
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

12 juli 2017 

Juli en augustus: Inhijsen liggers 
Brug over de Gaasp 
 

Van 24 tot en met 30 juli en van 14 tot en met 21 

augustus hijst IXAS de liggers van de nieuwe noordelijke 

brug over de Gaasp in. In juli werken we met de kranen 

bij de Stammerdijk. Het verkeer op de Stammerdijk 

wordt tijdens hijsbewegingen tijdelijk stilgezet. In 

augustus werken we bij de Provincialeweg. De 

Provincialeweg is daarom van 16 tot en met 21 

augustus afgesloten voor het verkeer. Met dit 

bouwbericht informeren wij u over de werkzaamheden 

en de verkeersmaatregelen. 

 

Inhijsen brugliggers 

De afgelopen maanden bouwden we ten noorden van de 

brug over de Gaasp de assen voor een tweede brug. 

Deze  brug krijgt vijf brugdekken (zie afbeelding 1). Elk 

dek wordt opgebouwd met dertien betonnen liggers. De 

liggers worden gemaakt in Friesland. De langste liggers 

(50 meter), voor dek 4 en 5, komen op een ponton via de 

Gaasp naar ons werk. Hierdoor staat de Brug bij 

Driemond tussen 24 en 30 juli vaker open dan normaal. 

De overige liggers komen via de Provincialeweg. Grote 

hijskranen leggen de liggers op hun plek op de brug. 

 

Voorbereidende werkzaamheden bij Stammerdijk 

Tussen 17 en 21 juli bouwen we de kranen op bij de 

Stammerdijk. De onderdelen van de kraan voeren we 

aan via afrit 1, S113 Kromwijkdreef. Voor de transporten 

sluiten we de afrit op een aantal dagen af. In de tabel ziet 

u wanneer dit precies is. Het verkeer op de Stammerdijk 

ondervindt geen hinder van het opbouwen. 

 

 

 

Afbeelding 1: Werklocaties inhijsen liggers Brug over de Gaasp 



 

Verkeersstop bij hijsbewegingen 

Van 24 tot en met 30 juli hijsen we de liggers in van dek 4 

en 5. Als de werkzaamheden uitlopen, bijvoorbeeld door 

harde wind, werken we mogelijk ook op zaterdag 29 en 

zondag 30 juli.  

 

Door werkzaamheden aan de brug in Driemond is de 

Stammerdijk al afgesloten voor verkeer. Alleen bewoners 

met een ontheffing van de gemeente Diemen mogen 

over de Stammerdijk rijden. Zij kunnen langs de 

werkzaamheden van IXAS. Alleen tijdens hijsbewegingen 

wordt het verkeer tijdelijk stilgezet. Dit duurt maximaal 

20 minuten.  

 

Werkzaamheden bij Provincialeweg 

Van 7 tot en met 11 augustus stellen we de kranen op 

langs de Provincialeweg. Op maandag 14 en dinsdag 15 

augustus hijsen we liggers in van veld 1. Tijdens deze 

werkzaamheden kan het verkeer langs het werk rijden. 

Afsluiting Provincialeweg 

Van woensdag 16 tot en met maandag 21 augustus 

hijsen we de liggers van veld 2 en 3 in. Om het werk 

veilig uit te kunnen voeren, sluiten we van woensdag 16 

augustus 6:00 uur tot en met zondag 20 augustus 22:00 

uur (en als het werk uitloopt tot en met maandag 21 

augustus 22:00 uur) de Provincialeweg ter hoogte van de 

brug over de Gaasp af voor al het verkeer. Het verkeer 

wordt omgeleid (zie afbeelding laatste pagina), de route 

wordt met gele borden aangegeven. 

 

Werktijden 

Voor het inhijsen van de liggers voor de brug over de 

Gaasp werken we van maandag tot en met zondag van 

7:00 tot 19:00 uur. 

 

 

 

 

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder 

Maandag 17, 

woensdag 19 en 

donderdag 20 juli 

10:00 tot 5.00 uur  Afsluiting afrit 1, S113 Kromwijkdreef A9 

komende  uit de richting Diemen 

Dinsdag 18 en vrijdag 

21 juli 

21:00 tot 5:00 uur 

(vrijdag tot 6:00 uur) 

 Nachtafsluiting afrit 1, S113 Kromwijkdreef A9 

komende uit de richting Diemen 

Maandag 17 tot en 

met vrijdag 21 juli 

7:00 tot 19:00 uur Opbouwen kranen naast de 

Stammerdijk 

Weinig hinder 

Maandag 24 tot en 

met zondag 30 juli 

(zaterdag en zondag 

reservedag) 

7:00 tot 19:00 uur Inhijsen liggers vanaf de 

Stammerdijk 

 

Tijdens hijsbewegingen wordt het verkeer op de 

Stammerdijk stopgezet (ca. 20 minuten per keer) 

Maandag 14 en 

dinsdag 15 augustus 

7:00 tot 19:00 uur Inhijsen liggers vanaf de 

Provincialeweg 

Geen hinder 

Woensdag 16 tot en 

met maandag 21 

augustus (maandag is 

reservedag) 

Van woensdag 6:00 uur 

tot maandag 22:00 uur 

Inhijsen liggers vanaf de 

Provincialeweg 

De Provincialeweg en het naastgelegen fietspad 

zijn afgesloten 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. Op 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. 
Nachtmeldpunt IXAS: 
020-4804070 
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