
Rijkswaterstaat verbreedt de drukke snelwegen tussen Schiphol, 
Amsterdam en Almere. Als weggebruiker van de A9 tussen de 
knooppunten Holendrecht en Diemen heeft u dat wellicht 
gemerkt. Hier verbreden we de weg en bouwen we een drie 
kilometer lange landtunnel. De Gaasperdammertunnel gaat 
vanaf de zomer van 2020 in fases open voor verkeer. In deze 
factsheet zetten we de werkzaamheden met verkeershinder op 
dit traject voor u op een rij. 

De onderstaande nummers corresponderen met de nummers in  
het kaartje op de volgende pagina.

1  Maandag 22 juni 07:00 uur tot vrijdag 3 juli 18:00 uur 
  De kruising Langbroekdreef/Gooiseweg is afgesloten voor 

verkeer. Weggebruikers worden omgeleid via Kromwijkdreef, 
Karspeldreef, Langbroekdreef, Huntumdreef, Meerkerkdreef, 
Meibergdreef en Muntbergweg.

2 Woensdag 1 juli 22:00 uur tot zondag 5 juli 13:00 uur 
  De A9 Gaasperdammerweg is in beide richtingen afgesloten 

tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen. Ook de 
tussen liggende op- en afritten zijn dicht. Oprit 3 vanaf S111 
Muntbergweg richting de A2 is wel open. Verkeer richting A1 
Hengelo/Groningen/Almere wordt omgeleid via de A10-Oost en 
de A1. Doorgaand verkeer richting Schiphol/Haarlem rijdt via de 
A1, A10 en A4. Verkeer richting Amsterdam Zuidoost en Utrecht 
rijdt via de A1, A10 en A2. De S112 Gooiseweg is in beide richtingen 
afgesloten tussen de Karspeldreef en de Langbroekdreef. 
 
 Vanaf zondag 5 juli 13.00 uur is er een nieuwe situatie op de A9 Gaasper
dammerweg voor verkeer richting knooppunt Holendrecht. De tunnelbuis 
voor lokaal verkeer (rechter buis) en de tunnelbuis voor doorgaand verkeer 
(linker buis) zijn open. Afrit 2, S112 Gooiseweg is tot 24 augustus afgesloten 
voor verkeer van de A9 komende uit de richting Diemen. Rijd rustig en lees de 
informatieborden langs en boven de weg goed!

3  Vrijdag 21 augustus 22:00 uur tot maandag 24 augustus  
05:00 uur

  De A9 Gaasperdammerweg voor verkeer richting Diemen is dicht. 
De tussenliggende op- en afritten zijn ook dicht. Weggebruikers 
kunnen niet vanaf de A2 naar de A9 Gaasperdammerweg. 
Doorgaand verkeer richting A1 Hengelo/Groningen/Almere wordt 
omgeleid via de A10-Oost en de A1. Daarnaast is in knooppunt 
Holendrecht de parallelrij baan van de A2 richting Amsterdam 
dicht inclusief de verbindingsboog van de A9 uit de richting van 
Amstelveen naar A2 Amsterdam.

  Verkeer vanuit Amstelveen dat naar de A2 richting Amsterdam wil, 
wordt in knooppunt Holendrecht omgeleid naar de A2 richting 
Utrecht en keert bij de af- en oprit Abcoude. Verkeer kan dan via 
de A2 - A10 en A1 zijn route vervolgen.

  Vanaf maandag 24 augustus kunnen weggebruikers uit de richting van 
Diemen, via de buis voor lokaal verkeer, de afrit naar S112 Gooiseweg nemen.

4  Vrijdag 25 september 22:00 uur tot maandag 28 september 
05:00  
De A9 Gaasperdammerweg voor verkeer richting Diemen is dicht. 
De tussenliggende op- en afritten zijn ook dicht. Weggebruikers 
kunnen niet vanaf de A2 naar de A9 Gaasperdammerweg. 
Doorgaand verkeer richting A1 Hengelo/Groningen/Almere wordt 
omgeleid via de A10-Oost en de A1. Ook de S112 Gooiseweg is dit 
weekend dicht tussen Karspeldreef en Langbroekdreef.

  Op- en afrit 2 (S112 Gooiseweg) van de A9 richting Holendrecht 
zijn ook dicht.

