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Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

VOORAF 

Nooit eerder is het leven in ons Buytenpark zo verstoord geweest als in dit 

verslagjaar, 2020. Het jaar stond namelijk volledig in het teken van de codenaam 

COVID-19, kortom het coronavirus. Het eerste jaar in de geschiedenis van de 

Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark dat we geen jaarbijeenkomst hebben gehouden. 

Wel voorbereid maar te elfder ure noodgedwongen afgelast. 

Maar elk nadeel heb z’n voordeel, om het maar eens Cruijffiaans te zeggen. Want die 

verstoring gold alleen het menselijk leven. Alle andere vormen van leven, de dieren 

en planten, de bomen en de heesters, hebben het in 2020 prima gehad in het 

Buytenpark. Dit mede doordat het bezoek aan groengebieden als het Buytenpark 

van overheidswege zelfs is afgeremd vanwege het coronavirus. Zo is in het 

Buytenpark het aantal parkeerplekken tijdelijk verkleind. Ook zijn er in 2020 geen 

mountainbikewedstrijden gehouden. 

Maar er waren ook in het afgelopen jaar weer momenten dat het voor ons even nodig 

was om een waarschuwende vinger op te steken. Vooral als het ging om Natuur-

bedreigende ontwikkelingen.  

Over hoe, wat, waar en waarom verwijs ik u graag naar de verdere inhoud in dit 

jaarverslag, dat we traditiegetrouw altijd simpel jaarbericht noemen. 

 

 

Namens het bestuur, 

Leon van den Berg (voorzitter) 

15 juli 2021. 

JAARBERICHT 

2020 
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OP DE BRES VOOR RUST IN NATUUR 

 
 

In het jaar 2020 is ook de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark gedwongen geweest 

als gevolg van het coronavirus de contacten te beperken. Maar niet in woord en 

geschrift.  

Bij die uitingen zijn we vooral op de bres gaan staan voor wat je zou kunnen noemen 

het verdedigen en zo mogelijk verbeteren van de in het Buytenpark heersende 

natuurlijke rust, de rust in het 40 hectare Natuur-bestemde deel van het park. En dan 

hebben we het op grond van het geldende bestemmingsplan over het hele gebied 

ten westen van SnowWorld, aan de uiterste westkant begrensd door de 

Tuinvereniging Seghwaert, het Gruttolandje en de Meerpolder. Een gebied waarin op 

grond van de bestemmingsplanregels maar beperkt menselijk verkeer is toegestaan. 

Zo mogen er alleen in het zuidelijk part van dit gebied mountainbikeparcoursen 

uitgezet, in het noordelijke geheel niet. En zijn alle fietspaden in het park verboden 

voor gemotoriseerd verkeer. 

Soms was het ook in het afgelopen coronajaar helaas nodig de verantwoordelijke 

bestuurders en ook onze partners in het Overlegplatform Buytenpark eraan te 

herinneren dat in dit groene buitengebied van Zoetermeer vooral rust is geboden. 

De overtuiging dat dit van groot belang is heeft inmiddels een steeds breder 

draagvlak. Zo heeft op 17 februari 2020 de gemeenteraad van Zoetermeer een 

nieuwe editie van het Programma Duurzaam en Groen Zoetermeer vastgesteld, 

waarin onder meer een extra bescherming is ingebouwd voor het groen en de natuur 

van het Buytenpark. En niet alleen in het Buytenpark. Letterlijk staat in het besluit: 

“We willen in 2040 een groenblauwe structuur in en om de stad hebben, die (…) leidt 

tot verhoging van de biodiversiteit (…)”. 
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Duidelijk is dat het Buytenpark - net als met de klok mee het Balijbos, het 

Westerpark, de Nieuwe Driemanspolder, de Meerpolder, het Noord Aagebied, 

Bentwoud en het Van Tuyllpark - hoort tot die groenblauwe structuur rondom de stad. 

