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Kwaliteitsteam Buytenpark 
“BUYTENPARK WORDT PRETPARK” 
Het gemeentebestuur van Zoetermeer wil van het nu nog vooral ruige Buytenpark steeds 
meer een pretpark maken. Dit blijkt uit het laatste concept van de Visie Buytenpark, een stuk 
waarover de gemeenteraad van Zoetermeer op maandag 25 januari 2010 wil beslissen. In 
die Visie Buytenpark staat letterlijk, dat het de bedoeling is “op de heuvel in de buitenruimte 
van SnowWorld, het avontuurlijke karakter van het park uit te werken”. En dat “dit invulling 
kan krijgen met speeltoestellen, springkussens, skatemogelijkheden met gebruik van het 
reliëf, glijbanen van de heuvel af, etcetera”. Het Kwaliteitsteam Buytenpark strijdt voor het 
behoud van het in onze regio unieke natuurlijke karakter van het park. 
 
De gemeenteraad van Zoetermeer besloot onlangs mee te werken aan verdubbeling van 
SnowWorld. Ook andere vormen van vrijetijdsbesteding (leisure) wil de gemeente in dit 
gebied een kans geven. “Zo zijn er op dit moment tal van aanvragen voor passieve en 
actieve leisurevoorzieningen. Deze functies kunnen mogelijk een plek in het park krijgen”, 
zegt de Visie. Als beweegreden legt het college van B en W aan de gemeenteraad voor, dat 
het de bedoeling is van het SnowWorld-gebied het hart te maken van het Buytenpark: 
“SnowWorld is zo niet langer een obstakel in het park, maar vormt de verbinding tussen de 
verschillende delen van het park. Het snoept geen ruimte van het park af, maar geeft er juist 
ruimte aan terug.” Het Kwaliteitsteam Buytenpark vind dit onzin. Er is met de toekomstige 
vierde baan juist sprake van een ernstige aantasting van de natuurwaarde en het karakter 
van het Buytenpark. 
 
Meer auto’s 
De gemeente wil de toegangen tot het park wijzigen. Men is van plan de auto-aansluiting 
vanuit de Amerikaweg “te laten eindigen op het voorterrein van SnowWorld”. Tegelijkertijd wil 
de gemeente “de Voorweg verkeersluw maken en ontwikkelen als recreatieve route”. De 
gemeente denkt in dit verband aan “een galerie met beeldentuin of een theetuin”. Aan de 
nabije Achterweg kunnen dan “volkstuinen of een wellness-centrum” komen. 
 
Verzet 
Er is verzet tegen deze plannen. De daarbij betrokken particulieren en organisaties hebben 
zich onlangs verenigd in het Kwaliteitsteam Buytenpark. Zij hebben al bij herhaling betoogd, 
dat de gemeente niet waarmaakt met de visie Buytenpark “kaders te willen stellen aan de 
ontwikkelingen in het park”, zoals zij in de Visie zegt . Het is volgens de critici eerder het 
tegendeel. “Met deze Visie is juist van alles mogelijk in het park. Het is veelzeggend, dat de 
discussie over de vierde baan van SnowWorld intussen het vaststellen van die 
kaderstellende Visie voor het park heeft ingehaald. Bovendien stelt de Visie aan die vierde 
baan zelf wel erg ruim uit te leggen randvoorwaarden”. Daarvan zijn de belangrijkste: een 
andere verharding en beplanting, “meer transparantie”, “creatieve vervoersoplossingen”, 
meer "uitstraling, bruikbaarheid en natuurlijkheid van de buitenruimte”, “een hoogstaande 
vormgeving” en “kwaliteitsverbetering van de inpassing van de derde baan”. 
 
Meer informatie over de natuurwaarden van het Buytenpark en de bedreiging daarvan vindt 
u op de weblog van het Kwaliteitsteam Buytenpark: www.buytenparkzoetermeer.web-log.nl 
 

//// 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 
Het Kwaliteitsteam Buytenpark is een open samenwerkingsverband van gebruikers van de natuur in 
het Buytenpark. Het bestaat op dit moment uit de Vogelwerkgroep Zoetermeer, de Algemene 
Vereniging voor Natuurbescherming (AVN) en bewoners van de nabijgelegen wijk Buytenwegh.  
Informatie: A.J. Hoogvliet / L.S. van den Berg, 079-3163631, Raymond Timmermans, 079-3213096 
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