Start bouw vierde
sklbaan eind 2012
Tan onze Haagse redactie
f,OEïEBn'tEEB, dinrdag
IrTa meer dsn reven jnnr gerteggel over de vierde baan van
Snowu'orld in Zoetermeer moet eind 2t12 eindelijk de schop de
grond in. Dat maakte de dircctie van het rvintersportparadiis
gisteren bekend bij de viering van het l5-jarig bestaan van het
wintersportparadiis.
Sno*world heeft na rneÊr werking."
Met de vierde haan wil
dan zes iaar eindeliik toestemming van de gemee:nteraad en Snowworld internationale
Gedeputeerde Staten gekregen wedstrijden nasr Zoetermeer
voor de bouw van de reusacntl- hakn. De huidige banen zijn
ge overdekÍe skibaan. De enrge nogte kort on deze evetrtrmenóbstakels die nog in de wég ten te organiseren. Hct als in
kunnen staan, zrJn de benva- Landgraaf is het rle bedoeling
ren die buurtbe*-oners in kun- dst internfltionaal gelouterde
nen dienen tegen het bestem- toppers in de zomerillffanden
mingsplan. dat binnen enkele konren traiuen op de nieuwe
rnaaíden is in te zien. Ook het baan. Daarnaast ís het tijdens
verkrijgeu va,n .de bouwrrer- het hoogseiroen zo druk dat
zunning zou de bouw van de Snowworld extra capaciteit
300 met-er lange baan nog in de nadig heeft.
Ond*nks de economische criweg kunnen staan.
gaat het Snowworld nog alHendriks.
sis
Directeur Koos
die hei sneeurtraradii s vii ftien tiid voor de wind. Het bedriif
jaar gelden begon. h"eeft"geen uïl in totaai 115 miljoen euro ingoed rroord over voor alle re- vesteren de komende iaren. Befels waara* \ij moet voldoen halve de vierde haan ín Zoeteróm te kunnen beginnen aan de rfleer rvordt ook het park in
bouw. ,,Het liikÍ wel of het he- ï,,andgra.rf uitgebreict met ondrijven die het al jaren goed der andere een ijsklimmuur,
doen - rÀ-e hebben al viiftien een curlingbaan en een orrtjaar rwarte cijfers - entralastig doorpark. gemaakÍ r+'o1d1. Gelukkig krijtrierder gaat Snowrvorld vesgell we vantllt de gemeenteraact
openen in Parijs en
Iigtngutt
jaren
ItAïCelOnA.
áe laatste
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