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18 december 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: 
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Rondom knooppunt Holendrecht 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of omleiding 
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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 

1 februari tot 

en met 19 

februari 

Hele periode Aanleggen duiker 

onder Haarlerbergpad 

Haarlerbergpad afgesloten. 

Omleiding via Muntbergweg 
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Rondom Huntumdreef 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of 

omleiding 

Tot maart 2021 Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 en 

19:00 uur 

Afgraven oude A9 Geluid van kranen en 

vrachtverkeer 

 

Tot voorjaar 2021 Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 en 

19:00 uur 

Aanbrengen grond voor park op 

tunneldak en taluds 

Geluidshinder in de 

omgeving van 

vrachtverkeer. 
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Rondom Gooiseweg 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of 

omleiding 

Tot maart 2021 Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 

en 19:00 uur 

Afgraven oude A9 Geluid van kranen en 

vrachtverkeer 

 

Maart april Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 

en 19:00 uur 

Aanbrengen grond voor 

park op tunneldak en 

taluds 

Geluidshinder in de 

omgeving van 

vrachtverkeer. 

 

9 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. 

 

Eind januari – mei 2021 Maandag tot en met 

vrijdag 07:00 en 19:00 

uurMaandag tot en met 

vrijdag 07:00 en 19:00 

uur 

Bouw parkbrug 

Kelbergenpad 

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 

Tot maart 2021 Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 

en 19:00 uur 

Afgraven oude A9 Geluid van kranen 

en vrachtverkeer 

 

Maart april Maandag tot en met 

vrijdag tussen 07:00 

en 19:00 uur 

Aanbrengen grond voor 

park op tunneldak en 

taluds 

Geluidshinder in 

de omgeving van 

vrachtverkeer. 

 

9 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. 

 

Eind januari – mei 

2021 

Maandag tot en met 

vrijdag 07:00 en 19:00 

uur 

Bouw parkbrug 

Kelbergenpad 

Geluid van 

machines en 

kranen. Fundering 

worden geboord 

aanbrengen geeft 

weinig hinder. 

 

Januari - februari Nachtwerkzaamheden, 

weekendwerk 

Sloop viaduct 

Metrokruising 

In de nacht 

voorbereidingen 

die beperkt hinder 

geven. Overdag 

zagen van het dek 

en uithijsen 

betonnen delen 

van het dek 

volgt 
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Februari – juli 2021 Maandag tot en met 
vrijdag 07:00 en 19:00 
uur (en waar nodig in 
het weekend) 

Aanleg kruising 

Loosdrechtdreef, 

Kromwijkdreef, Langbroekdreef 

Geluid, afsluitingen volgt 
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Brug over de Gaasp 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of 

omleiding 

Medio september 2020 

tot medio maaart 2021 

Maandag tot en met vrijdag 

tussen 07:00 en 19:00 uur 

Bouw parkbrug Gaasperparkpad Geluidsinder van 

machines en 

vrachtwagens 

 

Januari – februari 

2021 

Nachtwerkzaamheden, 

weekendwerk 

Sloop viaduct 

Metrokruising 

In de nacht 

voorbereidingen 

die beperkt hinder 

geven. Overdag 

zagen van het dek 

en uithijsen 

betonnen delen 

van het dek 

volgt 

Februari – juli 2021 Maandag tot en met 

vrijdag 07:00 en 19:00 

uur (en waar nodig in 

het weekend) 

Aanleg kruising 

Loosdrechtdreef, 

Kromwijkdreef, 

Langbroekdreef 

Geluid, 

afsluitingen 

volgt 

Januari – februari 

2021 

Nachtwerkzaamheden, 

weekendwerk 

Sloop viaduct 

Metrokruising 

In de nacht 

voorbereidingen 

die beperkt hinder 

geven. Overdag 

zagen van het dek 

en uithijsen 

betonnen delen 

van het dek 

volgt 


