
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

4 november 2016 

Nellesteinpad vier weken 
afgesloten 
 

Van maandag 14 november tot en met vrijdag 9 

december is het Nellesteinpad ter hoogte van de A9 

afgesloten. Er is in deze periode een omleidingsroute 

voor fietsers en voetgangers. Om schoolkinderen 

toch op tijd op school te laten komen en voor 

bewoners, rijdt er een treintje. In de periode van de 

afsluiting maakt IXAS de ruimte onder de hulpbrug 

klaar om hier de tunnel te kunnen bouwen. Met dit 

bouwbericht informeren we u over de 

werkzaamheden die we uitvoeren,  de afsluiting en 

de maatregelen die we nemen.   

 

Hulpbrug tijdelijk van zijn plek 

Om de tunnel ter hoogte van het Nellesteinpad te 

kunnen bouwen, zijn een aantal werkzaamheden 

nodig. Voor deze werkzaamheden halen we de 

hulpbrug die hier ligt, tijdelijk van zijn plek. Het 

Nellesteinpad gaat daarom vier weken dicht. In 

onderstaande tabel leest u wanneer welke 

werkzaamheden plaatsvinden. 

 

Hinder 

De werkzaamheden aan het Nellesteinpad geven 

hinder voor u als omwonende. Werkzaamheden zoals 

frezen van asfalt en aanbrengen van damwanden 

geven geluidsoverlast. Daarnaast kunt u hinder 

ondervinden van de verlichting van de bouwplaats. 

We proberen de werkzaamheden van maandag tot en 

met vrijdag uit te voeren. Als de werkzaamheden op 

vrijdag niet klaar zijn, werken we op zaterdag door. 

 

Omleidingsroute 

Door de afsluiting moeten fietsers en voetgangers 

omrijden of –lopen. De kortst mogelijke 

omleidingsroute loopt via de Krombekstraat, over de 

Kromwijkdreef, langs de Loosdrechtdreef en over het 

Gaasperdammerpad en terug. Op de achterzijde van 

dit bouwbericht vindt u een omleidingskaartje. 

Fietsers uit Nellestein die naar de Amsterdamse Poort 

of het centrum van Amsterdam moeten, kunnen het 

beste gebruik maken van het Bijlmerpleinpad.  

Week Werktijden Werkzaamheden Hinder 

Week ma 14 – za 19 

november 

7.00 tot 19.00 uur Verwijderen hulpbrug 
Verwijderen afrit S112 (asfalt frezen en 
afgraven) 
Slopen viaduct boven Nellesteinpad 
Verlengen hulpbrug 

Geluidshinder van het frezen van het asfalt 

en het slopen van het viaduct. In deze 

week wordt er wat materieel aangevoerd 

door de wijk Laag Kralenbeek over het 

Nellesteinpad.  

Week ma 21 – za 26 

november 

7.00  tot 19.00 uur Aanbrengen damwanden (ma en di) 

Aanbrengen heipalen (woe, do en vrij) 

Afgraven zuidelijke tunnelbuizen 

Geluidshinder en hinder van trillingen 

tijdens aanbrengen damwanden. 

Geluidshinder tijdens het aanbrengen 

heipalen. 

Week ma 28 november – 

za 3 december 

7.00 tot 19.00 uur Aanbrengen ankers 

Trekken damwanden (woe en do) 

Voorbereiden terugplaatsen hulpbrug 

Geluidshinder en hinder van trillingen 

tijdens het trekken van damwanden.  

Week ma 5 – vrij  9 

december 

7.00 tot 19.00 uur Terugplaatsen hulpbrug 

Asfalteren Nellesteinpad 

Weinig hinder. Om te kunnen asfalteren 

wordt er materieel aangevoerd door de 

wijk Laag Kralenbeek. 

Tabel: de werkzaamheden aan en rondom het Nellesteinpad op een rij.  



 

Kaartje: de omleidingsroute voor voetgangers, fietsers en de route die de treintjes 

rijden. 

Treintjes voor schoolkinderen en bewoners 

Veel kinderen uit de Bijlmermeer zitten op school of 

de kinderopvang in de wijk Nellestein. Zij lopen en 

fietsen via het Nellesteinpad naar school. Voor hen én 

voor andere omwonenden rijden er gedurende deze 

vier weken vóór en direct na school en de BSO twee 

treintjes. De kinderen worden  via de scholen, 

kinderdagverblijven en BSO’s geïnformeerd over de 

tijden en haltes van de treintjes.  

 

Treintijden 

Ma – di – do – vrij 

7.15 – 8.45 uur, 12.00 – 13.00 uur, 14.15 – 18.45 uur* 

Woe  

7.15 – 8.45 uur, 12.30 – 13.15 uur, 14.15 – 18.45 uur* 
 

* De treintjes rijden niet volgens een dienstregeling, maar 
pendelen heen en weer. Soms rijdt er maar één trein. 
Mogelijk moet u dus wat langer wachten. Indien nodig 
worden de treintijden aangepast op basis van het 
daadwerkelijke gebruik. Kijk voor de actuele treintijden op 
bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl.  

Hulp 
Bent u slecht ter been en zorgt de afsluiting van het 

Nellesteinpad er voor dat u niet meer uw dagelijkse 

bezigheden uit kunt voeren? Neemt u dan contact met 

ons op. We kijken dan samen naar een oplossing. U 

kunt ons bereiken via communicatie@ixas.nl of via 

0800 8002. 

 

Let op: werkzaamheden Gooiseweg 

In november en december vinden er ook veel 

werkzaamheden plaats op en rondom de Gooiseweg. 

Hier verandert de verkeerssituatie voor 

automobilisten die bij de Gooiseweg de snelweg op 

of af willen. Aan de Bijlmerkant van de snelweg zijn 

de op- en afrit omgedraaid. U rijdt hier dan een 

andere kant op dan u gewend bent. Kijk voor meer 

informatie op bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.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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