
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

5 september 2017 

Gooiseweg afgesloten voor 
aanpassingen hulpbrug 
 

Van zaterdag 16 september 6:00 uur tot maandag 18 

september 5:00 uur passen we de ondersteuningen 

van de hulpbrug van de Gooiseweg aan. Hiervoor 

sluiten we de Gooiseweg ter hoogte van de 

Gaasperdammertunnel af voor het verkeer. Met dit 

bouwbericht informeren we u over de 

werkzaamheden en de afsluiting.  

 

Verplaatsen steunpunten 

Om de Gaasperdammertunnel onder de Gooiseweg te 

kunnen bouwen, plaatsten we in 2015 twee 

hulpbruggen over de bouwplaats. De hulpbruggen 

rusten beide op twee grote steunpunten.  

 

Een groot deel van de tunnel onder de Gooiseweg is 

inmiddels klaar. Op de plaatsen waar de steunpunten 

staan, kunnen we het dak van de tunnel niet maken. 

Daarom verplaatsen we de ondersteuningen van de 

hulpbruggen naar de delen van de tunnel die af zijn. 

Dan is er ruimte om de tunnel onder de Gooiseweg 

helemaal af te bouwen. 

 

Hinder 

De werkzaamheden voeren we uit in het weekend van 

zaterdag 16 tot maandag 18 september. We werken 

dag en nacht door. Het werk kan zorgen voor 

geluidsoverlast door onder andere het slijpen van de 

Afbeelding 1: Afsluitingen en omleidingen tijdens werkzaamheden aan Gooiseweg 

Afgesloten van zaterdag 16 september 6:00 uur tot maandag 18 september 05:00 uur (op- en afritten zijn open) 

(Reservedata: zaterdag 23 september 6:00 uur tot maandag 25 september 05:00 uur) 

Let op: vrijdag 22 september 23:59 uur tot zondag 24 september 12:00 uur verbindingsboog afgesloten  

Let op: Bij de Huntumdreef is het viaduct slechts 3,5m. hoog 



 

ondersteuningen. Mogelijk ondervindt u ook hinder 

van verlichting van de bouwplaats. 

 

Afsluitingen 

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, 

sluiten we de Gooiseweg ter hoogte van de 

Gaasperdammertunnel af voor het verkeer. Dat 

betekent dat verkeer op de Gooiseweg niet over de 

Gaasperdammertunnel kan. Alle op- en afritten naar 

en van de A9 Gaasperdammerweg zijn wel gewoon 

beschikbaar. Het verkeer wordt omgeleid via de 

omliggende wegen zoals aangegeven in afbeelding 1. 

De omleidingsroutes worden met gele borden 

aangegeven.  

 

Reserveweekend 

Als we de werkzaamheden niet afkrijgen in het 

weekend van 16 tot 18 september, dan werken we 

ook op zaterdag 23 september vanaf 6:00 uur tot 

uiterlijk maandag 25 september 5:00 uur. De 

Gooiseweg is dan ook ter hoogte van de 

Gaasperdammertunnel afgesloten voor het verkeer. U 

wordt hierover geïnformeerd via het online 

bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat 

(bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl) en/of via onze 

digitale nieuwsbrief. Voor een abonnement op deze 

nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar 

communicatie@ixas.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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