9 februari 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.

Rondom Knooppunt Holendrecht
Datum

Tijd

Werkzaamheden

Hinder

Februari tot begin maart

Avond- en
nachtwerkzaamheden
21.00 tot 5.00 uur

Zandtransporten via A2 en
Groeneveldweg naar Knooppunt
Holendrecht

Geluid van zwaar transport en
achteruitrijpiepers.

Half maart tot half april

7.00 – 19.00 uur

Start aanleg bouwkuip voor
ondersteuningsassen uitbreiding
Knooppunt Holendrecht

Geluids- en trillingshinder

Mei tot en met juli

nachttransporten

3500 zandtransporten via A2 naar
oostkant Knooppunt Holendrecht

Geluid van zwaar transport en
achteruitrijpiepers

tot en met 15 januari

Hele dag

Aanbrengen duiker toegangsweg
parkeerterrein Ouderkerkerplas

Parkeerterrein afgesloten.

7.00 to

Rondom Muntbergweg
Datum

Tijd

Werkzaamheden

Hinder

Januari tot eind mei

Maandag – zaterdag
van 7.00 tot 19.00 uur

Maken van de tijdelijke rijstroken aan
de zuidzijde van de A9.

Er rijden veel vrachtwagens met zand. De
grondwerkzaamheden geven weinig
hinder.

Januari tot begin mei

Maandag – zaterdag
van 7.00 tot 19.00 uur

Maken van de tijdelijke rijstroken aan
de noordzijde van de A9.

Er rijden veel vrachtwagens met zand. De
grondwerkzaamheden geven weinig
hinder.

Februari

Maandag – zaterdag
van 7.00 tot 19.00 uur

Verleggen van een deel van het
Haarlerbergpad aan de zuidzijde van
de A9

De werkzaamheden geven weinig hinder.

Half februari – half april

Maandag – zaterdag
van 7.00 tot 19.00 uur

Werkzaamheden aan kabels en
leidingen waaronder het maken van
een gestuurde boring onder de A9
door.

Van half februari tot half maart is er een
korte omleiding voor fietsers en
voetgangers.
Van half maart tot half april is deze korte
omleiding er incidenteel.

Maart

Maandag – zaterdag
van 7.00 tot 19.00 uur

Gedurende 1 week damwanden
trekken en aanbrengen aan de
zuidzijde van het viaduct

Zowel het trekken als aanbrengen van
damwanden geeft geluids- en
trillingshinder.

11-14 maart

Dag en nacht

Muntbergweg van noord naar zuid
thv A9 afgesloten.

Omleiding via Gooiseweg

18-21 maart

Dag en nacht

Muntbergweg van zuid naar noord
thv A9 versmald.

Geen omleiding, wel langere wachttijd als
gevolg van versmalling.

April

Avond- en
nachtwerkzaamheden
van 20.00 tot 6.00 uur

Bouwen fiets- en
voetgangerstunneltje Haarlerbergpad

Haarlerbergpad afgesloten voor verkeer.

April en mei

Avond- en
nachtwerkzaamheden
20.00 tot 6.00 uur

3500 zandtransporten via A2 naar
oostkant Knooppunt Holendrecht

Geluid van zwaar transport en
achteruitrijpiepers

Rondom Huntumdreef
Datum

Tijd

Werkzaamheden

Hinder

Januari tot eind mei

Maandag – zaterdag
van 7.00 tot 19.00 uur

Maken van de tijdelijke rijstroken aan
de zuidzijde van de A9.

Er rijden veel vrachtwagens met zand. De
grondwerkzaamheden geven weinig
hinder.

Januari tot begin mei

Maandag – zaterdag
van 7.00 tot 19.00 uur

Maken van de tijdelijke rijstroken aan
de noordzijde van de A9.

Er rijden veel vrachtwagens met zand. De
grondwerkzaamheden geven weinig
hinder.

22 februari – half april

7.00 – 19.00 uur

Aanbrengen heipalen wanden
wisselbaan.

