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Terugblik weekendwerkzaamheden 
knooppunt Almere   
In mei en juni is er volop gewerkt aan de A6 rondom het knooppunt Almere. Om het knooppunt aan  
te laten sluiten op de toekomstige hoofd- en parallelrijbaan, zijn al deels nieuwe rijstroken en 
verbindingsbogen aangelegd. Deze worden stap voor stap in gebruik genomen. Eind mei is de nieuwe 
verbindingsboog van de A27 naar de A6 (richting Lelystad) open gegaan voor het verkeer en eind juni is 
een deel van de toekomstige parallelrijbaan (richting Amsterdam) in gebruik genomen. Een terugblik  
op de werkzaamheden in beeld.

Zondagmiddag 27 mei: in knooppunt Almere is de nieuwe verbindingsboog 
van de A27 naar de A6 geasfalteerd en aangesloten. 



Aan de zuidzijde van de A6 wordt met heipalen de fundering van het 
toekomstige Floriade viaduct gebouwd. Om ruimte te maken voor de werk
zaamheden is met een damwand de stabiliteit van de huidige A6 geborgd.  
De damwand is tijdelijk en wordt later weer verwijderd.

De verbindingsboog naar de A6 voor de richting Lelystad is verlegd naar de 
buitenkant. Daarmee is ook de rijrichting omgedraaid. Verkeer dat vanaf de 
A27 vanuit Utrecht naar de A6 rijdt, houdt links aan voor de richting Almere/
Amsterdam. Verkeer richting Lelystad houdt rechts aan. 

Asfalt wordt in de asfaltspreider gekiept. De witte cijfers op de weg geven de 
hoogte van het asfalt aan. Zo weten de medewerkers hoeveel asfalt er nog 
aangebracht moet worden. 



Het gele karretje (linksonder) zet de lijnen uit voor de markering op de weg  
en wordt aangestuurd via een GPS (global positioning system).

Aan de (rechter)buitenkant van het knooppunt, legt Parkway6 de toekomstige 
parallelrijbaan aan. Sinds 2 juli is deze in gebruik. 



Zaterdagmiddag 30 juni: tijdelijk wegbeeld vlak voor knooppunt richting 
Almere tijdens de weekendwerkzaamheden. Voor de richting Almere/
Amsterdam rijdt het verkeer vanaf nu rechts om het knooppunt heen. Verkeer 
voor de richting Utrecht voegt links uit. 

De rijbaan zonder verkeer in het midden wordt omgebouwd naar de 
toekomstige hoofdrijbaan richting Lelystad. 



Afrit Almere Buiten-West (6) is in het laatste weekend van juni naar de 
buitenkant verlegd. Op 2 juli was de afrit weer beschikbaar. 

Sinds 2 juli rijdt het verkeer over de rechter rijbaan richting Almere/Amsterdam. 
De linker rijbaan is inmiddels niet meer in gebruik en wordt omgebouwd naar 
de toekomstige hoofdrijbaan voor de richting Amsterdam. 



Asfalteerwerkzaamheden voor het opnieuw aansluiten van Almere Buiten-
West. De op- en afritten van Almere Buiten-West zijn daarmee gereed voor de 
eindsituatie. 
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