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14 november 2016 

 
IXAS-werkschema 
Omwonenden van het project A9 Gaasperdammerweg worden met bouwberichten geïnformeerd over de werkzaamheden die in 

hun omgeving hinder kunnen veroorzaken. Door bijvoorbeeld weersomstandigheden moet de planning soms worden aangepast.  

Het is dan niet meer mogelijk om alle omwonenden hier persoonlijk van op de hoogte te brengen. Met dit overzicht heeft u de 

actuele planning altijd bij de hand. De informatie in dit werkschema is ingedeeld op woonwijk. Elke pagina beschrijft de 

werkzaamheden van een bepaalde wijk. In het plaatje ziet u de indeling: 

 

 
 

Heien op zaterdagen 
Nu de bouw van de tunnel gestart is, werkt IXAS dag en nacht. Funderingswerkzaamheden, zoals het aanbrengen van 

de 8.000 heipalen voor de tunnel, doen we zoveel als mogelijk van maandag tot en met vrijdag. IXAS zal de komende 

periode ook op zaterdagen heien. Dit gebeurt alleen bij de heistellingen die achterliggen op planning. De 

heistellingen die op planning liggen, staan op zaterdag stil. Om de hinder voor de omgeving te verkleinen, starten we 

op zaterdagen om 8.00 uur in plaats van om 7.00 uur. De heiers werken door tot de achterstand ingelopen is. Ze 

zullen vaak in de loop van de middag klaar zijn, maar mogelijk soms ook pas om 19.00 uur.  

 

Zaterdag 26 november en mogelijk zaterdag 10 december voeren we heiwerkzaamheden uit tussen het 

Geerdinkhofpad en de Brug over de Gaasp. We werken deze dagen tussen 8:00 en 18:00 uur.  

 

 



2 

 
 

 

 

 

 

Rondom Knooppunt Holendrecht 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of 

omleiding 

23 mei tot eind van 

het jaar 

Maandag – vrijdag 

22.00 – 5.00 uur 

Aanbrengen kabels en leidingen Geluid van kleine 

graafmachines 

Lees hier het 

bouwbericht 

31 oktober t/m 11 

november 

Maandag tot en met 

vrijdag, overdag tussen 

7.00 uur t/m 16.00 uur 

Afbouwen Middenweg en 

Groeneveldweg 

Afsluitingen delen 

Middenweg en 

Groeneveldweg 

Zie hier de 

omleidingsroutes 

Maandag 14 tot en 

met donderdag 24 

november  

Nachtwerkzaamheden 

22:00 – 5:00 uur 

Voorbereiden inhijsen liggers voor 

nieuwe wegdek. Onder andere 

geleiderail verwijderen en gaten 

boren  

Geluidsoverlast 

Afsluitingen rijbanen A2 

Info over 

afsluitingen: 

vananaarbeter.nl 

Maandag 21 tot en 

met woensdag 30 

november 

Maandag – woensdag 

7.00 – 19.00 uur 

Aanbrengen damwanden en  

heipalen ondersteuningsas voor 

nieuwe fly-over 

Geluids- en 

trillingshinder  

 

Vrijdag 25 

november tot 

maandag 28 

november 

Weekendwerkzaamheden 

van vrijdagavond 22:00 

uur tot maandagochtend 

5:00 uur 

Inhijsen liggers nieuwe viaducten en 

fly-overs knooppunt Holendrecht 

Geluidsoverlast, 

Afsluitingen rijbanen A2 

Info over 

afsluitingen: 

vananaarbeter.nl 

Maandag 5 tot en 

met vrijdag 9 

december 

Nachtwerkzaamheden 

Maandag – vrijdag 

22.00 – 5.00 uur 

Aanbrengen heipalen voor portalen 

over A2 

Geluids- en 

trillingshinder  

 

https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/wp-content/uploads/2016/05/A9GDW-SHD-00195-Nachtwerkzaamheden-A2-nieuw.pdf
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/wp-content/uploads/2016/05/A9GDW-SHD-00195-Nachtwerkzaamheden-A2-nieuw.pdf
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/afsluiting-groeneveldweg-en-middenweg/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/afsluiting-groeneveldweg-en-middenweg/
http://www.vananaarbeter.nl/
http://www.vananaarbeter.nl/
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Rondom Muntbergweg 
7.00 tot 19.00 uur Slopen boerderij Middenweg 3 Geluid door sloopwerkzaamheden en 

transport 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of 

omleiding 

Maandag 18 april tot het 

einde van het jaar 

Gehele periode Bouwen middensteunpunt 

uitbreiding viaduct A9 over 

Muntbergweg  

Versmalling 

Muntbergweg in 

noordelijke richting 

t.h.v. A9: 1 rijstrook 

voor rechtdoor en 1 

rijstrook voor 

rechtsaf 

beschikbaar. 

