
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouwbericht A9 Gaasperdammerweg 
In opdracht van Rijkswaterstaat werkt IXAS aan de uitbreiding 
van de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen: de 
Gaasperdammerweg. De werkzaamheden aan de A9 maken deel 
uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).  
U woont of werkt in de omgeving van de werkzaamheden.  
Met dit bouwbericht informeren we u over de aard van de 
werkzaamheden en de hinder die dit mogelijk voor u geeft. 

IXAS is een samen-
werkingsverband tussen 
Ballast Nedam, Fluor, 
Heijmans en 3i, opgericht 
voor het project A9 
Gaasperdammerweg. 
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Werkzaamheden Kromwijkdreef 
en omgeving 
 
Begin juli heeft u het eerste bouwbericht van IXAS 
ontvangen waarin wij u informeerden over de 
werkzaamheden rondom de Kromwijkdreef. Met dit 
bouwbericht willen wij u informeren over de 
komende nachtelijke werkzaamheden. 
 
Wat gaat er gebeuren bij de metrokruising? 
Om metrolijn 53 Gaasperplas zo min mogelijk te 
hinderen tijdens de bouw van de tunnel, bouwt IXAS 
een nieuwe ondersteuning van het metrospoor onder 
de huidige A9 en boven de nieuwe tunnelbak. Om 
ervoor te zorgen dat deze ondersteuning op zijn plek 
blijft liggen, brengen we een paalfundering aan. Eén 
voor één boren we de palen in de grond. Deze 
methode geeft minder geluidsoverlast dan het 
traditionele heien. Desondanks kunt u als omwonende 
last hebben van geluid, met name in de ochtend of 
avond als er minder omgevingsgeluid is.  
 
Wat gaat er gebeuren bij de Kromwijkdreef? 
Vorige week zijn we gestart met de bomenkap en het 
verwijderen van groen voor het verleggen van de 
NUON-warmteleiding. Vervolgens gaan we verder met 

het grondwerk en de fundering van de hulpbrug. Begin 
augustus starten we met de bouw van de hulpbrug 
voor fietsers en voetgangers. 
 
Nachtelijke werkzaamheden metrospoor 
Het merendeel van de werkzaamheden voeren we in 
de directe nabijheid van het metrospoor uit. Denk aan 
het boren van palen, graafwerkzaamheden, het 
aanbrengen van damwanden en het plaatsen van de 
dekken van de nieuwe ondersteuning. Deze 
werkzaamheden mogen we alleen uitvoeren als er 
geen of minder metro’s rijden: dus ’s avonds en ’s 
nachts. In de afbeelding onder aan deze pagina vindt u 
in oranje en blauw de planning van de nachtelijke 
werkzaamheden nabij het metrospoor. 
 
Nachtelijke werkzaamheden Kromwijkdreef 
Om de verkeershinder tot een minimum te beperken, 
maar ook om de veiligheid van zowel de omgeving als 
van de IXAS medewerkers te garanderen, hijsen we de 
hulpbruggen van de Kromwijkdreef gedurende de 
avond en nacht in. Dit zijn de rode bolletjes op de 
onderstaande afbeelding. Tijdens deze 
werkzaamheden is de Kromwijkdreef tussen 20.00 uur 
en 06.00 uur in beide richtingen afgesloten voor al het 
verkeer. Verkeer wordt met gele bewegwijzerings-
borden via de Gooiseweg (S112) omgeleid.  

 

Afbeelding 1: een globale weergave van de nachtelijke werkzaamheden nabij de Kromwijkdreef en het metrospoor 

    Planningen zijn afhankelijk van diverse omstandigheden en kunnen wijzigen. 



