rrijdag 2l januari 2011

Vrees v00r verdwijnen natuur Buytenpark zonder compensatie
ZOËTERMËËft

ners van de nabijgelegen wijk Buytenwegh, de Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ), de Algemene Ver-

Buy' Kwaliteitsteam
gemeente

tenpark vindt dat de
Zoetermeer ondanks toezeggingen
een forse inbreuk maakt op de natuur van het park en daar niets
voor laat terugkeren.,,De toekomstige vierde baan van Snowworld
moet er komen, wat het ook kost,"
vreest woordvoerder Baymond
Timmermans.

eniging voor Natuurbescherming

'

(AVIO, de IVN Vereniging voor Natuur- en milieueducatie en de Stich-

ting Bomen Over Leven.

Kwaliteitsteam Buytenpark is een

Met de komst van de vierde baan
van Snowworld, waar de gemeenteraad al eerder groen licht voor ga{
weest Timmermans dat de nodige

open samen\Merkingsverband van
gebruikers van de natuur in het
Buytenpark. Het bestaat uit bewo-

terugkomt. ,,Nergens in de stukken
is iets terug te vinden over de be-

Stop paíí

nlle n in park'

Het heeft af en toe
wel wat weg van een slagveld. het
deel van het Buytenpark waar de
Zoetermeerse Anja Jolman aan

Ze ziet daarom het liefst dat de
activiteit verboden wordt. ,,Het economisch belang voor Zoetermeer is
er in ieder geval niet. Als ze klaar

Niet dat er

zijn, willen ze vooral snel naar huis.
Ik krijg niet de indruk dat ze met
z'n allen nog de stad in gaan."

ZOETERIHEER:

echJ gevqghten wordt,
maar vlakbij haar huiï
huiË U$
Ugt het Zoe-

termeerse paintballveld. Met name
zaterdag en zondag komen er veel

I

mannen naar het Buytenpark om
deze sport te beoefenen.

Het resulteert in ieder geval naast
een hoop herrie in een heleboei al
dan niet uit elkaar gespatte verfballetjes op de straten en in het park.
,,En spelende kinderen lopen de

verf naar binnen," vertelt Jolman.
,,Als ik de mensen hoor die bezig
zijn, merk ik vaak dat ze uit het buitenland komen. Kennelijk mag het

'

natuur verdwijnt en er niets vooi

daar niet en dan waag

\Maarom hier wel?"

ik me

af:

Maar er zlthaar meer dwars. De
paintballgevechten hebben momenteel plaats op een afstand van 600
meter van haar woning en die van
haar naaste buren. In de plannen
die de gemeente Zoetermeer heef[
met de recreatie in het par\ mag er
op 400 meter van haar huis gerecreëerd worden. De herrie komt dus
200 meter dichterbij.
Daar voelt Jolman niets voor. Ze
waagt daarom aan de ge_meente om

het paintballen in het park te verbieden. ,,Het hoort hier gewoon niet
thuis."

beschermde status van het Buytenpark. Ook lezen we niets over de inspanningsverplichting om het natuurlijke karakter en de daarmee
gepaard gaande beleving te vergroten. We missen ook het natuurcompensatie-rapport en een nieuw pa-

het Kwaliteitsteam Bqtenpark wei
nig waarde hecht aan de conclusie
van de door Snowworld betaalde
rapporten. ,,Daarin staat dat er van
een vierde baan 'geen significante
nadelige effecten zijn te verwachten
voor de flora en fauna, geen onaan'
vaardbare gevolgen voor de natuur'

denplanj' stelt Timmermans.

waarden en biodiversiteit'.

sluiWorming van de raad over de

Hij sprak woensdagavond ook in
voor de raadscommissie ruimte, die
het plan voor het Buytenpark be-

handelde. Timmermans wees de
raadsleden er nog maar eens op dat

'

Timmermans weest ook grote
overlast van extra parkeerplaatsen
langs de Buytenparklaan maar ool
onder de nieuwe vierde baan.
(Peter van de Stadt,

