachting wordt dit in de 
tweede week van mei opengesteld.  
 
Oude Waterlandseweg 

De ligging van de Oude Waterlandseweg wordt aangepast. Naar verwachting is Parkway6 hier tot 
de tweede week van mei aan het werk. De tweede en derde week van april wordt het autoverkeer 
naar Spittershoek omgeleid via de bestaande Oude Waterlandseweg. Dit wordt ter plekke met gele 
borden aangegeven. 
 
Tijdelijk fietspad tussen Sturmeypad en Kromme Wetering 

Er wordt vanaf 13 maart a.s. een tijdelijk fietspad aangelegd langs de A6 tussen het Sturmeypad en 
de Kromme Wetering. Conform planning is dit fietspad in de tweede week van mei gereed. Als het 
tijdelijke fietspad gereed is, vervangt dit fietspad de huidige onderdoorgang van het Sturmeypad 
onder de A6 door. 
 
Hinder tijdens de werkzaamheden 

Voor bovenstaande werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van graafmachines, asfalteermachines, 
zandwagens, trilplaat en een freesmachine. U kunt hiervan hinder ondervinden in de vorm van 
piepgeluiden van achteruitrijdende vrachtwagens, dichtvallen van de klep van vrachtwagens, geluid 
van het frezen van asfalt.  
Er rijden vrachtwagens langs de wijk en er gelden tijdelijke omleidingsroutes.  
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Kapwerkzaamheden 

Langs de busbaan staan nog enkele bomen die verwijderd moeten worden voor de realisatie van 
het nieuwe fietspad. Deze kapwerkzaamheden vinden plaats tussen 13 maart ent 15 maart a.s. 
 
Werktijden 

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07:00 uur en 19:00 uur. 
 
Meer informatie 

Meer informatie over de verbreding van de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost 

vindt u op de website van Rijkswaterstaat www.bezoekerscentrum.rws.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 

 
Erik Stoelinga 

Projectdirecteur 

 

Kaart omgeving Steigerdreef 

 


