
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

7 oktober 

Weekendwerkzaamheden 
aansluiten wisselbaan 
 

Van vrijdagochtend 21 oktober tot maandagochtend 

24 oktober voert IXAS werkzaamheden uit aan de 

wisselbaan tussen de IKEA en het Bijlmerpleinpad. 

Gedurende het weekend verplaatsen we hier de 

wisselbaan (ook wel parallelbaan genoemd) van de 

huidige, tijdelijke locatie naar de nieuwe, definitieve 

plek. De werkzaamheden gaan tijdens het weekend 

dag en nacht door. Met dit bouwbericht informeren 

we u over de werkzaamheden en de hinder die ze 

mogelijk geven.  

 

Laatste deel wisselbaan 

IXAS maakte eerder dit jaar als eerste onderdeel van 

de tunnel het wegdek van de middelste tunnelbuis: in 

de toekomst wordt dit de wisselbaan. Deze wisselbaan 

wordt sinds mei gebruikt door het snelwegverkeer. 

Tussen de Huntumdreef en de spoorlijn Amsterdam-

Utrecht kon de wisselbaan nog niet op haar definitieve 

plek gelegd worden. Nu dat wel kan, verplaatsen we 

de wisselbaan naar haar definitieve locatie. Daarmee 

maken we ook hier ruimte om de noordelijke en 

zuidelijke tunnelbuizen te kunnen bouwen.  

 

17 oktober eerste asfalt 

De betonnen vloer van de nieuwe wisselbaan ligt er 

inmiddels al deels. Op maandag 17 en dinsdag 18 

oktober brengen we hier overdag de eerste 

asfaltlagen aan.  

 

Veel werkzaamheden in één weekend 

In het weekend van 21 tot 24 oktober vinden veel 

 

Afbeelding: in het weekend van 21 tot 24 oktober verplaatst IXAS de wisselbaan tussen de IKEA en het Bijlmerpleinpad. De 

werkzaamheden gaan dit weekend dag en nacht door.  



 

werkzaamheden tegelijkertijd plaats. We frezen het 

asfalt van de oude wisselbaan, brengen asfalt aan op 

de nieuwe wisselbaan, verplaatsen de barriers met 

daarop de geluidsschermen van de oude naar de 

nieuwe wisselbaan, verplaatsen lichtmasten en 

portalen boven de weg en brengen belijning aan. 

Omdat dit alles voor de ochtendspits van maandag 24 

oktober klaar moet zijn, werken we dag en nacht door.  

 

Bereikbaarheid 

Net als vaak in de weekenden, is ook dit weekend de 

wisselbaan afgesloten voor het snelwegverkeer. 

Verder zijn er voor het uitvoeren van deze 

werkzaamheden geen afsluitingen nodig. 

Maandagochtend 05.00 uur zijn de werkzaamheden 

klaar en gaat de wisselbaan weer open voor de 

ochtendspits.  

 

Hinder 

De werkzaamheden geven geluidsoverlast. Het frezen 

van asfalt maakt veel geluid en bij het asfalteren zijn 

er veel verschillende voertuigen op de weg. Naast 

hinder van specifieke werkzaamheden, kunnen  de 

achteruitrijpiepers vervelend zijn.  Deze piepers zijn er 

ook tijdens deze weekendwerkzaamheden. Ook is er 

in de donkere uren veel verlichting. Deze 

weekendwerkzaamheden zijn belastend voor u als 

omwonende. Ze kunnen echter alleen uitgevoerd 

worden als de wisselbaan gedurende een paar dagen 

gesloten is voor het snelwegverkeer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachtmeldpunt IXAS: 020 - 480 40 70  

Heeft u ’s nachts een klacht of melding over onze 

werkzaamheden? Dan kunt u die melden bij het 

nachtmeldpunt van IXAS. Uw melding wordt 

genoteerd door een call center medewerker. De 

volgende werkdag nemen we contact met u op. 

Overdag blijft IXAS bereikbaar via het landelijke 

informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800 – 

8002 of 08008002@rws.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 of klacht?  
Bel dan gratis Rijkswaterstaat: 
0800-8002 of e-mail: 
08008002@rws.nl. Deze bouw-
berichten kunt u ook digitaal 
ontvangen. Aanmelden kan via 
e-mail: communicatie@ixas.nl.  
Nachtmeldpunt IXAS: 
020-4804070 
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