
9 januari 2016.  

Werkzaamheden A9 op dit moment. 

Heipalen voor de wisselbaan bij Nieuw Kempering 

 

Het aanbrengen van de heipalen voor de wisselbaan duurt door puin in de ondergrond  

langer dan gepland. Vanaf 11 januari brengen we daarom nog heipalen aan ter hoogte 

van de wijk Nieuw Kempering. We werken hier tot en met eind januari tussen 8.00 en 

17.00 uur. Van 25 tot en met 29 februari brengen we tevens heipalen aan in de oksel 

van afrit naar de S113 aan de noordkant van de A9. 

Nachtwerkzaamheden bij Kromwijkdreef 

 

In januari werkt IXAS een aantal nachten bij de kruising van de A9 Gaasperdammerweg 

met de Kromwijkdreef. Aan de zuidzijde van de huidige A9 maken we tijdelijke rijstroken 

waar een gedeelte van het snelwegverkeer over rijdt tijdens de bouw van de tunnel. We 

breiden daarvoor het viaduct (in de A9) over de Kromwijkdreef uit. Vanaf maandag 11 

januari leggen we de dekken voor de uitbreiding van het viaduct van de A9. Daarna 

bouwen we de autohulpbrug in de Kromwijkdreef af en sluiten die aan op de bestaande 

weg. Deze werkzaamheden voeren we uit tussen 20.00 en 6.00 uur. 

Damwanden bij Gooiseweg 

 

Van maandag 18 januari tot en met vrijdag 29 januari brengt IXAS ten noorden van de 

A9 aan weerszijden van de Gooiseweg damwanden aan. Deze damwanden zijn nodig om 

tijdens de werkzaamheden de huidige A9 stabiel te houden. De machine die de damwand 

aanbrengt, start aan de westzijde van de Gooiseweg en brengt hier gedurende drie 

dagen damwandplanken aan. Op 21 januari verplaatsen we de stelling naar de oostzijde 

van de Gooiseweg. De stelling heeft zes werkdagen nodig voor de damwanden aan deze 

zijde. 

 

Daarna vinden er graafwerkzaamheden plaats en brengen we ankers aan die zorgen dat 

de damwanden stabiel blijven. Het afgraven en aanbrengen van de ankers vindt plaats 

tussen 22 januari en begin maart. 

 

 

Meer informatie leest u in het bijgevoegde bouwberichten. 

 


