
 

 
 

 

 

 

 
Afzender 

Parkway6, Veluwezoom 42, Almere 

 

Aan de bewoners van een deel van Filmwijk 

 

 

Onderwerp 

Heiwerkzaamheden voor verbreding A6 Almere 

 

 

 

 
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. 
 
Heiwerkzaamheden 

Voor het project A6 Almere leggen we acht nieuwe viaducten aan en verbreden we vijf bestaande 

viaducten. Hiervoor is het noodzakelijk om heiwerkzaamheden uit te voeren.  

Voorafgaand aan het heien van funderingspalen brengen we tijdelijke damwanden aan. De 

damwanden worden trillend in de grond gebracht. Deze tijdelijke damwanden zorgen ervoor dat we, 

zonder risico voor het verkeer op de A6, in de buurt van de snelweg kunnen heien. Het intrillen van 

damwanden veroorzaakt naar verwachting weinig tot geen geluidshinder. Het heien geeft naar 

verwachting wel geluidshinder. 

Wat betekent dit voor u? 

Vanaf maandag 21 augustus a.s. wordt ter hoogte van de Kromme Wetering voor een periode van 

vier weken geheid tussen 07:00 uur en 19:00 uur. De geluidshinder zal niet continu zijn, maar wel 

regelmatig tussen deze tijden.  

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.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 
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Locatie heiwerkzaamheden en bezorging brief 

Hieronder vindt u de locatie waar de heiwerkzaamheden plaats gaan vinden. Tevens ziet u welke 

adressen een bewonersbrief over deze werkzaamheden hebben ontvangen. 

 


