
1. Start: kruising Schipholweg/Sloterweg

beleef Badhoevedorp 

na de omlegging de verdichting 

11 interessante plekken

informatie, vragen, discussie - lunch

Oriëntatie: 

links achter het hotel de Veldpost 

rechts zicht op Catharinahoeve
kans: geluidsafscherming/groen
risico: verkeer 

Langs de Schipholweg:

de Groene As (25 m breed) 

(ecoduct over Sloterweg ) 

luchtmeetpunt fijnstof 

ultrafijnstof in Badhoevedorp 

Kruising Schipholweg /Sloterweg:

Schipholweg = provinciale weg 

nog steeds afstemming gaande 

tijdpad afwaardering? 



Kruising Schipholweg/Sloterweg: 

geen linksaffer naar de Sloterweg op de 
Schipholweg komende uit het westen 

wijziging ontsluitingsstructuur grote 
gevolgen voor bewoners 

2. Entree Pa Verkuijllaan 
entree is rommelig
Schuilhoeve 

grondgeluid

Catharinahoeve 
kans:  geluidsafscherming/groen/
wandelroutes
risico:  verkeer 

3. RK Engelbewaarderskerk

“plein voor de kerk”= groene kraal met 
kinderspeelplaats 0-6 jarigen 

gemiste kans particpatie omwonenden 
gemiste kans participatie dorp

gemiste kans geluidsadaptief ontwikkelen  
( o a wintergroen)

Shared Space op het Lint 

inrichting als fietspad, aansluiting op fiets-
routes

ongunstig voor kwetsbare gebruikers - 
school, BSO,gymzaal, Ons Tweede Thuis , 
ouderen&mensen met beperkingen 

heroverweging= noodzakelijk, zie ook motie



4. Burgemeester Amersfoordtschool

aanvraag monumentenstatus

beeldkwaliteitsplan erfgoed oude dorp 

zorgboerderij 

5. Stukje fietspad door de knoop

let onderweg op:
schelpenpaden, bomen, breedte groenstrook, 
JOP, aansluiting Schuilhoeveweg 

fietspad komt uit op regionale fietsroute en 
Oude Haagsewegbrug 

aansluiting Lint op regionale fietsroute 

6. Jan van Gentstraat 

verdichting: transformatie 130 woningen

knelpunten parkeren versus bediening OV 
(niet) 

kans: maatschappelijke functie 

7. Sloterbrug en Nieuwemeerdijk 

Sloterbrug

foto Erik Swierstra



Nieuwemeerdijk 

verkeersveiligheid en leefklimaat voor 
bewoners 

8. Centrum:Lorentzplein en Zeemanlaan

let onderweg op
transformatie Sloterweg
fietsroute Keizersweg 

gemiste kans participatie 

grote lijn input bewoners afgelopen jaren:
variatie, kappen en jaren 30 sfeer woningen

Lorentzplein 

ligging plein gewijzigd 

bouwstijl/beeldkwaliteit: 30 er jaren 
appartementsgebouwen met platte daken  

(zie livestream januari 2022) 

Zeemanlaan 

knip?  

geen bus meer - terwijl plein verlegd is 



9.Basketbalveldje 

85 bomen 

kap in juli 

groencompensatie: kwantiteit en kwaliteit

10. Brug in Park Quatrebras 

langs de nieuwe Rietveldschool 

voorheen het Wandelbos  
hotspot voor bomen? 

aanblik niet-doorgetrokken Keizersweg 

11. Robert Kochstraat 

afwaarderen 30 km en verlegging 

ontsluiting dorp 

bus en vrachtverkeer 

Lunch bij Q beach 


