Tracébesluit Weguitbreiding
Schiphol - Amsterdam - Almere
Uitbreiding A9, A10-Oost, A1 en A6

Weguitbreiding Schiphol Amsterdam - Almere
Rijkswaterstaat breidt het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere
tussen 2011 en 2020 uit om te voorkomen dat deze centrale verkeersader
volledig dichtslibt. Verbreding van de bestaande wegen, nieuwe bruggen,
tunnels en viaducten zorgen voor een vlottere doorstroming van het verkeer
en kortere en betrouwbare reistijden.

Rijkswaterstaat past de nieuwe infrastructuur zorgvuldig
in het landschap in, met bijvoorbeeld de aanleg van
geluidsschermen, twee landtunnels en een aquaduct.
Resultaat in 2020: een goed bereikbare noordelijke
Randstad, een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven
en een verbeterde leefbaarheid door de nieuwe
inpassingsmaatregelen.
Tracébesluit

De afgelopen vijf jaar is er veel werk verzet om de uit
eindelijke plannen vanaf 2011 te kunnen uitvoeren.
Rijkswaterstaat heeft een Trajectnota/MER opgesteld met
daarin een aantal oplossingen voor het verkeersprobleem.
Van deze oplossingen hebben de toenmalige ministers
van Verkeer en Waterstaat (VenW) en Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) er uiteindelijk
één gekozen: het Stroomlijnalternatief. In het Stroomlijn
alternatief worden de A6, A1, A10-Oost en A9 in de regio
Schiphol - Amsterdam - Almere uitgebreid. Rijkswaterstaat
heeft de weguitbreiding uitgewerkt in het Tracébesluit.
Dit Tracébesluit is de laatste stap in de Tracéwetprocedure.
Deze procedure regelt de besluitvorming voor grote
infrastructurele projecten. Rijkswaterstaat legt in het
Tracébesluit op een formele en concrete manier vast hoe
de weg eruit komt te zien en hoe deze in de omgeving
wordt ingepast. In het Tracébesluit staan ook de maat
regelen die worden genomen om de geluidshinder te
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beperken, hoe natuur gecompenseerd gaat worden en op
welke manier Rijkswaterstaat de afname van waterberging
wil compenseren. In deze brochure vindt u de hoofdlijnen
van het Tracébesluit en kunt u zien waar het Tracébesluit ter
visie ligt.
Wijzigingen ten opzichte van het Ontwerp-tracébesluit

Ten opzichte van het Ontwerp-tracébesluit heeft
Rijkswaterstaat een aantal wijzigingen aangebracht.
Deze staan beschreven in hoofdstuk 12 van de Toelichting
van het Tracébesluit. De wijzigingen zijn tot stand gekomen
uit kostenoverwegingen en uit de ingediende reacties op
het Ontwerp-tracébesluit. Ook zijn de wijzigingen bedoeld
om een aantal maatregelen uit het Ontwerp-tracébesluit
verder te verbeteren.

Weguitbreidingen? Wat, waar, hoe?
De A1 van knooppunt Diemen tot knooppunt
Muiderberg, inclusief Bloemendalerpolder
Wat gaat er gebeuren?

• (1) van 2x3 naar 2x5 doorgaande rijstroken;
• (1) uitbreiding van de wisselstrook van 1 naar 2 rijstroken;
• (2) aanleg aquaduct voor de kruising van de A1 met
de Vecht;
• (3) aanleg van een nieuwe aansluiting Muiden/Weesp
ter vervanging van de bestaande aansluitingen Muiden en
Muiderslot;
• (4) aanleg van een vrije busbaan van de nieuwe aansluiting
Muiden/Weesp naar de Maxisweg;
• (5) uitbreiding knooppunt Diemen met een bypass van
de A1 naar de A9. Deze bypass kruist het AmsterdamRijnkanaal met een brug.

