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1 september 2020 

 
IXAS-werkschema 
Omwonenden van het project A9 Gaasperdammerweg worden met bouwberichten geïnformeerd over de werkzaamheden die in 

hun omgeving hinder kunnen veroorzaken. Door bijvoorbeeld weersomstandigheden moet de planning soms worden aangepast.  

Het is dan niet meer mogelijk om alle omwonenden hier persoonlijk van op de hoogte te brengen. Met dit overzicht heeft u de 

actuele planning altijd bij de hand. De informatie in dit werkschema is ingedeeld op woonwijk. Elke pagina beschrijft de 

werkzaamheden van een bepaalde wijk. In het plaatje ziet u de indeling: 

 

 

 

 

Verkeersmaatregelen 

Datum Tijd Werkzaamheden Afsluitingen Bouwbericht of 

omleiding 

vrijdag 25 september – 

maandag 28 september 

 

Weekendwerkzaamheden 

vrijdag 22:00 tot 

maandag 05:00 uur  

Fase 3 ingebruikname 

Gaasperdammertunnel 

 

Afsluiting A9 

Gaasperdammerweg richting 

Diemen tussen knooppunt 

Holendrecht en knooppunt 

Diemen. 

Omleiding via 

A2/A10/A1 

Informatie volgt 

 

28 september – 23 

november 2020 

Gehele periode Bouw verkeersplein 

Gooiseweg op tunneldak 

Afsluiting Gooiseweg ter 

hoogte van de A9. Alle op- 

en afritten blijven open. 

Behalve van 28 september 

tot en met 2 oktober: 

afsluiting afrit 2 S112 van A9 

uit de richting van 

Amstelveen. 

Informatie volgt 
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Rondom knooppunt Holendrecht 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of omleiding 

vrijdag 25 

september – 

maandag 28 

september 

 

Weekendwerkzaamheden 

vrijdag 22:00 tot 

maandag 05:00 uur  

Fase 3 ingebruikname 

Gaasperdammertunnel 

 

Afsluiting A9 

Gaasperdammerweg 

richting Diemen tussen 

knooppunt Holendrecht 

en knooppunt Diemen. 

 

Omleiding via A2/A10/A1 

 

8 juni – 31 

oktober 

07:00 – 19:00 uur Afbouwen vogeltjeswand 

langs A2 

Geen hinder  
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Rondom Muntbergweg 
7.00 tot 19.00 uur Slopen boerderij 

Middenweg 3 

Geluid door 

sloopwerkzaamheden en 

transport 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of 

omleiding 

Juni tot eind 

november 2020 

07:00 – 19:00 uur Bouw A9-viaduct over 

Haarlerbergpad 

Werkzaamheden kunnen zorgen 

voor wat geluid in de omgeving. 

Meer informatie 

Vrijdag 11 

september  

07:000 – 17:00 uur Aanbrengen twee 

betonnen heipalen 

voor portaal bij 

op/afrit S111 

Het heien van betonnen palen 

zorgt voor geluid in de omgeving. 

De werkzaamheden duren 

ongeveer 3 uur. 

 

vrijdag 25 

september – 

maandag 28 

september 

 

Weekendwerkzaamheden 

vrijdag 22:00 tot maandag 

05:00 uur  

Fase 3 ingebruikname 

Gaasperdammertunnel 

 

Afsluiting A9 Gaasperdammerweg 

richting Diemen tussen knooppunt 

Holendrecht en knooppunt 

Diemen. 

 

Omleiding via 

A2/A10/A1 

Informatie volgt 

 

21 – 25 

september 

07:00 – 19:00 uur Inbouwen voegen 

tussen viaduct over 

Haarlerbergpad en A9  

Geluidshinder in de omgeving  

     

https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/afbouw-a9-viaduct-over-haarlerbergpad/#.Xz-Du-SP56s
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Rondom Huntumdreef 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of 

omleiding 

15 juni – medio 

november 2020 

Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 en 

19:00 uur 

Aanbrengen grond op tunneldak en 

taluds tussen spoorlijn Amsterdam-

Utrecht en Huntumdreef 

Geluid van 

vrachtwagens, 

kranen en shovels op 

tunneldak. 

