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1. Stand van zaken weguitbreiding SAA 
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2. project A9 Gaasperdammerweg 

                
1952 

Opening  1982 
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Procedure tot nu toe I 

• 2004: Planstudiebesluit minister  

van IenM (toen V&W) 

 

• 2005: Startnotitie Schiphol-Almere  

 

• 2006: Alternatieven en variantennota 

fase 1 

 

• 2006: In 2006 besluit tot aanleg tunnel  

   Gaasperdammerweg vanwege: 

   Problemen omwonenden 

»Geluidsoverlast 

»slechte luchtkwaliteit 

»barrière tussen stadsdelen 
(stadsdeel met 80.000 inw.) 

   probleem verkeer 

»te weinig capaciteit om in 2020 150.000 mvt/etmaal af te 
wikkelen 
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Procedure tot nu toe II 

• 2007:  Trajectnota/MER fase 2 en kabinetsbesluit voor 
   stroomlijnalternatief 

 

• 2010:  Ontwerp Tracébesluit 

 

• Maart 2011:  Tracébesluit weguitbreiding Schiphol - Amsterdam – 
   Almere vastgesteld 

 

• 4 januari 2012: Raad van State verklaart alle beroepen ongegrond:    
   Tracébesluit SAA onherroepelijk 

 

• 1 maart 2012: Starthandeling 1ste (deel)project door Minister 

 

• 30 oktober 2013: Wijziging Tracébesluit SAA onherroepelijk 

 

• 4 december 2013: Starthandeling 2e (deel)project door Minister 

 

• 2 juli 2014:  Opening 1ste project 

 

• 12 september 2014: Gunning project A9 Gaasperdammerweg 
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Huidige situatie 
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Situatie na 2020 
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Eindsituatie 2020 

         Van A1 naar A2 knooppunt Holendrecht          Van A1 naar S112 en S111   Van S111 en S112 naar A1                  Van A2 naar A1 knooppunt Diemen 
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Nuon Warmteleiding 

3. Stand van zaken verleggen van kabels en leidingen 
door aannemer Visser en Smit Hanab 

Boring Nellesteinpad 

Boringen Bijlmerpleinpad 

Boringen Kelbergenpad 

Overkluizing en boring 
Geerdinkhofpad 
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Impressie verleggingen 
bij Kelbergen 
september 2014 
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Verleggingen van kabels en leidingen  
Geplande werkzaamheden maart en april 

Maart en april:  laatste verlegging (vuilwaterriool) in Kelbergen midden 

 

April:   aansluitend aanbrengen verharding en groenaanplant  
  Kelbergen midden 
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4. Verwijderen en aanplanten van groen 

• In februari/maart 2014 groen verwijderd voor verlegging kabels en 
leidingen 

• In februari/maart 2015 wordt groen verwijderd voor aanleg 
spoorkruising 

• Na zomer 2015 wordt groen verwijderd voor aanleg verbrede 
snelweg, de bypass, tunnel, werkwegen 

 

• In december 2014 gestart met aanplant bomen kabels en leidingen 
tracés 

• In 2021 aanplant bomen en struiken op en rond tunneldak 

• Stadsdeel gaat 2e 1000 bomenplan realiseren 

• Aanplant 350 bomen ten westen van de spoorlijn Amsterdam - 
Utrecht 
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4. Voorkomen en vergoeden van schade 

Belangrijkste is het voorkomen van schade 

•Rijkswaterstaat brengt huidige bouwkundige staat woningen in beeld 

•Monitoringsnetwerk (24 uur per dag, 7 dagen per week) 

•Per direct ingrijpen zodra kans op schade te groot wordt 

 

In geval er toch schade optreed 

•Schade aanmelden bij Rijkwaterstaat via 

• 0800-8002 

• of d.m.v. het invullen van het Bouwschadeformulier op website 
www.schiphol-amsterdam-almere.nl 
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5. Kansen voor bewoners van Zuidoost 

Hoe profiteert Amsterdam Zuidoost van de aanleg van dit project? 

 

Rijkswaterstaat, IXAS en Stadsdeel gaan actief op zoek naar kansen die 
dit project biedt voor Amsterdam Zuidoost. We gaan na of het mogelijk 
is om: 
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– Rondleidingen voor en door de buurt 

– Bijeenkomsten worden regelmatig in 
Zuidoost belegd, met catering 
vanuit het Stadsdeel 

– Via bezoeken aan en 
lesprogramma’s voor lagere scholen 
jongeren enthousiasmeren voor een 
technische beroepskeuze 

– Stageplekken voor scholieren 
bijvoorbeeld van het ROC 

– Aanbieden van hout van gekapte 
bomen aan Stadshout Amsterdam 

– ….  
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Communicatie 

 

 

Verdeling: 

 

Bouwcommunicatie door aannemer 

• over hinder voor direct omwonenden  

• bouwbrieven   

• persoonlijk gesprek (bezoek-telefonisch) 

 

Publiekscommunicatie door Rijkswaterstaat 

• over project en hinder voor het brede publiek 

• weggebruiker, omwonenden, bedrijven 

• Maatschappelijke organisaties 
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Publiekscommunicatie 

 

 

Omwonenden/omliggende bedrijven onder andere: 

• Brieven   

• Digitale nieuwsbrief www.rws.nl/abonneren 

• Internet http://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl  

• Advertenties 

• Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis) 

 

Weggebruikers onder andere:  

• Digitale nieuwsbrief (e-mail) 

• Informatie boven/langs de weg  

• Advertenties  

• Internet www.vanAnaarBeter.nl & 
http://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl  

• Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis) 
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