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Beste bewoner,  

 

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt aannemer VeenIX aan de verbreding en verdiepte aanleg van de 

A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht (A9BAHO). De werkzaamheden aan de 

A9BAHO maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Graag informeren 

wij u over werkzaamheden in uw directe omgeving.  

 

Verwijderen bomen en plaatsen vleermuisschermen nabij Kazernepad 

Om ruimte te maken voor de verbreding en de verdiepte ligging, moeten we bomen langs de A9 

verwijderen. Op veel plekken zijn deze werkzaamheden al uitgevoerd. De bomen langs het Kazernepad 

zijn langer blijven staan omdat de boomtoppen een belangrijk onderdeel zijn van de vliegroute van 

vleermuizen. Om deze route in stand te houden plaatsen wij vleermuisschermen. Vanaf vrijdag 6 

november starten wij hiermee. In deze brief vindt u meer informatie over deze werkzaamheden.    

 

Waar en wanneer vinden de werkzaamheden plaats?  

De bomen in het lichtblauwe vlak worden verwijderd vanaf vrijdag 6 november. Direct na het 

verwijderen van de bomen, worden er vleermuisschermen of nieuwe bomen geplaatst op de paarse 

lijnen en bolletjes. De werkzaamheden duren naar verwachting anderhalve week. We werken van 

maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur. 

 

 

 Locaties vleermuisschermen 

Werkzaamheden starten 6 november en 

duren naar verwachting anderhalve week 

 

Bomen verwijderen  

Werkzaamheden starten 6 november 

en duren naar verwachting een week 

Locaties aanvullende bomen 

Werkzaamheden starten 6 november en 

duren naar verwachting anderhalve week 

 



 

 

Wat merkt u ervan? 

Bouwen zonder hinder gaat helaas niet. We doen ons uiterste best om hinder te voorkomen of te 

beperken. Ervaart u overlast, laat het ons weten. Het verwijderen van de bomen veroorzaakt 

geluidhinder in de omgeving. De werkzaamheden voor het plaatsen van de vleermuisschermen geven 

naar verwachting geen geluidhinder. De aan- en afvoer van materiaal en het hout gaat via de 

Middeldorpstraat, Roemerdorpstraat, Smedemanplein en de Dorpsstraat. 

 

Natuurbescherming    

VeenIX is wettelijk verplicht om de te 

verwijderen bomen te controleren op de aanwezigheid 

van broedende vogels. De dag voor de werkzaamheden 

voert onze ecoloog een controle uit. Als er in een boom 

een broedende vogel aanwezig is, blijven deze en direct 

omliggende bomen staan tot de ecoloog het gebied 

vrijgeeft.  

 

 

Meer informatie 

Vragen over bovenstaande werkzaamheden kunt u stellen via vragen@veenix.nl. Meer informatie over 

de werkzaamheden aan de A9BAHO vindt u op het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat 

www.bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl. U kunt zich daar ook abonneren op de nieuwsbrief van het 

project. Voor vragen of opmerkingen over het project kunt u contact opnemen met de landelijke 

informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002.   

  

Belevingscentrum InZicht in Amstelveen is door de aangescherpte maatregelen om het Coronavirus 

terug te dringen gesloten. Wel kunt u via de e-mail vragen stellen of een digitale afspraak maken. Op 

www.amstelveeninzicht.nl vindt u hier meer informatie over.   

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Dawn Tulling 

Communicatiecoördinator VeenIX 
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