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6 oktober 2016 

 
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: 

 

 
 

Heien op zaterdagen 
Nu de bouw van de tunnel gestart is, werkt IXAS dag en nacht. Funderingswerkzaamheden, zoals het aanbrengen van 

de 8.000 heipalen voor de tunnel, doen we zoveel als mogelijk van maandag tot en met vrijdag. IXAS zal de komende 

periode ook op zaterdagen heien. Dit gebeurt alleen bij de heistellingen die achterliggen op planning. De 

heistellingen die op planning liggen, staan op zaterdag stil. Om de hinder voor de omgeving te verkleinen, starten we 

op zaterdagen om 8.00 uur in plaats van om 7.00 uur. De heiers werken door tot de achterstand ingelopen is. Ze 

zullen vaak in de loop van de middag klaar zijn, maar mogelijk soms ook pas om 19.00 uur.  

 

Aanstaande zaterdag 8 oktober worden geen heiwerkzaamheden uitgevoerd. 
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Rondom Knooppunt Holendrecht 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of 

omleiding 

23 mei tot eind van 

het jaar 

Maandag - vrijdag 

22.00 – 5.00 uur 

Aanbrengen kabels en leidingen Geluid van kleine 

graafmachines 

Lees hier het 

bouwbericht 

Tot eind oktober Maandag – vrijdag 

7.00 – 19.00 uur 

Aanbrengen heipalen meest oostelijke 

ondersteuningsas  noordelijke fly-over. 

Geluids- en trillingshinder  Lees hier het   

bouwbericht 

https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/wp-content/uploads/2016/05/A9GDW-SHD-00195-Nachtwerkzaamheden-A2-nieuw.pdf
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/wp-content/uploads/2016/05/A9GDW-SHD-00195-Nachtwerkzaamheden-A2-nieuw.pdf
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/start-funderingswerkzaamheden-noordelijke-fly-holendrecht/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/start-funderingswerkzaamheden-noordelijke-fly-holendrecht/
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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 

Maandag 18 april tot het 

einde van het jaar 

Gehele periode Bouwen middensteunpunt 

uitbreiding viaduct A9 over 

Muntbergweg  

Versmalling 

Muntbergweg in 

noordelijke richting 

t.h.v. A9: 1 rijstrook 

voor rechtdoor en 1 

rijstrook voor 

rechtsaf 

beschikbaar. 

Lees hier het 

bouwbericht 

25 april tot en met 

oktober  

 

Gehele periode Verleggen kabels en leidingen in het 

Lemelerbergpad en herstellen  

fietspad 

Fietspad afgesloten 

tot medio oktober,  

omleiding via 

Muntbergweg  

Lees hier het 

bouwbericht 

29 september  tot en met 4 

oktober (werkzaamheden 

lopen uit)  

Maandag tot en met 

vrijdag 7.00 – 19.00 uur 

Aanbrengen heipalen landhoofd 

viaduct Muntbergweg 

Geluids- en 

trillingshinder 

Lees hier het 

bouwbericht 

Maandag 3 tot en met 

vrijdag 14 oktober 

Maandag tot en met 

vrijdag 7.00 – 19.00 uur 

Aanbrengen heipalen landhoofden 

viaduct Haarlerbergpad 

Geluids- en 

trillingshinder 

Lees hier het 

bouwbericht 

Vrijdag 21 tot maandag 24 

oktober 

Dag en nacht Verplaatsen wisselbaan naar 

definitieve locatie. Veel asfalteren en 

frezen 

Geluidshinder en 

veel verlichting 

Lees hier het 

bouwbericht 

https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/werkzaamheden-muntbergweg-en-omgeving-2/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/werkzaamheden-muntbergweg-en-omgeving-2/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/werkzaamheden-muntbergweg-en-omgeving-2/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/werkzaamheden-muntbergweg-en-omgeving-2/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/werkzaamheden-muntbergweg-en-omgeving-2/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/werkzaamheden-muntbergweg-en-omgeving-2/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/werkzaamheden-muntbergweg-en-omgeving-2/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/werkzaamheden-muntbergweg-en-omgeving-2/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/weekendwerkzaamheden-aansluiten-wisselbaan/#.V_X5jvmLRD9
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/weekendwerkzaamheden-aansluiten-wisselbaan/#.V_X5jvmLRD9
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Stand van zaken aanbrengen heipalen (29 september 2016) 

