
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 maart 2017 

Bouw van de tunnel bij de 
Huntumdreef 
 

Tijdens de afsluiting van de Huntumdreef en 

Meerkerkdreef van 13 maart tot medio mei bouwt 

IXAS hier de tunnel op de plek waar nu de 

hulpbruggen liggen. Op deze plek moet nog veel 

gebeuren zoals het aanbrengen van heipalen en 

damwanden. Met dit bouwbericht informeren we u 

over de werkzaamheden die we hier de komende 

periode uitvoeren.  

 

De werkzaamheden  

Als eerste verwijderen we de hulpbruggen zodat er 

ruimte vrijkomt. Daarna vinden er 

funderingswerkzaamheden plaats.  We brengen de 

laatste middenbermdamwanden aan en verwijderen 

de damwanden die de hulpbrug ondersteunden. Ook 

brengen we heipalen aan en bouwen we hier een 

waterkelder. Gelijktijdig en daarna maken we de 

vloeren, wanden en het dak van de tunnel.  Als laatste 

leggen we de Huntumdreef over het dak van de 

tunnel. In de tabel op de achterzijde van dit 

bouwbericht leest u wanneer we welke 

werkzaamheden uitvoeren en welke hinder ze geven.  

 

Waterkelder 

Onder de tunnel komen twee waterkelders: één bij de 

Huntumdreef en één bij de Kromwijkdreef. In deze 

waterkelders zit water waarmee de brandweer in 

geval van een brand in de tunnel kan blussen. Voor 

een flinke voorraad bluswater zijn grote kelders nodig: 

ze hebben een oppervlakte van 350 vierkante meter. 

Om de waterkelder te kunnen bouwen, maken we een 

bouwkuip van damwanden. 

 

Huntumdreef en Meerkerkdreef 

Als de twee tunnelmoten ter hoogte van de 

Huntumdreef en Meerkerkdreef klaar zijn, leggen we 

een nieuwe weg over het tunneldak. Deze blijft liggen 

tot we het park aanleggen op het dak van de tunnel. 

Dan komt de weg op zijn definitieve nieuwe plek. 

Medio mei wordt de Huntumdreef weer opengesteld 

voor autoverkeer.  Dan is de eerste van de twee 

tunnelmoten klaar. Het fiets- en voetpad komen op de 

volgende tunnelmoot en worden daarom pas een 

maand later opengesteld: medio juni.  

 

Afbeelding: de tunneltrein komt er aan vanuit de kant van de Gooiseweg. IXAS bouwt de tunnel vanaf maandag 13 maart onder de 

Huntumdreef / Meerkerkdreef door.  



 

Kijk voor de omleidingsroutes voor zowel auto’s als 

fietsers en voetgangers 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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Datum Tijd Werkzaamheden Hinder 

De week van 13 maart 

 

Ma t/m za 

7.00 – 19.00 uur 

 

Asfalt frezen Huntumdreef en 

Meerkerkdreef 

Verwijderen van de hulpbruggen 

Ontgraven taluds weerszijden 

hulpbrug 

Het frezen van asfalt geeft enige geluidshinder. 

De week van 20 maart  

 

Ma t/m za 

7.00 – 19.00 uur 

Mogelijk avond- en 

nachtwerk 

Intrillen damwanden 

Ankers boren 

Geluids- en trillingshinder van het intrillen van 

damwanden. Omdat het ankers boren eind deze 

week klaar moet zijn, gaan we met deze 

werkzaamheden door in de avond en nacht als 

er gedurende week vertraging optreedt.  

De week van 27 maart Ma t/m za 

7.00 – 19.00 uur 

Trekken damwanden Geluids- en trillingshinder 

De week van 3 april Ma t/m za 

7.00 – 19.00 uur 

Intrillen damwanden waterkelders 

 

Geluids- en trillingshinder 

De week van 10 april Ma t/m za 

7.00 – 19.00 uur 

 

Intrillen damwanden waterkelders 

Heien palen 

Geluids- en trillingshinder 

De week van 17 april Ma t/m za 

7.00 – 19.00 uur 

Heien palen  Geluidshinder 

De weken van 24 en 31 

april 

Ma t/m za 

7.00 – 19.00 uur 

Bouw van de tunnel. De tunneltrein 

gaat daarna door richting de 

spoorlijn 

Beperkte hinder 

Daarna (tot uiterlijk 12 

mei)  

Ma t/m za 

7.00 – 19.00 uur 

Aanleggen puinfundering nieuwe 

weg 

Asfalteren  

Aanbrengen belijning 

Beperkte hinder 

Daarna (tot uiterlijk medio 

juni) 

Ma t/m za 

7.00 – 19.00 uur 

Aanleggen fiets- en voetpad Beperkte hinder 

Tabel: de werkzaamheden voor de bouw van de tunnel onder de Huntumdreef door. 