(5) Bypass A1 bij Diemen
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De A10-Oost en de A1 tot knooppunt Diemen en de
A2 tot knooppunt Holendrecht-Noord

De A6 inclusief knooppunt Muiderberg tot en met
de aansluiting Almere Buiten-Oost

Wat gaat er gebeuren?

Wat gaat er gebeuren?

• (6) uitbreiding van de A1 tussen Watergraafsmeer
en knooppunt Diemen van 2x3 rijstroken naar
2x4 rijstroken;
• (7) uitbreiding van de A10-Oost van 2x3 naar
2x4 rijstroken;
• (8) uitbreiding van de A2 tussen knooppunt Holendrecht
en de aansluiting Ouderkerk a/d Amstel van 4 naar
5 rijstroken voor verkeer richting Amsterdam;
• aanleg parallelbaan tussen het knooppunt
Watergraafsmeer en de aansluiting S113 (Middenweg);
• aanleg brede vluchtstroken, zodat bussen een eventuele
file voorbij kunnen rijden.

• (9) tussen knooppunt Muiderberg en Hollandse Brug
uitbreiding van 2x4 naar 2x5 rijstroken en een dubbele
wisselstrook;
• (10) uitbreiding van de Hollandse Brug aan de zuidoostelijke kant voor verkeer richting Almere. Hier komen ook
de wisselstroken te liggen. Verbreding van de parallelweg
op de Hollandse Brug voor busverkeer en de aanleg van
een rijbaan voor langzaam verkeer;
• (11) aanleg van een vrije busbaan tussen de Hollandse
Brug en de A1 bij knooppunt Muiderberg;
• (12) start met de zogenaamde parallelle structuur vanaf de
Hollandse Brug. Hier wordt het lokale verkeer gescheiden
van het doorgaande. Voor het lokale verkeer zijn tot de
Hoge Ring 2x3 parallelbanen beschikbaar. Voor het door
gaande verkeer 2x2 rijstroken en een dubbele wisselstrook;
• (13) aanleg van een nieuwe aansluiting Havendreef tussen
Hoge Ring en Almere Haven;
• (14) verlaging van de A6 bij het Weerwater. De weg wordt
net boven het maaiveld aangelegd. De toe- en afritten van
de aansluiting Almere Haven worden uit elkaar getrokken.
Deze worden verbonden door een parallelle structuur;
• (15) tussen Hoge Ring en Almere Buiten-oost uitbreiding
met 4x2 rijstroken.

De A9 Gaasperdammerweg tussen knooppunt
Diemen en knooppunt Holendrecht

De A9 Amstelveen, inclusief knooppunt
Holendrecht

Wat gaat er gebeuren?

Wat gaat er gebeuren?

• (16) uitbreiding van 2x2 rijstroken plus twee spitsstroken
naar 2x5 rijstroken plus een wisselstrook;
• (17) aanleg tunnel tussen de Gaasp en de spoorlijn
Amsterdam - Utrecht. Deze tunnel bestaat uit vier kokers.
De middelste twee bieden ruimte aan 2x2 rijstroken en
een wisselstrook en zijn bestemd voor het doorgaande
verkeer. De buitenste twee kokers bieden ruimte aan
2x2 rijstroken van en naar de aansluiting S111 Zuidoost en
2x1 rijstrook van en naar S112 Bijlmermeer. De tunnel
komt tussen de spoorlijn Amsterdam - Utrecht en de S112
(Gooiseweg) en tussen de S112 (Gooiseweg) en de Gaasp
dieper te liggen.

• (18) uitbreiding van 2x3 naar 2x4 rijstroken;
• (19) aanleg van een wisselstrook vanaf de brug over de
Bullewijk tot knooppunt Holendrecht richting Almere;
• (20) aanleg van een tunnel tussen de Dorpsstraat en het
Amstelplein;
• (21) vervanging van de huidige aansluiting Amstelveen
door een nieuwe toe- en afrit aan de westkant van de
tunnel voor verkeer tussen knooppunt Badhoevedorp en
de Keizer Karelweg. Ook komt er een nieuwe toe- en afrit
voor verkeer tussen knooppunt Holendrecht en de Keizer
Karelweg via de verlegde Burg. Rijnderslaan /verlegde
Keerpuntweg en Meander naar de huidige aansluiting op
het Amstelplein;
• aanleg vluchtstrook voor de Zuidtangent langs beide
kanten van de A9 vanaf de aansluiting Aalsmeer tot aan
de Keizer Karelweg. Zo kunnen bussen een eventuele file
voorbij rijden.

