
Verbreding en verdiepte 
aanleg A9 Badhoevedorp-
Holendrecht

Onderdeel weguitbreiding 
Schiphol-Amsterdam-Almere 
(SAA)

Ouder-Amstel

21-5-2021



Rijkswaterstaat

• Filmpje Jay

21-5-2021



Rijkswaterstaat

Agenda
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2. Lopende werkzaamheden

3. Werkzaamheden in het weekend van 19 en 20 juni

4. Doorkijk toekomstige werkzaamheden 

5. Monitoring en schade
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Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 

Doel:

• Het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid op de 
verbinding Schiphol-Amsterdam-Almere

Resultaat:

• Stimulans van de economische ontwikkelingen en werkgelegenheid in 
de noordelijke Randstad

21-5-2021
Rijkswaterstaat
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• Video: Projectvideo RWS
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Project A9 Badhoevedorp – Holendrecht  (A9BAHO)

Onderdeel van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

• Reconstructie van 11 km snelweg: van 2 x 3 rijstroken naar 2 x 4 rijstroken

• 14 km aan geluidschermen

• Aanleg van een 1,6 km verdiepte ligging, inclusief:

• 249 meter lange overkapping “Oude Dorp” 

• 249 meter lange overkappingen “Traverse/Stadshart”

• 85 meter lange overkapping “Bovenlandpad/Meander”

• 15 kruisende verbindingen waarvan 6 voor fietsers en voetgangers

• 6 ecologische verbindingen

• Groot zonnepanelenpark waardoor de snelweg energieneutraal wordt
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Totaal planning Ouderkerk aan de Amstel op hoofdlijnen

• 2020 Sloop stallen, verwijderen bomen en inrichten werkterrein

• 2020 t/m 2022 Aanbrengen tijdelijke constructies en zand aanbrengen voor de 

voorbelasting

• 2023 t/m 2024 Uitbreiden zuidzijde weg, bruggen en viaducten

• 2024 t/m 2025 Aanpassen noordzijde weg, bruggen en viaducten

• 2025 t/m 2026 Definitieve situatie inrichten 

• Eind 2026 Verbreding A9BAHO gereed

21-5-2021
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Polder De Ronde Hoep

• In het Tracébesluit wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere is een verzorgingsplaats met 
tankstation opgenomen in de polder De Ronde Hoep.

• Op 25 november 2019 is een motie ingediend met het verzoek aan de regering af te zien van 
het kappen van duizenden bomen langs de A9 voor de aanleg van een verzorgingsplaats met 
tankstation in de polder ‘De Ronde Hoep’. 

• De Minister heeft de Tweede Kamer laten weten de motie te zullen volgen. Daarmee is het 
plan voor de aanleg van een verzorgingsplaats inclusief tankstation langs de A9 in de Ronde 
Hoep bij de gemeente Ouder-Amstel vervallen.

• De kapvergunning voor het project is vervolgens aangepast van 14.000 bomen naar 8.700 
bomen. 
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Polder De Ronde Hoep
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Rijstroken zuidelijke rijbaan A9

• Conform Tracébesluit • Na vervallen Verzorgingsplaats

T

Amstel Amstel
Bullewijk Bullewijk

11 3 3
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Herplantplan
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Herplantplan ter hoogte van de Verlengde Polderweg

21-5-2021

Behouden

Nieuwe aanplant
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Herplantplan ter hoogte van de Polderweg

21-5-2021

Behouden

Nieuwe aanplant
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Buurbouw: bouwperiode biedt kansen voor omgeving

• Tijdelijk platform tijdens de bouwperiode van de A9BAHO waarbij Rijkswaterstaat, aannemer 
VeenIX en gemeente Amstelveen initiatieven van bewoners en ondernemers uit de buurt 
faciliteren. 

• Denk aan: gebruik maken van leegstaande ruimten, kilometers aan bouwhekken, 
bouwvakkers als potentiele klanten, veel kennis, materiaal, zand, puin en machines, 
stageplekken, ruimte om te exposeren (uitkijkpunt), struiken uitgraven voor eigen gebruik, 
etc, etc…

• Daarmee kan Buurbouw meerwaarde geven voor de bewoners en bedrijven in Amstelveen 
tijdens de bouw.