Het aanbrengen van heipalen geeft
geluidshinder. IXAS werkt daarom met een
muts om het heiblok.

29 februari – 2 maart

Avond- en
nachtwerkzaamheden
van 20.00 – 6.00 uur

Hijsen liggers uitbreiding viaduct

Er is veel licht en mogelijk geluidshinder
van de kranen.

Mei tot en met juli

nachttransporten

Zandtransporten naar Knooppunt
Holendrecht

Geluid van zwaar transport en
achteruitrijpiepers

Rondom Gooiseweg
Februari tot begin maart

Avond- en
nachtwerkzaamheden
21.00 tot 5.00 uur

Zandtransporten richting Knooppunt
Holendrecht

Geluid van zwaar transport en
achteruitrijpiepers.

22 februari tot half april

7.00 – 19.00 uur

Aanbrengen heipalen wanden
wisselbaan

Het aanbrengen van heipalen geeft
geluidshinder. IXAS werkt daarom met een
muts om het heiblok.

Mei tot en met juli

nachttransporten

Zandtransporten naar Knooppunt
Holendrecht

Geluid van zwaar transport en
achteruitrijpiepers

Rondom Kromwijkdreef
Datum

Tijd

Werkzaamheden

Hinder

Maandag 1 februari tot en
met dinsdag 16 februari

7.00 tot 19.00 uur

Aanbrengen damwanden en
buispalen voor funderingen hulpbrug

Geluids- en trillingshinder

Woensdag 10 februari

Avond- en
nachtwerkzaamheden
22.00 tot 5.00 uur

Verwijderen oude en aanbrengen
nieuwe geluidsschermen op zuidzijde
A9.

Geluidshinder in de nacht

April

Overdag en in de nacht

Aanbrengen geluidsschermen op
uitbreiding viaduct

Boorwerkzaamheden leveren
geluidshinder

Maandag 7 maart
(reservenachten 8 en 9
maart)

Avond- en
nachtwerkzaamheden
20.00 tot 6.00 uur

Aansluiten tweede hulpbrug op
wegennet

Kromwijkdreef in beide richtingen
afgesloten

22 februari tot half april

7.00 tot 19.00 uur

Aanbrengen heipalen wanden
wisselbaan

Geluids- en trillingshinder

Mei tot en met juli

nachttransporten

Zandtransporten naar Knooppunt
Holendrecht

Geluid van zwaar transport en
achteruitrijpiepers

Freeswerkzaamheden geven geluidshinder

Brug over de Gaasp
Door de harde wind is op dit moment geen actuele planning voor het inhijsen van de liggers van de
brug over de Gaasp beschikbaar. De stremmingen op de Stammerdijk en de Provinciale weg worden
met de gele omleidingsborden gecommuniceerd. Hieronder treft u een algemene planning aan.
Datum

Tijd

Werkzaamheden

Hinder

Februari

Maandag – zaterdag
7.00 – 19.00 uur

Inhijsen brugliggers veld 4 en 5

Stammerdijk afgesloten voor het verkeer.
Fietsers en voetgangers kunnen onder
begeleiding over het werkterrein.

Februari

Maandag – zaterdag
7.00 – 19.00 uur

Inhijsen brugliggers veld 1 en veld 2

Verkeer op Provincialeweg en op het
fietspad ernaast wordt tegengehouden
tijdens hijsbewegingen.

Februari

Maandag – zaterdag
7.00 – 19.00 uur

Afbouwen kranen oostkant Gaasp

Geen verkeersmaartregelen

Half februari

Maandag – zaterdag
7.00 – 19.00 uur

Inhijsen laatste brugliggers veld 2

Provincialeweg en naastgelegen fietspad
afgesloten voor het verkeer

Eind februari

Maandag – zaterdag
7.00 – 19.00 uur

Afbouwen kranen westkant Gaasp

Begeleiding speciaaltransport op
Provinciale weg met verkeersbegeleiders