(17) A9 Tunnel Gaasperdammerweg

(20) A9, verdiept gelegen tunnel bij Amstelveen

Overgang van A9 over de Amstel
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Lucht, natuur, milieu en geluid
Luchtkwaliteit
Na uitbreiding van de weg tussen Schiphol, Amsterdam
en Almere voldoet de luchtkwaliteit aan de grenswaarden
uit de Wet milieubeheer. Dit Rijkswaterstaatproject is
opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL). In dit programma werken het Rijk,
provincies en gemeenten samen om overschrijdingen van
de grenswaarden tegen te gaan. In het NSL staan alle
nationale, regionale en lokale maatregelen die de lucht
kwaliteit verbeteren en de projecten die de luchtkwaliteit
beïnvloeden. Door de maatregelen uit het NSL zal de
luchtkwaliteit in heel Nederland op tijd voldoen aan de
grenswaarden. Naast de maatregelen uit het NSL zijn
daarom geen projectspecifieke maatregelen nodig om de
luchtkwaliteit te verbeteren.
Jaarlijks meet het NSL de luchtkwaliteit. Als uit de meting
blijkt dat grenswaarden toch worden overschreden, worden
extra maatregelen genomen om deze overschrijdingen
tegen te gaan. Meer informatie over het NSL is te vinden op
www.vrom.nl/luchtkwaliteit.

Natuur en milieu
Rijkswaterstaat moet de flora en fauna bij de aanleg van
wegen zoveel mogelijk ontzien. Dit gebeurt door eventuele
nadelige effecten van weguitbreidingen zoveel mogelijk
te beperken en het werk zo te plannen dat dieren er zo
min mogelijk last van hebben. In de praktijk betekent dit
dat bepaalde werkzaamheden buiten de zomerperiode
(het broedseizoen) zullen plaatsvinden. Ook neemt
Rijkswaterstaat maatregelen om de versnippering van het
landschap tegen te gaan. Een ecopassage op het aquaduct
bij Muiden en een faunapassage bij het knooppunt
Muiderberg zijn hier voorbeelden van. Ze verbinden
moerasgebieden die tot de ecologische hoofdstructuur
behoren met elkaar. Ook worden op veel plaatsen natuurvriendelijke slootoevers aangelegd en komen er nieuwe
bomen en struiken langs de weg. Soms is het niet te
voorkomen dat de nieuwe weg natuurgebieden aantast.
In dat geval komt er natuurcompensatie: er wordt elders
nieuwe natuur aangelegd. Samen met andere maatregelen
moet deze natuurcompensatie ervoor zorgen dat de
bestaande natuurwaarden in het gebied overeind blijven.
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Voorkomen van geluidshinder
Bij de aanleg of aanpassing van wegen wordt rekening
gehouden met de Wet geluidhinder. Deze wet beschrijft de
toelaatbare normen van geluidsoverlast. Rijkswaterstaat
neemt maatregelen om de geluidshinder voor omwonenden
binnen de normen van de wet te houden. Het Tracébesluit
Weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere voorziet
dan ook in een pakket aan geluidsmaatregelen. Dit pakket
bestaat uit de aanleg van tunnels in de A9 bij Amstelveen en
Amsterdam Zuidoost, de bouw van een aquaduct in
combinatie met het verleggen van de A1 bij Muiden richting
het zuiden, in totaal 30 kilometer aan geluidsschermen
en extra geluidsreducerend asfalt over een lengte van
40 kilometer.
Door de aanleg van extra rijstroken komt er wegcapaciteit
bij. Hierdoor ontstaat weliswaar meer verkeer, maar nemen
de geluidsniveaus – dankzij de geluidsmaatregelen – bijna
overal af.