  Vanaf maandag 28 september is er een nieuwe situatie op de A9 Gaasper
dammerweg voor verkeer richting knooppunt Diemen. Doorgaand verkeer 
richting A1 Hengelo/Groningen/Almere rijdt via de buis voor doorgaand 
verkeer. De nieuwe afrit S111 Muntbergweg is open. Lokaal verkeer richting 
knoopunt Diemen rijdt via de huidige A9 Gaasperdammerweg. Rijd rustig en 
lees de informatieborden langs en boven de weg goed! 

A9 Holendrecht – Diemen  
(Gaasperdammerweg) 
Werkzaamheden  
en verkeershinder  
juli - november 2020



5  Maandag 28 september 05:00 uur tot maandag 5 oktober 
05:00 uur 
De noord-zuidverbinding van de S112 Gooiseweg is ter hoogte 
van de A9 Gaasperdammerweg in beide richtingen afgesloten. 
Ook de op- en afrit van de A9 richting Diemen zijn dicht.

  Weggebruikers worden omgeleid via de Karspeldreef, 
Kromwijkdreef, Langbroekdreef, Huntumdreef, Meerkerkdreef, 
Meibergdreef en Muntbergweg. 

6  Maandag 5 oktober 05:00 uur tot  maandag 23 november 
05:00 uur

  De noord-zuidverbinding van de S112 Gooiseweg is ter hoogte 
van de A9 Gaasperdammerweg in beide richtingen afgesloten. 
Alle op- en afritten bij de Gooiseweg zijn open voor verkeer. 
Weggebruikers worden omgeleid via de Karspeldreef, 
Kromwijkdreef, Langbroekdreef, Huntumdreef, Meerkerkdreef, 
Meibergdreef en Muntbergweg.

7  Vrijdag 20 november 22:00 uur tot maandag 23 november 
05:00 uur   
 De A9 Gaasperdammerweg is in beide richtingen afgesloten 
tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen. Ook de 
tussen liggende op- en afritten zijn dicht. Oprit 3 vanaf S111 
Muntbergweg richting de A2 is wel open. Verkeer richting A1 
Hengelo/Groningen/Almere wordt omgeleid via de A10-Oost en 
de A1. Doorgaand verkeer richting Schiphol/Haarlem rijdt via de 
A1, A10 en A4. Verkeer richting Amsterdam Zuidoost en Utrecht 
rijdt via de A1, A10 en A2. De S112 Gooiseweg is in beide richtin-
gen afgesloten tussen de Karspeldreef en de Langbroekdreef. 
 
Vanaf maandag 23 november is er een nieuwe situatie op de A9 Gaasper
dammerweg. Al het verkeer rijdt door de Gaasperdammertunnel. De afrit S113 
Weesp is komen te vervallen voor verkeer vanaf knooppunt Holendrecht. 
Verkeer kan gebruik maken van afrit 2, S112 Gooiseweg of rijdt via de A9 en  
de A1 naar afrit Weesp.

De afsluitingen worden vooraf aangekondigd met gele 
borden langs de weg en zijn altijd terug te vinden op de 
website rws.nl/werkzaamheden. Omleidingen worden ook ter 
plaatse met gele borden aangegeven. 
Rijkswaterstaat werkt samen met Flitsmeister en Waze om 
weggebruikers actuele reisinformatie te geven. Check voor 
vertrek uw route en schakel een app in die onderweg 
gesproken actuele verkeersinformatie geeft of de route kan 
aanpassen. Op die manier bent u het snelst op uw 
bestemming.
Weggebruikers moeten tijdens de werkzaamheden rekening 
houden met een extra reistijd van ongeveer een 10 minuten.

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat  
www.rijkswaterstaat.nl  
0800 - 8002 
juni 2020 | wnn0620tp000

A9 Holendrecht – Diemen (Gaasperdammerweg)
Rijkswaterstaat verbreedt de A9 tussen de knooppunten 
Holendrecht en Diemen (Gaasperdammerweg) naar vijf 
rijstroken per rijrichting en een wisselstrook. Door de extra 
rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de 
bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. We bouwen een 
drie kilometer lange tunnel, die zorgt voor schonere lucht en 
minder geluid waardoor de leefbaarheid in de omgeving 
vergroot. Bovenop de tunnel komt een park dat de wijken in 
Amsterdam Zuidoost met elkaar verbindt.  
Het werk aan de A9 Gaasperdammerweg is in 2020 klaar.  
In 2021 wordt het park aangelegd. De verbreding van de A9 
Holendrecht – Diemen (Gaasperdammerweg) maakt deel uit 
van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).
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