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Meer informatie
Haarlemmermeergemeente.nl/Badhoevedorp
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Facebook.com/Badhoevedorpinontwikkeling
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Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de Gebiedsontwikkeling
Badhoevedorp kan via de website.
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Het Projectteam is te bereiken via 0900 1852 of
Badhoevedorp@haarlemmermeer.nl
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Deze planning kan nog wijzigen. Kijk voor de laatste versie op onze website
haarlemmermeergemeente.nl/badhoevedorp/werkzaamheden
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Dit is een uitgave van de gemeente Haarlemmermeer. Aan de inhoud van deze
flyer kunnen geen rechten worden ontleend. Badhoevedorp is in ontwikkeling, de
getoonde beelden, kaarten en genoemde data kunnen nog wijzigen.
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Badhoevedorp
in ontwikkeling
Informatie over de projecten van de
gebiedsontwikkeling Badhoevedorp

Eén dorp
met een hart
De komende jaren wordt er flink
gewerkt aan Badhoevedorp.
Er is plaats voor nieuwe
woningen, nieuwe sportvelden,
nieuwe parken én nieuw groen.
Het Lint, de nieuwe wandel- en
fietsroute, neemt de plaats in van
de oude A9. Badhoevedorp wordt
weer één dorp. We werken ook
aan een nieuw centrum. Zo krijgt
het dorp een echt hart.
In deze folder staat een
overzicht van de projecten
van de gebiedsontwikkeling
Badhoevedorp. Er is ook
een animatie: Tinyurl.com/
badhoevedorpanimatie

8. Schuilhoeve

2. Groene Singel

Tussen Lijndenhof en Quatrebras
maken we vanaf eind 2019 een groene
singel. Goed voor de natuur en dieren,
maar ook heerlijk om te wandelen. De
Groene Singel sluit aan op het Lint en
het park.

Waar nu nog onder andere
sportvelden zijn komt Schuilhoeve,
een nieuwe woonwijk aan de oostzijde
van Badhoevedorp. Hier komen 500
tot 700 woningen. Een deel van de
Groenezoom wordt onderdeel van
het Lint.

Dorpshuis
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3. Quatrebras

In Quatrebras wordt gebouwd aan
het eerste deel van de ongeveer
550 woningen. De groene en ruim
opgezette wijk ligt vlakbij het park, de
kinderboerderij, sportverenigingen,
het zwembad, scholen en het
centrum. Meer informatie op: www.
QuatrebrasBadhoevedorp.nl.
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9. Sportpark de Veldpost

Verschillende sportverenigingen
krijgen in Sportpark de Veldpost
nieuwe gebouwen en velden.
Atletiekvereniging Badhoevedorp
heeft hier al een nieuw terrein. Het is
de bedoeling dat over enkele jaren
ook de sportverenigingen R.K.S.V.
Pancratius en S.C. Badhoevedorp naar
De Veldpost verhuizen.
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A9

1. Lijndenhof

Lijndenhof wordt een plek voor
duurzame stadslogistiek met een
campus. De campus is bedoeld voor
vernieuwende bedrijven die kennis met
elkaar delen. De eerste kavels worden
in 2020 uitgegeven.

4. Park en voorzieningen

De omgeving van het dorpshuis
is opnieuw ingericht met een
park, het Franse plein, Sporting
Badhoevedorp en nieuwe weides bij
de kinderboerderij. De Rietveldschool
krijgt naast het bestaande gebouw
ook nieuwbouw. Het parkeerterrein
wordt in 2020 opnieuw ingericht.

5. Het Lint

Het Lint is een nieuwe wandel- en
fietsroute op de plek van de oude A9.
Het ongeveer vier kilometer lange
Lint loopt van west naar oost door
heel Badhoevedorp. Waar eerst auto’s
reden is straks ruimte voor allerlei
activiteiten zoals: wandelen, fietsen,
skaten, spelen en honden uitlaten.

6. Tijdelijk gebruik oude A9

In juli 2019 is de grond van de oude
A9 overgedragen aan de gemeente.
De gemeente maakt nu tijdelijk
gebruik van deze ruimte voor én door
initiatiefnemers uit Badhoevedorp
mogelijk. Er zijn al moestuinen,
een voetbalveld, Q-beach en een
hondenlosloopgebied.

7. Centrum

Doordat de A9 is verdwenen uit het
dorp, is er ruimte voor een modern
centrum met winkels, woningen en
een gezellig dorpsplein met terrasjes.
Het doel is een klein dorpscentrum te
maken dat klaar is voor de toekomst.
Op www.JouwBadhoevedorp.nl kun je
meedenken over het nieuwe centrum.

10. Park de Veldpost

Ten zuiden van de Schipholweg en
rondom de nieuwe sportvelden van
de Veldpost maken we een nieuw park
met heuvels: Park de Veldpost. Ook
komt hier de Groene AS, dit groene
gebied verbindt grote en kleine
natuurgebieden tussen Amstelland en
Spaarnwoude met elkaar.

