
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

26 oktober 2017 

Eén nacht werkzaamheden op A9 
 

In de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 november 

werkt IXAS vanaf middernacht tot 8:00 uur  

’s ochtends op de bestaande A9 

Gaasperdammerweg. In deze nacht voeren we tussen 

knooppunt Diemen en knooppunt Holendrecht 

verschillende werkzaamheden uit. De A9 is deze 

nacht in beide richtingen afgesloten voor het 

verkeer. Met dit bouwbericht informeren we u over 

de werkzaamheden, de afsluitingen en de overlast 

die het werk mogelijk voor u met zich meebrengt. 

 

Tijdens de bouw van de Gaasperdammertunnel 

onderhoudt IXAS ook de bestaande A9. Om deze 

onderhoudswerkzaamheden veilig uit te kunnen 

voeren, is het soms noodzakeijk om rijstroken af te 

sluiten. Dit kan alleen ’s nachts als er minder verkeer 

rijdt.  

 

Werkzaamheden 

Van vrijdag 3 november 23:59 uur tot zaterdag 4 

november 08:00 uur voeren we op verschillende 

plaatsen op de A9 Gaasperdammerweg 

onderhoudswerkzaamheden uit. Daarnaast doen we 

enkele andere werkzaamheden waar ook een 

afsluiting voor nodig is. 

Asfalteren bij Kromwijkdreef 

Ter hoogte van de wijk Nieuw Kempering en de wijk 

Kouwenoord (zie afbeelding 1) herstellen we 

beschadigingen in het wegdek. Hiervoor frezen we 

bestaand asfalt weg en brengen vervolgens nieuw 

asfalt aan. 

 

De werkzaamheden vinden plaats achter de 

geluidsschermen van de A9, toch kunnen frezen en 

asfalteren zorgen voor geluidsoverlast van machines 

en voertuigen. Mogelijk ondervindt u ook hinder van 

de verlichting van de bouwplaats. 

 

Leidingen aan hulpbrug Gooiseweg 

Aan de hulpbrug van de Gooiseweg bevestigen we een 

drinkwaterleiding en een afvoerleiding (zie afbeelding 

1). De leidingen zijn voorzieningen voor het 

dienstgebouw dat naast de Gooiseweg is gebouwd. De 

leidingen worden met spanbanden aan de brug 

bevestigd. Het bevestigen zorgt voor weinig 

geluidsoverlast. Mogelijk ondervindt u hinder van 

verlichting van de bouwplaats en het geluid van 

machines en voertuigen.  

 

Aanpassing portalen bij Huntumdreef 

Bij de Huntumdreef staan twee portalen over de A9 

Gaasperdammerweg (zie afbeelding 1). IXAS voert 

werkzaamheden uit aan de portaalvoeten. Om deze 

Afbeelding 1: Werklocaties A9 



 

werkzaamheden te kunnen doen, verwijderen we met 

een kraan de portalen. Na de aanpassing van de 

portaalvoeten plaatsen we de portalen weer terug. 

 

Deze werkzaamheden kunnen zorgen voor 

geluidsoveroast van machines en voertuigen. Mogelijk 

heeft u ook hinder van de verlichting van de 

bouwplaats. 

 

Afsluitingen 

Voor de werkzaamheden sluiten we de A9 tussen de 

knooppunten Diemen en Holendrecht in beide 

richtingen volledig af voor het verkeer. Ook alle op- en 

afritten zijn dicht (zie afbeelding 2). Het verkeer wordt 

omgeleid via de A1, de A10 en de A2. De routes 

worden aangegeven met gele borden. 

 

  

  

 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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Afbeelding 2: Afsluitingen en omleidingsroutes van 3 november 23:59 tot 4 november 08:00 

uur 


