
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 mei 2017 

Afsluiting Kromwijkdreef 
 

Van maandag 15 mei tot en met uiterlijk dinsdag 23 

mei sluit IXAS de Kromwijkdreef ter hoogte van de 

snelweg af voor zowel auto’s als fietsers en 

voetgangers. In deze week verleggen we de 

Kromwijkdreef naar het dak van de tunnel en 

verwijderen we de hulpbruggen. De Huntumdreef 

gaat uiterlijk 14 mei weer open voor autoverkeer. 

Met dit bouwbericht informeren we u over de 

afsluiting, de werkzaamheden die we uitvoeren en de 

hinder die ze mogelijk geven.  

 

Kromwijkdreef op het tunneldak 

Direct naast de plek waar de Kromwijkdreef nu de 

snelweg kruist, is een deel van de tunnel klaar. De 

Kromwijkdreef komt hier op het tunneldak te liggen. 

Vanaf maandag 15 mei sluiten we de Kromwijkdreef af 

en verwijderen we de hulpbruggen. Tegelijkertijd 

verlegt NUON aan de zuidzijde van de snelweg de 

warmteleiding. Daarna bouwen we de nieuwe 

Kromwijkdreef over het tunneldak heen. Uiterlijk 

dinsdagavond 23/5 om 22.00 uur stellen we de 

Kromwijkdreef weer open voor verkeer. Zodra de weg 

verplaatst is, is er op de oude plek van de 

Kromwijkdreef ruimte om de tunnel te kunnen 

bouwen. Een overzicht van de werkzaamheden die we 

vanaf 15 mei  uitvoeren, vindt u op de achterzijde in 

de tabel. 

 

Omleiding 

Autoverkeer wordt omgeleid via de Karspeldreef, de 

Gooiseweg en de Langbroekdreef. Fietsers en 

voetgangers worden omgeleid via het tunneltje onder 

de metrolijn, de Kemiriestraat, de Kerriestraat, de 

Krombekstraat, het Nellesteinpad en het 

Gaasperdammerpad. Zie ook het kaartje op de 

achterzijde van dit bericht.  

Update Huntumdreef  

De Huntumdreef gaat uiterlijk 14 mei weer open voor 

autoverkeer. Voor fietsers en voetgangers blijft de 

Huntumdreef dicht tot medio juni.  

 

S113 af en toe dicht 

De afrit S113 Kromwijkdreef is gedurende de afsluiting 

open, behalve op maandag 15 mei. Dan is de afrit, net 

als elke week, dicht voor levering van materiaal voor 

de bouw van de noordelijke Brug over de Gaasp. 

Mogelijk is de afrit gedurende de week nog een keer 

kort dicht om de aansluiting van de afrit op de nieuwe 

Kromwijkdreef te maken.  

 

Juni damwandwerkzaamheden 

In juni verwijderen we de damwanden waar de 

hulpbruggen op steunden en brengen we damwanden 

aan voor een waterkelder die bij de Kromwijkdreef 

gebouwd wordt. Over deze werkzaamheden 

informeren we u later.  

 

Z.o.z 

 

20 mei Dag van de Bouw 

Altijd al willen weten hoe een tunnel wordt 
aangelegd of hoe beton wordt gestort? Altijd al 
eens willen zien waar de installaties van een 
tunnel worden bediend? Op zaterdag 20 mei 
tijdens de landelijke Dag van de Bouw stellen 

IXAS en Rijkswaterstaat het bouwterrein open 
voor alle geïnteresseerden. 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 

     

A
9

 G
D

W
-S

H
D

-0
02

5
5

 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder 

Maandag 15 mei 

 

7.00 – 19.00 uur 

 

Verwijderen verlichting, borden en 

barriers op Kromwijkdreef 

Beperkte hinder 

Dinsdag 16 mei 7.00 – 19.00 uur Frezen asfalt Het frezen van asfalt geeft enige geluidshinder 

Woensdag 17, donderdag 

18 en vrijdag 19 mei   

7.00 – 19.00 uur Verwijderen van de hulpbruggen 

Verleggen leiding NUON 

Beperkte hinder 

Zaterdag 20, zondag 21, 

maandag 22 en dinsdag 23 

mei 

7.00 – 19.00 uur Verleggen Kromwijkdreef over 

tunneldak: asfalteren en 

aanbrengen belijning 

Beperkte hinder 

Tabel: de werkzaamheden aan de Kromwijkdreef. 

 