Lees hier het 

bouwbericht 

https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/werkzaamheden-muntbergweg-en-omgeving-2/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/werkzaamheden-muntbergweg-en-omgeving-2/
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Stand van zaken aanbrengen heipalen (12 oktober 2016) 

 

Rondom Huntumdreef 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of 

omleiding 

Begin juni t/m december 

2016 

7.00 – 19.00 uur Aanbrengen heipalen voor de tunnel Geluidshinder Lees hier het 

bouwbericht 

Vanaf woensdag 17 

augustus tot einde project 

Doordeweeks 7.00 – 

19.00 uur. Soms ook op 

zaterdag 

Grondwerk voor aanleg talud en 

gronddepot onder toekomstige 

fietsbrug Nelson Mandelapark 

Voetpad afgesloten  Lees hier het 

bouwbericht 

Maandag 14 nov en 

dinsdag 15 nov 

NACHTWERK 

23:00-02:00 uur 

Asfalt frezen ter hoggte van de oprit 

S112 Gooiseweg 

Geluidshinder nvt 

Feb en maart 2017 

(precieze weken nog niet 

duidelijk) 

7.00 – 19.00 uur Aanbrengen heipalen voor de tunnel Geluidshinder Lees hier het 

bouwbericht 

https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/wp-content/uploads/2016/09/A9GDW-SHD-0024-Aangepaste-werktijden-vlechten.pdf
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/wp-content/uploads/2016/09/A9GDW-SHD-0024-Aangepaste-werktijden-vlechten.pdf
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/wp-content/uploads/2016/08/A9GDW-SHD-00217-Grondwerk-voor-fietsbrug-Nelson-Mandelapark.pdf
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/wp-content/uploads/2016/08/A9GDW-SHD-00217-Grondwerk-voor-fietsbrug-Nelson-Mandelapark.pdf
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/wp-content/uploads/2016/09/A9GDW-SHD-0024-Aangepaste-werktijden-vlechten.pdf
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/wp-content/uploads/2016/09/A9GDW-SHD-0024-Aangepaste-werktijden-vlechten.pdf
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Rondom Gooiseweg 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of 

omleiding 

 

Begin juni t/m medio 

december 2016 

7.00 – 19.00 uur Aanbrengen heipalen voor de 

tunnel 

Geluidshinder Lees hier het 

bouwbericht 

 

Van eind september tot 

medio november 

Doordeweeks van 6.00 – 

23.00 uur en zaterdags 

van 7.00 – 19.00 uur 

Betonstaalvlechten ter 

hoogte van de op- en afrit 

S112 Gooiseweg. 

In de donkere uren is er 

verlichting.  

Lees hier het 

bouwbericht 

Maandag 14 nov en 

dinsdag 15 nov 

NACHTWERK 

23:00 – 02:00 uur 

Asfalt frezen ter hoogte van 

de oprit S112 Gooiseweg en 

ter hoogte van de afrit S112 

Geluidshinder nvt 

Woensdag 23 nov en 

donderdag 24 nov 

NACHTWERK 

23:00 – 5:00 uur 

Mantelbuis installeren op 

hulpbrug Gooiseweg 

Enige geluidshinder nvt 

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 

Lees hier het 

bouwbericht 

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 

Lees hier het 

bouwbericht 

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 

Lees hier het 

bouwbericht 

https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/update-bouw-tunnel/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/update-bouw-tunnel/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/wp-content/uploads/2016/09/A9GDW-SHD-0024-Aangepaste-werktijden-vlechten.pdf
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/wp-content/uploads/2016/09/A9GDW-SHD-0024-Aangepaste-werktijden-vlechten.pdf
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/ernstige-verkeershinder-gooiseweg-ter-hoogte-van-a9/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/ernstige-verkeershinder-gooiseweg-ter-hoogte-van-a9/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/ernstige-verkeershinder-gooiseweg-ter-hoogte-van-a9/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/ernstige-verkeershinder-gooiseweg-ter-hoogte-van-a9/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/ernstige-verkeershinder-gooiseweg-ter-hoogte-van-a9/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/ernstige-verkeershinder-gooiseweg-ter-hoogte-van-a9/
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Stand van zaken aanbrengen heipalen (12 oktober 2016) 

