
In opdracht van Rijkswaterstaat verbreedt aannemer VeenIX de 
A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht naar 
vier rijstroken per rijrichting en legt een wisselbaan aan. Ter 
hoogte van Amstelveen wordt de snelweg verdiept aangelegd. 
Om ruimte te maken voor de bouw van de verdiepte ligging, 
wordt eerst een bypass (tijdelijke rijstroken aan de zuidzijde van 
de A9) aangelegd. Medio februari 2023 wordt het eerste deel van 
de bypass in gebruik genomen. Eind maart volgt het tweede 
deel. In het voorjaar zal VeenIX starten met de bouw van de 
noordelijke verdiepte bak.   

Het in gebruik nemen van de bypass brengt verkeershinder met zich 
mee:

Vanaf vrijdag 13 januari 20.00 uur tot maandag 27 maart 5.00 uur:
Oprit Schiphol Oost dicht (dit is de oprit bij de rotonde van de 
Burgemeester A. Colijnweg tussen oprit 6 Aalsmeer en oprit 5 
Amstelveen Stadshart in). Het verkeer vanuit Aalsmeer kan via oprit 
6 Aalsmeer de A9 oprijden. Zie kaart 1.

De oprit is deze periode afgesloten zodat VeenIX de bypass op deze 
locatie aan kan leggen.

Van zaterdag 14 januari 22.00 uur tot zondag 15 januari 9.00 uur:
De A9 is in één richting dicht: vanaf knooppunt Badhoevedorp tot 
en met afrit 5 Amstelveen-Stadshart. Het verkeer wordt omgeleid via 
de A4, A10 en de A2 (zie kaart 2). 

VeenIX plaatst in deze nacht een aantal verkeersportalen over de A9 
ter voorbereiding op de ingebruikname van de bypass.

Verschillende afsluitingen in het weekend van vrijdag 17 februari 
20.00 uur tot en met maandag 20 februari 5.00 uur:
•  Vrijdag 17 februari 20.00 uur tot en met maandag 20 februari 5.00 

uur:
  De A9 is in één richting dicht: vanaf knooppunt Badhoevedorp tot 

knooppunt Holendrecht. Het verkeer wordt omgeleid via de A4, 
A10 en de A2. Het verkeer moet rekening houden met circa 10-30 
minuten extra reistijd, zie kaart 2.

•  Van zaterdag 18 februari 20.00 uur tot zondag 19 februari 9.00 
uur:

  De A9 is vanaf knooppunt Holendrecht tot afrit 6 Aalsmeer  
afge sloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A2, A10 en de A4  
en moet rekening houden met circa 10 minuten extra reistijd. Zie 
kaart 3.                   

  Let op: Voor en na deze afsluiting, zijn op de A9 vanaf knooppunt 
Holendrecht tot en met afrit 6 Aalsmeer, twee in plaats van drie 
rijstroken beschikbaar. Het verkeer richting knooppunt 
Badhoevedorp moet rekening houden met een grotere kans op 
file en extra reistijd als gevolg daarvan.

•  Van zaterdag 18 februari 16.00 uur tot maandag 20 februari 5.00 
uur:

  Afrit 5 Amstelveen-Stadshart, komende vanuit de richting 
Amsterdam/Utrecht, dicht. Het verkeer wordt ter plaatse 
omgeleid met gele bebording. 

  Dit weekend wordt de zuidelijke rijbaan van de A9 (verkeer van 
Badhoevedorp naar Holendrecht) aangesloten op de bypass. 
Vanaf maandag 20 februari 5.00 uur rijdt het verkeer ver het 
zuidelijke deel van de bypass.

Januari - maart 2023

Hinder op de A9 
Badhoevedorp - 
Holendrecht  



Vanaf vrijdag 24 maart 20.00 uur tot en met maandag 27 maart 
5.00 uur:
•  De A9 is in één richting dicht, van knooppunt Holendrecht tot 

knooppunt Badhoevedorp. Het verkeer wordt omgeleid via de A2, 
A10 en de A4 en moet rekening houden met circa 10 – 30 minuten 
extra reistijd. Zie kaart 3.

