
 

 
 

 

 

 

 
Afzender 

Parkway6, Veluwezoom 42, Almere 

 

Aan de bewoners/bedrijven omgeving Waterlandseweg 

 

Onderwerp 

Werkzaamheden Waterlandseweg 

 

 

 
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. 
 
Afsluiting Waterlandseweg 

Voor de verbreding van de A6 is het noodzakelijk om bestaande viaducten te verbreden. Zo wordt 

ook het viaduct Waterlandsebrug ter hoogte van de Waterlandseweg verbreed. Om deze 

werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om een gedeelte van de 

Waterlandseweg vijf weekenden en 20 nachten (deels) af te sluiten. Dit wordt vooraf via 

vooraankondigingsborden op de weg aangegeven. In deze brief gaan we in op de weekenden en de 

nachtafsluitingen die voor de omgeving, naar verwachting, geluidshinder zullen veroorzaken. 

Weekend vrijdag 6 oktober tot maandag 9 oktober 

De eerste weekendafsluiting vindt plaats van vrijdag 6 oktober 20.00 uur tot maandag 9 oktober 

05.00 uur. Tijdens dit weekend gaan we 44 funderingspalen heien in de middenberm van de 

Waterlandseweg voor het nieuwe tussensteunpunt. Er wordt dag en nacht geheid om de weg 

maandagochtend weer op tijd open te kunnen stellen.  

Weekend vrijdag 13 oktober tot maandag 16 oktober 

Tijdens de tweede weekendafsluiting van vrijdag 13 oktober 20.00 uur tot maandag 16 oktober 

05.00 uur worden er damwanden ingetrild en grondwerkzaamheden verricht zodat er ruimte tussen 

de beide rijbanen ontstaat om het tussensteunpunt te kunnen bouwen. Ook deze werkzaamheden 

gaan dag en nacht door om zo snel mogelijk klaar te zijn.  

Nachtelijke afsluitingen: maandag 23 en dinsdag 24 oktober van 20.00 uur tot 6.00 uur 

Deze twee nachten gaan we paalkoppen snellen. Dit betekent dat we de bovenste meter beton van 

de heipaal verwijderen. Dat is nodig om een verbinding te kunnen maken tussen de heipaal en het 

nieuw te maken tussensteunpunt.  

Waarom wordt er gewerkt in de nacht?  

Om de werkzaamheden voor weggebruiker en wegwerker veilig te laten verlopen, moet een deel 

van de Waterlandseweg afgesloten worden tijdens de werkzaamheden. Door dit in het weekend en 

in de nacht te doen, blijft de verkeershinder zoveel mogelijk beperkt. Met de planning van 

werkzaamheden wordt altijd een afweging gemaakt tussen veiligheid, het beperken van 

verkeershinder en hinder voor de omgeving. 
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Wat betekent dit voor u? 

De hierboven beschreven werkzaamheden veroorzaken geluidshinder. Momenteel onderzoeken we 

nog mogelijkheden voor aanvullende maatregelen om de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken. 

Deze informatie vindt u later deze week op het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat 

www.bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl. 

Meer informatie 

Meer informatie over alle weekend- en nachtafsluitingen vindt u eveneens 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 