 

  
 
 
 
 
 
 
Wat kunt u nog verwachten? 
Medio augustus begint IXAS met het verbreden van de 
A9 tussen Gaasp en Kromwijkdreef en met de bouw 
van de middelste tunnelbuis (de toekomstige 
wisselbaan). Hiervoor voeren we 
graafwerkzaamheden uit, brengen we damwanden en 
verankeringen aan, ontgraven we de ondergrond, 
heien we funderingspalen en plaatsen we de vloer van 
de wisselbaan. Het maken van de wisselbaan vindt 
plaats tussen medio augustus en voorjaar 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie 
De komende maanden houden wij u met deze 
bouwberichten voortdurend op de hoogte over de 
werkzaamheden. Direct aanwonenden van de 
metrokruising ontvangen begin augustus een extra 
bouwbericht.  
 
Informatiebijeenkomsten 
Wilt u meer weten over het project A9 Holendrecht-
Diemen? Kom dan op 25 of 31 augustus tussen 19.00 
en 21.30 uur of op 26 augustus tussen 14.00 en 16.30 
uur naar een informatiebijeenkomst in het 
Planetarium. U kunt dan uw vragen stellen en hoort 
hoe de stand van zaken van het project is. 
 
Digitale nieuwsbrief 
U krijgt deze bouwberichten in de brievenbus. Wenst 
u het laatste nieuws van de werkzaamheden die IXAS 
aan en rondom de A9 verricht? Abonneer u dan op het 
digitale voortgangsbericht. Dit kan door een e-mail te 
sturen met uw naam, adres en e-mailadres naar 
communicatie@ixas.nl. 
 

 
Afbeelding 2: Verspreidingsgebied bouwbericht 

  

  
 Rijkswaterstaat verbreedt  

de A9 naar vijf rijstroken per 
rijrichting en een wisselstrook. 
De extra rijstroken zorgen 
ervoor dat de doorstroming 
verbetert, en daarmee  
de bereikbaarheid van de 
noordelijke Randstad. 

Ongeveer 3 km van de A9 
Gaasperdammerweg komt in 
een tunnel. Zo wordt de lucht 
schoner en is er minder geluid. 
Bovenop het dak van de tunnel 
komt een groot park dat de 
wijken in Amsterdam Zuidoost 
met elkaar verbindt. 

Bekijk het laatste nieuws, 
foto’s en filmpjes op 
bezoekerscentrum. 
rijkswaterstaat.nl. U kunt 
zich hier ook aanmelden  
voor de digitale nieuwsbrief  
A9 Gaasperdammerweg 
van Rijkswaterstraat. 

Heeft u een vraag, klacht of 
melding? Bel dan gratis met 
Rijkswaterstaat: 0800-8002 
of e-mail: 08008002@rws.nl.  
Deze bouwberichten kunt u 
ook digitaal ontvangen. 
Aanmelden kan via e-mail: 
communicatie@ixas.nl. 
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Let op: In het weekend van 17 en 24 oktober 
rijden er geen metro’s tussen station 
Kraaiennest en Gaasperplas. Van maandag 19 
oktober t/m vrijdag 24 oktober rijdt een beperkt 
aantal. Kijk voor de meest actuele reisinformatie 
op www.gvb.nl  

 
 
 

De werkzaamheden geven hinder 
Werkzaamheden als deze geven veel hinder voor 
de omgeving. IXAS is zich daarvan bewust. Waar 
mogelijk nemen we maatregelen om hinder te 
verkleinen. Zo boort IXAS de palen in plaats van 
heien of trillen. Hieronder vindt u de 
werkzaamheden die in uw woonomgeving de 
komende periode de meeste hinder geven: 
 
• Medio augustus – september: heien 

steunpunten en aanbrengen damwanden 
voor de fietshulpbrug 

• Medio augustus – eind oktober: aanbrengen 
van de paalfunderingen en damwanden 
nabij het metrospoor 

• Medio augustus – eind oktober: grondwerk 
en aanbrengen damwanden voor de 
wisselbaan 

 
Het heien van steunpunten en aanbrengen van 
damwanden is vervelend, omdat het veel geluid 
en trillingen geeft. Daarnaast kan in de vroege of 
late uren hinder ontstaan door licht van 
bouwlampen. 
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