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Buytenwegh wil bescherming Buytenpark 
De inwoners van de Zoetermeerse woonwijk Buytenpark willen dat de lokale en provinciale  
overheid de natuur in het Buytenpark beter beschermt tegen ingrepen zoals de plannen voor 
de aanleg van een vierde baan van SnowWorld. Dit is duidelijk geworden in een zeer druk 
bezochte informatiebijeenkomst van het Kwaliteitsteam Buytenpark. Deze vond  
dinsdagavond plaats in de ruimte van de buurtvereniging Buytenrode aan de Cesar 
Franckrode in Zoetermeer. 
 
De algemene oproep van de aanwezigen aan het Kwaliteitsteam was alles te doen om de 
besluitvorming over het Buytenpark alsnog in gunstige zin gecorrigeerd te krijgen. Dat zal in 
eerste instantie moeten gebeuren in overleg met lokale bestuurders en ambtenaren. Maar 
mochten alle argumenten geen gehoor krijgen, vinden de bewoners dat een beroep moet 
worden gedaan op de Raad van State. Vele aanwezigen verklaarden dat zij, indien het zover 
komt, bereid zijn aan de procedurekosten bij te dragen.  
 
Omvormen tot stichting 
Om in de toekomst zo effectief mogelijk de belangen van de buurtbewoners en andere 
gebruikers van het Buytenpark te behartigen, steunden de aanwezigen het voorstel van het 
Kwaliteitsteam, zich om te vormen tot een officiële stichting. Nu nog is het Kwaliteitsteam 
een open samenwerkingsverband van gebruikers van de natuur in het Buytenpark. Het team  
bestaat uit bewoners van de Buytenwegh, de Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ), de 
Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN),de IVN vereniging voor natuur en 
milieueducatie en de stichting Bomen Over Leven. 
 
Die stichting moet zich volgens de Buytenwegh’ers niet alleen verzetten tegen een vierde 
baan van SnowWorld maar ook tegen een nieuw volkstuinencomplex. Ook de verplaatsingen 
van sportverenigingen en opoffering van het huidige schapenveldje om uitbreiding van de 
begraafplaats mogelijk te maken roept verzet op. De buurtbewoners onderschreven voorts 
de noodzaak betere afspraken te maken over waar het park wel en niet mag worden gebruikt 
door mountainbikers. De Tourvereniging Zoetermeer 77 pleitte ervoor, daar dan ook de 
mountainbikers zelf bij te betrekken. Het Kwaliteitsteam bespreekt die suggestie in de 
Werkgroep Buytenpark, waarin het team overleg voert met de gemeente Zoetermeer. 
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Noten voor de redactie  
Het Kwaliteitsteam Buytenpark is een open samenwerkingsverband van gebruikers van de 
natuur in het Buytenpark. Het bestaat uit bewoners van de nabijgelegen wijk Buytenwegh, de 
Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ), de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming 
(AVN), de IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie’ en de Stichting Bomen Over 
Leven. Inmiddels hebben zich ook mensen uit andere wijken als belangstellend lid gemeld 
en zijn er contacten met andere organisaties om deel te nemen. Op het weblog 



http://buytenparkzoetermeer.web-log.nl. worden belangstellenden op de hoogte gehouden 
van de ontwikkelingen rond dit natuurpark. 
 
Foto’s:  Impressie bijeenkomst Kwaliteitsteam Buytenpark 16 augustus: (rechtenvrij met 
naamsvermelding Hanneke Hoogvliet) 
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Informatie (niet voor publicatie) 
Informatie: Leon van den Berg, 079-3163631 
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