
 

 
 

 

 

 

 
Afzender 

Parkway6, Veluwezoom 42, Almere 

 

Aan de bewoners in Stedenwijk-Zuid 

 

 

Onderwerp 

Nachtelijk asfalteren ketenterrein Parkway6 + kappen enkele bomen nabij watergang 

 

 

 
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.  
 
Ketenterrein 

Parkway6 legt momenteel haar ketenterrein aan tussen de Mc Donalds en de busbaan. Er komen 
eigen parkeerplaatsen op dit terrein. Hiervoor is het nodig dat een deel van het terrein geasfalteerd 
wordt. De asfalteringswerkzaamheden starten in de nacht van 9 maart op 10 maart en zullen 
gedurende de dag (10 maart) afgerond worden. De reden van deze nachtelijke werkzaamheden is 
dat de asfalteermachine op een andere locatie in Almere alleen in de nacht ingezet mag worden. 
Deze werkzaamheden zullen naar verwachting rond 03:00 uur afgerond zijn en dan wordt de 
machine verplaatst naar het ketenterrein om daar verder te gaan. U kunt hinder ondervinden in de 
vorm van piepgeluiden van achteruitrijdende vrachtwagens en van het dichtvallen van de klep van 
de vrachtwagens. Het achteruitrijden proberen we zoveel mogelijk te beperken. 
 
Kappen bomen 

Parkway6 probeert zoveel mogelijk bomen te sparen voor de verbreding van de A6, maar helaas is 
nu toch gebleken dat drie bomen te dicht op de watergang staan. De ecoloog van Parkway6 is op 
locatie geweest en hij geeft aan dat de bomen gekapt moeten worden voor de veiligheid van de 
omgeving. De stabiliteit van de ondergrond voor de bomen is straks onvoldoende als de watergang 
gegraven is. Het gaat om drie bomen achter de Heerlenstraat. Deze kapwerkzaamheden worden 
voor 15 maart gedurende de dag uitgevoerd. 
 
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.rws.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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