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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

27-01-2023Rijkswaterstaat
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Filmpje verkeer DDI, Bert Jan en Michiel
ANIMATIE: project A9
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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 overkapping “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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Planning deel Ouder-Amstel op hoofdlijnen

27-01-2023

Januari - maart 2023 Voorbereidend werk bij alle bruggen en viaducten. Verwijderen randen om 
aansluiten nieuwe delen mogelijk te maken. Weekendwerkzaamheden.

April – juni 2023 Starten bouw van alle viaducten en bruggen, met uitzondering knooppunt
Holendrecht.

Juli – september 2023 Start bouwen onderbouw van alle viaducten en bruggen, met uitzondering
knooppunt Holendrecht.

Oktober – december 2023 Start bouwen bovenbouw van viaducten en bruggen, dit kan uitlopen naar
2024. Verschilt per viaduct/brug tot wanneer de werkzaamheden lopen.

2024 Afronden verbreding alle zuidzijdes onder- en bovenbouw en starten
knooppunt Holendrecht.

2025 Aanpassen noordzijde en plaatsen van geluidschermen.

2026 Aanpassen zuidzijde en geluidschermen plaatsen, aanleg definitieve
Polderweg en Verlengde Polderweg, aanplanten bomen en struiken.

Eind 2026 Afronding



Rijkswaterstaat

Fasering en verkeerssituaties op hoofdlijnen zijaanzicht

27-01-2023

Verkeer naar zuidelijke rijbaan start 
bouw noordelijke rijbaan 

Start bouw zuidelijke rijbaan

Verkeer naar noordelijke rijbaan start 
verwijderen midden stuk

Nieuwe situatie noordelijke en 
zuidelijke rijbaan
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Terugblik 2022

N

Ouderkerk aan de Amstel

Amsteldijk Zuid

Rondehoep west

November 2022

Achterdijk
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Terugblik 2022

• Luchtfoto’s November
• Actuele foto’s

N

Ouderkerk aan de Amstel

Holendrechterweg

November 2022
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N

Ouderkerk aan de Amstel

Holendrechterweg

November 2022
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Terugblik 2022

• Luchtfoto’s November
• Actuele foto’s

N

Amstelweg

Knooppunt Holendrecht

Ouderkerkerplas

November 2022
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16 27-01-2023Gemeente Ouder-Amstel

Vaste brug Amstel

Viaduct Polderweg

Vaste brug Bullewijk

Viaduct Amstelzijweg

Viaduct Holendrechterzijweg

2

1

3

4 5

N
Knooppunt Holendrecht

6

Slopen zuidelijke 
dekranden 30 januari 

tot 20 februari

Slopen zuidelijke 
dekranden 9 februari 

tot 15 februari
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Wat zijn dekranden? 
Dekranden zijn een onderdeel van een brug

• Bij beide bruggen (brug over de 
Amstel en over de Bullewijk) 
verwijderen wij de dekranden.

• Sloopwerkzaamheden veroorzaken
veel geluidshinder. 

• Daarom kunt u deze werkzaamheden
als zeer storend ervaren. 



18 27-01-2023

ZUIDELIJKE RIJBAAN A9 
OMZETTEN NAAR DE 
BYPASS
Vrijdag 17 februari (20.00 uur) tot
maandag 20 februari (5.00 uur)



19 27-01-2023

Oude dorp

Meandertorens

The Mayor

Stadshart

Keizer Karel College

N

Keizer Karelweg

Keizer Karelweg

Elsrijk

Vrijdag 17 februari (20.00 uur) tot maandag 20 februari (5.00 uur) 
zetten we het verkeer van de A9 zuidelijke rijbaan om naar de bypass
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Damwanden aanbrengen 

Damwanden aanbrengen 

Ouderkerk aan de Amstel

Vaste brug Bullewijk

N

Damwanden aanbrengen 

Slopen gedeelte dekrand
boven het water

Slopen gedeelte dekrand
boven het water

Welke werkzaamheden kunt u verwachten? 

Viaduct Polderweg

Vaste brug Amstel 
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Welke hinder kunt u verwachten met deze werkzaamheden? 

Damwanden aanbrengen en sloopwerkzaamheden geven veel geluidshinder, 
dit kunt u daarom als zeer storend ervaren.

Van vrijdag 17 februari (20.00 uur) tot maandag 20 februari (5.00) uur) is de 
A9 vanaf knooppunt Badhoevedorp tot aan Holendrecht gesloten (zie 
volgende slide).