Voor twee buurgebieden van het Buytenpark, te weten de Nieuwe Driemanspolder 

en de Meerpolder, is het bovendien de bedoeling daar “natuurlijke gebieden te 

creëren voor onder andere weidevogels”. 

Kritiek op plan Fietsklim 

Zo hebben we ons enige malen kritisch uitgelaten over het plan om te voorzien in 

een ‘fietsklim’ rondom 

SnowWorld, een nieuw 

aan te leggen klimmend 

fietspad. En om 

daarover geen 

misverstand te laten 

bestaan hebben we het 

college van B&W tegen 

het eind van het jaar, in 

een officiële brief (de 

datum 16 november 

2020) nog eens kritisch 

aangesproken op de 

door het college - zij het voorwaardelijke - ondersteuning van dit idee. Die kritiek 

geldt vooral het gegeven dat het college aan de Stichting Fietsklim heeft laten weten 

positief te staan ten opzichte van dit idee.  

 

Daar hebben B&W dan weliswaar aan toegevoegd “dat bij verdere ontwikkeling de 

natuurwaarden in het Natuurkerngebied niet mogen worden aangetast en bij 

voorkeur versterkt”. Wij willen wel eens weten of dit eigenlijk betekent dat zoals het 

idee er nu ligt, sprake is van strijdigheid met de geldende regels voor het Buytenpark 

en dus niet kan uitgevoerd. Het plan voorziet immers deels in bouw binnen de 

natuurkern van het Buytenpark, waar dat volgens het geldende bestemmingsplan 

verboden is.  

 

In onze brief vragen we ook wat het college vindt van de opmerkingen die we eerder 

hebben gemaakt in onze contacten met de Stichting Fietsklim: 

- SnowWorld zou bereid moeten zijn de eigen bebouwing voor nu en altijd te 

beperken; 

- SnowWorld moet worden voorzien van een natuurlijke aankleding;  

- er mag op geen enkele wijze sprake zijn van beeldverstoring; 

- eventueel is wel te denken aan gebruik van het parkeerterrein van SnowWorld 

als bouwterrein, waar in de plaats daarvan dan een garage zou moeten 

voorzien in de noodzakelijke parkeerruimte. 
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We hebben in 2020 van het college geen reactie zwart op wit gehad, maar wel een 

e-mail van het bureau van eerstverantwoordelijke wethouder Jakobien Groeneveld 

(Groen; Buytenpark) met de mededeling: “Het is een initiatief dat niet actief door de 

gemeente wordt opgepakt, maar er is ambtelijk en bestuurlijk wel bereidheid tot 

meedenken. Gelukkig zijn jullie ook al vroeg in het traject betrokken en dat wil 

Jakobien ook graag zo houden. In de komende tijd zal de gemeente 

randvoorwaarden meegeven aan de initiatiefnemers en op basis daarvan zal men 

een keuze moeten maken om al dan niet aan een businesscase te beginnen. In de 

randvoorwaarden zal de status van het natuurkerngebied uiteraard een belangrijke 

rol spelen. Jullie betrokkenheid is daarbij ook gewenst”. 

REGELS EN AFSPRAKEN 

Voor een goed begrip: we zijn bereid met alles en iedereen te overleggen over 

ideeën die het Buytenpark betreffen. En zeker als die onder meer vergaande 

verbeteringen zouden kunnen behelzen van de directe omgeving van SnowWorld, en 

niet ten koste gaan van kwaliteit en kwantiteit van het nabije natuurgebied. Dat zijn 

voor ons harde uitgangspunten die gelukkig eerder ook zijn vastgelegd in officiële 

regels en denkbeelden van het Bestemmingsplan Buytenpark en het eveneens door 

de gemeenteraad van Zoetermeer vastgestelde beleidsplan Visie Buytenpark.  