Meer informatie 

Juni 2020 – maart 2021 Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 en 

19:00 uur 

Bouwen parkbrug Reigerbospad Weinig hinder Meer informatie 

Medio augustus – begin 

oktober 2020 

Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 en 

19:00 uur 

Aanbrengen drainagesysteem op 

tunneldak tussen Huntumdreef en 

Gooiseweg 

Geluid van verkeer 

op het tunneldak 

 

Medio september – eind 

oktober 

Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 en 

19:00 uur 

Aanbrengen drainagezand op 

tunneldak tussen Huntumdreef en 

Gooiseweg 

Geluid van 

vrachtwagens, 

kranen en shovels op 

tunneldak. 

 

vrijdag 25 september – 

maandag 28 september 

 

Weekendwerkzaamheden 

vrijdag 22:00 tot 

maandag 05:00 uur  

Fase 3 ingebruikname 

Gaasperdammertunnel 

 

Afsluiting A9 

Gaasperdammerweg 

richting Diemen 

tussen knooppunt 

Holendrecht en 

knooppunt Diemen. 

 

Omleiding via 

A2/A10/A1 

Informatie volgt 

 

Eind september/begin 

oktober 2020 

Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 en 

19:00 uur 

Betonstort parkbrug Reigersbospad Geluid van 

betonpompen en 

betonwagens 

 

Medio oktober 2020 Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 en 

19:00 uur 

Heien betonnen heipalen parkbrug 

Nelson Mandelapark. 

Heiwerkzaamheden duren één dat 

en vinden in de week van 14 – 18 

september plaats 

Geluidshinder in de 

omgeving  

 

https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/transporten-voor-aanleg-park-en-eerste-delen-afgraven-a9/#.Xz-FHuSP56s
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/start-bouw-parkbrug-reigersbospad/#.Xz-GruSP56s
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Rondom Gooiseweg 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of 

omleiding 

Juni 2020 – maart 2021 Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 en 

19:00 uur 

Bouwen parkbrug 

Reigerbospad 

Weinig hinder Meer informatie 

Medio augustus – begin 

oktober 2020 

Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 en 

19:00 uur 

Aanbrengen 

drainagesysteem op 

tunneldak tussen 

Huntumdreef en Gooiseweg 

Geluid van verkeer op het 

tunneldak 

 

vrijdag 25 september – 

maandag 28 september 

 

Weekendwerkzaamheden 

vrijdag 22:00 tot 

maandag 05:00 uur  

Fase 3 ingebruikname 

Gaasperdammertunnel 

 

Afsluiting A9 

Gaasperdammerweg richting 

Diemen tussen knooppunt 

Holendrecht en knooppunt 

Diemen. 

 

Omleiding via 

A2/A10/A1 

Informatie volgt 

 

28 september – 23 

november 2020 

Gehele periode Bouw verkeersplein 

Gooiseweg op tunneldak 

Afsluiting Gooiseweg ter 

hoogte van de A9. Alle op- 

en afritten blijven open. 

Behalve van 28 september 

tot en met 2 oktober: 

afsluiting af- en oprit 2 S112 

van A9 richting Diemen. 

Geluidshinder in de 

omgeving van grote 

machines en vrachtwagens. 

Informatie volgt 

Medio september – eind 

oktober 

Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 en 

19:00 uur 

Aanbrengen drainagezand op 

tunneldak tussen 

Huntumdreef en Gooiseweg 

Geluid van vrachtwagens, 

kranen en shovels op 

tunneldak. 

 

7 – 21 september 2020 Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 en 

19:00 uur 

Aanleg bypass Nellesteinpad 

aan de noordzijde van de 

tunnel. 

Geluid van vrachtwagens en 

machines in de omgeving. 

 

https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/start-bouw-parkbrug-reigersbospad/#.Xz-GruSP56s
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Eind september 2020 Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 en 

19:00 uur 

Verwijderen damwanden 

ondersteuning tijdelijke 

hulpbrug Nellesteinpad 

Geluidshinder door het 

uittrillen van de 

damwanden. 

Werkzaamheden duren een 

dag. 

 

Medio oktober 2020 Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 en 

19:00 uur 

Heien betonnen heipalen 

parkbrug Nelson 

Mandelapark. 