Let op! We werken deze periode continu van 7.00 uur tot 19.00 uur. 
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Vanaf zaterdag 18 februari 16.00 
uur tot maandag 20 februari 

05.00 uur is ook afrit 5 naar het 
Stadshart noordelijke rijbaan 

dicht
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NOORDELIJKE RIJBAAN 
A9 OMZETTEN NAAR DE 
BYPASS
Vrijdag 24 maart (20.00 uur) tot 
maandag 27 maart (5.00 uur)
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N

Oude dorp

Meandertorens

Stadshart

Keizer Karelweg

Keizer Karel College 

The Mayor

Elsrijk

Keizer Karelweg

Vrijdag 24 maart (20.00 uur) tot maandag 27 maart (5.00 uur) zetten we 
het verkeer om van de noordelijke rijbaan A9 naar de bypass



25 27-01-2023

Ouderkerk aan de Amstel

Holendrechterweg

Vanaf knooppunt Holendrecht tot aan 
afrit 4 (Ouderkerk aan de Amstel) 
zijn verschillende werkzaamheden 

Toevoegen van een nieuwe rijstrook. Daarvoor  
deklaag frezen, nieuwe deklaag aanbrengen, 

asfalteren en belijning aanbrengen

Damwanden aanbrengen 

Plaatsen twee 
vluchthavens

N
Welke werkzaamheden kunt u verwachten? 

Viaduct Holendrechterzijweg

Afrit 4: Ouderkerk aan 
de Amstel
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Welke hinder kunt u verwachten? 
Van vrijdag 24 maart (20.00 uur) tot maandag 27 maart (5.00 uur)

Asfaltwerkzaamheden en damwanden aanbrengen geven veel geluidshinder, 
dit kunt u daarom als zeer storend ervaren.

Gedurende deze periode is de A9 vanaf knooppunt Badhoevedorp tot aan 
Holendrecht gesloten (zie volgende slide).

Let op! We werken dag en nacht. Damwanden brengen we alleen overdag aan. 
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29 27-01-2023Gemeente Ouder-Amstel

Vaste brug Amstel

Viaduct Polderweg

Vaste brug Bullewijk

Viaduct Amstelzijweg

2

1

3

4

N

Viaduct Holendrechterzijweg

5

Knooppunt Holendrecht

6
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Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Werkzaamheden vaste brug Amstel

2023 2024

Vaste brug 
Amstel

Jan

Onderliggend wegennet en werkterrein inrichten

JuniMeiAprilMaartFeb

Slopen dekranden

Damwanden aanbrengen

Realiseren bouwkuipen

Realiseren paalfundering

Ontgraven bouwkuipen

Jan

Realisatie onderbouw brug

Realisatie bovenbouw brug

Feb

We starten met de zuidelijk kant, de werkzaamheden aan de noordelijke kant starten in 2024 / 2025 



31 27-01-2023Brug over de Amstel
N
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Viaduct 
Polderweg

Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Werkzaamheden viaduct Polderweg

2023 2024

JanJuniMeiAprilMaartFebJan

Verleggen fietspad (onderliggend wegennet)

Weg verleggen en inrichten werkterrein (onderliggend wegennet)

Sloopwerkzaamheden

Aanbrengen bouwkuipen

Feb

Realiseren onderbouw viaduct

Realiseren bovenbouw viaduct

We starten met de zuidelijk kant, de werkzaamheden aan de noordelijke kant starten in 2024 / 2025 

Plaatsen damwanden 



33 27-01-2023Viaduct Polderweg
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Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Werkzaamheden vaste brug Bullewijk

2023 2024

JanJuniMeiAprilMaartFebJan Feb

We starten met de zuidelijk kant, de werkzaamheden aan de noordelijke kant starten in 2024 / 2025 

Vaste brug 
Bullewijk

Onderliggend wegennet en werkterrein inrichten

Slopen dekranden

Damwanden aanbrengen

Realiseren bouwkuipen

Realiseren paalfundering

Ontgraven bouwkuipen

Realisatie onderbouw brug

Realisatie bovenbouw brug



35 27-01-2023Brug over de Bullewijk
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Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Werkzaamheden viaduct Amstelzijweg en viaduct Holendrechterzijweg

2023 2024

JanJuniMeiAprilMaartFebJan Feb

Viaduct 
Amstelzijweg

Werkvoorbereiding

Sloopwerkzaamheden

Bouw onderbouw viaduct

Bouw bovenbouw viaduct

Viaduct 
Holendrechter-

zijweg

Bouw onderbouw viaduct

Sloopwerkzaamheden

Bouw bovenbouw viaduct

We starten met de zuidelijk kant, de werkzaamheden aan de noordelijke kant starten in 2024 / 2025 

Werkvoorbereiding

Plaatsen damwanden



37 27-01-2023Viaduct Amstelzijweg

N
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Hinderbeperkende maatregelen

Achteruitrij piepjes worden zoveel als mogelijk vervangen door 'white noise'

We streven ernaar om alle kiepwagens te voorzien van rubberen noppen

Grootste deel bouwverkeer maakt gebruik van bouwpoorten en snelweg

We houden ons werkterrein nat om het stuiven van zand te verminderen 

De funderingspalen van de bruggen worden waar mogelijk geboord in plaats 
van geheid
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•