 

Alles wat daarmee strijdig is, kan niet op onze instemming rekenen. En dus hebben 

we - al in 2018 trouwens – weliswaar gesproken met vertegenwoordigers van de 

Stichting Fietsklim Zoetermeer, onder aanvoering van de Haagse sociaal geograaf 

en planoloog Arjen Koene. Maar we hebben daarbij meteen - en ook later op schrift 

laten weten: 

- voor de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark geldt voor dit hele gebied, en met 

name de Natuurbestemde delen ervan, ons statutair vastgelegde en zeer 

basale uitgangspunt dat alle ontwikkelingen daar in het belang moeten zijn 

van “de ruimtelijke, landschappelijke en ecologische kwaliteiten die bepalend 

zijn voor de identiteit van het Buytenpark”. Daarbij gaat het ons in het 

bijzonder om “het behoud en het verbeteren van de natuur (flora en fauna), de 

biodiversiteit, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, de bodem, het 

water en het geluidsniveau, alsmede de gezondheid van mensen”. 

 

- Als er ook maar sprake zou kunnen zijn van aantasting of beperking van de 

Natuurbestemde delen van het Buytenpark, moet daar hier of nabij 

compensatie worden gevonden, zoals dat eerder door het gemeentebestuur is 

vastgelegd. 

 

- Waar het de ontwikkeling van de omgeving van SnowWorld betreft - direct 

grenzend aan de Natuurbestemde delen van het Buytenpark – hebben we 

altijd het standpunt uitgedragen, en in 2017 nog eens afzonderlijk aan de 

gemeenteraad herhaald, dat we onderzoek willen of en hoe het SnowWorld-
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complex uit het hinderlijke zicht te halen is door het kunstzinnig of natuurlijk in 

te passen. En dat standpunt hebben we anno nu nog onverkort.  

 

- Natuurliefhebbers ergeren zich in toenemende mate aan de zichtbepalende 

verstoring van het parkbeeld: een dominante, grijze transportbuis op palen, 

direct aan de rand van een tamelijk uniek natuurgebied en recht tegenover de 

middeleeuwse Meerpolder. In het verleden is meermalen door de 

gemeenteraad uitgesproken dat de derde baan van 

SnowWorld aan het zicht zou moeten worden 

onttrokken door groen. Nota bene als randvoorwaarde 

vastgelegd in een raadsbesluit over uitbreiding van 

SnowWorld op 14 december 2009. Dit is in de praktijk 

evenwel nooit gerealiseerd. Maar wij hebben die wens 

nog steeds. 

 

- We hechten zeer aan de op de kaart van het 

Bestemmingsplan Verlenging derde baan SnowWorld 

(datum 14 september 2015) strikt vastgelegde grenzen 

van het maximale bouwvlak/het natuurgebied in het Buytenpark, ter wijziging 

van het eerder vastgestelde Bestemmingsplan Buytenpark. Beide mede 

gestoeld op de gemeentelijke Visie Buytenpark. 
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- Zoals we ook hechten aan de daarbij horende bestemmingsregel Natuur (= op 

de kaart mosgroen) die inhoudt dat het aangegeven gebied in de eerste plaats 

is bedoeld voor behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden, 

ecologische waarden en landschappelijke waarden. En dat in het aldus 

vastgelegde gebied – dus buiten SnowWorld -uitsluitend extensieve recreatie 

is toegestaan. 

 

- Dat daar volgens de geldende bestemmingsplannen de bouwhoogte van 

overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 3 

meter. En dit dus zou moeten inhouden dat bij ontwikkeling van een fietsklim 

om te beginnen SnowWorld bereid zou moeten zijn de huidige bebouwing te 

beperken.  

 

- We zijn in overleg met de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 

‘s-Gravenhage en omstreken (AVN) - waarmee we bestuurlijke banden 

hebben – over een plan ter versterking van de natuur en biodiversiteit in het 

Buytenpark en we willen dat 

daarmee met welk nieuw 

ander plan dan ook rekening 

wordt gehouden. 

