
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

19 februari 2016 

Werkzaamheden uitbreiding 
viaduct Huntumdreef 
 

Op 15 januari informeerden we u voor het laatst over 

de werkzaamheden aan en rondom de Huntumdreef. 

Het bouwbericht ging over de aanleg van de hulpbrug 

voor auto’s en de uitbreiding van het viaduct. De 

hulpbrug voor auto’s is inmiddels klaar en op 8 

februari in gebruik genomen. Voor de uitbreiding van 

het viaduct aan de zuidzijde van de A9 moeten nog 

werkzaamheden verricht worden. Met dit 

bouwbericht informeren we u over deze 

werkzaamheden.  

 

Plaatsen liggers zuidzijde viaduct 

Aan de zuidzijde van de huidige A9 maken we tijdelijke 

rijstroken waar een gedeelte van het snelwegverkeer 

over rijdt tijdens de bouw van de tunnel. We breiden 

daarvoor het viaduct over de Huntumdreef uit.  De 

damwanden voor de fundering van de uitbreiding, 

zitten inmiddels in de grond. 

 

 
Afbeelding: de locatie van de uitbreiding van het viaduct. 

 

 

Huntumdreef enkele nachten dicht 

Eind februari hijsen we in twee nachten de brugliggers 

op hun plek. Er staat een kraan voor de 

hijswerkzaamheden en er is veel licht nodig om de 

werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren. 

Datum Werktijden Werkzaamheden Hinder 

15 februari 7.00 – 19.00 uur Aanbrengen damwanden wisselbaan in 

de Huntumdreef 

Het aanbrengen van damwanden geeft 

geluids- en trillingshinder. 

Maandag 29 februari tot 

en met woensdag 2 maart 

20.00 tot 6.00 uur 

(Nachtwerk) 

Inhijsen liggers uitbreiding viaduct De Huntumdreef is deze nachten 

afgesloten voor verkeer. Er staat een kraan 

voor de hijswerkzaamheden. Er is veel licht 

om de werkzaamheden goed en veilig uit 

te kunnen voeren. 

Woensdag 2 maart tot en 

met woensdag 9 maart 

7.00 tot 19.00 uur Stekken boren Boorwerkzaamheden geven geluidshinder 

Maandag 7 maart tot en 

met vrijdag 29 april 

7.00 tot 19.00 uur Betonwerk Betonwerk geeft weinig hinder. 

Tabel: een overzicht van de komende werkzaamheden. 

 



 

Voor deze hijswerkzaamheden sluiten we de  

Huntumdreef twee nachten af.  

 

Daarna boren we stekken in het huidige viaduct om 

een verbinding met de uitbreiding te kunnen maken. 

Deze stekken zorgen dat het oude en nieuwe deel van 

het viaduct stevig aan elkaar zitten. Het boren van de 

stekken vindt overdag plaats en geeft mogelijk 

geluidshinder.  

 

De tijdelijke rijstroken op het viaduct worden in mei in 

gebruik genomen door het snelwegverkeer.   

 

 Dit bouwbericht wordt bezorgd in Huigenbos, Huntum, 

Maldenhof en een deel van Holendrecht. 

 

 

  

  

 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. Bovenop 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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Veel hinder de komende periode 

Tussen eind februari en eind augustus verricht 

IXAS veel grote hinderwerkzaamheden. Naast het 

aanbrengen van de heipalen, verwijderen we 

damwanden, brengen we damwanden aan en zijn 

er in april en mei veel nachtelijke zandtransporten. 

U wordt hier de komende periode uitgebreid over 

geïnformeerd.  

 

Informatiebijeenkomsten 

Wilt u meer weten over de werkzaamheden en de 

hinder die dit geeft, komt dan naar één van de 

informatiebijeenkomsten op 24 en 25 februari. 

Kijk voor meer informatie op het online 

bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat. 


