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Wethouder Michel Bezuijen roept Dorpsraad Badhoevedorp op tot overleg 

Onjuiste berichtgeving over ‘’megaviaduct’’ Badhoevedorp  
 

De Haarlemmermeerse wethouder mobiliteit, Michel Be zuijen,  is ontstemd over de 
publicatie van Witte Weekblad onder de kop ‘Doorgaa nd verkeer moet om het dorp 
heen’. In dit artikel, dat gisteren verscheen op de  website van het blad,  laat (een 
werkgroep van) de Dorpsraad Badhoevedorp zich op on juiste wijze uit over een 
vermeend ‘’megaviaduct’’ waarmee de Sloterweg ‘’str aks’’ de A9 moet kruisen. 
,,Deze uitlatingen zijn niet alleen onjuist, ze ver oorzaken ook onnodige onrust in 
Badhoevedorp’’, aldus wethouder Michel Bezuijen.  
 
Het Witte Weekblad heeft de quotes van de dorpsraad over het viaduct letterlijk 
overgenomen van een artikel op de website van de dorpsraad. De verslaggever heeft 
verzuimd om wederhoor te plegen. ,,Waardoor ik ben gedwongen om via deze 
persverklaring de onjuistheden van de gedane beweringen over het viaduct recht te 
zetten’’, aldus de wethouder.    
 
Van een megaviaduct is geen sprake 
Wethouder Michel Bezuijen betreurt het dat de Dorpsraad Badhoevedorp via de media 
communiceert. ,,Ik doe opnieuw de oproep aan het adres van de dorpsraad om te 
overleggen en op te houden onjuiste berichten de wereld in te sturen.’’ Volgens de 
wethouder wekt de dorpsraad in het artikel de suggestie dat er reeds besluiten zijn 
genomen. ,,Maar de plannen hebben nog geen enkele status. We hebben het hier over 
een studie waarover nog volop wordt overlegd met betrokken partijen. En ook in die 
studie is geen sprake van een ‘’megaviaduct’’. Hoe de Dorpsraad Badhoevedorp hier bij 
komt is mij dan ook een raadsel. In elk geval niet van de gemeente Haarlemmermeer.’’   
Volgens Michel Bezuijen is het bewuste viaduct niet één van drie grote ontsluitingen 
zoals wordt beweerd in de publicaties op de websites van Witte Weekblad en de 
Dorpsraad Badhoevedorp. En dat het viaduct in het belang is van de ontwikkeling van 
Schiphol klopt ook al niet. De  verlegde Schipholweg, die het regionale verkeer opvangt 
en tegelijk voor ontsluiting van de Schipholdriehoek zorgt, is wél in het belang van de 
ontwikkeling van de luchthaven.’’ 
 
Tekening 
Op zijn website heeft de dorpsraad Badhoevedorp aan de onjuiste tekst een tekening 
toegevoegd die volgens Rijkswaterstaat niet correct is. Deze tekening is afkomstig van 
een paneel van Rijkswaterstaat dat tijdens de inspraak in december 2009 is 
gepresenteerd.  De dorpsraad heeft de originele tekening bewerkt door gele pijlen erop 
te plaatsen en er een tekst (in kader)  bij te plaatsen. De tekst is feitelijk onjuist. 
Rijkswaterstaat heeft in het kader van de planstudie omlegging A9 Badhoevedorp 
geen ontwerptekeningen gemaakt met een oprit en afrit/kruising bij de A4 ter hoogte van 
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de P3 parkeerterreinen. De bewerking door de dorpsraad van de originele tekening  en 
de door hen ingevoegde tekst geven een  onjuist beeld. De lezer kan  er uit opmaken 
dat Rijkswaterstaat daar plannen zou hebben . Op www.rijkswaterstaat.nl omlegging A9 
is te zien welke plannen voor de planstudie omlegging A9 uitgewerkt worden door 
Rijkswaterstaat. De planning is dat in het eerste kwartaal 2011 de inspraakprocedure 
start. 
 
Een ontsluiting van de buik van Badhoevedorp 
Volgens wethouder Michel Bezuijen is de onderdoorgang waar de dorpsraad in het 
artikel van Witte Weekblad zich uitlaat een ontsluiting van de buik van Badhoevedorp en 
kan deze dus een rol spelen in de ontsluiting van het dorp zelf.‘’ De onderdoorgang is 
een onderdeel van het onderzoek naar een mogelijke robuuste inpassing van het 
onderliggend wegennet na de omlegging van de A9 zodat het regionale verkeer om 
Badhoevedorp kan én de Schipholweg autoluw wordt’’, aldus de wethouder. Hij voegt 
eraan toe: ,,In het onderzoek wordt ook gekeken naar manieren om te voorkomen dat de 
weg als sluiproute wordt gebruikt want dat is ongewenst.’’ 
 
Kanonskogel in eigen voet 
De wethouder grijpt de onjuiste publicaties die via de Dorpsraad Badhoevedorp in 
omloop zijn gekomen aan om een hernieuwde oproep te doen om in gesprek te blijven 
over de omlegging van de A9 en alle daarmee samenhangende ontwikkelingen in 
Badhoevedorp.  ,,Dit is een gevecht in de media en daarmee zijn de belangen van 
Badhoevedorp niet gediend. De juiste plek voor dat gesprek is aan de tafel van de 
klankbordgroep. Ik heb al gezegd – en ik herhaal dat nog maar een keer – dat ik het zeer 
betreur dat de dorpsraad uit de klankbordgroep is gestapt. Het zou voor de dorpsraad 
zelf én voor Badhoevedorp als geheel beter zijn als de leden van de klankbordgroep hun 
zorgen, bedenkingen en gevoelens met elkaar aan die tafel delen. Als ieder voor zich de 
publiciteit zoekt en onjuiste verhalen op het dorp afstuurt, ontstaan onrust en chaos. Die 
kunnen de omlegging van de A9 als geheel in gevaar brengen. Dat zou toch een 
kanonskogel in eigen voet zijn.’’ 
De wethouder nodigt de dorpsraad uit voor een gesprek. 
 

  
 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Wim Koevoet; bestuursvoorlichter Haarlemmermeer; 023-5676244/06-20959258; 

wim.koevoet@haarlemmermeer.nl of 

Marjan Nijssen; persvoorlichter Rijkswaterstaat; 023-5301430.  

  

 


