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PERSBERICHT 
 
 
INFOWANDELING BUYTENPARK: ZATERDAGOCHTEND 28 SEPTEMBER 2013 
De Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ) verzorgt op zaterdagochtend 28 september 2013, 
samen met het Kwaliteitsteam Buytenpark, een informatieve wandeling door het Buytenpark. 
De wandeling begint om 10:30 uur en zal ongeveer anderhalf uur later eindigen. 
 
De wandeling heeft twee doelen. De eerste is: iedereen die daar oog voor heeft te laten zien 
wat de schoonheid is van het Buytenpark en het belang van het park voor vele honderden 
vogels, waaronder sommige heel bijzondere. Daar weten de mensen van de VWZ alles van. 
En: vragen staat vrij. 
Het tweede is: informatie over de nog steeds bestaande bedreigingen voor het Buytenpark 
en over de pogingen om die te bestrijden. Daarover kunnen de mensen van het 
Kwaliteitsteam alle wandelaars bijpraten. Ook wat dit betreft geldt: vragen staat vrij. 
 
In en om het park 
Speciale aandacht zal er zijn voor de relatie tussen het Buytenpark en de al jaren 
beschermde Meerpolder. In dit kader verzet het Kwaliteitsteam zich tegen het plan de 
hondenschool te verplaatsen naar het vroegere schapenweitje in de oosthoek van het park. 
Die verhuizing zal namelijk leiden tot verstoring van water- en rietvogels en van de rust en 
stilte van de beschermde, hier slechts enkele tientallen meters van verwijderde Meerpolder.  
Ook zal letterlijk worden stilgestaan bij het karakteristieke polderlandschap in de westhoek 
van het Buytenpark. Daar wil de gemeente de vestiging toestaan van de Tuinvereniging 
Seghwaert met 120 tuinen van elk  250 m2. Dit in een gebied waar nu sprake is van een 
broed- en jachtplaats van diverse vogelsoorten, waaronder de zeldzame bruine kiekendief en 
de steenuil. Bovendien zal er worden gekeken naar de nadelige gevolgen van het wilde 
gecross van mountainbikers op plekken in het Buytenpark waar dat volgens het laatste 
bestemmingsplan geheel niet de bedoeling is. 
 
Regenpakken mee? 
Kijken, praten en luisteren… dat moet heel goed kunnen. Zeker met de natuurdeskundigen 
van de Vogelwerkgroep als gids. Extra interessant zo aan het begin van de herfst… Zelfs als 
het misschien niet zo goed weer is, want ook als het regent gaat de wandeling gewoon door. 
Verzamelen op de 28e september om 10:30 uur op de parkeerplaats bij Ayers Rock in het 
Buytenpark. Er zijn geen kosten verbonden aan deze wandeling en aanmelden is niet nodig, 
maar mag natuurlijk wel (via buytenpark@bergit.nl ). Voor meer informatie is de website van 
de VWZ te bezoeken: http://www.vwgzoetermeer.nl/ of de weblog van het Kwaliteitsteam 
Buytenpark (via http://buytenpark.wordpress.com/ ). 
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Noten voor de redactie  
Het Kwaliteitsteam Buytenpark is sinds 5 januari 2012 een stichting. Deze 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 hebben 
zich als belangstellenden gemeld en er zijn 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. 
 
 

 
Foto: 20130713_213006.jpg 
Onderschrift: Tijdens natuurwandeling veel te vertellen over het Buytenpark 
 
Informatie (niet voor publicatie) 
Informatie: Leon van den Berg, 079-3163631/06-20139845 of mail naar 
buytenpark@bergit.nl. 

Leon
Markering


