
 
Persbericht 25 - Kwaliteitsteam Buytenpark.docx 
20141002 

1 

 

Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark  
 
 
PERSBERICHT 
 
INFOWANDELING BUYTENPARK: ZATERDAG 11 
OKTOBER 
Het Kwaliteitsteam Buytenpark gaat van zijn informatieve wandeling door het park 
een jaarlijkse traditie maken. In plaats van een vergadering in een zaaltje. 
Zaterdagochtend 11 oktober heeft hiervan de tweede editie plaats. Verzamelen om 
10:00 uur op de parkeerplaats bij Ayers Rock in het Buytenpark. De wandeling zal 
ongeveer twee uur later eindigen. 
 
Met de wandeling wil het team meerdere doelen bereiken. De belangrijkste zijn het 
informeren van iedereen die dat wil over de plannen die er bestaan met het 
Buytenpark en het raadplegen van de opvattingen van de parkliefhebbers daarover. 
In het bijzonder gaat het dit jaar over het plan om de derde baan van SnowWorld tot 
300 meter te verlengen en tot 70 meter te verhogen. Volgens het Kwaliteitsteam een 
heilloos plan, dat het karakter van het park ingrijpend zal veranderen. Tijdens de 
wandeling wil het team daar letterlijk bij stil staan. 
 
Net als vorig jaar is de organisatie van de wandeling in handen van een van de 
partners van het Kwaliteitsteam, de Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ). Een 
belangrijk nevendoel van de wandeling is dan ook, te laten zien wat het belang van 
het park is voor vele honderden vogels, waaronder sommige heel bijzondere.  
Kijken, praten en luisteren… dat moet heel goed kunnen vinden de organisatoren. 
Zelfs als het niet zo goed weer is, want ook als het regent gaat de wandeling gewoon 
door. En voor alle onderwerpen geldt: vragen staat vrij. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze wandeling en aanmelden is niet nodig, maar mag natuurlijk wel 
(via buytenpark@bergit.nl)  
 
 
 
 
Kwaliteitsteam Buytenpark 
De stichting Kwaliteitsteam Buytenpark 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.  
 
Informatie (niet voor publicatie) 
Informatie: Leon van den Berg, 079-3163631/06-20139845 of mail naar buytenpark@bergit.nl. 
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