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.
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Twee nachten werkzaamheden
en afsluitingen op A9
Gaasperdammerweg
Op donderdag 2 en vrijdag 3 april werkt IXAS in de
nacht op de A9 Gaasperdammerweg tussen
knooppunt Diemen en knooppunt Holendrecht. In
deze nachten voeren we
onderhoudswerkzaamheden uit. Voor deze
werkzaamheden sluiten we steeds één kant van de
A9 Gaasperdammerweg af. Met dit bouwbericht
informeren we u over de werkzaamheden, de
afsluitingen en de overlast die het werk mogelijk
voor u met zich meebrengt.
Werkzaamheden
Op verschillende plaatsten op de A9 (zie afbeelding 1)
is het asfalt vervormd. Van donderdag 2 april 22:00
uur tot vrijdag 3 april 06:00 uur herstellen we dit asfalt
op de noordelijke rijbaan. Van vrijdag 3 april 22:00 uur
tot zaterdag 4 april 08:00 uur herstellen we het asfalt
van de zuidelijke rijbaan.

Afbeelding 1 Werklocaties 2 en 3 april

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

Eerst schrapen we een oude laag asfalt weg met een
freesmachine. Daarna brengen we nieuw asfalt aan en
werken de weg af met lijnen en markeringen. In deze
nachten repareren we ook kapotte lampen die langs
de weg staan, vegen we de op- en afritten en maaien
we de bermen.
Hinder
We werken beide nachten zoveel mogelijk tussen de
geluidsschermen van de A9. Toch kan het afschrapen
van het asfalt en het maaien van de bermen zorgen
voor geluidshinder in de omgeving. Het schrapen van
het asfalt duurt beide nachten tot ongeveer 02:00 uur.
Mogelijk ondervindt u ook hinder van het geluid van
asfalteren, vegen, het gebruik van elektrische
gereedschappen en van de verlichting van de
bouwplaats.
Afsluitingen
Voor de werkzaamheden sluiten we steeds één kant
van de A9 Gaasperdammerweg af voor het verkeer.
 Van donderdag 2 april 22:00 uur tot vrijdag 3 april
06:00 uur is de A9 richting A2/A9
Utrecht/Schiphol/Amstelveen afgesloten tussen

knooppunt Diemen en knooppunt Holendrecht,
inclusief de op- en afritten.
Het verkeer wordt omgeleid via A1/A10-Oost/A2.
Ook de oprit S111 Muntbergweg richting de A2
Utrecht is afgesloten voor het verkeer. Verkeer
kan via deze oprit wel naar de A2 richting
Amsterdam.


Van vrijdag 3 april 22:00 uur tot zaterdag 4 april
08:00 uur is de A9 richting A1 Diemen afgesloten
tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt
Diemen, inclusief alle op- en afritten. Het verkeer
wordt omgeleid via de A2/A10-Oost/A1 (zie
afbeeldingen volgende pagina).

Digitale informatieavond
De geplande bewonersavonden van 31 maart
en 1 april worden vanwege de bestrijding van
het Coronavirus anders georganiseerd dan u
van Rijkswaterstaat en IXAS gewend bent.
In plaats van de bijeenkomsten in het
Planetarium organiseren we op 31 maart om
19:00 uur een webinar, een presentatie die u
via de website
(bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl) kunt
volgen.
Om 19:00 uur start een algemene presentatie.
Vanaf 19:40 uur bent u in de gelegenheid om
via de website vragen te stellen. Kijk voor
meer informatie op
bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl. Na
afloop plaatsen we hier ook de presentatie.

In april: Asfalteren bij in- en uitgangen tunnel
Vanaf dit voorjaar gaat de
Gaasperdammertunnel in fasen open voor het
verkeer. Eerst gaan de twee noordelijke
tunnelbuizen, richting knooppunt
Holendrecht, open. Ter voorbereiding op de
openstelling, asfalteren we de in- en uitritten
van de tunnelbuizen.


Van 3 tot en met 8 april asfalteren we
aan de westkant, de kant van IKEA.
Van 14 tot en met 24 april brengen we
op de weg lijnen en markeringen aan.



Op 9 en 10 april asfalteren we aan de
oostkant, bij de brug over de Gaasp.
Tussen 28 april en 1 mei en tussen 12
en 15 mei brengen we op de weg
lijnen en markeringen aan.

De werkzaamheden voeren we van maandag
tot en met vrijdag uit tussen 07:00 en 19:00
uur. Mogelijk hoort u geluid van machines.
In de maand april zijn we ook in de tunnel aan
het asfalteren, hiervan ondervindt u weinig
hinder.
Meer informatie over de fasen van de
openstelling vindt u op
bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl
Hek op talud van metrolijn 53
Op vrijdag 27 maart en maandag 30 maart
werken we bij de wijk Nieuw Kempering op
het talud van de Gaasperplas metrolijn. We
plaatsen daar een hek van ca. 85 meter.
Op vrijdag maken we de bovenkant van het
talud vrij zodat we op maandag het hek
kunnen zetten. De werkzaamheden leveren
weinig overlast op in de omgeving.
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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.

