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Werkzaamheden viaduct over Hoge Vaart van nacht naar dag 

 

 

 
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).  
 
Brief werkzaamheden viaduct over Hoge Vaart 
Eerder heeft u van ons een brief ontvangen over nachtelijke werkzaamheden aan het 
viaduct over de Hoge Vaart, de Watersnipbrug. De afgelopen week is na veelvuldig 
overleg tussen Parkway6 en Rijkswaterstaat, besloten om de werkzaamheden overdag uit 
te voeren. In deze brief vertellen wij u hier meer over. 
 
Verbreden viaducten 

Voor de verbreding van de A6 moeten we nieuwe viaducten bouwen en bestaande 

viaducten verbreden. Dat geldt ook voor het viaduct over de Hoge Vaart (de 

Watersnipbrug). Om viaducten te verbreden moeten we onder andere damwanden 

intrillen en funderingspalen heien.  

 

Afweging veiligheid, verkeers- en geluidshinder 

De heiwerkzaamheden voor het viaduct over de Hoge Vaart stonden gepland in de nacht, 

vanaf 9 oktober t/m eind november. Bij het inplannen van het werk wordt altijd een 

afweging gemaakt tussen veiligheid, het beperken van verkeers- en geluidshinder voor de 

omgeving. Veiligheid is voor ons van groot belang. Omdat er dicht langs de A6 gewerkt 

wordt, gingen wij ervan uit dat het in verband met de veiligheid voor onze medewerkers en 

weggebruikers nodig was om een rijstrook af te zetten.  

Betondeeltjes en olie 
Tijdens heiwerkzaamheden kunnen er betondeeltjes en olie rondom de werkzaamheden 
neerkomen. Dit betekent dat deze delen op de rijbaan en de auto’s op de A6 terecht 
kunnen komen, dat kan leiden tot schrikreacties en mogelijk ongevallen. Het afsluiten van 
een rijstrook beperkt dit risico. Het afzetten van een rijstrook is enkel toegestaan op 
momenten dat er weinig verkeer is, in de avonden en nachten. Dit zou betekenen dat wij 
in de nacht onze heiwerkzaamheden zouden moeten gaan uitvoeren. 

 
Geluidshinder omgeving 
’s Nachts werken levert geluidshinder op voor de omgeving, daar zijn wij ons van bewust. 
Daarom hebben wij afgelopen dagen bij het naastgelegen viaduct gemonitord of er olie of 
beton naar beneden viel tijdens het heien. Dit bleek niet het geval. Op basis van deze 
waarnemingen hebben wij, in overleg met Rijkswaterstaat, besloten de 

mailto:vragen@parkway6.nl


 

 

 

 

   

 Bladnummer 2/2 Datum 20-10-2017 

 

 

 
 

 

heiwerkzaamheden overdag uit te gaan voeren. Met deze keuze is de veiligheid en de 
doorstroming geborgd en blijft de geluidshinder beperkt tot het geluid overdag. 
 
Start heiwerkzaamheden overdag 
De heiwerkzaamheden aan het viaduct over de Hoge Vaart starten aankomende 
maandag 23 oktober en duren circa zes weken. De werkzaamheden worden uitgevoerd 
tussen 7.00 en 19.00 uur. 
 
Geluidshinder nachtelijke werkzaamheden viaduct over Waterlandseweg 

Er hebben sinds begin oktober wel nachtelijke heiwerkzaamheden plaats gevonden aan 

het viaduct over de Waterlandseweg in de weekenden. Deze werkzaamheden kunnen 

geluidshinder opgeleverd hebben, ook in uw omgeving. De reden dat deze 

werkzaamheden in de weekenden en nacht hebben plaats gevonden is dat de 

Waterlandseweg door de weeks overdag niet afgesloten mag worden. Voor dit viaduct 

gaan in november en december ook nog heiwerkzaamheden plaats vinden. Samen met 

Rijkswaterstaat gaan wij na of het mogelijk is om deze toekomstige werkzaamheden ook 

overdag uit te voeren. 

Meer informatie over deze werkzaamheden vindt u op ons online bezoekerscentrum. 

Minimale hinder 

Ons streven is om zo veilig mogelijk te werken, met minimale verkeers- en geluidshinder. 

Helaas is dit niet altijd mogelijk.  

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 

 
Erik Stoelinga 

Projectdirecteur 


