
 

 

 

 

Aan de bewoners, ondernemers en/of gebruikers van dit pand  

Uitstel plaatsen damwanden rondom 

op- en afrit 5 bij Stadshart 
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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). Met deze brief 

informeren wij u over werkzaamheden in uw directe omgeving. 

 

Uitstel plaatsen damwanden rondom op- en afrit 5 bij Stadshart 

We hebben u op 13 november geïnformeerd over de start van de werkzaamheden aan de tijdelijke op- 

en afritten 5 bij het Stadshart Amstelveen. Daarin staat ook een planning voor het plaatsen van 

damwanden.  

 

Vanwege niet afgeronde voorbereidingen voor deze werkzaamheden, stellen wij het plaatsen van de 

damwanden uit. De nieuwe startdatum is op dit moment helaas nog niet bekend. Op het online 

bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat plaatsen wij, zodra deze bekend is, een planning met de laatste 

informatie. Ook ontvangt u een brief wanneer nieuwe data bekend zijn. De andere werkzaamheden 

zoals maken van een bouwinrit en het storten van zand zijn deze week wel gestart. 

 

 

De blauwe lijnen geven de locaties aan 

van de damwanden die we gaan plaatsen 



 

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 per e-mail via inzicht@amstelveen.nl 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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