
Badhoevedorp, 26 juli 2011 
 

Betreft: 
Inspraakreactie van Belangengroep Sloterweg Zuid  
op Ontwerp-Tracébesluit omlegging A9 bij Badhoevedorp 
 

Belangengroep Sloterweg Zuid 
spreekt in namens 23 gezinnen en 
16 bedrijven die gevestigd zijn 
aan de Sloterweg ten zuiden van 
Badhoevedorp. 

 
Geachte heer/mevrouw, 
Wij beseffen dat deze omlegging een sterke verbetering betekent voor de 
leefbaarheid van het centrum van Badhoevedorp en de bereikbaarheid van Schiphol 
en omgeving. 
 
En wij zijn niet geheel ontevreden met dit ontwerp voor omlegging omdat in elk 
geval door het voorgestelde viaduct voor de Sloterweg over de A9, de 
toegankelijkheid van de zuidelijke Sloterweg is gewaarborgd en de schade voor 
wat betreft de bereikbaarheid van omwonenden en aanliggende bedrijven beperkt 
blijft. 
 
Het mag echter wel duidelijk zijn dat deze omlegging een sterke achteruitgang 
betekent voor de leefomgeving van de zuidelijke Sloterweg. 
 
Hieronder onze vier inspraakpunten: 
 
1. 
Wij maken ons met name ernstig zorgen over de toekomstige situatie voor een 
aantal direct omwonenden aan de Sloterweg. Bij de presentatie over de te nemen 
geluidswerende maatregelen werd gesuggereerd dat de wettelijke maatregelen voor 
enkele direct omwonenden mogelijk tekort schieten. 
De rekenmodellen gaan bovendien uit van metingen IN de woningen. Niet in de 
tuinen. Ook bij het te verwachten vervuilingsniveau, fijnstof, ed. bleven er 
nog veel vragen over. 
 
Ons voorstel: Kijk verder dan de “wettelijke” maatregelen. Koppel de geluids- 
en fijnstofproblematiek. Als de geplande maatregelen niet afdoende zijn, zouden 
bijvoorbeeld begroeide geluidsschermen of aanvullende bomenhagen in overweging 
genomen kunnen worden. Het argument dat voor een open landschap gekozen is en 
derhalve boomhagen niet kunnen, vinden wij zo vlak bij Schiphol, een vijf meter 
hoog viaduct en diverse knooppunten van snelwegen een non-argument. 
 
2.  
Er is veel kritiek op het hellingspercentage en de lengte van de opritten van 
bovengenoemd viaduct. 
 
Ons voorstel: Leg de A9 ter plekke van de Sloterweg enigszins verdiept in het 
landschap. Elke meter lager betekent 20% kortere of minder steile opritten. 
De direct omwonenden krijgen geen of minder talud voor hun huis en 
mogelijk heeft zo’n verdieping ook een extra geluidswerende werking. 
 
3. 
Gebruikers van biologische tuin het Sloterland aan de Sloterweg maken zich 
zorgen om de kwaliteit van hun locatie op zo’n 100 meter van de omgelegde A9 
 
Ons voorstel: 
Trek de nu geplande geluidsschermen aan de noordelijke kant van de A9 en ten 
westen van de Sloterweg tot 350 meter door. Ook hier zouden extra groen- of 
boomhagen een geluid- en fijnstofwerende werking kunnen hebben. 
 



4. 
Er zitten enkele scherpe bochten in het nieuwe knooppunt Badhoevedorp en in de 
A9-toeritten Schipholweg/T106 bij Lijnden. 
 
Ons voorstel:  
Plaats in deze bochten motorrijders-vriendelijke vangrails. 
 
Van de belanghebbende overheden hebben wij begrepen dat er een goede kans is op 
meevallers bij de aanbesteding, dus de eventuele extra kosten die onze 
voorstellen met zich meebrengen zouden daaruit bekostigd kunnen worden. 
 
Vriendelijke groet 
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