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Beste bewoner,
In opdracht van Rijkswaterstaat werkt aannemer VeenIX aan de verbreding 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). Met deze brief informeren wij u over
werkzaamheden in uw directe omgeving.
Start werkzaamheden verleggen (Verlengde) Polderweg
In oktober zijn wij gestart met het verwijderen van de bomen in de Ronde Hoep en de aanleg van een
in- en uitrit voor het bouwverkeer van en naar de A9. De werkzaamheden voor het verwijderen van de
bomen zijn bij de Polderweg en de Verlengde Polderweg afgerond en we zijn sinds anderhalve week
bezig bij de Holendrechterweg. De werkzaamheden aan de bouw in- en uitrit gaan volgens planning.
Hierdoor kunnen we starten met de volgende stappen: het aansluiten van de bouw in- en uitrit op de
Polderweg en het verleggen van de Verlengde Polderweg en de Polderweg naar het zuiden om ruimte te
maken voor de extra rijstroken van de A9. Op de afbeelding op de volgende pagina, is de nieuwe
locatie van de weg met de zwarte lijn aangegeven. De zwarte stippellijn geeft aan waarde Polderweg
niet van locatie verandert. De werkzaamheden starten maandag 23 november.
Wanneer en waar vinden de werkzaamheden plaats?
Om de Verlengde Polderweg en de Polderweg te verplaatsen moeten wij verschillende werkzaamheden
uitvoeren:
•
In de nacht van maandag 23 op dinsdag 24 november sluiten wij de inrit voor het bouwverkeer
vanaf de A9 aan op de Polderweg. Hierdoor kan het bouwverkeer bij de locatie komen voor de
aankomende werkzaamheden bij de Verlengde Polderweg en Polderweg. De werkzaamheden
worden in de nacht uitgevoerd om het verkeer op de (Verlengde) Polderweg zo min mogelijk te
hinderen.
•
Wij graven vanaf eind november nieuwe sloten aan de zuidkant van de huidige Polderweg en
Verlengde Polderweg en plaatsen betonnen buizen (duikers) aan in de grond, zodat de nieuwe
sloten verbonden worden met elkaar. De huidige sloten dempen wij met zand zodat de nieuwe
Polderweg en Verlengde Polderweg daar aangelegd kan worden.

•
•

Vanaf eind november storten we zand op de toekomstige locaties van de Polderweg en
Verlengde Polderweg om de grond te verstevigen.
De beheerders van de kabels en leidingen starten in januari met het verplaatsen van (of
plaatsen van beschermingsmaatregelen voor) de kabels en leidingen langs de Polderweg en de
Verlengde Polderweg.
Verleggen of beschermen van kabels en leidingen
Werkzaamheden starten begin januari en duren naar
verwachting 4 weken.
Verleggen Verlengde
•
Polderweg en Polderweg
•
•

Graven nieuwe sloten en dempen huidige
sloten start eind november en duurt naar
verwachting twee weken.
Aanbrengen zand om de grond te verstevigen
start eind november en duurt naar
verwachting tot medio f ebruari.

Aansluiten bouwinrit op de Polderweg
Werkzaamheden vinden plaats in de nacht
van 23 op 24 november. De Polderweg is
tussen 20.00 en 06.00 uur af gesloten.
Omleiding is via de Ronde Hoep Oost en de
Jan Benninghweg.

Zodra er een stevige ondergrond is ontstaan voor de verlegde Verlengde Polderweg en de Polderweg
asfalteren wij deze en sluiten we hem aan op de Ronde Hoep West, de Ronde Hoep Oost en de
Polderweg bij de onderdoorgang onder de A9.
Wat merkt u ervan?
Bouwen zonder hinder gaat helaas niet. We doen ons uiterste best om hinder te beperken.
Werktijden
In de nacht van maandag 23 november op donderdag 24 november werken wij tussen 20.00 uur en
06.00 uur. Bij de andere werkzaamheden werken wij op reguliere werktijden van maandag t/m
zaterdag van 07.00 tot 19.00 uur.
Geluid- en trillinghinder
De werkzaamheden geven geluidhinder door het aanwezige bouwverkeer. Om geluidhinder zoveel
mogelijk te beperken mogen de vrachtwagens geen achteruitrijpiepjes gebruiken en hebben ze
rubberen aanslagdoppen om het geluid van klepperende kiepwagens te dempen.
Bereikbaarheid
Om de bouwinrit aan te sluiten op de Polderweg, moeten wij de Polderweg tijdens de nacht van
maandag 23 november op dinsdag 24 november van 20.00 uur tot 06.00 uur afsluiten.
Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via de Ronde Hoep Oost en de Jan Benninghweg. De woningen
aan de Polderweg zijn wel voor de bewoners bereikbaar. Tijdens de overige werkzaamheden blijven de
Polderweg en de Verlengde Polderweg beschikbaar voor al het verkeer. Het bouwverkeer komt vanaf de
A9 via de bouwinrit bij de Polderweg. Aangezien het werkverkeer dan ook gebruik maakt van de

Polderweg en Verlengde Polderweg wordt de snelheid vanwege de verkeersveiligheid aangepast naar 30
km/uur.
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,
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