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Groen tegen geluid en fijnstof 

 Omlegging A9 heeft veel invloed op leefbaarheid en groenvoorziening 

Badhoevedorp.  

 Veel bomen worden gekapt om plaats te maken voor woningbouw 

 Op de bestemmingsplannen voor woningbouw hebben we niet veel invloed 

meer. 

 Wel hebben we ruimte gekregen mee te denken over verbinding van groene 

gebieden, wandelpaden en de groene stelling van Badhoevedorp 

 Door slim hiermee om te gaan levert dit Badhoevedorp op: 

 Compensatie voor het verdwenen groen 

 Helpt tegen toename geluidsoverlast door verdwijnen bomen op huidige trace A9 

 Helpt tegen hoeveelheid fijnstof van A9, A4 en Schiphol 

 



Groen over 20 jaar... Kan dat niet wat sneller? 



Groen voor bewoners toegankelijk en dus “bruikbaar”  



Groen als luchtfilter  

 Bron groeneruimte.nl 

 Mos (1 m2 kan 20 gram fijnstof per jaar ‘opeten’ )  

 Matten in middenberm snelweg 

 Verticaal op geluidswallen 

 Dennebomen, naaldbomen, coniferen,  
loofbomen en heesters 

 Een gewone stadsboom kan 100 gram fijnstof per jaar opnemen 

 Gevelbegroeing 

 Hierdoor kan de lucht door de starten stromen en vuile lucht afvoeren 

 Groene daken 

 Sedum, kruiden, gras, tuin 



Idee voor het centrum – verticale tuinen 

 In centrum veel appartementen en weinig ruimte voor groen 

 Geen ruimte voor bomen maar wel voor hangende of verticale tuinen 

 Denk aan gevelbegroeing, dakbegroeing, dakterrassen 

 Vormen een geluidsbarriere tegen grondgeluid Schiphol 

 Absorberen fijnstof 

 Nemen geen extra ruimte in 

 Leveren een prachtig groen  

straatbeeld 

 



Idee voor centrum - Hangende tuin langs appartementen 

 Groene lint in centrum: Looproute op hoogte vrij van autoverkeer door hangende tuin 

 Loop/fiets brug over sloterweg (waar nu viaduct is), veilig oversteken naar centrum 



Idee: Groene geluidswal langs A4 en A9 

 Langs de gehele A4 en A9 kunnen groene geluidswallen geplaatst worden 

 Groene geluidswallen helpen tegen grondgeluid en fijnstof 

 Mooi om naar te kijken 

 Snelweg aan het oog onttrokken 

 



Idee centrum: Groen dorpsplein 

 Creer sfeer van echt dorpsplein met  

bestaande bomen en groene bankjes 

 Een ontmoetingsplek voor dorpsgenoten 

 autovrij 



Idee: Boardwalk in Badhoevedorp Oost 

 Wandelpad in Badhoevedorp-oost wordt aan 2 kanten beperkt 

1 kant door waterpartij en 1 kant gebouw Securitas.  

 Een boardwalk met houten wandelbruggen over het water  

achter securitas lost dit probleem op en maakt verbinding  

met groene lint 

 Bij waterpartij achter Tyndale kan met houten wandelbrug 

naar overkant gelopen worden, naar nieuw terrein  

wat nu afslag van A4 naar A9 is.  

 Verbinden wandelpad langs A4 met loopbrug naar Windestraat.  

 Verbinden wandelpad langs A4 met wandelroute naar Ringvaart  

/ Nieuwe meer. 

Huidige Wandelpad  

Badhoevedorp-Oost 

Voorbeelden  

board walk 



Idee: Badhoevedorp Singelloop 

(een jaarlijks evenement) 

 Singel rondom Badhoevedorp 

waarlangs hardloop evenement 

wordt gehouden: de singelloop. 

 Wandel en hardlooproute langs 

singel in west, via veldpost naar 

Schuilhoeve, naar 

Badhoevedorp Oost langs A4 en 

dan via ringvaartdijk terug. 

 Verbinden 

wandel/hardlooproute met 

Nieuwe meer nu nog via 

ringvaartdijk, maar kan dat ook 

achterlangs tussen golfbaan en 

huizen ringvaartdijk ligt een 

vijver en wild stukje natuur.  



Idee: Bootcamp route door speeltuinen 

 Er zijn veel speeltuintjes, maar wel 

versnipperd, geen verbinding 

 Verbind deze door een hardloop/bootcamp  

route door het dorp te maken.  

 In ieder speeltuintje ook bootcamp / fitness 

toestellen 