 

 

PLAN VERGERS 

Kortom: een idee als een fietsklim 

wordt wat ons betreft hooguit 

bespreekbaar als tegelijkertijd de 

door ons voorgestelde natuurlijke 

aankleding van SnowWorld 

dichterbij komt en het project kan 

worden gerealiseerd buiten de 

natuur, dus bijvoorbeeld op het 

parkeerterrein van SnowWorld, 

waar dan apart in een 

parkeergarage zou moeten worden 

voorzien. 

In dit kader hebben we het oude 

plan aangereikt van het - toenmalig – gemeenteraadslid ir. Peter Vergers (D66) met 

de titel ‘Sfeerbeleving skihal Zoetermeer’. Kernpunten in dit plan zijn: de skihal 

onderdeel maken van het landschap, onder meer door eromheen hoge bomen te 

laten groeien tot ongeveer 40 meter.  
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Succes met verzet tegen standplaats patatwagen in natuur  

Succes hebben we 

geboekt met ons 

verzet tegen de 

vergunning voor de 

standplaats van een 

patatwagen in de 

noordwesthoek van 

de natuurkern van het 

Buytenpark, naast 

een picknickplaats 

voor wandelaars en 

fietsers. De wagen 

stond daar in de 

zomer van 2020 plots 

- zonder enige vooraankondiging, laat staan overleg - op basis van een toen nog niet 

verstrekte vergunning in het kader van het coronabeleid. Bovendien was het 

ongeveer dezelfde plek die was voorzien voor een ijs- en frisdrankkar in het ontwerp- 

bestemmingsplan voor de reservering van dit soort standplaatsen in Zoetermeer. 

Samen met een 

officiële zienswijze 

tegen dit 

bestemmingsplan - 

naar later bleek 

waren we daarmee 

de enigen - hebben 

we een 

bezwaarschrift tegen 

de tijdelijke 

vergunning 

ingediend. En beide 

zijn door de 

gemeente 

gehonoreerd - 

overigens na een 

goed verlopende samenspraak met de gemeenteambtenaren die over dit beleid 

gaan. Zij bleken alle begrip te hebben voor onze bezwaren.  

De vergunning werd ingetrokken. In plaats daarvan is in het gemeentelijke 

standplaatsenproject ruimte gemaakt in een hoek aan de westkant van de 

parkeerplaatsen langs de Buytenparklaan. Die parkeerstrook ligt feitelijk gewoon aan 

de openbare weg, tussen Ayers Rock en SnowWorld.  
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Klacht bij Ombudsman leidt tot betere relatie met gemeente 

De afhandeling van de veelomvattende klacht die wij in september 2019 hebben 

ingediend bij de Nationale Ombudsman gaat mogelijk leiden tot een verbeterde 

relatie tussen ons en de gemeentelijke afdeling Veiligheid, Vergunningen en 

Handhaving (VVH). Zoals eerder gemeld heeft de Nationale Ombudsman deze zaak 

in eerste aanleg terugverwezen naar de gemeentelijke klachtcommissie van 

Zoetermeer. Onder leiding van die klachtcommissie is intussen overleg op gang 

gekomen met de afdeling VVH. Te verwachten is dat dit gaat leiden tot nieuwe, 

werkbare afspraken. Wordt dus spoedig vervolgd.  

 

Bescherming westrand Buytenpark op de tekentafel 

 

Ook hebben we gehoor gevonden voor ons verzoek maatregelen te treffen ter 

afscherming van de uiterste westrand van het Natuurbestemde deel van het 

Buytenpark en in het bijzonder het Gruttolandje en omgeving. Daar en ook rondom 

het terrein van de Tuinvereniging Seghwaert zijn informele paadjes ontstaan waar 

geregeld mensen lopen, onder meer om honden uit te laten. Van de bij deze natuur 

betrokken ambtenaren hebben we vernomen, dat er afschermende maatregelen op 

de tekentafel liggen.  
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Buytenpark zo goed als vuurwerkvrij bij jaarwisseling 

Het gemeentebestuur heeft na een enquête op internet besloten het Buytenpark 

tijdens de jaarwisseling 2020/2021 vuurwerkvrij te verklaren. Althans zo goed als. 