Procedure
Reageren
Het Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol - Amsterdam Almere is in te zien op onderstaande locaties in het
planstudiegebied:
• de gemeentehuizen van Almere, Amstelveen,
Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Muiden,
Naarden, Ouder-Amstel, Weesp en Zeewolde;
• de stadsdeelkantoren van Amsterdam Oost/
Watergraafsmeer en Amsterdam Zuidoost;
• de provinciehuizen van Flevoland en Noord-Holland;
• het informatiecentrum van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu in Den Haag;
• vestigingen van Rijkswaterstaat: de diensten
Noord-Holland in Haarlem en IJsselmeergebied in
Lelystad en het Wegendistrict Amsterdam Zuidoost;
• het informatiecentrum AmstelveenInformatie.
U kunt na bekendmaking Tracébesluit binnen 6 weken in
beroep gaan tegen het Tracébesluit als u:
• belanghebbende bent en een zienswijze op het
Ontwerp-tracébesluit heeft ingediend;
• belanghebbende bent en om niet verwijtbare reden geen
zienswijze op het Ontwerp-tracébesluit heeft ingediend;
• bedenkingen heeft bij de wijzigingen in het Tracébesluit
ten opzichte van het Ontwerp-tracébesluit.
U kunt uw beroep indienen bij:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Voor de behandeling van het beroep is griffierecht
verschuldigd. Voor particulieren is dit vastgesteld op
150 euro en voor niet-natuurlijke personen op 298 euro.
Over de wijze waarop en binnen welke termijn u dit bedrag
moet voldoen, krijgt u bericht van de griffie van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit bericht
ontvangt u nadat u beroep heeft ingediend.

Regelingen en procedures
Schade die te maken heeft met aankoop of onteigening,
planschade en nadeelcompensatie valt onder de
bestuursrechtelijke schadevergoeding. Dit is alle schade
die het gevolg kan zijn van het Tracébesluit.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een
Regeling nadeelcompensatie. Als mensen schade lijden
door de uitvoering van het Tracébesluit kunnen ze een
beroep op deze regeling doen.
Iemand kan ook schade lijden door de bouwwerk
zaamheden op zich. Bijvoorbeeld als door heien een
scheur in de muur van een woning ontstaat of het huis
verzakt. Deze zogeheten bouwschade valt onder de
civielrechtelijke vergoedingsregeling.
Het aankopen of onteigenen van grond of opstal valt
onder de onteigeningswet. In die wet staan de regels
die van toepassing zijn bij aankoop of onteigening.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Rijkswaterstaat Noord-Holland
Cluster Vastgoed
Postbus 3119
2001 DC Haarlem
023-5301668

Realisatie
Op dit moment bekijkt Rijkswaterstaat hoe tijdens de bouw
de hinder voor verkeer en omwonenden zoveel mogelijk
binnen de perken kan blijven. Dit gebeurt in nauw overleg
met andere netwerkbeheerders, gemeenten en ProRail.
Het is nog niet tot in detail bekend in welke volgorde de ver
schillende wegdelen worden aangelegd. Volgens planning
begint Rijkswaterstaat in 2011 met het verbreden van de weg
op de A10-Oost en de A1, inclusief knooppunt Watergraafsmeer,
tot aan knooppunt Diemen. Daarna volgt de A1, inclusief
knooppunt Diemen tot en met knooppunt Muiderberg en
de A6 tot Almere Havendreef. In de loop van 2011 maakt
Rijkswaterstaat bekend wanneer de overige trajectdelen volgen.
Volgens planning is de weguitbreiding in 2020 gereed.
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Dit is een uitgave van

Rijkswaterstaat
Kijk voor meer informatie op
www.schiphol-amsterdam-almere.nl
of bel (gratis) de landelijke informatielijn
van Rijkswaterstaat: 0800 – 8002
dagelijks van 06.00 tot 22.30 uur
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