• Heb je een idee? Ga naar www.buurbouw.nl of mail naar post@buurbouw.nl

21-5-2021

http://www.buurbouw.nl/
mailto:post@buurbouw.nl
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1. Toelichting project

2. Lopende werkzaamheden

3. Werkzaamheden in het weekend van 19 en 
20 juni

4. Doorkijk toekomstige werkzaamheden 

5. Monitoring en schade

Agenda
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Lopende werkzaamheden
Verleggen Polderweg en Verlengde Polderweg

Plaatsen van zand is gestart

Sloten zijn verlegd

In juni en september 2021 wordt 
de weg aangesloten op de Ronde 
Hoep West, huidige Polderweg en 

de Ronde Hoep Oost

Polder Ronde Hoep

A9

Amstel

Ouderkerk aan de Amstel

Knooppunt Holendrecht

Amstelveen
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Verlengde Polderweg

Lopende werkzaamheden

Polderweg – Ronde Hoep Oost

Hoe ziet het er nu uit bij de Polderweg en de Verlengde Polderweg?
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Lopende werkzaamheden
Verstevigen grond

Plaatsen van zand is gestart

Werkzaamheden starten zomer 
2021

Werkzaamheden starten begin 
2022

Knooppunt Holendrecht
Polder Ronde Hoep

Bullewijk

Amstel
A9

Amstelveen
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Bij de Polderweg

Lopende werkzaamheden

Bij de Amstelweg

Hoe ziet het er nu uit bij locaties waar we zand aanbrengen?
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Verstevigen van de grond

Dit is de huidige situatie (2020) Er wordt een jaar lang iedere maand 1 meter zand 
aangebracht.

Aanbrengen zand (2021 –2022)

21-5-2021
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Verstevigen van de grond

De grond moet daarna inklinken. Het overbodige zand wordt verwijderd. Hierdoor is er 
een stevige en rechte ondergrond. De grond is klaar 
voor de verbreding van de A9.

Inklinken (2022 – 2023)

21-5-2021
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1. Toelichting project

2. Lopende werkzaamheden

3. Werkzaamheden in het weekend 
van 19 en 20 juni

4. Doorkijk toekomstige werkzaamheden 

5. Monitoring en schade

Agenda
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• Filmpje Dominic
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Werkzaamheden in het weekend van 19 en 20 juni
Plaatsen damwand bij viaducten over de Amstelzijweg en Amstelweg

Plaatsen van damwanden geeft 
geluidhinder

Plaatsen van damwanden vindt 
plaats tussen 07.00 en 19.00 uur

A9 is in beide richtingen afgesloten 
van vrijdagavond 18 juni 20.00 uur 
tot maandagochtend 21 juni 05.00 
uur

Knooppunt Holendrecht

Polder Ronde Hoep

A9

Amstelveen

Plaatsen damwand 
zaterdag 19 juni

Plaatsen damwand 
zondag 20 juni
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Werkzaamheden in het weekend van 19 en 20 juni
Asfalteren verlegde Verlengde Polderweg en Polderweg

Werkzaamheden geven hinder 
door het aanwezige bouwverkeer

Aansluiting Polderweg met de 
Ronde Hoep Oost is afgesloten

A9 is in beide richtingen afgesloten

Asfalteerwerkzaamheden 
op 19 en 20 juni

Asfalteerwerkzaamheden 
op 19 en 20 juni

Knooppunt Holendrecht

Amstelveen

Polder Ronde Hoep

Ouderkerk aan de Amstel

A9
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Werkzaamheden in het weekend van 19 en 20 juni
Onderhoudswerkzaamheden en onderzoeken 

Werkzaamheden vinden plaats van 
vrijdagavond 18 juni 20.00 tot 
maandagochtend 21 juni 05.00 uur

A9 is in beide richtingen afgesloten 
van vrijdagavond 18 juni 20.00 uur 
tot maandagochtend 21 juni 05.00 
uur

Gras maaien

Onderzoeken asfalt

Herstellen asfalt

Knooppunt Holendrecht

A9

Amstelveen
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Werkzaamheden in het weekend van 19 en 20 juni
Afsluiting A9 in beide richtingen: vrijdagavond 18 juni 20:00 uur tot maandagochtend 21 juni 05:00 uur

Omleidingen hoofdwegennet
- A2 – A10 – A4 
- A4 – A10 – A2
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Werkzaamheden in het weekend van 19 en 20 juni
Waar vindt u deze en de andere omleidingen?

