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1. Opening, mededelingen en rondje langs de wijken
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Acties vorig overleg

• Geen openstaande acties

1) Worden de omgewaaide 
wilgentenenschuttingen hersteld?

Aannemer is langs geweest. Een deel van de 
wilgentenenschutting is dusdanig broos dat die 
verwijderd moesten worden. 
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Stand van zaken gefaseerde openstelling 
Gaasperdammertunnel

• 5 juli in klein comité openstelling eerste twee 
buizen. Wethouder en Minister waren aanwezig.

• Openstelling laatste buis hopelijk feestelijk moment 
met bewoners.
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Stand van zaken gefaseerde openstelling 
Gaasperdammertunnel /  deel 2

• Vrijdag 21 augustus 22:00 uur t/m maandag 24 
augustus 05:00 werkzaamheden bij Gaasp en 
openstellen afrit s112.

• Eind september openstelling hoofdrijbuis richting 
Diemen

• Eind november openstelling buis voor lokaal 
verkeer in de richting van Diemen.
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Doorkijk werkzaamheden 2020 



Bouwverkeer en Achteruitrijpiepers 

Onlangs geconstateerd dat er diverse keren vóór 07:00uur is gewerkt EN dat 

er achteruitrijpiepers worden gehoord die als storend worden ervaren.

Hoe komt dat?

• Grondverzetactiviteiten worden nu en komend jaar weer intensiever, o.a: 

het weggraven van de oude A9 en afbouw van het park. 

• Er worden nu andere en/of nieuwe machines ingezet t.o.v. 2016. 

• Er zijn nieuwe medewerkers bij IXAS en Onderaannemers waardoor oude 

afspraken aan de aandacht zijn ontsnapt.
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Bouwverkeer en Achteruitrijpiepers 

Wat doen we nu?

• Toolbox gehouden door uitvoering over werktijden en achteruitrijpiepers 

• Regelmatig toezicht door A9 Steward

• Grondverzetmachines en -bedrijven worden geïnventariseerd en benaderd 

om de machines met white noise alarm uit te rusten

• de white noise alarmen zijn of worden in de contracten opnemen. 

We gaan er alles aan doen zo veel mogelijk achteruitrijpiepers te vervangen 

voor white noise alarm, maar we kunnen helaas niet alles voorkomen! 
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Bouwverkeer en Achteruitrijpiepers 

Verwacht resultaat: 

• ± 90 tot 95% van alle grondverzetmachines vanaf oktober uitgerust met white

noise alarm, vóórdat we starten met de ovonde Gooiseweg en het park. 

• ± 5 tot 10% van alle voertuigen & grondverzetmachines niet uitgerust is met 

white noise alarm. Omwille van veiligheidswetgeving, reparaties of vervanging 

defecte machines, ziekte van machinisten en chauffeurs en andere onvoorziene 

redenen. 
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Werkzaamheden afgelopen maanden

Brug over de Gaasp

• Noordkant zuidelijke brug wordt afgebouwd

Laatste tunnelwand hoofdrijbaan zuid

• Wand is gestort

• Wand wordt nu afgewerkt
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Werkzaamheden afgelopen maanden

Ovonde Gooiseweg

• Delen voor openstelling afrit S112 Gooiseweg zijn gestort

Parkbrug Reigersbospad

• Heiwerk uitgevoerd

• Landhoofden en kolommen zijn klaar

• Steigerconstructie voor bekisten dekken wordt opgebouwd
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Werkzaamheden afgelopen maanden

Viaduct Haarlerbergpad

• Heiwerk voor laatste viaduct is klaar

• Landhoofden gestort

• 26 augustus inhijsen liggers (met verkeersstops)

Viaduct Lemelerbergpad

• Schampkanten worden gebouwd

Vogeltjeswand langs A2

• Vanaf eind augustus tot in oktober afbouwen wand
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Werkzaamheden afgelopen maanden

Ontmanteling A9

• Freeswerk tussen spoorkruising en Nellesteinpad gereed

• Oude op- en afrit bij Gooiseweg zijn afgebroken tot parkhoogte

Opbouw park

• Ter hoogte van Nieuw Kempering zijn skeelerpaden aangebracht

• Tussen Huntumdreef en spoorkruising 

• drainagelaag aangebracht
• helft van de grond aangebracht
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Werkzaamheden tot eind 2020

Weekendwerkzaamheden 

21 august 22:00 uur tot en met 24 augustus 05:00 uur

• Verplaatsen verkeer naar noordzijde zuidelijke brug over de Gaasp

• Frezen
• Lussen zagen in asfalt
• Heipalen voor geluidsscherm en portalen (overdag)
• Asfalteren
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Werkzaamheden tot eind 2020

Weekendwerkzaamheden 

21 august 22:00 uur tot en met 24 augustus 05:00 uur

• Aansluiten afrit S112 Gooiseweg op ovonde

• In de nacht bestaande belijning wegstralen en nieuwe belijning 
aanbrengen
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Werkzaamheden tot eind 2020

Weekendwerkzaamheden 

21 august 22:00 uur tot en met 24 augustus 05:00 uur

• Aansluiting A9 op A2

• Asfalteren parallelbaan A2 richting Amsterdam
• Asfalteren nieuwe verbindingsboog
• Verbreden afrit Muntbergweg
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Werkzaamheden tot eind 2020
Specials

• 11 augustus – raketboring onder de A9 thv GR8 hotel (voorm. Tulip Inn)

• 21 – 24 augustus – weekendafsluiting A9 richting Diemen

• 26 augustus - inhijsen liggers viaduct Haarlerbergpad

• September – Aanleg bypass Nellesteinpad

• Medio september – heipalen voor parkbrug Nelson Mandelapark

• Medio september – heipalen voor parkbrug Gaasperparkpad

• 25 – 28 september – weekendafsluiting A9 richting Diemen

• 25 september – 23 november – Gooiseweg afgesloten thv A9

• Oktober – start bouw Parkbrug Nellesteinpad en mogelijk ook Kelbergenpad

• 20 – 23 november – weekendafsluiting A9 in beide richtingen

• 23 november – alle tunnelbuizen open voor verkeer
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Verkeersdruk op Langbroekdreef

• Bewoners Nellestein maken zich zorgen over 
doorstroming, fijnstof en geluid.

• Simulatie verkeersafwikkeling Langbroekdreef

• 17 juni: Inloopbijeenkomst Nellestein

• 15 juli: eerste overleg bewoners Nellestein

• 19 augustus: vervolgoverleg bewoners Nellestein
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Afhandeling schades

Wijk Aantal schades open

Nieuw Kempering 5 (-1)

Kantershof 5 (+2)

Kelbergen 1

Laag Kralenbeek 3

Nellestein 1
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Gebiedsontwikkeling
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Rondje langs de wijken


