
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 
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Vanaf dit voorjaar gaat de Gaasperdammertunnel open 

voor het verkeer. Dit doen we in fases, want op een aantal 

plaatsen waar nu nog verkeer rijdt, moeten we nog delen 

van de nieuwe weg afbouwen. Met dit bouwbericht 

informeren we u globaal over de vier fases van de 

openstelling en de afbouwwerkzaamheden die we dit jaar 

uitvoeren. Op de afbeelding in de bijlage, staan de 

verschillende werkzaamheden aangegeven. De komende 

periode geven we met bouwberichten in detail uitleg over 

de openstellingsfases, werkzaamheden die bij u in de 

buurt plaatsvinden, verkeersmaatregelen en de mogelijke 

hinder.    

 

Openstelling in fases 

De Gaasperdammertunnel en de op- en afritten bij de 

Gooiseweg gaan in vier fases open voor het verkeer. In 

hoofdlijnen zijn de vier fases: 

 Fase 1: De noordelijke tunnelbuizen, richting 

Holendrecht, gaan open voor het verkeer. De afrit 

naar de S112 Gooiseweg op de A9 uit de richting 

van Diemen, is in deze fase nog gesloten. 

 Fase 2: De noordelijke afrit naar de S112 

Gooiseweg gaat open. 

 Fase 3: De tunnelbuis met de hoofdrijbaan richting 

Diemen gaat open. Verkeer van en naar de S112 

Gooiseweg en af- en oprit Weesp rijdt nog over de 

huidige A9. De noord-zuidverbinding van de 

Gooiseweg is in deze periode zeven weken dicht. 

 Fase 4: Alle tunnelbuizen en de ovonde in de 

Gooiseweg zijn open voor het verkeer 

Op de achterzijde van de bijlage zijn de vier fases afgebeeld 

met een korte toelichting. 

 

Afsluitingen A9 Gaasperdammerweg 

Voor elke nieuwe fase moeten rijstroken worden aangepast 

en verlegd. Deze werkzaamheden voeren we uit in het 

weekend. Er zijn dan afsluitingen op de A9 tussen 

knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen. Voor de 

eerste fase is de A9 Gaasperdammerweg in beide richtingen 

afgesloten voor verkeer. Ook de Gooiseweg is afgesloten 

tussen Karspeldreef en Loosdrechtdreef.  Voor de volgende 

drie fases is de weg afgesloten voor verkeer richting 

Diemen.  

 

Voorbereidingen voor de openstelling 

Voordat de eerste tunnelbuizen open gaan, maken we aan 

beide kanten de tunnel de in- en uitgangen gereed. We 

plaatsen onder andere portalen, geleiderail en de 

bebording en we brengen de laatste laag asfalt aan. Bij de 

S112 Gooiseweg maken we een tijdelijke oprit naar de A9 

richting A2/A9 Utrecht/Schiphol. Op de kruising van de 

Langbroekdreef en de Gooiseweg maken we dit voorjaar 

extra opstelstroken. Te zijner tijd informeren we 

aanwonenden hierover met een bouwbericht. 

 

Afbouwen wegen en tunnel 

Vanaf de eerste fase rijdt het verkeer richting A2/A9 

Utrecht/Schiphol door de tunnel. Aan de noordkant van de 

huidige A9 rijdt dan geen verkeer meer. We hebben dan 

ruimte om op verschillende plaatsen de wegen en de tunnel 

af te bouwen. Het gaat om de volgende werkzaamheden: 

 Afbouwen van de randen van het viaduct over het 

Lemelerbergpad 

 Bouw van het zuidelijk viaduct over het 

Haarlerbergpad 

 Afbouwen tunnelwand van de uitrit van de 

zuidelijke tunnelbuis aan de kant van de Gaasp 

 Afbouwen zuidelijke brug over de Gaasp en 

plaatsen geluidsscherm 

 Bouwen ovonde S112 Gooiseweg op het 

tunneldak.  

 

Parkbruggen 

Aan de noordzijde van de tunnel, aan de kant van de 

Bijlmermeer, maken we vijf bruggen voor fietsers en 

voetgangers. Ze vormen de verbinding naar het park dat op 

het tunneldak komt.  



 

Onderhoudswerkzaamheden 

Van donderdag 2 april 22.00 uur tot vrijdag 3 april 06.00 uur 

voeren we onderhoudswerkzaamheden uit op de 

noordelijke rijbaan (richting knooppunt Holendrecht) van de 

A9. Van vrijdag 3 april 22.00 uur tot zaterdag 4 april 06.00 

uur werken we op de zuidelijke rijbaan (richting knoopunt 

Diemen).  

  

Hinder en meer informatie 

De verschillende werkzaamheden kunnen zorgen voor 

hinder in de omgeving bijvoorbeeld door geluid van 

machines, slijpen, funderingswerk en bouwverkeer, 

verlichting van de bouwplaats en afsluitingen en 

omleidingen.  

 

Tijdens twee informatiebijeenkomsten informeren we u 

over de werkzaamheden van het komende jaar. 

Medewerkers van Rijkswaterstaat, IXAS en de gemeente 

Amsterdam zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 

 

De bijeenkomsten vinden plaats op: 

Dinsdagavond 31 maart van 19.00 tot 21.00 uur. 

De plenaire presentatie start om 19.30 uur. 

Woensdagmiddag 1 april van 15.00 tot 17.00 uur. 

De plenaire presentatie start om 15.30 uur. 

Locatie: Planetarium, Kromwijkdreef 11 in 

Amsterdam-Zuidoost. U hoeft zich niet aan te melden. 

 

 

 

 

 

 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 bouwberichten kunt u 
ook digitaal ontvangen. 
Aanmelden kan via e-mail: 
communicatie@ixas.nl.  
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