• Op het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat: www.bezoekerscentrum.Rijkswaterstaat.nl

• Bezoekerscentrum Amstelveen Inzicht (naar verwachting open vanaf woensdag 26 mei 2021)

• Persoonlijk reisadvies op maat via de dienst Ask&Go
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• FILMPJE ASK&GO
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1. Toelichting project

2. Lopende werkzaamheden

3. Werkzaamheden in het weekend van 19 en 
20 juni

4. Doorkijk toekomstige 
werkzaamheden 

5. Monitoring en schade

Agenda
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Doorkijk toekomstige werkzaamheden 
Hoe verbreden we de weg, bruggen en viaducten zonder de A9 af te sluiten?

Medio 2024

Eind 2026

Noord

Zuid

Richting
Amstelveen

Richting
Holendrecht
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Doorkijk toekomstige werkzaamheden
Locatie damwandenrij in Ouder Amstel (eind 2021)
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Doorkijk toekomstige werkzaamheden
Plaatsen van geluidschermen (2024 – 2026)

• Kaartje Marie Janke 
Betonnen plint

Glazen scherm

Dicht scherm met glazen top

Betonnen plint met glazen scherm
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Doorkijk toekomstige werkzaamheden
Plaatsen van geluidschermen (2024 – 2026)

Zuidzijde Noordzijde
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Monitoring en schade

• 2020: circa 2.200 bouwkundige vooropnames (grotendeels) uitgevoerd om de bouwkundige 
staat voor de werkzaamheden vast te leggen 

• Van 2020 t/m 2026: werkzaamheden met risico op hinder

– 24/7 gemonitord om kans op schade te verkleinen en ernstige schade te voorkomen

– 69 Peilbuizen die grondwaterstand meten

– Trilling meters die de trilling op representatieve gevels meten

– Bij overschrijdingen: 

• meteen een melding

• Oorzaak overschrijding achterhalen 

• Afhankelijk van het risico besluit nemen om te stoppen of 

door te gaan al dan niet met aangepaste werkwijze

• In 2026/2027 worden de bouwkundige eindopnames uitgevoerd
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Wat te doen bij schade?

• Ziet u schade die er voor de start van de werkzaamheden nog niet was, vul dan een 
schadeformulier in en stuur dit op. Te vinden op www.bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl

– Maakt u zich zorgen, bijvoorbeeld bij zeer heftige trillingen, bel dan 0800-8002, dan 
nemen we contact met u op en komen we langs.

• Na een schademelding, neemt BouwVisie BV de schade op locatie op, gaat na of noodherstel 
nodig is, raamt de herstelkosten en gaat na of er een kans is dat de schade door de 
werkzaamheden is ontstaan

– Schade veroorzaakt door het project wordt vergoed:

• Bij schade < € 5.000,00 globaal onderzoek naar causaal verband (92% van de gevallen bij A9 GDW < € 5.000)

• Bij schade > € 5.000,00 standaard onderzoek naar causaal verband

– Schade die aantoonbaar niet veroorzaakt is door het project, wordt niet vergoed

21-5-2021

http://www.bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/
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Hoe houden wij u op de hoogte tijdens de bouw?

• Via www.bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl

• Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief A9BAHO. Hierin staan de laatste ontwikkelingen over het werk 
aan de A9BAHO. 

• Via sociale media:        RWS_SAA          RWSSAA            Bezoekerscentrum SAA

• Via informatieavonden en rondleidingen op het werk, houd de nieuwsbrief en de website in de gaten

• RWS is telefonisch bereikbaar via 0800-8002, of per mail: A9badhoevedorp-holendrecht@rws.nl of 
08008002@RWS.nl

• In belevingscentrum Amstelveen Inzicht, Stadsplein 100, boven de bibliotheek en boekhandel Venstra

http://www.bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/
mailto:A9badhoevedorp-holendrecht@rws.nl
mailto:08008002@RWS.nl

