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Geachte heer, mevrouw,
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). Met bouwberichten, digitale voortgangsberichten en het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat informeren
we omwonenden over de werkzaamheden die we uit gaan voeren en de hinder die dit mogelijk geeft.

In deze nieuwsbrief:








Bezoek ons 15 juni bij de Dag van de Bouw
Op de fiets door de tunnel
Route naar de Dag van de Bouw
zondag 9 juni: Gaasperplasrun door de tunnel
Afsluitingen
Wist u dat?

Bezoek ons 15 juni bij de Dag van de Bouw
Op zaterdag 15 juni is tussen 10:00 en 16:00 uur de
Gaasperdammertunnel open voor het publiek! Dus wilt u
eens van dichtbij zien waar we al die jaren aan hebben
gebouwd, dan is dit uw kans om door de verschillende
tunnelbuizen te lopen. Er is deze dag van alles te zien en
te beleven. Er staan natuurlijk veel machines, met een
fototentoonstelling brengen we de aanleg vanaf het
begin in beeld, de brandweer geeft een demonstratie,
kinderen kunnen met beton aan de slag en de World of
Food is er weer voor de catering.
De ingang van het bouwterrein is aan de Kromwijkdreef en
is prima bereikbaar met de fiets, de auto en de metro. De
hele route is ongeveer 2 kilometer, daarom adviseren we u
goede schoenen aan te trekken. Ons project is ook
toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Meer informatie

Op de fiets door de tunnel
Tijdens de dag van de bouw op 15 juni staan er in de
tunnel twintig fietsen klaar. Iedereen die het werk al rustig
rijdend wil bekijken, kan mee met onze gids. Onderweg
geeft hij uitleg over de tunnel. Halverwege de rit neemt u
de toekomstige afslag naar de Gooiseweg en rijdt over het
dak en via de oprit weer terug de tunnel in. Tussen 10:00
en 15:30 uur kunt u opstappen. Rijdt u mee?

Route naar de Dag van de Bouw
Op 15 juni kunt u tussen 10:00 en 16:00 uur het bouwterrein bezoeken. De ingang ligt aan de Kromwijkdreef. Vanaf het
fietspad dat op het dak van de tunnel ligt, komt u op de bouwplaats. Automobilisten kunnen via IXAS-poort 3 het terrein
oprijden en hun auto parkeren op het dak van de tunnel.

Zondag 9 juni: Gaasperplasrun
Wie wil hardlopen door de Gaasperdammertunnel heeft
nog één keer een kans om dat daadwerkelijk te doen. Op 9
juni organiseert Atletiekvereniging Feniks de
Gaasperplasrun, met een speciale afstand van 13,65 km,
die door de Gaasperdammertunnel gaat.
Inschrijven is nog mogelijk. Meer informatie vindt u op het
online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat.

Afsluitingen



Vanwege de Gaasperplasrun is op zondag 9 juni
tussen 10:00 en 15:00 uur de afrit S113
Kromwijkdreef van de A9 uit de richting Diemen
afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via afrit 2

S112 Gooiseweg. De route wordt aangegeven
met gele borden.

Wist u dat...
...we het laatste beton hebben gestort!
Op donderdag 23 mei stortten de medewerkers van IXAS en Rijkswaterstaat het laatste beton voor de wisselbaan en daarmee
voor de Gaasperdammertunnel! Alle tunnelbuizen zijn nu dicht. Binnen zijn we nog bezig met de afwerking. Als het werk
volgens planning loopt, rijden in 2020 de eerste auto's erdoor.

