
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Informatiebijeenkomst 
bouwwegen bij Kelbergen 
 
Maandag 10 augustus start IXAS met de 
werkzaamheden voor de uitbreiding van de A9. De 
eerste werkzaamheden in uw buurt zijn het kappen 
van bomen, het versmallen van de sloot, de aanleg 
van een bouwweg en de aanleg van een werkterrein. 
De bouwweg is nodig om met materiaal en machines 
bij de A9, de te bouwen tunnel en de metrolijn te 
kunnen komen.  Met dit eerste bouwbericht nodigen 
we u uit voor een informatiebijeenkomst over de 
bouwweg, het werkterrein en de andere 
werkzaamheden. 

 
Bomenkap, bouwweg en werkterrein 
Over de gehele lengte van de nieuwe tunnel, komt aan 
de noordzijde van de A9 een bouwweg. Bij de kruising 
met de Gooiseweg, waar u woont, volgt de bouwweg 
ook nog een stukje de Gooiseweg naar het noorden. 
Om de bouwweg aan te kunnen leggen, maken  we de 
watergang smaller. De bomen, die op de plek staan 
waar in de toekomst de tunnel of de bouwweg moet 
komen, worden gekapt. Tussen de Gooiseweg en de 
woningen van Kelbergen, komt ten westen van de 
sloot een werkterrein. IXAS gebruikt dit terrein voor 
voorbereidende werkzaamheden en de opslag van 
grond en materialen.  
 

 

Afbeelding: de locatie van de bouwweg, het werkterrein en de te bouwen tunnel 



 

 

Informatiebijeenkomst 
Op sommige plekken komt de bouwweg erg dicht bij 
woningen. In uw wijk is dat het geval. Op 29 juni van 
19.00 – 21.00 uur organiseren wij daarom een 
informatiebijeenkomst voor de direct aanwonenden 
die uitkijken op  het werkterrein. De presentatie start 
om 19.00 uur en vindt plaats in het gebouw van 
verzorgingshuis Evean Henriette Roland Holst aan 
Kortvoort 100. U hoeft zich niet aan te melden. 
 
Andere werkzaamheden 
Rondom de kruising A9 – Gooiseweg moet er veel 
gebeuren. Zo start in augustus ook de bouw van een 
hulpbrug voor het Bullewijkpad. Daarnaast verleggen 
we  de af- en oprit van de Gooiseweg. Ook over deze 
werkzaamheden informeren we u tijdens de 
informatiebijeenkomst. Verder ontvangt u over deze 
werkzaamheden een apart bouwbericht. 
 
Fietspaden 
Tijdens de werkzaamheden aan de A9 
Gaasperdammerweg is een aantal van de gebruikelijke 
fiets- en voetpaden onder de A9 door afgesloten. Ook 
bij uw wijk is dit het geval. Het Nellesteinpad is 
afgesloten tijdens de bouw van een hulpbrug voor 
fietsers en voetgangers: van 10 augustus tot 1 
oktober. Op 1 oktober gaat het Nellesteinpad weer 
open en gaat het Kelbergenpad dicht. Het 
Kelbergenpad blijft dan afgesloten tot het einde van 
de werkzaamheden in 2021.  
 
Meer informatie volgt 
Over de werkzaamheden aan de A9 en de gevolgen er 
van voor u is veel te vertellen. U krijgt de komende 
jaren dan ook regelmatig onze bouwberichten. We 
gaan dan dieper op de werkzaamheden in. Het 
volgende bouwbericht ontvangt u begin juli. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 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. 

     

A9
G

DW
-S

HD
-0

01
07

 

A9 Omgevingspanel 
Uw mening geven over de werkzaamheden aan 
de A9? Dat kan door lid te worden van het A9 
Omgevingspanel. Het panel geeft twee keer per 
jaar haar mening over de mate van hinder die zij 
ervaren en de communicatie over de 
werkzaamheden. Kijk vanaf 22 juni op 
www.A9omgevingspanel.nl 


