
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

28 oktober  2016 

Weekendwerkzaamheden voor 
verlengen afrit Kromwijkdreef 
 

Sinds de zomer sluit IXAS dagelijks na de 

ochtendspits de parallelbaan af voor het 

snelwegverkeer. We gebruiken de parallelbaan dan 

voor de bouw van de tunnel. Voor de veiligheid van 

de weggebruiker wordt bij het afsluiten van de 

parallelbaan ook de afrit S113 Kromwijkdreef 

gesloten. Dit geeft overlast voor de omwonenden die 

deze afrit gebruiken. 

 

IXAS past in het weekend van 4 – 6 november de afrit 

aan zodat deze op een veilige manier open kan 

blijven als de parallelbaan wordt afgesloten. Dit is 

ook van belang als we in november de volgende afrit, 

de S112 Gooiseweg, vanwege werkzaamheden 

afsluiten. Hierover wordt u binnenkort geïnformeerd.  

 

Omdat we voor de werkzaamheden rijstroken op de 

A9 moeten afsluiten, vinden de werkzaamheden in 

het weekend plaats. Dan is er minder verkeer op de 

weg. Met dit bouwbericht informeren we u over de 

werkzaamheden en de hinder die zij mogelijk met 

zich meebrengen. 

 

Verlengen afrit S113 Kromwijkdreef 

Tussen vrijdag 4 november 12.00 uur en maandag 7 

november 05.00 uur verlengt IXAS de afrit naar de 

S113 Kromwijkdreef met ongeveer 0,5 kilometer (zie 

afbeelding 1). Over de hele lengte brengen we langs 

de bestaande weg een extra rijstrook aan. Hiervoor 

frezen we het bestaande asfalt en halen we bestaande 

markeringen weg, vervolgens brengen we nieuw asfalt 

aan. Tot slot richten we de weg in met nieuwe 

belijning, bebording en betonnen barriers. 

 

Avond- en nachtwerkzaamheden 

Omdat we alle werkzaamheden in één weekend 

moeten uitvoeren,  werken we ook in de avond en in 
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Afbeelding: het gebied waar de werkzaamheden aan de afrit S113 Kromwijkdreef uitgevoerd worden.  
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de nacht. Mogelijk heeft u last van het geluid van de 

werkzaamheden en van de verlichting op het 

werkterrein.  

 

Parallelbaan en S113 afgesloten 

Gedurende dit weekend zijn de parallelbaan en de 

afrit S113 Kromwijkdreef afgesloten. U kunt gebruik 

maken van de hoofdrijbaan A9 en de afrit S112 

Gooieweg.  

 

 

Zaterdagen heien 

Op zaterdag 5 november en zaterdag 26 november 

voert IXAS heiwerkzaamheden uit voor de tunnel 

tussen het Geerdinkhofpad en de Gaasp. Het gaat 

om palen die direct naast de snelweg moeten 

komen. Die kunnen alleen geheid worden als er op 

de snelweg een rijstrook dicht is. Op deze 

zaterdagen is dat het geval. Als de werkzaamheden 

op deze twee zaterdagen niet af komen, heien we 

mogelijk ook op zaterdag 10 december. De 

heiwerkzaamheden zijn van 8.00 – 18.00 uur. 

 

  

 

 

 

 

  

  

 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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