
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

7 oktober 2015 

Nachtwerkzaamheden 
Gooiseweg 
 

Van zondagavond 11 oktober tot zondagochtend 18 

oktober voert IXAS ’s nachts werkzaamheden aan de 

kruising A9 – Gooiseweg uit. In drie of vier van deze 

nachten bestaan de werkzaamheden uit het 

aanbrengen van damwanden. Naar verwachting 

geven de nachtwerkzaamheden hinder voor de 

omgeving. 

 

Waarom ‘s nachts 

’s Nachts werken is belastend voor u als omwonende. 

Zeker als het werkzaamheden zijn die forse hinder 

geven, zoals het aanbrengen van damwanden. Om 

deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, is het 

nodig om rijstroken af te sluiten op de A9. Dit mag 

alleen ’s nachts. Op de afbeelding op de achterzijde 

ziet u de locatie van de werkzaamheden. 

 

Toch een goede nachtrust: wat helpt?  

IXAS gaat regelmatig langs bij woningen die dichtbij de 

werkzaamheden liggen. Tijdens deze gesprekken 

geven de omwonenden aan op welke manier zij 

omgaan met de hinder. Deze tips kunnen ook voor u 

bruikbaar zijn tijdens deze nachtwerkzaamheden: 

 het sluiten van uw ramen; 

 aan de kant van het huis slapen die het verst van 

de werkzaamheden ligt; 

 oordoppen in doen.  

Nachten Werkzaamheden Hinder 

Zo 11/10 op maa 12/10 Aanbrengen damwanden Hinder van geluid en trillingen 

Maa 12/10 op di 13/10 Aanbrengen damwanden Hinder van geluid en trillingen 

Di 13/10 op woe 14/10 Geen werkzaamheden Geen hinder 

Woe 14/10 op do 15/10 Aanbrengen damwanden Hinder van geluid en trillingen 

Do 15/10 op  vrij 16/10 Reservenacht aanbrengen 

damwanden 

Mogelijk hinder van geluid en 

trillingen 

Vrij 16/10 op za 17/10 Afwerken van de damwanden Beperkte geluidshinder 

Za 17/10 op zo 18/10 Afwerken van de damwanden Beperkte geluidshinder 

Tabel: welke werkzaamheden wanneer uitgevoerd worden en welke hinder dit geeft. Alle genoemde data zijn onder voorbehoud.  

 



 

 

Oordoppen aanvragen 

Mocht u prijs stellen op oordoppen, dan kunt u deze 

bij IXAS opvragen. Stuurt u daarvoor een mail aan 

communicatie@ixas.nl.  

 

 
Afbeelding: de locatie waar de nachtwerkzaamheden 

plaatsvinden. 

 

Dit bouwbericht is verspreid in de wijk Maldenhof, 

Kelbergen, Leerdamhof en een deel van Leusdenhof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 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. Dit zorgt voor 
schonere lucht en minder geluid 
in de woonwijken langs de 
tunnel. Op 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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