Heiwerkzaamheden duren 

één dag en vinden medio 

oktober plaats 

Geluidshinder in de 

omgeving  

 

Eind september/begin 

oktober 2020 

Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 en 

19:00 uur 

Betonstort parkbrug 

Reigersbospad 

Geluid van betonpompen en 

betonwagens 

 

1 oktober 2020 – maart 

2021 

Maandag tot en met 

vrijdag 07:00 en 19:00 

uur 

Bouw parkbrug 

Nellesteinpad 

Geluid van machines en 

kranen. Fundering worden 

geboord aanbrengen geeft 

weinig hinder. 
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Rondom Kromwijkdreef 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of 

omleiding 

augustus – begin oktober 

2020 

Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 en 

19:00 uur 

Aanbrengen drainagesysteem op 

tunneldak Gooiseweg en 

Gaasperplasmetrolijn 

Geluid van verkeer 

op het tunneldak 

 

vrijdag 25 september – 

maandag 28 september 

 

Weekendwerkzaamheden 

vrijdag 22:00 tot 

maandag 05:00 uur  

Fase 3 ingebruikname 

Gaasperdammertunnel 

 

Afsluiting A9 

Gaasperdammerweg 

richting Diemen 

tussen knooppunt 

Holendrecht en 

knooppunt Diemen. 

 

Omleiding via 

A2/A10/A1 

Informatie volgt 

 

28 september – 23 

november 2020 

Gehele periode Bouw verkeersplein Gooiseweg 

op tunneldak 

Afsluiting Gooiseweg 

ter hoogte van de 

A9. Alle op- en 

afritten blijven open. 

Behalve van 28 

september tot en 

met 2 oktober: 

afsluiting afrit 2 S112 

van A9 uit de 

richting van 

Amstelveen. 

 

Geluidshinder in de 

omgeving van grote 

machines en 

vrachtwagens. 

Informatie volgt 

7 – 21 september 2020 Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 en 

19:00 uur 

Aanleg bypass Nellesteinpad aan 

de noordzijde van de tunnel. 

Geluid van 

vrachtwagens en 

machines in de 

omgeving. 
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Eind september 2020 Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 en 

19:00 uur 

Verwijderen damwanden 

ondersteuning tijdelijke hulpbrug 

Nellesteinpad 

Geluidshinder door 

het uittrillen van de 

damwanden. 

Werkzaamheden 

duren een dag. 

 

Medio oktober Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 en 

19:00 uur 

Heien palen funderingen 

parkbrug Gaasperparkpad. 

Werkzaamheden duren ongeveer 

een dag. 

Geluidshinder van 

heiwerkzaamheden 

Informatie volgt 

1 oktober 2020 – maart 2021 Maandag tot en met 

vrijdag 07:00 en 19:00 

uur 

Bouw parkbrug Nellesteinpad Geluid van machines 

en kranen. 

Fundering worden 

geboord aanbrengen 

geeft weinig hinder. 
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Brug over de Gaasp 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of 

omleiding 

Juni 2020 – eind november 

2020 

 

Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 en 

19:00 uur 

Bouwen fietspad en rijstroken op 

brug over de Gaasp. 

Geluidshinder van 

machines, boren en 

breekwerk. 

Meer informatie 

24 augustus – eind oktober Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 en 

19:00 uur 

Bouwen geluidsscherm oostzijde 

Brug over de Gaasp 

  

Medio september 2020 tot 

medio januari 2021 

Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 en 

19:00 uur 

Bouw parkbrug Gaasperparkpad Geluidsinder van 

machines en 

vrachtwagens 

Informatie volgt 

Medio oktober Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 en 

19:00 uur 

Heien palen funderingen parkbrug 

Gaasperparkpad. 

Werkzaamheden duren ongeveer 

een dag. 

Geluidshinder van 

heiwerkzaamheden 

Informatie volgt 

vrijdag 25 september – 

maandag 28 september 

 

Weekendwerkzaamheden 

vrijdag 22:00 tot maandag 

05:00 uur  

Fase 3 ingebruikname 

Gaasperdammertunnel 

 

Afsluiting A9 

Gaasperdammerweg 

richting Diemen 

tussen knooppunt 

Holendrecht en 

knooppunt Diemen. 

 

Omleiding via 

A2/A10/A1 

Informatie volgt 

 

     

https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/afbouw-brug-over-de-gaasp/#.Xz-4_uSP56s

