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Persbericht 

 

INLOOPOCHTEND BUYTENPARK: 12 DECEMBER 
De Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark houdt op zaterdag 12 december van 10:00 
tot 12:00 uur een inloopochtend in het gebouw van Buurtvereniging Buytenrode, 
Cesar Franckrode 60. Iedereen is welkom die wat op te merken, te vragen of te 
wensen heeft wat betreft het Buytenpark en directe omgeving. De stichting 
organiseert de ochtend onder het motto: “Zeg het ons en wij gaan ermee verder!” 
 
Mountainbikers 
Dat kan de stichting, doordat ze partner is in het gemeentelijk overleg over verbeter-
plannen. Zo staat op dit moment een vernieuwing van het mountainbiketraject hoog 
op de lijst van het zogeheten Uitvoeringsprogramma Buytenpark. Op de inloop-
ochtend is een afvaardiging van de mountainbikers aanwezig om daarover uitleg te 
geven. Bovendien weten ze alles over de mountainbikeregels in het park, dus wat 
wel of niet mag. 
 
SnowWorld 
De mensen van het Kwaliteitsteam zelf zullen de laatste stand van zaken toelichten 
van de procedures om de uitbreidingsplannen van SnowWorld tegen te houden. 
Zoals bekend steunt de gemeente het plan van SnowWorld om de derde baan tot 
ruim 300 m te verlengen en tot 70m te verhogen. Zie de door de gemeente hiervoor 
onlangs verspreide beeldimpressie. Naar het oordeel van het Kwaliteitsteam zal dit 
ten koste gaan van de natuur in het park. Omdat bovendien volgens het team vele 
incorrecte procedures zijn gevolgd bij de planvorming heeft de stichting een beroep 
gedaan op de Raad van State om een veto uit te spreken. 
 
Weidevogelgebied 
Een ander onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Buytenpark is het plan om het 
weidevogelgebied aan de uiterste westrand van het park verder te ontwikkelen en 
zoals dat heet te ‘vernatten’. Ook wie daarover vragen heeft kan zich melden bij de 
mensen van het Kwaliteitsteam. 
 
Paden en wegen 
De inloopochtend is ook bedoeld om vragen en klachten op te vangen over het 
gebruik van de wegen en paden naar en in het Buytenpark. 
 
Kortom: wie wat te zeggen wil hebben over het Buytenpark, te wensen, te vragen, 
wie daar of in de buurt iets wil veranderen, iets toevoegen of juist tegenhouden kan 
terecht op onze inloopochtend op zaterdag 12 december. Nu alvast aanmelden of 
reageren kan via buytenpark@bergit.nl  
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Noten voor de redactie (niet voor publicatie) 

 
Informatie: Leon van den Berg, 079-3163631/06-20139845 of mail naar buytenpark@bergit.nl. 
 
De stichting Kwaliteitsteam Buytenpark bestaat uit bewoners van de nabijgelegen wijk Buytenwegh, 
de Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ), de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN) en 
het IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Zoetermeer.  
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Onderschrift: Onmiddellijk duidelijk waarom de verlengde derde baan er nooit moet komen 
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