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Openbare Dorpsraadbijeenkomst Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp
donderdag 24 november 2016
Dorpshuis

Zo’n 60 belangstellenden waren op deze bijeenkomst aanwezig. Het thema van deze
avond stond in het teken van de vraag:
“Groencompensatie: welk groen komt terug?”
Na het welkomstwoord gaf Anne Marie Kamevaar, de voorzitter van de Vereniging
Dorpsraad, uitleg over het programma van deze avond en de inhoudelijke zaken die
nu spelen.
Daarna was het woord aan de gastsprekers: vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat
en de gemeente Haarlemmermeer.
Ayan Pherai van de gemeente gaf informatie over de stand van zaken over
Gebiedsontwikkeling. Een van de zaken die nu gaan spelen is dat een periode van
bouwen aanbreekt wat ook een lange periode van overlast gaat geven want er zal
ook gesloopt worden.
Babette Peperkamp van de gemeente gaf een presentatie over het vraagstuk hoe
het nu met de groencompensatie zal gaan na de omlegging van de A9. De
presentatie is bij de gemeente opgevraagd. Zodra we dit document ontvangen,
plaatsen we dit op de website.
De gemeente meldt nog aan het begin te staan van het onderwerp compensatie
groen, men gaat hierover overleggen met de bewoners van Badhoevedorp.
Donald Nagel van Rijkswaterstaat vertelde dat 25,5 ha groen terug zal komen, 15,5
ha hiervan zal binnen de tracégrenzen liggen en 10 ha daar buiten. Voor 5 ha is men
op zoek naar een compensatieplek die zo dicht mogelijk op een goede locatie bij het
dorp zal zijn; hierbij werd het Gijzenbergterrein genoemd.
In Badhoevedorp zal een afname komen van buurtgroen, wijkgroen en park. Dit zal
gedeeltelijk buiten het dorp gecompenseerd gaan worden.
Gevraagd werd welke gebieden straks wel en welke gebieden niet toegankelijk zullen
zijn voor het publiek? In het voorlopige plan is nu vastgesteld dat de Zuidzijde
Schipholweg een toegankelijk gebied gaat worden. Het onderwerp eventueel
afwaarderen van de Schipholweg van 80 km naar 50 km is nog steeds bij de
gemeente onder de aandacht.

Er komt een fietspad tussen de A4 en A9: groen en toegankelijk.
Het groenstructuurplan ligt ook ter inzage in het Service Centrum.
Beheerder Ramon Boerlijst gaf aan dat een team nu een plan aan het opzetten is
hoe het bestaand gebied steeds toegankelijk en bereikbaar zal blijven voor de
inwoners. Het gebiedsteam wil samen met de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp
vorm geven aan de ontwikkelingen van het groen.
Na de pauze was nog de gelegenheid om met de belangstellenden van gedachten te
wisselen over het onderwerp van deze avond.
De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp besprak de wens van de Stelling van
Badhoevedorp: een monumentale groene buffer in en rond Fort Vijfhuizen tot het
voormalig Fort Schiphol. Een begrenzing van (ultra)fijnstof en grondgeluid. Ook dan
de kop van de Aalsmeerbaan vergroenen. Het blijkt dat de onderzoeken naar
grondgeluid niet goed zijn gedaan. Er is geen onderzoek gedaan naar slaaphinder.
Wat goed hiervoor zou helpen zijn naaldbomen die het geluid dempen.
Ook werd gesproken over de Omgevingswet die er aan gaat komen. De wens van de
Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp is dat een omgevingsvisie vanuit de bewoners
gemaakt gaat worden.
Wat nu steeds duidelijker wordt is dat versnipperd groen niet werkt en dat nu het
stadium is bereikt waarmee aan de slag moet worden gegaan met groen wat wel
werkt voor alle inwoners voor nu en in de toekomst!
De volgende openbare dorpsraadbijeenkomst is gepland op:
woensdag 25 januari 20.00 uur in het Dorpshuis

