
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

November en december ernstige 
verkeershinder S112 Gooiseweg 
 

In de maanden november en december vinden er 

veel werkzaamheden plaats op en rondom de S112 

Gooiseweg. In die periode verwisselen we aan de 

Bijlmerkant van de A9 de plaats van de af- en oprit 

S112 Gooiseweg van en naar de A9 richting 

Utrecht/Haarlem/Schiphol. De verkeerssituatie 

verandert dan behoorlijk.  

 

Nu lopen de op- en afrit dwars door de plek waar de 

tunnel moet komen. Door de omwisseling maken we 

ruimte om ook daar de tunnel te kunnen bouwen. De 

werkzaamheden voeren we uit in vier weekenden. 

We zijn dan dag en nacht aan het werk. Door de 

werkzaamheden zijn er tussen 13 november en 21 

december diverse afsluitingen en omleidingen. Met 

dit bouwbericht en het bijbehorende factsheet van 

Rijkswaterstaat informeren we u over wat er de 

komende twee maanden rond de Gooiseweg speelt.  

 

Werkzaamheden rond de Gooiseweg 

Voor de bouw van de zuidelijke tunnelbuizen hebben 

we het grootste deel van de oude A9 afgegraven. Op 

de plaatsen waar de op- en afrit van de Gooiseweg nu 

liggen, moet dit nog gebeuren. We bouwen daarom de 

eerste delen van de tunnel bij de oprit en de afrit van 

de S112 Gooiseweg. Als ze klaar zijn, leggen we op die 

tunneldelen de nieuwe op- en afrit aan. Er ontstaat 

dan een heel nieuwe verkeerssituatie, want de op- en 

afrit verwisselen van plaats (zie afbeelding 1). Voor de 

nieuwe verkeerssituatie moet de Gooiseweg ook 

worden aangepast. We maken op de Gooiseweg 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder 

Zondag 13 november-

maandag 14 november 

1:00 – 5:00 Neerzetten afzettingen voor 

afsluiten van afrit S112 

Gooiseweg van A9 in de richting 

Utrecht/Haarlem  

 

- Nachtwerkzaamheden 

- Geluidshinder en verlichting van de 

bouwplaats  

- Afsluiting afrit S112 Gooiseweg A9 richting 

Utrecht/Haarlem (afrit blijft dicht tot 19 

december) 

Vrijdag 25 november tot en 

met maandag 28 november 

Vrijdagavond 22:00 uur 

t/m maandagochtend 

5:00 uur 

Start herinrichting kruispunt 

Gooiseweg (frezen, asfalteren, 

verwijderen verkeersborden en 

verkeerslichten) 

- Nachtwerkzaamheden 

- Geluidshinder en verlichting van de 

bouwplaats 

- Afsluiting Gooiseweg en alle op- en afritten 

Vrijdag 9 december tot en 

met maandag 12 december  

Vrijdagavond 22:00 uur 

t/m maandagochtend 

5:00 uur 

Herinrichting kruispunt 

Gooiseweg (frezen, asfalteren, 

belijning aanbrengen, borden 

plaatsen) 

- Nachtwerkzaamheden 

- Geluidshinder en verlichting van de 

bouwplaats 

- Afsluiting Gooiseweg en alle op- en afritten 

Vrijdag 16 december tot en 

met woensdag 21 december  

Vrijdagavond 22:00 uur 

t/m woensdagochtend 

5:00 uur 

Maken nieuwe aansluitingen op- 

en afrit Gooiseweg op de A9 

(frezen, asfalteren, geleiderail 

plaatsen)  

- Nachtwerkzaamheden 

- Geluidshinder en verlichting van de 

bouwplaats 

- Afsluiting afrit S112 Gooiseweg A9 ri. 

Utrecht/Haarlem tot 19 december 5:00 uur 

- Afsluiting toerit S112 Gooiseweg A9 ri. 