Want in de praktijk was de uitvoering van dit besluit tamelijk mager en de 

communicatie erover onduidelijk.  

Zo is rondom de 100 hectare Buytenpark te elfder ure bij 

maar ongeveer de helft van alle circa 15 paden en wegen 

die toegang geven tot het park een klein bordje geplaatst.  

We hebben het college intussen in overweging gegeven, 

in de toekomst niet steeds opnieuw via internet een 

peiling te doen. “Waarschijnlijk is het gelet op de 

ervaringen van de afgelopen twee jaar gerechtvaardigd te 

streven naar een algemene beleidslijn. Als die al niet 

wordt om in heel Zoetermeer het afsteken van vuurwerk 

tijdens de jaarwisseling aan banden te leggen, dan toch in 

bijvoorbeeld de groene schil rond tweederde Zoetermeer - met de klok mee Balijbos> 

Westerpark> Nieuwe Driemanspolder > Buytenpark> Meerpolder> Noord Aa> 

Bentwoud> Van Tuyllpark”, aldus onze brief. 

Het voorstel van enkele gemeenteraadsleden om nu alvast een algeheel 

vuurwerkverbod voor Zoetermeer af te kondigen is gestrand.  In de digitale 

raadsvergadering van maandag 18 mei 2020 is een motie met die strekking namelijk 

met 30 tegen 9 stemmen verworpen. Een aparte motie over het bestrijden van 

specifiek illegaal vuurwerk kreeg evenmin voldoende steun: 25 stemmen tegen, 13 

stemmen voor. Intussen geldt wel, net als in de rest van het land, al een verbod op 

knalvuurwerk. 
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MEERWAARDE OVERLEGPLATFORM BUYTENPARK 

Het op ons initiatief tot stand gebrachte Overlegplatform Buytenpark van alle 

belangrijke gebruikers van het Buytenpark telt sinds dit verslagjaar 25 

gesprekspartners. In de praktijk is gebleken dat de mogelijkheid via dit platform 

elkaar te bereiken en met elkaar gedachten uit te wisselen een absolute meerwaarde 

is voor het Buytenpark. 

Doel van het Overlegplatform Buytenpark is dat alle participanten met elkaar 

rekening houden, inzichten delen en waar mogelijk afspraken maken. Dit mede met 

de gedachte dat waar we een gezamenlijk belang hebben, we samen sterk kunnen 

zijn. Alle deelnemers hebben het Kwaliteitsteam Buytenpark aangewezen als hun 

coördinator. 

De 25e partner in het platform was de Zoetermeerse volleybalclub ZOVOC, vaste 

bespeler van de Noord-Westerhal aan de Buytenparklaan 6. Een partner die 

ondanks de corona-lockdown in 2020 toch nog iets te vieren had. Want de 

ingrijpende opknapbeurt van de hal - bijna klaar in mei 2019 toen er brand uitbrak in 

de kantine - is voltooid, zodat de sporthal op 29 februari 2020 officieel kon worden 

heropend en herdoopt in De Limiet. Vernoemd naar de Limietsloot. Dat is de 

watergang die aan de uiterste westkant van het Buytenpark de Ringsloot langs de 

Meerpolder verbindt met de Nieuwe Driemanspolder (N3MP) en een rol krijgt bij de 

waterbeheersing in dit gebied. De sporters van de hal hebben mede voor de naam 

Limiet gekozen omdat het voor hen een veelgebruikt begrip is.  

