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Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark  

 
 
PERSBERICHT 
 
Kwaliteitsteam wil meer bescherming voor natuur in Buytenpark 
 
De Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark dringt er bij het Zoetermeerse 
gemeentebestuur op aan, de natuur in het Buytenpark beter te beschermen en dit in 
officiële regels vast te leggen. Het team heeft deze oproep verwoord in een Zienswijze 
op het Ontwerp Bestemmingsplan Buytenpark. Namens bewoners van de directe 
omgeving van het Buytenpark en leden van de Vogelwerkgroep (VWZ), de Algemene 
Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken (AVN), de IVN 
Vereniging voor natuur en milieueducatie, afdeling Zoetermeer e.o, en de Stichting 
Bomen Over Leven(BOL) maakt het Kwaliteitsteam daarin bezwaren tegen het nu 
voorliggende plan. 
 
De redenen hiervoor zijn voor het team onder meer, “dat dit plan een ernstige verdichting 
van het Buytenpark tot gevolg kan hebben die de landschappelijke kwaliteiten van het park 
en met name de flora en fauna gaan verstoren en een aantasting zijn van de rust en de 
ruimte binnen het park. Daarmee worden de bijzondere waarden van het Buytenpark als 
natuurgebied verkleind”. 
 
Zo wil het team voorkomen dat de Tuinvereniging Seghwaert met 120 siertuinen, een 
verenigingsgebouw, een winkelfaciliteit en parkeerplaatsen wordt verplaatst naar het 
weidegebied in de noordwesthoek van het park. Ook verzet het team zich tegen de 
verhuizing van alle sportterreinen die plaats moeten maken voor de uitbreiding van de 
begraafplaats naar de oosthoek. “Ons ontgaat bij dit alles trouwens de logica van een beleid, 
waarin sprake is van plaatsing binnen de wijk Buytenwegh van bijvoorbeeld zowel de 
voetbalvereniging van de wijk Oosterheem als de tuinvereniging van de wijk Seghwaert. Dit 
is in tegenspraak met het gebruik om grotendeels wijkgebonden voorzieningen in de 
desbetreffende wijk te plaatsen”.  
 
Padenplan 
Verder vraagt het team het gebruik van het park door mountainbikers te beperken.  
Het team is al enige tijd in de gemeentelijke Werkgroep Buytenpark in overleg over een apart 
padenplan voor het Buytenpark waarop is aangegeven welke paden er precies zijn en voor 
wie ze zijn bedoeld. Het Kwaliteitsteam vraagt dit padenplan tegelijk met het ontwerp 
bestemmingsplan vast te leggen. “Het komt steeds vaker voor dat mountainbikers op 
plaatsen in het park rijden, waar dat door de gemeente Zoetermeer verboden is. In het park 
is namelijk sprake van een groot tekort aan regelhandhaving op dit gebied. Wandelaars en 
mountainbikers zitten elkaar in de weg. Niet alleen wordt hierdoor de natuur in het park 
versnipperd, maar ook daadwerkelijk kapotgereden”. 
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Broedseizoen 
Het Kwaliteitsteam verzoekt de gemeente in dit verband voortaan ook rekening te houden 
met het broedseizoen te weten van 15 maart tot 15 juli en voor dit  tijdvak beschermende 
maatregelen te nemen. Bovendien zou het Kwaliteitsteam graag zien dat in het park alleen 
dagrecreatie is toegestaan en het er tussen 8 uur 's avonds en 8 uur ’s ochtends dus stil en 
donker is. 
 
Andere plek hondenschool 
Wat de verplaatsing van de sportterreinen betreft heeft het team vooral bezwaren tegen de 
door de gemeente aangewezen nieuwe locatie voor de hondenschool, niet ver van woningen 
aan de Cesar Franckrode, de Chopinrode en de Meerpolder. Volgens het team gaat dit zeer 
veel hinder veroorzaken aan de omwonenden. Het Kwaliteitsteam Buytenpark stelt daarom 
voor de hondenschool te verplaatsen naar het grasveld in de noord-oosthoek van de 
Buytenparklaan. 
 
SnowWorld 
Het team vindt het onjuist dat het plan vooruitloopt op een apart bestemmingsplan ter 
uitbreiding van het skicomplex SnowWorld met een vierde baan. “Dit laatste wil het 
Kwaliteitsteam zonder meer voorkomen”, aldus het team. In het ontwerp bestemmingsplan 
Buytenpark heeft SnowWorld de nu bestaande drie skibanen. De gemeente vond het nog te 
vroeg ook de vierde baan alvast in te tekenen. “Maar ofschoon het nu voorliggende ontwerp 
bestemmingsplan nadrukkelijk geen betrekking heeft op de indeling van het SnowWorld-
gebied, valt niet aan de indruk te ontkomen dat in de planvorming rekening wordt gehouden 
met de mogelijkheden tot uitbreiding van het complex of met nieuwe activiteiten”, aldus het 
Kwaliteitsteam. “Bovendien is in het voorliggende ontwerp bestemmingsplan Buytenpark 
geen sprake van de eerder toegezegde goede ruimtelijke inpassing en het ontzien van 
natuurwaarden en biodiversiteit bij uitbreiding van SnowWorld, indertijd met een derde baan. 
De gemeenteraad van Zoetermeer heeft dit één- en andermaal vastgelegd”, zo merkt het 
team op. 
 
Positieve kanten 
Het team benadrukt overigens dat het bestemmingsplan voor de daarin geïnteresseerde en 
de daarbij betrokken burgerij ook positieve kanten heeft. Als Kwaliteitsteam Buytenpark 
hebben wij in overlegsituaties die direct of indirect te maken hadden met die planontwikkeling 
steeds vaker ervaren, dat naar onze argumenten wordt geluisterd en er soms ook naar wordt 
gehandeld. Het is bijvoorbeeld verheugend dat tussen het voorontwerp en het ontwerp 
bestemmingsplan de paintballclub op de sportterreinen is verdwenen. Ook merken wij dat er 
steeds meer oor is voor een betere regeling ten aanzien van het gebruik door 
mountainbikers van het park. Los daarvan: van diverse ambtenaren van de gemeente 
Zoetermeer hebben wij waar nodig medewerking ondervonden”.  
 
Wie de gehele zienswijze van het Kwaliteitsteam Buytenpark wil lezen kan mailen naar 
buytenpark@bergit.nl. U ontvangt dan een te downloaden document.
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Noten voor de redactie  
Het Kwaliteitsteam Buytenpark is op 5 januari 2012 overgegaan van een open 
samenwerkingsverband van gebruikers van de natuur in het Buytenpark naar een stichting. 
De stichting 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. Ook mensen 
uit andere wijken als belangstellenden gemeld en zijn er contacten met andere organisaties 
om deel te nemen. Op het weblog http://buytenparkzoetermeer.weblog.nl. worden 
belangstellenden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond dit natuurpark. 
 
 
 
Informatie (niet voor publicatie) 
Informatie: Leon van den Berg, 079-3163631/06-20139845. Wilt u ze zienswijze ontvangen, 
bel dan even of mail uw gegevens naar buytenpark@bergit.nl.  
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