Utrecht/Haarlem tot 21 december 5:00 uur 

Tabel 1: Overzicht weekendwerkzaamheden 



 

bijvoorbeeld nieuwe voorsorteervakken, passen de 

verkeerslichten en de bebording aan en werken de 

bochten bij. Door de aangepaste inrichting wordt het 

voor de weggebruiker duidelijk hoe hij in de nieuwe 

situatie moet rijden.  

 

Bouwhinder 

De werkzaamheden aan de Gooiseweg voeren we uit 

tussen zondag 13 november en woensdag 21 

december. In die periode zijn we vier weekenden aan 

het werk. In die weekenden werken we dag en nacht. 

De activiteiten zorgen mogelijk voor hinder in uw 

woonomgeving. Werkzaamheden als frezen en het 

zetten van geleiderail, het gebruik van zwaar 

materieel en achteruitrijpiepers kunnen zorgen voor 

geluidsoverlast. Daarnaast kunt u hinder ondervinden 

van de verlichting van de bouwplaats. In tabel 1 ziet u 

welke weekenden we werken en welke hinder de 

werkzaamheden met zich mee kunnen brengen.  

 

Verkeershinder 

Om de werkzaamheden op en om de Gooiseweg uit te 

kunnen voeren, sluiten we in november en december 

verschillende wegen af. Bij dit bouwbericht zit een 

factsheet van Rijkswaterstaat met daarin alle 

informatie over de afsluitingen en omleidingen. 

 

Mogelijk tunnelwerkzaamheden op zondagen 

 

IXAS stelt alles in het werk om de nieuwe situatie bij 

de Gooiseweg voor de kerstperiode af te hebben. Als 

we door omstandigheden tussentijds vertraging 

oplopen, gaan we tussen 13 november en 18 

december bij uitzondering ook op zondagen aan de 

tunnel werken. We doen dit alleen ter hoogte van de 

op- en afrit van de Gooiseweg. De werkzaamheden 

zorgen voor weinig geluid. Mogelijk heeft u last van de 

verlichting van de bouwplaats. Het werk wordt 

uitgevoerd tussen 7:00 en 19:00 uur. Mochten we op 

zondag gaan werken, dan kondigen we dat de vrijdag 

Nieuwe verkeerssituatie 

Op maandag 19 december om 5:00 uur is de situatie 

op de Gooiseweg veranderd. Dan gaat de nieuwe afrit 

naar de S112 Gooiseweg open voor het verkeer. Op 

dinsdag werken we nog aan de nieuwe oprit. Op 

woensdag 21 december om 5:00 uur gaat ook de 

nieuwe oprit weer open voor het verkeer.  

  

  

 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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Afsluiten Nellesteinpad 

Met de werkzaamheden aan de Gooiseweg maken 

we ruimte om de laatste delen van de A9 af te 

kunnen graven en de tunnel te bouwen. We 

beginnen op 14 november met afgraven tussen het 

Nellesteinpad en de Gooiseweg. Voor deze 

werkzaamheden wordt het Nellesteinpad van 14 

november tot en met 9 december afgesloten. 

Bewoners die daar in de buurt wonen ontvangen 

hierover een apart bouwbericht. Als u het 

bouwbericht niet ontvangt, kunt u het lezen op 

bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl. 

Afbeelding 1: Nieuwe situatie op- en afrit S112 Gooiseweg 

Mogelijk tunnelwerkzaamheden op zondagen 

IXAS stelt alles in het werk om de nieuwe situatie bij 

de Gooiseweg voor de kerstperiode af te hebben. Als 

we door omstandigheden tussentijds vertraging 

oplopen, werken we tussen 13 november en 18 

december bij uitzondering ook op zondagen aan de 

tunnel. We doen dit alleen ter hoogte van de op- en 

afrit van de Gooiseweg. De werkzaamheden zorgen 

voor weinig geluid. Mogelijk heeft u last van de 

verlichting van de bouwplaats. Het werk wordt 

uitgevoerd tussen 7:00 en 19:00 uur. Mochten we 

op zondag gaan werken, dan kondigen we dat de 

vrijdag ervoor aan in het IXAS-werkschema op  

bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl. 

A9 


