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.

7 september 2017

IXAS verwijdert damwanden bij
Brug over de Gaasp
In juli en augustus brachten we met grote kranen
liggers aan voor de nieuwe brug over de Gaasp. Om
ervoor te zorgen dat de kranen stevig stonden,
maakten we met damwanden funderingen. Nu de
liggers op hun plek liggen, halen we in september de
damwandplanken weer uit de grond. Met dit
bouwbericht informeren wij u over de
werkzaamheden en de hinder die ze mogelijk met
zich meebrengen.
Eén week damwandwerkzaamheden
Op maandag 18 september verwijderen we tien
damwandplanken aan aan de westkant van de Gaasp.

IXAS is een samenwerkingsverband tussen
Ballast Nedam, Fluor,
Heijmans en 3i, opgericht
voor het project A9
Gaasperdammerweg.

Van dinsdag 19 tot en met vrijdag 22 september
verwijderen we vijftig damwandplanken aan de
oostkant van de Gaasp. (Zie voor locaties afbeelding
1.)
Werktijden, hinder en afsluitingen
De werkzaamheden voeren we uit tussen 7:00 en
19:00 uur. Het verwijderen van damwanden geeft veel
geluid en veroorzaakt trillingen. Dit kan vervelend zijn
voor u als omwonende.
Voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel
sluiten we op maandag 18, donderdag 21, vrijdag 22
en maandag 25 september afrit 1, S113 Kromwijkdreef
(van de A9 uit de richting Diemen) af tussen 10:00 uur
en uiterlijk 5:00 uur de volgende ochtend. out of de
VerkeersinformatieDienst.. Mogelijk is een andere
route handiger.

18, 21, 22 en 25
september
afsluiting afrit 1.

18 september
damwandwerkzaamheden

19 - 22 september
damwandwerkzaamheden
Afbeelding 1: locaties damwandwerkzaamheden

A9GDW-SHD-00274

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.
Nachtmeldpunt IXAS:
020-4804070

