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.
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Sloop viaduct Gooiseweg
De Gooiseweg is in november 2015 ter hoogte van de
A9 verplaatst van haar oude plek naar een
naastgelegen hulpbrug. Een deel van het vrijgekomen
viaduct is in november al gesloopt. Het laatste stuk
moet nog gesloopt worden. IXAS doet dit de
komende periode in twee stappen. Met dit
bouwbericht informeren we u over deze
werkzaamheden.
Slopen stap één
Vanaf dinsdag 10 tot en met vrijdag 13 mei slopen we
het dek van het viaduct. Uit voorzorg is dinsdag 17 mei
een reservedag. Met een prikker prikken we stukken
van het viaduct los. Het is overdag niet mogelijk om
het vrijgekomen puin af te voeren. Het overgebleven
viaductdeel staat namelijk tussen de A9 en de
wisselbaan, waar overdag het verkeer van de snelweg
rijdt. IXAS voert het puin daarom ’s nachts af via de
wisselbaan. Deze is dan afgesloten voor het
snelwegverkeer.

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

Hinder en werktijden
De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 7.00 en
19.00 uur. Mogelijk geven de werkzaamheden hinder
in de vorm van geluid zoals vallend puin en het geluid
van de prikker. Alleen het afvoeren van het puin bij
stap één gebeurt ’s nachts: tussen 23.00 en 4.30 uur.

LET OP: op- en afrit S112 Gooiseweg dicht
Voor het aanbrengen van de volgende serie
damwanden, worden in de maand juni zowel de
oprit als de afrit S112 Gooiseweg aan de noordzijde
(aan de Bijlmerkant) een keer afgesloten.
 30 mei t/m 10 juni: afrit S112 Gooiseweg
noordzijde dicht
 13 juni t/m 24 juni: oprit S112 Gooiseweg
noordzijde dicht
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Slopen stap twee
In het weekend van 28 en 29 mei slopen we de
middenpijler. Dat weekend is de A9 afgesloten tussen
de knooppunten Diemen en Holendrecht voor verkeer
in de richting van knooppunt Holendrecht. Deze
afsluiting is nodig voor overige werkzaamheden.
Omdat de snelweg dicht is, kan de middenpijler op
een veilige manier verwijderd worden. Ook de
middenpijler wordt met een prikker in stukken geprikt.

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.