 
 

Rondom Huntumdreef 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of 

omleiding 

Begin juni t/m december 

2016 

7.00 – 19.00 uur Aanbrengen heipalen voor de tunnel Geluidshinder Lees hier het 

bouwbericht 

Vanaf woensdag 17 

augustus tot einde project 

Doordeweeks 7.00 – 

19.00 uur. Soms ook op 

zaterdag 

Grondwerk voor aanleg talud en 

gronddepot onder toekomstige 

fietsbrug Nelson Mandelapark 

Voetpad afgesloten  Lees hier het 

bouwbericht 

Vrijdag 21 tot maandag 24 

oktober 

Dag en nacht Verplaatsen wisselbaan naar 

definitieve locatie. Veel asfalteren en 

frezen 

Geluidshinder en 

veel verlichting 

Lees hier het 

bouwbericht 

https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/wp-content/uploads/2016/09/A9GDW-SHD-0024-Aangepaste-werktijden-vlechten.pdf
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/wp-content/uploads/2016/09/A9GDW-SHD-0024-Aangepaste-werktijden-vlechten.pdf
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/wp-content/uploads/2016/08/A9GDW-SHD-00217-Grondwerk-voor-fietsbrug-Nelson-Mandelapark.pdf
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/wp-content/uploads/2016/08/A9GDW-SHD-00217-Grondwerk-voor-fietsbrug-Nelson-Mandelapark.pdf
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/weekendwerkzaamheden-aansluiten-wisselbaan/#.V_X5jvmLRD9
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/weekendwerkzaamheden-aansluiten-wisselbaan/#.V_X5jvmLRD9
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Stand van zaken aanbrengen heipalen (29 september 2016) 

 
 

Rondom Gooiseweg 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of 

omleiding 

 

Begin juni t/m november 

2016 

7.00 – 19.00 uur Aanbrengen heipalen voor de tunnel Geluidshinder Lees hier het 

bouwbericht 

 

Van eind september tot 

medio november 

Doordeweeks van 6.00 – 

23.00 uur en zaterdags 

van 7.00 – 19.00 uur 

Betonstaalvlechten ter hoogte van 

de op- en afrit S112 Gooiseweg. 

In de donkere uren 

is er verlichting.  

Lees hier het 

bouwbericht 

https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/update-bouw-tunnel/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/update-bouw-tunnel/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/wp-content/uploads/2016/09/A9GDW-SHD-0024-Aangepaste-werktijden-vlechten.pdf
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/wp-content/uploads/2016/09/A9GDW-SHD-0024-Aangepaste-werktijden-vlechten.pdf
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Stand van zaken aanbrengen heipalen (29 september 2016) 

 
 

 

Rondom Kromwijkdreef 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of 

omleiding 

Eind juli t/m november 

2016 

7.00 – 19.00 uur Aanbrengen heipalen voor de tunnel Geluidshinder Lees hier het 

bouwbericht 

https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/update-bouw-tunnel/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/update-bouw-tunnel/
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Stand van zaken aanbrengen heipalen (29 september 2016) 

 
 

 

Brug over de Gaasp 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of 

omleiding 

Eind juli t/m november 

2016 

7.00 – 19.00 uur Aanbrengen heipalen voor de tunnel Geluidshinder Lees hier het 

bouwbericht 

5 september – half 
oktober 

Ma tot en met vrijdag  
7.00 – 19.00 uur 

Aanbrengen heipalen voor tweede 
brug over de Gaasp aan de westkant 
van de rivier de Gaasp 

Geluid- en 
trillingshinder 

Lees hier het 
bouwbericht 

https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/update-bouw-tunnel/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/update-bouw-tunnel/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/heiwerkzaamheden-fundering-brug-gaasp/#.V_X6YvmLRD8
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/heiwerkzaamheden-fundering-brug-gaasp/#.V_X6YvmLRD8

