
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bouwbericht A9 Gaasperdammerweg 
In opdracht van Rijkswaterstaat werkt IXAS aan de uitbreiding 
van de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen: de 
Gaasperdammerweg. De werkzaamheden aan de A9 maken deel 
uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).  
U woont of werkt in de omgeving van de werkzaamheden.  
Met dit bouwbericht informeren we u over de aard van de 
werkzaamheden en de hinder die dit mogelijk voor u geeft. 

IXAS is een samen-
werkingsverband tussen 
Ballast Nedam, Fluor, 
Heijmans en 3i, opgericht 
voor het project A9 
Gaasperdammerweg. 

27 november 2015 

Werkzaamheden bij oprit S113 
richting Haarlem 
 

Om de oostelijke ingang van de tunnel van de A9 

Gaasperdammerweg te kunnen bouwen, gaat vanaf 1 

december de oprit van de S113 richting Haarlem 

dicht. IXAS verwijdert de oprit en brengt hier dan het 

laatste deel van de damwand van de wisselbaan aan. 

Met dit bouwbericht informeren wij u over de 

afsluiting en de werkzaamheden. 

 

Oprit verwijderd 

Op 1 december om 7.00 uur gaat de oprit van de S113 

naar de A9 Gaasperdammerweg richting Haarlem 

definitief dicht. Het verkeer wordt met gele borden 

geattendeerd op de nieuwe situatie en doorverwezen 

naar de oprit van de S112 de Gooiseweg. De oprit 

moet weg om de tunnel te kunnen bouwen. Het 

eerste deel van de oprit (zie afbeelding), gebruikt IXAS 

als bouwweg voor de aanleg van de tunnel. De rest 

van de oprit wordt komende week, tot 4 december, 

verwijderd. Dat doen we overdag tussen 7.00 en 19.00 

uur. Hiervoor frezen we het asfalt en graven we het 

talud af. Deze werkzaamheden kunnen zorgen voor 

geluidsoverlast. De geluidsschermen op de afrit en de 

A9 dempen een deel van het geluid.  

 

Laatste stuk damwand wisselbaan 

Wanneer de oprit is verwijderd brengt IXAS vanaf 

maandag 7 december het laatste stuk damwand voor 

de wisselbaan aan (zie afbeelding). Deze 

werkzaamheden voeren we overdag uit tussen 7.00 en 

19.00 uur en ronden we 18 december af. Dit werk 

geeft geluid en trillingen en kan vervelend zijn voor u als 

omwonende.  

 

Proefdamwanden uitgesteld 

Met het bouwbericht van 20 november informeerden 

we u  over het aanbrengen van een proefdamwand op 

zaterdag 28 november. Door een wijziging van de 

 



 

proeflocatie (zie afbeelding) zijn deze werkzaamheden 

uitgesteld. IXAS voert de proef nu uit in de week van 

maandag 30 november tot en met vrijdag 4 december 

tussen 7.00 en 19.00 uur.  Zodra de exacte datum 

bekend is, informeren wij de belangen- en 

bewonersverenigingen van Nellestein, Nieuw-

Kempering en Kantershof hierover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Rijkswaterstaat verbreedt  
de A9 naar vijf rijstroken per 
rijrichting en een wisselstrook. 
De extra rijstroken zorgen 
ervoor dat de doorstroming 
verbetert, en daarmee  
de bereikbaarheid van de 
noordelijke Randstad. 

Ongeveer 3 km van de A9 
Gaasperdammerweg komt in 
een tunnel. Dit zorgt voor 
schonere lucht en minder geluid 
in de woonwijken langs de 
tunnel. Op het dak van de 
tunnel komt een groot park dat 
de wijken in Amsterdam 
Zuidoost met elkaar verbindt 

Bekijk het laatste nieuws, 
foto’s en filmpjes op 
bezoekerscentrum. 
rijkswaterstaat.nl. U kunt 
zich hier ook aanmelden  
voor de digitale nieuwsbrief  
A9 Gaasperdammerweg 
van Rijkswaterstraat. 

Heeft u een vraag, klacht of 
melding? Bel dan gratis met 
Rijkswaterstaat: 0800-8002 
of e-mail: 08008002@rws.nl.  
Deze bouwberichten kunt u 
ook digitaal ontvangen. 
Aanmelden kan via e-mail: 
communicatie@ixas.nl. 
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Fijne feestdagen 

Tussen 24 december en 4 januari legt IXAS het 

werk aan de A9 Gaasperdammerweg helemaal 

stil zodat u rustige feestdagen heeft. IXAS en 

Rijkswaterstaat wensen u fijne dagen en een 

goed 2016. 

 

 

A9 Omgevingspanel 

Uw mening geven over de werkzaamheden aan de 

A9? Dat kan door lid te worden van het A9 

Omgevingspanel. Het panel geeft 2x per jaar zijn 

mening over de mate van hinder die wordt ervaren 

en de communicatie over de werkzaamheden. Het 

onderzoek wordt uitgevoerd door een 

onafhankelijk onderzoeksbureau. U kunt tot 7 

december nog meedoen aan de tweede meting.  

Kijk op www.a9omgevingspanel.nl 

 

 