Partners in dat Overlegplatform zijn naast ZOVOC, het Kwaliteitsteam Buytenpark en 

omwonenden: SnowWorld (inclusief Ayers Rock), de twee tuinverenigingen (Noord-

West en Seghwaert), de voetbalclub SV Oosterheem, de Toervereniging 

Zoetermeer77, de badmintonclub Conquesto, de Tennisvereniging Buytenwegh, de 

IJsvereniging Zoetermeer (YVZ), Crematorium Meerbloemhof (Monuta), de 

mountainbikers via Stichting MTB Zoetermeer en Wieler Promotie Groene Hart, de 

ruiters, Scouting Impeesa Zoetermeer, Storytellers, de Vogelwerkgroep Zoetermeer 

en de natuur- en milieuorganisaties Algemene Vereniging voor natuurbescherrming 

voor ’s-Gravenhage en omstreken (AVN) en IVN Instituut voor natuureducatie en 

duurzaamheid, afdeling Zoetermeer e.o. Met daarnaast vier vertegenwoordigers 

vanuit de gemeente: de Beheerder Sportvelden (Asset-manager Vastgoed) Robbert 

Westerveld, de Beheerder Begraafplaats Cor van Peufflik, de beleidsmedewerker 

Groen en Biodiversiteit Caroline van Heijningen en de gemeentelijk Toezichthouder 

Flora en Fauna René Thijssen. 

Van die partners heeft bijvoorbeeld de Stichting MTB Zoetermeer ervoor gezorgd dat 

er aan de rand van de Buytenparklaan, ter hoogte van Ayers Rock, een publiek 

toegankelijke watertap is gekomen, daar neergezet door het waterbedrijf Dunea. En 

we hebben met deze stichting op 12 september 2020 samengewerkt om zogeheten 

zwerfafval op te ruimen in het park. 
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WAT WE VERDER ZOAL HEBBEN GEDAAN  
 
Bij onze overige activiteiten in 2020 valt te noteren dat we: 

- in totaal 6 formele brieven hebben verstuurd, de meeste aan het 

gemeentebestuur. Daarnaast zijn er nog enige tientallen mails verzonden. 

Omdat het hier vooral gaat over soms zeer korte interne of 

bevestigingsberichten, heeft een preciezere vermelding of uitsplitsing geen 

meerwaarde; 

- in 14 afzonderlijke e-mail-nieuwsbrieven onze achterban over van alles en nog 

wat hebben geïnformeerd. Eind van het jaar stonden er voor onze nieuwsbrief 

138 e-mailadressen genoteerd; 

- in die nieuwsbrieven hebben we onder meer melding gemaakt van ons 

voortgaande overleg met gemeenteambtenaren om tussen het terrein van de 

stichting Hondenschool Zoetermeer en de clubgebouwen van Toervereniging 

Zoetermeer77 en IJsvereniging Zoetermeer (YVZ), recht tegenover (aan de 

westkant) één van de twee voetbalvelden van SV Oosterheem, een 

multifunctioneel sportief terrein te creëren. Daar zou wat ons betreft te 

voorzien zijn in beachsportvelden - waarvoor in het bijzonder ZOVOC en 

Conquesto belangstelling hebben - gecombineerd met een. 

beweegperk/trimveld voor iedereen die dat wil. Dat laatste is een oude wens 

van bewoners uit de buurt; 

- ook tussentijds hebben gemeld dat in het sportdeel van het Buytenpark aparte 

plekken tijdelijk zijn vrijgemaakt voor jongeren om in de coronatijd in de open 

lucht te kunnen trainen’; 

- zijn benaderd door een biologisch-dynamische imker die graag een plek zou 

willen in het Buytenpark. Omdat er ook in ons team twijfel was hebben we het 

idee niet alleen voorgelegd aan onze ‘eigen’ bioloog Winfried van 

Meerendonk, maar ook aan Caroline van Heijningen, gemeentelijk 

beleidsmedewerker Groen en Biodiversiteit en partner van ons in het 

Overlegplatform Buytenpark. Geen van hen bleek erg enthousiast, omdat zo’n 

aparte bijenvestiging ten koste kan gaan van de bestaande lokale 

biodiversiteit, en dan in het bijzonder nog de wilde bijen.. We hebben dat aan 

de imker doorgegeven; 

- geregeld onze website hebben bijgewerkt: 

http://www.kwaliteitsteambuytenpark.nl/ . 

