A1/A6 Diemen – Almere Havendreef

Werkzaamheden
en hinder
zomer 2016

Rijkswaterstaat verbreedt de drukke snelwegen
tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Als weggebruiker van de A1 en A6 tussen Diemen en Almere
Havendreef zult u dat gemerkt hebben. In deze flyer
staan de belangrijkste werkzaamheden met hinder
op een rijtje (periode augustus-september 2016).
1. Di 16 augustus 07.00 uur tot vr 26 augustus 17.00 uur
Gooimeerdijk West in Almere is afgesloten vanaf kruising
Havendreef tot aansluiting Poortdreef. Verkeer wordt omgeleid
van Almere Haven naar Almere Poort en vice versa via Havendreef
en A6. Fietsen onder A6 door en langs Gooimeerdijk is niet
mogelijk.Fietsverkeer wordt omgeleid via Havendreef, fietstunnel
Dunloppad, Luidsprekerstraat, Vasalisstraat, busviaduct over de
Hogering en het Spoorbaanpad. De trailerhelling Gooimeerdijk is
wel bereikbaar. Van vrijdag 19 augustus 07.00 uur tot vrijdag 26
augustus 17.00 uur zijn op de A6 richting Lelystad ook de op- en
afritten 2 (Almere Poort) en de Poortdreef vanaf de Elementen
dreef tot aan de Gooimeerdijk afgesloten. Verkeer vanaf de A6
wordt omgeleid via op- en afrit 3. Lokaal verkeer wordt omgeleid
via Elementendreef en Hogering.

2. Vr 19 augustus 20.00 uur tot ma 22 augustus 05.00 uur
De A1 richting Amersfoort is afgesloten tussen knooppunten Diemen
en Muiderberg vanwege de wegomzetting van de nieuwe A1 door het

aquaduct, het gedeeltelijk openstellen van de brug over het
Amsterdam-Rijnkanaal, de sloop van de oude spoorbrug en het
aansluiten van de nieuwe spoorbrug op het spoor. Het verkeer
richting Almere en Amersfoort wordt omgeleid via A9, A2, A12
en A27. Op de A1 richting Amsterdam zijn er twee rijstroken
beschikbaar ter hoogte van knooppunt Muiderberg. Muiden
en Muiderberg zijn alleen bereikbaar met een toegangspas voor
bewoners en bedrijven. Vanaf maandag 22 augustus zijn de open afritten Muiden en Muiden-Oost uit de richting Amsterdam
vervangen door nieuwe op- en afrit Muiden/Weesp. Om deze afrit
te nemen, moet u eerder voorsorteren dan voorheen.

3. Vr 19 augustus 21.30 uur tot vr 26 augustus 12.30 uur
Langs het spoor in Almere bouwt ProRail 24 km geluidsscherm en
bij Almere Centrum twee keersporen, waardoor geen treinverkeer
tussen Almere Oostervaarders - Weesp - Naarden/Bussum mogelijk
is. Daarnaast wordt de oude spoorbrug over de A1 gesloopt en de
nieuwe spoorbrug aangesloten op het spoortracé van en naar
Almere. NS zet bussen in. Deze treinvrije periode is gelijktijdig
met werkzaamheden van punten 1 en 2.

4. Ma 29 augustus 06.00 uur tot vr 23 september 17.00 uur
Afsluiting IJsselmeerweg (parallel aan A6) tussen aansluiting A6
en knooppunt Muiderberg. Bedrijven zijn bereikbaar. Verkeer
wordt omgeleid via Googweg, G. Doulaan, P. de Hooghlaan,
Erfgooierslaan, Tesselschadelaan en IJsselmeerweg.
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5. Vr 9 september 21.o0 uur tot ma 12 september 05.00 uur
De verbindingsboog van de A9 naar de A1 richting Amersfoort
en de wisselbaan zijn afgesloten vanwege het aansluiten van de
nieuwe wisselbaan door het aquaduct. Verkeer wordt omgeleid
via de A2, A10-Oost en A1.

6. Vr 23 september 21.00 uur tot ma 26 september 05.00 uur
Op de A1 richting Amsterdam tussen knooppunten Muiderberg
en Diemen is ’s nachts één rijstrook beschikbaar en overdag
twee rijstroken. Dit vanwege de aansluiting van de nieuwe
A1 richting Amsterdam op de rijbaan door het aquaduct. Vanaf
maandag 26 september zijn de op- en afritten Muiden-Oost
en Muiden uit de richting Amersfoort vervangen door nieuwe
op- en afrit Muiden/Weesp.

Rijkswaterstaat verbreedt de A1/A6 tussen knooppunt
Diemen en aansluiting Almere Havendreef. Het werk
maakt onderdeel uit van de weguitbreiding SchipholAmsterdam-Almere (SAA). De extra rijstroken verbeteren
de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de
noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de
omgeving vergroot: bij Muiden verleggen we de A1 en
bouwen we het breedste aquaduct van Europa.

Actuele informatie
Kijk voor actuele informatie op
bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl of ontvang
actuele reisinformatie via Timesupp, Flitsmeister,
GoAbout of de VerkeersinformatieDienst.

Overige werkzaamheden september
In september vinden er werkzaamheden plaats voor het aansluiten
van nieuwe verbindingsbogen van de A6 naar de Hogering en
de sloop van het Kromslootviaduct in Almere. De exacte data
en tijdstippen van deze werkzaamheden zijn op het moment
van produceren van deze flyer nog niet bekend. Raadpleeg
bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl voor actuele informatie.
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Informatie onder voorbehoud. Zie verder onder ‘Actuele informatie’.
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