Gevolgen lokaal verkeer

Vaste brug 
Amstel

Viaduct Polderweg

Viaduct Amstelzijweg

2

1

4

Cluster 1, 2 & 3

Cluster 3, 4 & 5

N

Viaduct Holendrechterzijweg

5

Knooppunt Holendrecht

6

Vaste brug Bullewijk

3
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N

Ouderkerk aan de Amstel

Amsteldijk Zuid

Rondehoep west

Vanaf eind oktober rijdt het 
hele verkeer (beide richtingen) 

van de A9 op de nieuwe 
zuidelijke rijbaan

Verkeer A9 verplaatsen naar de nieuwe zuidelijke rijbaan November 2022



43 27-01-2023

Overzicht nieuwe verkeerssituatie

De groen gekleurde rijbanen zijn de 
nieuwe rijbanen vanaf okt 2024  

(voor beide richtingen)

De wit gekleurde banen 
zijn de huidige rijbanen van 

de A9 (beide richtingen)

Richting Holendrecht

Richting Schiphol
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2022 2023 - 2024 2024 - 2025 2025 - 2026 2026

Bouwen van zuidelijke
rijbaan naast de A9

In gebruik nemen van 
zuidelijke rijbaan van 

gehele verkeerd en start 
bouwen noordelijke rijbaan

Oude situatie A9 Nieuwe situatie A9Noordelijke en zuidelijke
rijbaan in gebruik voor beie
richtingen en wordt oude

stuk A9 in het midden 
gesloopt

Schematische weergaven van het bouwen van de nieuwe A9
Ter hoogte van Ouder-Amstel

Huidige situatie A9

Nieuwe A9
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Wanneer plaatsen we geluidschermen aan A9 noordkant?

Augustus 2026
Augustus 2026

Juni 2025

December 2024

September 2025

Oktober 2024
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Wanneer plaatsen we geluidschermen aan A9 zuidkant?

Vanaf eind 2025 
tot eind 2026

Vanaf eind 2025 tot 
eind 2026

Vanaf eind 2025 tot begin 
2026
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Monitoring en schade
• 2020: circa 2.200 bouwkundige vooropnames (grotendeels) uitgevoerd om de bouwkundige 

staat vóór 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

27-01-2023

http://www.bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/


Rijkswaterstaat

Buurbouw: bouwperiode biedt kansen voor omgeving
• Tijdelijk platform tijdens de bouwperiode van de A9BAHO waarbij 

Rijkswaterstaat, VeenIX en de gemeente initiatieven van bewoners 
en ondernemers uit de buurt faciliteren. Daarmee kan Buurbouw 
meerwaarde geven voor de bewoners en bedrijven tijdens de bouw.

• Denk aan: 
– kilometers aan bouwhekken
– bouwvakkers als potentiële klanten
– veel kennis, materiaal, zand, puin en machines
– stageplekken, ruimte om te exposeren (uitkijkpunt)
– struiken uitgraven voor eigen gebruik, etc.

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

27-01-2023

http://www.buurbouw.nl/
mailto:post@buurbouw.nl
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Hoe houden wij u op de hoogte? 
Actuele hinderkaart : Wanneer is er geluid- en/of verkeershinder bij mij in de buurt?
www.bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl

27-01-2023

http://www.bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/
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Kom langs bij Belevingscentrum Amstelveen InZicht, Stadsplein 103 in Amstelveen (boven de bibliotheek en 
boekhandel Venstra):

• Laat u informeren over het werk, de planning en de toekomstige situatie van de A9 en het Stadshart
• bekijk filmpjes, foto's, plattegronden en presentaties over de werkzaamheden
• Medewerkers van VeenIX, de gemeente en Rijkswaterstaat zijn aanwezig

Open woensdag t/m vrijdag en de eerste zaterdag van de maand, van 12.00 – 17.00 uur. Ook kunt u tijdens 
deze openingstijden (muv de zaterdag) het uitzichtpunt bezoeken bij het Kazernepad. Vanaf daar heeft u 
prachtig zicht op de werkzaamheden.

27-01-2023

Belevingscentrum Amstelveen InZicht



Rijkswaterstaat

En verder:
• Op ons online bezoekerscentrum www.bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl

• U kunt zich aanmelden voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief A9BAHO. Hierin staan de laatste 
ontwikkelingen over het werk aan de A9BAHO. Aanmelden kan tijdens de informatiemarkt volgende week 
of via het online bezoekerscentrum

• Volg ons op sociale media:        RWS_SAA          RWSSAA            Bezoekerscentrum SAA

• U kunt ook bellen met de landelijke informatielijn van RWS 0800-8002, of per mail: A9badhoevedorp-
holendrecht@rws.nl of 08008002@RWS.nl

• Kom naar de (online) informatiebijeenkomsten of neem deel aan de fietsrondleidingen langs het werk.
Aanmelden kan tijdens de informatiemarkt morgen of via het online bezoekerscentrum

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

