
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

3 juni 2016 

Sloop viaduct – Huntumdreef 
dicht 
 

Van maandag 13 juni tot en met dinsdag 28 juni is de 

Huntumdreef afgesloten voor voetgangers, fietsers 

en autoverkeer. IXAS sloopt in deze periode een deel 

van het viaduct boven de Huntumdreef en twee 

viaducten in het Abcouderpad. Ook brengen we 

damwanden aan. Met dit bouwbericht informeren 

we u over de werkzaamheden en de hinder die ze 

kunnen geven. 

 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden die we in deze periode bij de 

Huntumdreef uitvoeren, kunnen niet op een veilige 

manier uitgevoerd worden als er verkeer over de 

Huntumdreef rijdt. Daarom is de Huntumdreef 

afgesloten voor auto’s, fietsers, voetgangers en 

openbaar vervoer. Zowel voor auto’s als fietsers en 

voetgangers is er een omleidingsroute. Voor 

automobilisten loopt deze over de Gooiseweg. Voor 

fietsers en voetgangers via het Bijlmerpleinpad. Het 

GVB informeert haar reizigers over de omleiding die 

de bus neemt. In onderstaande tabel leest u welke 

werkzaamheden op welke dagen uitgevoerd worden.  

Let op: op- en afrit S112 Gooiseweg langer dicht 

Vanwege de werkzaamheden met de damwanden, zijn 

in de maand juni achtereenvolgens de af- en oprit 

S112 Gooiseweg aan de kant de Bijlmer afgesloten. 

Hierover hebben we al gecommuniceerd. Door een  

afsluiting van de ‘oude’ A9 in het weekend van 10 tot 

13 juni, worden de afsluitingen van de op- en afrit 

verlengd: 

 30 mei – 13 juni: afrit S112 Gooiseweg aan de kant 

van de Bijlmer dicht 

 10 juni – 24 juni: oprit S112 Gooiseweg aan de kant 

van de Bijlmer dicht (richting Haarlem/Utrecht). 

 

Graafwerkzaamheden 

De komende periode worden er over de gehele lengte 

van het tunneltracé graafwerkzaamheden uitgevoerd. 

Aan weerszijden van de wisselbaan graven we af tot 

het niveau waar de tunnel komt te liggen. Tussen de 

Huntumdreef en de spoorlijn Amsterdam – Utrecht 

wordt er de komende weken ook veel gegraven. Dit 

gebeurt overdag. Het nachtelijk afgraven van de 

ruimte tussen de A9 en de wisselbaan in de buurt van 

Huntum en Maldenhof start eind juni.  

 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder 

Maandag 6 juni t/m 

zaterdag 11 juni 

7.00 – 19.00 uur Ontmantelen noordelijk en 

zuidelijk viaduct voormalig 

Abcouderpad 

Geluidshinder van zaag- en boormachines. 

Zaterdag is een reservedag en mogelijk nodig 

om materialen af te voeren.  

Maandag 13 juni t/m 

vrijdag 17 juni 

7.00 – 19.00 uur Ontmantelen noordelijke deel 

viaduct Huntumdreef 

Geluidshinder van zaag- en boormachines. 

Huntumdreef is deze periode dag en nacht 

afgesloten voor alle verkeer.  

Zaterdag 18 juni t/m 

dinsdag 28 juni 

7.00 – 19.00 uur Aanbrengen damwanden Hinder van geluid en trillingen van de 

damwandstelling. Huntumdreef i s deze periode 

dag en nacht afgesloten voor alle verkeer. 

Tabel: een overzicht van de werkzaamheden rondom de Huntumdreef de komende periode. 



 

 
Afbeelding: tot augustus 2016 brengt IXAS 1800 damwandplanken 

aan. Daarvan zitten er inmiddels 1100 in de grond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Kijk op 

www.a9omgevingspanel.nl 

 

 

 

  

  

 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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