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Beste bewoner,
In opdracht van Rijkswaterstaat werkt aannemer VeenIX aan de verbreding van de A9 tussen de
knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht (A9BAHO). De werkzaamheden aan de A9BAHO maken
deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Met deze brief informeren wij u over
werkzaamheden in uw directe omgeving.
Start werkzaamheden rondom de Schipholbrug
De voorbereidende werkzaamheden rondom de Schipholbrug zijn zo goed als klaar. Dit betekent dat we
kunnen starten met de eerste uitvoerende werkzaamheden: het aanleggen van in- en uitritten voor het
werkverkeer en vervolgens het storten van zand om de grond te verstevigen en het verplaatsen van
sloten om ruimte te maken voor de extra rijstroken.
Waar en wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
Rondom de Schipholbrug komen zes in- en uitritten voor het werkverkeer. We noemen dit poorten.
Deze zijn aangegeven met de blauwe punten op onderstaande kaart. Binnen de groene vlakken gaan
wij zand storten en sloten verplaatsen.

Storten zand en verplaatsen sloten
Werkzaamheden starten eind februari
en duren tot de zomer van 2022.

Realiseren poorten
Werkzaamheden starten half februari en
duren ongeveer vijf dagen per poort.

Realiseren poorten voor het werkverkeer
We starten met het maken van poort 3A en 4 vanaf de week van 8 februari. De overige poorten volgen
in februari en maart. Het aanleggen van een poort duurt naar verwachting vijf dagen.
Grondwerkzaamheden en verplaatsen sloten
Vanaf eind februari gaan we zand storten aan de noord- en zuidkant van de A9. Door grote
hoeveelheden zand te storten, klinkt de grond steeds verder in waardoor de grond straks stevig genoeg
is voor de aanleg van de extra rijstroken. Ook gaan we in deze periode sloten verplaatsen om ruimte te
maken voor de rijstroken. Beide werkzaamheden gaan door tot de zomer van 2022.
Wat merkt u ervan?
De werkzaamheden geven geluidhinder door het aanwezige bouwverkeer. Om geluidhinder zoveel
mogelijk te beperken mogen de vrachtwagens niet toeteren, geen achteruitrijpiepjes gebruiken en
hebben ze rubberen aanslagdoppen om het geluid van klepperende kiepwagens te dempen. We werken
van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur, met uitzondering van poort 1. Deze
poort wordt in de nacht gerealiseerd, tussen 21.00 uur en 05.00 uur, om het verkeer op de oprit zo min
mogelijk te hinderen. Vanwege de afstand van uw woning tot deze poort, verwachten we dat deze
nachtelijke werkzaamheden geen geluidoverlast veroorzaken.
Meer informatie
Vragen over bovenstaande werkzaamheden kunt u stellen via vragen@veenix.nl.
Meer informatie over de werkzaamheden aan de A9BAHO vindt u op het online bezoekerscentrum van
Rijkswaterstaat www.bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl. U kunt zich daar ook abonneren op de
nieuwsbrief van het project. Voor vragen of opmerkingen over het project kunt u contact opnemen met
de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002.
Belevingscentrum InZicht in Amstelveen is door de aangescherpte maatregelen om het Coronavirus
terug te dringen gesloten. Wel kunt u per e-mail via inzicht@amstelveen.nl vragen stellen of een
digitale afspraak maken. Op www.amstelveeninzicht.nl vindt u hier meer informatie over.
Met vriendelijke groet,
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