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14 februari 2018 

 
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 

Vrijdag 6 april 22:00 – 6:00 uur Asfalteren parallelrijbaan A2 richting 

Utrecht ter hoogte van aansluiting 

met A9 richting 

Schiphol/Amstelveen 

Afsluiting van rijbanen Bouwbericht 

https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/nachtwerkzaamheden-meibergdreef-en-knooppunt-holendrecht/#.WmHY17Fx_XQ
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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 
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Rondom Huntumdreef 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of 

omleiding 

Vanaf woensdag 17 

augustus 2016 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 

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
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Rondom Gooiseweg 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of 

omleiding 

 

16 februari 23:00 – 6:00 uur Demonteren loopbrug en 

antizichtschermen bij op- en 

afrit Gooiseweg 

Geluidshinder 

Afsluiting op- en afrit 

Gooiseweg van A9 richting 

Utrecht/Schiphol 

Bouwbericht   

22 februari  23:00 – 5:00 uur Herstel aansluiting hulpburg 

Gooiseweg 

Geluidshinder 

Afsluiting afrit S112 

Gooiseweg van A9 richting 

Diemen 

Afsluiting Gooiseweg 

richting noord ter hoogte 

van de A9 (oprit naar A9 

richting Diemen is open) 

Bouwbericht  

https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/nachtwerkzaamheden-rondom-s112-gooiseweg-hoogte-a9/#.WnwaedKWwfo
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/nachtwerkzaamheden-rondom-s112-gooiseweg-hoogte-a9/#.WnwaedKWwfo
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Rondom Kromwijkdreef 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of 

omleiding 

maandag  19 tot en met 

donderdag 22 februari met 

eventueel uitloop naar  

vrijdag 23 februari 

07:00 – 19:00 uur Verwijderen funderingspalen 

geluidsscherm (trillingsarme 

methode) 

geluidsoverlast Bouwbericht 

Eind februari  Ma - vrij 

07:00 – 19:00 uur (bij 

freeswerkzaamheden 

start om 08:00 uur) 

Verwijderen bouwweg tussen 

Kromwijkdreef en oprit A9 

geluidsoverlast Bouwbericht 

Eind februari – eind maart Ma - vrij 

07:00 – 19:00 uur 

Aanbrengen eerste laag grond 

langs tunnel 

geluidsoverlast Bouwbericht 

juni Ma – vrij 

07:00 – 19:00 uur 

Aanbrengen tweede laag grond 

langs tunnel 

geluidsoverlast Bouwbericht 

https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/ixas-verwijdert-geluidsscherm-nieuw-kempering-en-bouwweg/#.WmHW6bFx_XQ
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/ixas-verwijdert-geluidsscherm-nieuw-kempering-en-bouwweg/#.WmHW6bFx_XQ
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/ixas-verwijdert-geluidsscherm-nieuw-kempering-en-bouwweg/#.WmHW6bFx_XQ
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/ixas-verwijdert-geluidsscherm-nieuw-kempering-en-bouwweg/#.WmHW6bFx_XQ
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Brug over de Gaasp 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of 

omleiding 

     


