
 

 

IXAS voortgangsbericht 4 augustus 2015. 

Vanaf 10 augustus timmeren wij aan de weg. 

De voorbereidende werkzaamheden zijn grotendeels klaar.  Op maandag 10 augustus vanaf 7.00 uur starten 

we met werkzaamheden langs het hele tracé. Vanaf dat moment rijdt bouwverkeer af en aan om de tunnel te 

maken en allerlei andere werkzaamheden uit te voeren. We werken dan tegelijkertijd bij de spoorlijn 

Amsterdam – Utrecht, de Huntumdreef, het Bijlmerpleinpad, de Gooiseweg, het Nellesteinpad, de metrolijn 

Gaasp, de Kromwijkdreef en bij de Brug over de Gaasp. Een deel van de gebruikelijke fietsverbindingen van 

noord naar zuid wordt afgesloten. Ook wordt er veel groen verwijderd. 

Verwijderen groen. 

Vanaf 10 augustus tot eind november verwijdert IXAS groen langs de A9 Gaasperdammerweg tussen 

knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen en langs de A2. Het weghalen van het groen is nodig als 

voorbereiding op de werkzaamheden voor de uitbreiding van de A9. De bomen die verwijderd worden staan op 

de plek waar in de toekomst de tunnel moet komen of op plaatsen waar bouwwegen worden aangelegd. 

In totaal worden ongeveer 10.000 bomen gekapt en worden struiken en andere begroeiing verwijderd. 

Een ecoloog begeleidt de werkzaamheden, zodat we voorkomen dat we broedende vogels storen. Ook wordt er 

rekening gehouden met vliegroutes van vleermuizen en met beschermde dier- en plantsoorten. 

25, 26 en 31 augustus: informatiebijeenkomsten 

 

Rijkswaterstaat organiseert eind augustus drie inloopbijeenkomsten over het project A9 Holendrecht – Diemen: 

 

Ø  Dinsdag 25 augustus van 19.00 – 21.30 uur 

 

Ø  Woensdag 26 augustus van 14.00 – 16.30 uur 

 

Ø  Maandag 31 augustus van 19.00 – 21.30 uur 

Tijdens deze bijeenkomsten kunt u uw vragen stellen en hoort u wat de stand van zaken van het project is. 

IXAS is ook bij de bijeenkomsten aanwezig. Omdat het inloopbijeenkomsten zijn, kunt u binnen de opgegeven 

tijden op elk moment binnenlopen. De bijeenkomsten vinden plaats in het Planetarium aan Kromwijkdreef 11. 

 

Let op: op 25 augustus vanaf 20.00 uur is de Kromwijkdreef afgesloten voor autoverkeer. U wordt omgeleid via 

de Gooiseweg. 

 