 
 

december 5:00 uur 

- Afsluiting toerit S112 

Gooiseweg A9 ri. 

Utrecht/Haarlem tot 21 

december 5:00 uur 
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Stand van zaken aanbrengen heipalen (12 oktober 2016) 

 

Rondom Kromwijkdreef 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of 

omleiding 

Eind juli t/m november 

2016 

7.00 – 19.00 uur Aanbrengen heipalen voor de tunnel Geluidshinder Lees hier het 

bouwbericht 

Maandag 14 en dinsdag 15 

november 

NACHTWERK 

23:00 – 02:00 uur 

Asfalt frezen ter hoogte van de oprit 

S112 Gooiseweg en ter hoogte van 

de afrit S112 

Geluidshinder nvt 

14 november t/m 9 

december 2016 

7.00 – 19.00 uur Werkzaamheden aan en onder de 

hulpbrug bij het Nellesteinpad 

Nellesteinpad dicht 

Soms geluidshinder 

Lees hier het 

bouwbericht 

Woensdag 16 en 

donderdag 17 november 

NACHTWERK Lossen speciaaltransporten ten 

oosten van de Kromwijkdreef  

Mogelijk 

geluidshinder 

Lees hier het 

bouwbericht 

Feb en maart 2017 

(precieze weken nog niet 

duidelijk) 

7.00 – 19.00 uur Aanbrengen heipalen voor de tunnel Geluidshinder Lees hier het 

bouwbericht 

https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/update-bouw-tunnel/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/update-bouw-tunnel/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/nellesteinpad-4-weken-dicht-fietsers-en-voetgangers-hoogte-a9-gaasperdammerweg/#.WBtTFC3hCpo
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/nellesteinpad-4-weken-dicht-fietsers-en-voetgangers-hoogte-a9-gaasperdammerweg/#.WBtTFC3hCpo
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/update-bouw-tunnel/#.WCmb7S3hCpo
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/update-bouw-tunnel/#.WCmb7S3hCpo
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/wp-content/uploads/2016/09/A9GDW-SHD-0024-Aangepaste-werktijden-vlechten.pdf
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/wp-content/uploads/2016/09/A9GDW-SHD-0024-Aangepaste-werktijden-vlechten.pdf
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Stand van zaken aanbrengen heipalen (12 oktober 2016) 

 

Brug over de Gaasp 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder Bouwbericht of 

omleiding 

Eind juli t/m december 

2016 

7.00 – 19.00 uur Aanbrengen heipalen voor de 

tunnel 

Geluidshinder Lees hier het 

bouwbericht 

Zaterdag 5 november en 

zaterdag 26 november 

8:00 uur tot 18:00 Heiwerkzaamheden tussen het 

Geerdinkhofpad en de Gaasp 

Geluidshinder Lees hier het 

bouwbericht 

Maandag 14 november 

tot en met donderdag 17 

november (reservedag 

vrijdag 18 november) 

7:00 uur tot 19:00 uur Trekken damwanden langs de 

Provincialeweg 

- Geluids- en 

trillingshinder 

- Afsluiting rijbaan, 

verkeer wordt geleid 

met verkeersstops 

- 16/17/(18) afsluiting 

fietspad thv 

Provincialeweg 

Lees hier het 

bouwbericht met 

omleidingsroute 

https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/update-bouw-tunnel/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/update-bouw-tunnel/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/4-6-november-weekendwerkzaamheden-verlengen-afrit-kromwijkdreef/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/4-6-november-weekendwerkzaamheden-verlengen-afrit-kromwijkdreef/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/verwijderen-damwanden-provincialeweg/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/verwijderen-damwanden-provincialeweg/
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/verwijderen-damwanden-provincialeweg/

