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Aanbrengen funderingspalen Brug Gaasp bijna klaar 

 

In augustus startte IXAS met de bouw van de nieuwe brug over 
de Gaasp ten zuiden van de bestaande brug. We brengen nu 
de paalfunderingen aan voor de zes steunpunten waar het 
brugdek op komt te liggen. Naast het fietspad brengen we 
begin oktober een damwand aan. Als de damwand in de grond 
zit, kan het fietspad naast de provinciale weg weer worden 
geopend. 
  
Als de funderingen klaar zijn, beginnen we met het storten van 
het beton voor de landhoofden, poeren, kolommen en 
oplegbalken voor de liggers. Het bouwen van deze 
betonconstructies duurt tot begin januari. Daarna beginnen 
we met het aanbrengen van het brugdek. 
  
Wilt u meer weten over de werkzaamheden aan de Brug over 
de Gaasp? Lees dan bijgevoegd Bouwbericht stand van zaken 
Brug over de Gaasp. 
  
  
  

  
Afsluiting Kromwijkdreef 

Door de aanleg van drie hulpbruggen onder het 

viaduct over de Kromwijkdreef, is momenteel slechts 

één rijstrook beschikbaar voor verkeer dat van zuid 

naar noord richting de Karspeldreef rijdt. Voor een 

betere doorstroming van het verkeer maakt IXAS vanaf 

28 september een tweede rijstrook. 

Direct daarna starten we aan de zuidkant van de A9 

met de verbreding van het viaduct voor de tijdelijke 

rijstroken : we brengen van funderingspalen aan voor 

de steunpunten. Dit werk brengt hinder met zich mee 

in de vorm van geluid en trillingen. 
  
Om beide werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, 
sluiten we de Kromwijkdreef de komende periode een 
aantal keer af. Met gele borden worden 
omleidingsroutes aangegeven. 
  
In de tabel hiernaast ziet u wanneer. Wilt u meer 
weten over de werkzaamheden en de 
afsluitingen? Lees dan bijgevoegd Bouwbericht 
Afsluiting Kromwijkdreef. 

  
  

28 

september 

tot 3 

oktober en 

5 tot 7 

oktober 

  

20.00 – 

6.00 

uur 

  

Nachtafsluitingen 

Kromwijkdreef 

  

12 tot en 

met 16 

oktober 

9.00 – 

16.00 

uur 

Afsluiten 

Kromwijkdreef en 

draaien 

funderingspalen 

  

17, 18, 24 en 

25 oktober 

9.00 – 

16.00 

uur 

Draaien 

funderingspalen 

(weg gewoon 

beschikbaar) 
 

  

Afsluiting Karspeldreef 
Van woensdag 7 oktober tot uiterlijk maandag 12 oktober is de Karspeldreef ter hoogte van de kruising met de 
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Gooiseweg afgesloten. In deze periode verlengt IXAS hier een opstelstrook voor links afslaand verkeer. We doen dit 
omdat we tijdens de werkzaamheden aan de A9 Gaasperdammerweg in sommige periodes meer verkeer op de 
Karspeldreef verwachten. De werkzaamheden worden in twee stappen uitgevoerd en er zijn verschillende omleidingen 
van toepassing. Deze worden met gele borden aangegeven. 
  
Wilt u meer weten over de afsluiting van de Karspeldreef? Lees dan het bijgevoegde Bouwbericht Afsluiting 
Karspeldreef.   
  

  
Stand van zaken fiets- en 
voetgangersdoorsteken 
In het afsluiten en openen van de verschillende fiets- 
en voetgangers oversteekmogelijkheden is een en 
ander gewijzigd: 
Abcouderpad                          sluit half oktober 
Huntumdreef                         opent half oktober (nieuwe 
oversteekmogelijkheid) 
Bijlmerpleinpad                     opent eind oktober 
Reigersbospad                       sluit eind oktober 
Kelbergenpad                         sluit eind november 
Nellesteinpad                        opent eind november 
Kromwijkdreef                       opent tweede helft 
oktober (nieuwe oversteekmogelijkheid) 
Geerdinkhofpad                     sluit tweede helft oktober 
fietspad Provinciale weg       opent tweede helft 
oktober 
  
Exacte momenten van openen en afsluiten worden 
met vooraankondigingsborden bij de fietspaden 
aangegeven. Alle data zijn onder voorbehoud. 
  

. 

 

  
Kijk voor meer informatie op bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl. Heeft u een vraag, klacht of melding? Bel dan met 
het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002 of e-mail: 08008002@rws.nl. Aan deze publicatie kunnen 
geen rechten worden ontleend. Alle genoemde data zijn afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. Wilt u dit 
voortgangsbericht niet meer ontvangen? Mail dan uw afmelding aan communicatie@ixas.nl. 
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