
Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwe-
gen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA). De A6 tussen 
Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost is hier onderdeel van 
en wordt verbreed naar vier keer twee rijstroken. Aannemer 
Parkway6 is op dit moment bezig met het aanleggen van extra 
rijstroken, het verbreden van bestaande en aanleggen van 
nieuwe viaducten en het verleggen van op-en afritten van de A6. 
Dit veroorzaakt hinder voor weggebruikers. Hieronder een 
overzicht van de werkzaamheden in april.     

1  Afsluiting Waterlandseweg (N305) tussen de  
Meentweg en de A6

Vanaf vrijdag 6 april 20.00 uur tot maandag 16 april 5.00 uur is  
de Waterlandseweg tussen de Meentweg en de A6 dicht. Ook de  
afrit Almere Stad vanuit Amsterdam is in deze periode afgesloten.  
De oprit Almere Stad richting Lelystad is van vrijdag 6 april 20.00 uur 
tot en met donderdag 26 april dicht. 

Omleidingen:
Verkeer vanuit Almere Stad richting Zeewolde/Utrecht wordt omgeleid 
via de dreven, Tussenring en de A27. Verkeer vanuit Almere Stad 
richting Lelystad kan rijden via de Hogering, Buitenring en de A6. 

Verkeer vanuit Almere Stad richting Utrecht wordt omgeleid via  
de A6 richting knooppunt Muiderberg, de A1 richting Hilversum/
Amersfoort en de A27. 

Verkeer vanuit de richting Amsterdam/Amersfoort naar Almere Stad 
wordt geadviseerd om via afrit Stedenwijk (3), de Havendreef en de 
Stedendreef naar Almere Stad te rijden. 

Verkeer vanuit de richting Amsterdam naar Zeewolde wordt 
geadviseerd om te rijden via knooppunt Muiderberg, de A1 en de 
A27.

Verkeer vanuit de richting Utrecht naar Almere Stad wordt omgeleid 
via de A27 en de A6. 

Het is mogelijk dat het verkeer in en rondom Almere door de afsluiting van 
de Waterlandseweg ernstige hinder ondervindt. 

De provincie Flevoland voert tussen 6 en 16 april werkzaamheden  
uit aan de kruising Waterlandseweg met de Meentweg en 
Kemphaanweg. Meer informatie hierover kunt u vinden op  
www.flevoland.nl 

2  Openstelling nieuwe oprit Almere Haven richting Lelystad
Op maandag 16 april om 6.00 uur wordt de nieuwe oprit van de A6, 
Almere Haven, richting Lelystad (oprit 4b) in gebruik genomen. De 
nieuwe oprit is te bereiken via de nieuwe Steigerdreef in Almere 
Haven. De huidige oprit Almere Haven richting Lelystad (ter hoogte 
van ’t Oor) vervalt vanaf maandag 16 april in de ochtend.  

Omleiding: 
Op de Noorderdreef wordt de nieuwe oprit Almere Haven richting 
Lelystad met borden aangegeven. 

3  Afsluiting A6, van Almere Stad tot knooppunt Almere in 
beide richtingen

Vanaf vrijdagavond 20 april 20.00 uur t/m maandagochtend  
23 april 5.00 uur is de A6 in beide richtingen dicht tussen Almere 
Stad (afrit 5) en knooppunt Almere. 

Omleiding:
Het verkeer wordt omgeleid via de A27 en de A1. Dit levert circa  
10 minuten extra reistijd op. In verband met mogelijke drukte bij  
de afritten Almere Stedenwijk, Almere Haven en Almere Stad, 
adviseren wij het verkeer met bestemming Almere Stad en  
Almere Buiten, gebruik te maken van de Hogering en Buitenring  
in Almere.

De genoemde data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over de 
werkzaamheden aan de A6 en de hinder in april is te vinden op 
www.bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl  
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Omleidingen afsluiting Waterlandseweg  
6 – 16 april 2018
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Verkeer vanuit Almere Stad richting Zeewolde/Utrecht wordt omgeleid via de dreven, Tussenring en de A27. Verkeer vanuit 
Almere Stad richting Lelystad wordt omgeleid via de Hogering, Buitenring en de A6.
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Verkeer vanuit de richting Amsterdam 
naar Zeewolde wordt geadviseerd om te 
rijden via knooppunt Muiderberg, de A1 
en de  A27.
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Omleiding afsluiting A6 tussen 
Almere Stad en Knooppunt Almere 
20 – 23 april 2018
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Omleiding afsluiting A6 tussen afrit Almere 
Stad en het knooppunt Almere

Het verkeer wordt omgeleid via de 
A27 en de A1. In verband met 
mogelijke drukte bij de afritten 
Almere Stedenwijk, Almere Haven 
en Almere Stad, adviseren wij het 
verkeer met bestemming Almere 
Stad en Almere Buiten, gebruik te 
maken van de Hogering en 
Buitenring in Almere.
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