  

http://www.kwaliteitsteambuytenpark.nl/
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FINANCIEEL VERSLAG 2020 

Ook voor de financiën van het Kwaliteitsteam Buytenpark had de corona-uitbraak 

consequenties. De jaarlijkse bijeenkomst vond geen doorgang en de andere kosten 

waren zeer beperkt. Derhalve leverden we weinig in op ons startsaldo van € 325,38. 

Sinds augustus brengt de bank maandelijks € 2 kosten in rekening zodat er eind van 

het jaar nog een bedrag van € 315,38 in kas is. 

 

Tanja van der Woud 

(penningmeester) 
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OVER DE STICHTING 
Het Kwaliteitsteam Buytenpark is als groep actief sinds eind 2009/begin 2010, als 

stichting sinds 5 januari 2012. Opgericht door individuele bewoners en bestuurders 

van natuur- en milieuorganisaties die voor die tijd min of meer los bezig waren om 

zich vooral in te zetten voor het behoud van de waarden van het Buytenpark.  

 

Het team verenigt vele gebruikers van het Zoetermeerse Buytenpark, verdeeld over 

vier bloedgroepen: de omwonenden, de Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ), de 

Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken 

(AVN) plus het IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling 

Zoetermeer e.o. 

 

Het Kwaliteitsteam Buytenpark richt zich vooral op - zoals in de statuten van de 

stichting vastgelegd - het behouden en bevorderen van de ruimtelijke, 

landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het Buytenpark en de directe 

omgeving daarvan.  

 

AFSCHEID VAN DRIE BESTUURSLEDEN 

Per 1 januari 2020 moesten we het doen met – voorlopig - drie bestuursleden 

minder: Hanneke Hoogvliet, Winfried van Meerendonk en Hugo van der Stoep. 

Hanneke en Winfried zijn vanaf het allereerste begin bestuurslid geweest - Hanneke 

is zelfs een van de oprichters van de Stichting - en wel als afgevaardigden van de 

Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ). Afgelopen jaar hebben Winfried en Hanneke 

echter hun bestuurswerk voor de VWZ neergelegd, waarmee tegelijkertijd in de 

praktijk de statutair vastgelegde band met de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark 

wegvalt. We hebben inmiddels gelukkig wel van Winfried gehoord dat hij graag zo 

nodig ook in de toekomst wil fungeren al onze ‘huisecoloog’.  

 

Wij danken Hanneke en Winfried zeer voor hun bijdragen. Met de toevoeging, dat we 

hopen dat ze ook zonder ons nog lang en even enthousiast kunnen blijven genieten 

van "al wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit" in het Buytenpark. Vrij geciteerd 

naar een vroegere collega van Winfried, de bioloog dr. Fop I. Brouwer (1912-1991). 

Deze sloot daarmee jarenlang zijn column af in het zondagochtend-radioprogramma 

‘Weer of geen weer’, de voorloper van Vroege Vogels. 

 

Dank ook aan Hugo van der Stoep. Hij was nog niet zo lang bestuurslid maar moet 

die functie neerleggen omdat hij is verhuisd van de César Franckrode naar Delft. En 

ook hij voldoet daarmee niet meer aan de statutaire eis dat je alleen bestuurslid van 

de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark kunt zijn als je woont in de directe nabijheid 

van het park of aangesloten bent bij een van de in de statuten genoemde 

natuurorganisaties. 

 

 


