
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

23 oktober 2015 

Aanpassen kruising A9-
Gooiseweg 
 

Om tijdens de bouw van de tunnel de Gooiseweg te 

kunnen blijven gebruiken, moet de kruising van de 

Gooiseweg met de A9 aangepast worden. Er komt 

een hulpbrug voor auto- en vrachtverkeer en zowel 

de noordelijke als de zuidelijke op- en afritten 

moeten worden aangepast. Het aanpassen van de 

kruising gebeurt in de maand november. Met dit 

bouwbericht informeren we u over deze 

werkzaamheden.  

 

Werkzaamheden en verkeer per stap 

De werkzaamheden aan de kruising worden in vier 

stappen uitgevoerd. Elke stap heeft haar eigen soort 

werkzaamheden. In alle stappen werken we ook ’s 

nachts. De verkeerssituatie verschilt per stap. Op 

pagina 2 en 3 van dit bericht leggen we de vier 

stappen uit. 

 

Wanneer de grootste hinder? 

Werkzaamheden als deze geven veel hinder voor de 

omgeving. IXAS is zich daarvan bewust. Hieronder 

vindt u de werkzaamheden die in de komende periode 

de meeste hinder geven.   

 Van maandagavond 26/10 tot zaterdagochtend 

31/10 zijn er nachtwerkzaamheden: IXAS asfalteert 

de tijdelijke, noordelijke oprit S112 en brengt de 

belijning aan. De nacht van 1/11 op 2/11 is een 

reservenacht. Er wordt dan alleen gewerkt als de 

werkzaamheden op 31/10 niet klaar waren. De 

werkzaamheden geven naar verwachting matige 

hinder. 

 Van vrijdagavond 6/11 tot en met 

maandagochtend 9/11 zijn er 

nachtwerkzaamheden: IXAS hijst de dekken van de 

hulpbrug boven de A9 aan en monteert ze af. Er is 

veel licht en activiteit. Van 9/11 tot 13/11 

asfalteren we  ’s nachts de tijdelijke, noordelijke 

afrit S112. Van 13/11 tot 16/11 is het 

reserveweekend voor het inhijsen van de dekken. 

 Van maandag 9/11 tot maandag  30/11 zijn de 

zuidelijke op- en afrit S112 afgesloten. In deze 

periode werken we dag en nacht aan het 

 

Afbeelding: de kruising A9 – Gooiseweg wordt op een aantal punten aangepast. 



 

aanpassen van de op- en afrit en het aanleggen van 

tijdelijke rijstroken aan de zuidzijde van de A9. We 

slopen het huidige wegdek en de viaducten van het 

Reigersbospad en Kelbergenpad. De meest hinder 

veroorzakende werkzaamheden zijn overdag.  

Van vrijdagavond 20/11 tot maandagochtend 23/11 is 

de Gooiseweg afgesloten tussen de Karspeldreef en de 

Valburgdreef. Dit weekend zijn er dag en nacht 

werkzaamheden. Naast de hinder voor het verkeer, 

geven de werkzaamheden matige hinder voor de 

omgeving. Naast hinder van specifieke 

werkzaamheden, leert de ervaring dat de 

achteruitrijpiepers en de klapperende bakken van 

zandvrachtauto’s vervelend zijn.  Deze piepers en 

klapperende bakken zijn er ook tijdens deze 

nachtwerkzaamheden.  

 

Waarom nachtwerkzaamheden? 

We werken dus veel ’s nachts aan en rondom de 

Gooiseweg. Dit is belastend voor u als omwonende. 

Voor sommige werkzaamheden is het nodig om 

rijstroken af te sluiten op de A9. Dit mag alleen ’s 

nachts. De werkzaamheden aan de zuidelijke op- en 

afrit gaan dag en nacht door om de duur van de 

afsluiting zo beperkt mogelijk te houden. Ook zijn er ’s 

nachts werkzaamheden waarbij de nieuwe op- en 

afritten aangesloten worden op de Gooiseweg en de 

A9. Ook dit moet ’s nachts omdat er 

rijstrookafsluitingen op zowel de A9 als op de 

Gooiseweg voor nodig zijn.  

 

Welke maatregelen neemt IXAS? 

De werkzaamheden aan de A9 geven over een langere 

periode hinder voor de omgeving. Daar waar mogelijk 

neemt IXAS maatregelen om de hinder te verkleinen. 

Bij de werkzaamheden aan de kruising A9 – 

Gooiseweg zijn dat de volgende maatregelen: 

 de meer hinder gevende werkzaamheden worden 

overdag uitgevoerd; 

 er worden ‘s nachts geen materialen aangevoerd. 

Bij nachtwerkzaamheden doen we dit de dag er 

voor; 

 de funderingswerkzaamheden worden alleen 

overdag uitgevoerd; 

 er rijdt continu een veegwagen rond om 

stofvorming zoveel als mogelijk te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dit bouwbericht wordt verspreid in de wijken Hakfort, Huigenbos, 
Huntum, Kelbergen, Laag Kralenbeek, Nieuw Kempering, 
Nellestein, Maldenhof en Mijehof. 

 

Sloopweekend 

Van 27 tot en met 29 november sloopt IXAS in één 

weekend over het hele tunneltracé delen van de 

oude A9. Dit gebeurt zowel overdag als ’s nachts. 

Dit geeft veel hinder. Voorafgaand aan het 

sloopweekend informeren wij u hier verder over.  

 

 



 

 

  

 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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