•  De andere richting, vanaf knooppunt Badhoevedorp tot en met 
knooppunt Holendrecht, zijn twee in plaats van drie rijstroken 
beschikbaar. Het verkeer moet rekening houden met circa 10 
minuten extra reistijd. 

Dit weekend wordt in Amstelveen de noordelijke rijbaan van de A9 
(verkeer van Holendrecht naar Badhoevedorp) aangesloten op de 
bypass. Vanaf maandag 27 maart 5.00 uur rijdt al het verkeer over de 
bypass. 

A9 Badhoevedorp-Holendrecht
Rijkswaterstaat verbreedt de A9 tussen de knooppunten 
Badhoevedorp en Holendrecht naar vier rijstroken per rijrichting en 
legt een wisselbaan aan. Door de extra rijstroken verbetert de 
doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke 
Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot. Bij 
Amstelveen leggen we de A9 over een lengte van 1,6 kilometer 
verdiept aan, met drie overkappingen: één ter hoogte van het Oude 
Dorp, één ter hoogte van het Stadshart en één ter hoogte van het 
Bovenlandpad. Langs Amstelveen en Ouder-Amstel bouwen we in 
totaal veertien kilometer aan geluidsschermen. De verbreding van 
de A9 Badhoevedorp - Holendrecht is het laatste project van de 
weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).

Vanaf 2023 forse hinder
De afgelopen twee jaar zijn vooral voorbereidende werkzaamheden 
uitgevoerd. Vanaf 2023 start VeenIX met de daadwerkelijke bouw 
van de verbreding en verdiepte aanleg. Over de hele lengte worden 
viaducten en bruggen gesloopt en uitgebreid en er wordt gestart 
met de bouw van verdiepte ligging in Amstelveen. Om de geluidhin-
der zoveel als mogelijk te beperken, zet VeenIX geluid beperkende 
maatregelen in. Ondanks deze maatregelen zullen de werkzaamhe-
den gepaard gaan met aanzienlijk meer verkeers- en geluidhinder 
dan de afgelopen twee jaar. Met name voor de directe omgeving zal 
de geluidoverlast op momenten pittig zijn. Bewoners worden per 
brief en via het online bezoekerscentrum op de hoogte gehouden 
wanneer we bij hen in de buurt starten. 

Afsluitingen A9: laat je goed informeren over je reis door 
Ask&GO
Tijdens deze afsluitingen is de persoonlijke reisadviesdienst Ask&GO 
24/7 actief. Via WhatsApp en Facebook Messenger kunnen reizigers 
een persoonlijk reisadvies opvragen. Tussen 08.00 uur en 22.00 uur 
worden vragen direct beantwoord.

Ga naar www.askandgo.nl voor meer informatie, of stel direct een 
vraag door de QR-code hieronder te scannen!

Meer informatie   
•  Meer informatie over de werkzaamheden aan de A9BAHO vindt u 

op het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat  
www.bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl  

•  Via onderstaande QR-code kunt u zich abonneren op de nieuws-
brief van het project.  

  Meld u hier aan voor de nieuwsbrief

 •  Voor vragen of opmerkingen over het project kunt u contact 
opnemen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 
0800-8002. 

•  Ook bent u van harte welkom in Belevingscentrum 
Amstelveen InZicht, geopend op woensdag t/m vrijdag en iedere 
eerste zaterdag van de maand van 12.00 tot 17.00 uur. Amstelveen 
InZicht is gevestigd op Stadsplein 103 te Amstelveen, boven de 
bibliotheek

Volg ons op:
@SchipholAmsterdamAlmere
@RWS_SAA
@RWSSAA

Het antwoord op jouw reis- en routevraag

https://nieuwsbrieven.rijkswaterstaat.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven-archief-nieuwsbrief-rijkswaterstaat-saa-a9-badhoevedorp---holendrecht
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