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Scholieren bevrijden vrachtauto

BADHOEVEDORP - Een groepje leerlingen van het Kaj Munkcollege stapt achterin een
vrachtwagen die zich klem gereden heeft onder het viaduct van de A9 op de Sloterweg. Door
het extra gewicht zakt de wagen net voldoende om los te komen en onder het viaduct uit te
rijden.
De reddende engelen waren maandagmiddag in Badhoevedorp voor het schoolproject over
verstening van de steden. Terwijl zij zich vanuit de Boodschapshuttle verbaasden over die
snelweg die dwars door het dorp loopt, waren ze meteen getuige van een van de grootste
nadelen van dit viaduct: de geringe hoogte. Lees ook het artikel 'Leerlingen Kaj Munk
verkennen Badhoevedorp voor project' op de volgende pagina. (Foto: Renée Heijmans)

http://boodschapshuttle.nl

Leerlingen Kaj Munk verkennen Badhoevedorp
voor project

De leerlingen hebben met eigen ogen de snelweg in het dorp kunnen zien. (Foto: Renée
Heijmans)
BADHOEVEDORP - In het kader van een schoolproject over de klimaatbestendige stad
'Stop de verstening' verkenden tien leerlingen van het Kaj Munk Technasium in Hoofddorp
afgelopen maandag Badhoevedorp.
De Boodschapshuttle had ze opgehaald uit Hoofddorp en ze werden opgewacht door
mensen van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp (VDB) die ze een toer gaven door het
dorp en langs de huidige A9. De 13-jarige Jackie wilde graag aan het Badhoevedorpse
project deelnemen: 'Ik heb al een idee voor een soort duurzaam speelkasteel. Ik heb nu
gezien dat Badhoevedorp heel erg groen is, dus we moeten zeker ook iets doen met groen
en planten.' Ook Ryan (12) was onder de indruk van het groene dorp: 'Ik denk meteen aan
een park met kindvriendelijke speelplaatsen.'
Van 18 april tot en met 20 juni onderzoeken deze leerlingen in opdracht van de VDB wat
voor ideeën inwoners hebben voor de invulling van de brede strook die straks achterblijft als
de A9 uit het dorp is verdwenen. De VDB wil op die plek graag een groen landschap met
ruimte voor het ontwikkelen van duurzame en gezonde initiatieven en experimenten om
Badhoevedorp toekomstbestendig te maken. Van schooltuintjes tot bijenhotel en van
voedselbos tot hondenuitlaatplek, van wandelroutes tot bomenstalling. Maar ook valt te
denken aan een bloemenkwekerij of een broedplaats en experimentele kweekvijver voor de
green jungle of andere planten, struiken en bomen die voor een stiller of schoner milieu
zorgen. Spelen, vissen, varen of wellicht een skate-, ijs- of rolschaatsbaan, iedereen moet
aan zijn trekken komen. Door deze tijdelijke strook zo in te richten ontstaat er een
pauzelandschap, een plek waar alle inwoners terecht kunnen voor inspiratie, in- en
ontspanning, rust en ontmoeting met ruimte voor natuur, recreatie, educatie en creatie. De
VDB heeft dit plan ingediend voor 'het Groenste idee van de Haarlemmermeer.'
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