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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, het IXAS-werkschema 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:






Dit weekend werkzaamheden bij metro Gaasperplas
Twee nachten onderhoud op de A9
Afsluitingen
Wist u dat?

Dit weekend werkzaamheden bij metro Gaasperplas
Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober werkt IXAS dag en
nacht onder het spoor van de metrolijn Gaasperplas (53)
bij de Gaasperdammertunnel. We voeren onderhoud uit
aan de rubberen blokken waar de spoorviaducten op
rusten. Tijdens het onderhoud van de blokken is steeds
één metrospoor 24 uur niet beschikbaar. De metro rijdt wel,
maar mogelijk zijn er aanpassingen in de dienstregeling.
Kijk hiervoor op www.gvb.nl. Lees meer op het online
bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat.

Twee nachten onderhoud op de A9
Op 11 en 12 oktober werken we twee nachten op de A9
Gaasperdammerweg tussen knooppunt Diemen en
knooppunt Holendrecht. In deze nachten voeren we
onderhoudswerkzaamheden uit. Voor deze
werkzaamheden sluiten we steeds één kant van de A9
Gaasperdammerweg af, inclusief alle op- en afritten. We
voeren verschillende werkzaamheden uit: we herstellen op
verschillende plekken het asfalt, maaien bermen, vegen de
weg en repareren in knooppunt Holendrecht en bij de Brug
over de Gaasp de geleiderail. Lees meer op het online
bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat.

Afsluitingen
Totdat de tunnel klaar is, zijn er afsluitingen nodig op de wegen en fietspaden
bij het tunneltracé. In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de
actuele afsluitingen.





Afsluiting A9 Gaasperdammerweg richting A2 Schiphol/Utrecht
tussen knooppunt Diemen en knooppunt Holendrecht van
donderdag 11 oktober 22:00 uur tot vrijdag 12 oktober 06:00 uur.
Verkeer wordt omgeleid via ring A10. Meer informatie
Afsluiting A9 Gaasperdammerweg richting
A1 Almere/Diemen tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt
Diemen van vrijdag 12 oktober 22:00 uur tot zaterdag 13 oktober
08:00 uur. Verkeer wordt omgeleid via ring A10. Meer informatie

Wist u dat...
... de Gaasperdammertunnel 3 dagen een bioscoop was? Voor de viering van 50 jaar Bijlmer organiseerde Metro Movies een
driedaags filmfestival in onze tunnel! Meer dan 1000 bezoekers kwamen kijken. Bekijk hier de foto's.

