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Harde kritiek van Kwaliteitsteam Buytenpark:

‘Ontwerp SnowWorld4 nekslag voor natuur’
Het Kwaliteitsteam Buytenpark vindt het nieuwste schetsontwerp van de vierde baan van het
complex SnowWorld in Zoetermeer de “nekslag voor de omringende natuur”. Dat ontwerp is
maandagavond 7 juni gepresenteerd tijdens een extra ingelaste informatieve
raadsbijeenkomst in Zoetermeer. Het heeft veel weg van een futuristisch TGV-station en is
300 meter lang, ruim 60 meter hoog en 40 meter breed.
“Misschien best aardig in een bebouwde omgeving, maar natuurlijk niet op deze plek”, aldus
het Kwaliteitsteam. “Het ontwerp is volstrekt in strijd met de belangrijkste randvoorwaarde die
aan de bouw van de vierde baan is gesteld door de gemeente zelf. Want in het concept van
de gemeentelijke Visie Buytenpark staat dat een nieuwe baan de natuurlijkheid van de
buitenruimte moet vergroten. En dat is in dit ontwerp duidelijk niet het geval”.
Veel te dominant
Het Kwaliteitsteam is een open samenwerkingsverband van gebruikers van de natuur in het
Buytenpark. Zij wijzen er om te beginnen op dat - wat de door SnowWorld ingehuurde landschapsarchitect Edwin Santhagens op 7 juni zelf zei: “het een enorm gebouw wordt met
een enorme impact op het landschap. En dat is nou precies wat wij niet willen en wat
eigenlijk niemand kan willen die het goed voor heeft met de natuur. Het ontwerp negeert
volstrekt het direct aangrenzende gebied dat eerder van de gemeente de status heeft
gekregen van natuurstergebied. Het ontwerp is volledig gemaakt vanuit de opdrachtgever
SnowWorld. In hun betoog wijzen de ontwerpers vooral op het prachtige uitzicht op het
omliggende poldergebied. De impact die het heeft voor de gebruikers van het park komt
nergens aan de orde”.
Open karakter in gevaar
Het Kwaliteitsteam vindt het opmerkelijk dat SnowWorld de kans krijgt steeds meer het
karakter van het Buytenpark te bepalen. “Naast de vierde baan, die van de gemeente 6600
vierkante meter mag afnemen van het begrazingsgebied, worden nu forse ingrepen gedaan
in het park om het restaurant aan de bovenkant te kunnen bezoeken, zowel met trappen als
met een kabelbaan. Ook is al parkeerruimte voorzien buiten de huidige bouwcontour. De
vraag dringt zich nu op: is het nou het Buytenpark of het SnowWorld-park?“
Het stoort het team daarbij zeer, dat SnowWorld zich niets gelegen laat liggen aan de eis
van de gemeenteraad, dat eerst de derde baan beter moet worden ingepast. “Het enige wat
ze doen is er een nog groter gebouw aan de zijkant langs zetten en aan de voorkant de
grond ophopen met beplanting om het ding aan het zicht te onttrekken. Maar als je ernaast
staat heb je nog hetzelfde beeld als nu”.
Het Kwaliteitsteam roept de Zoetermeerse politici op, zo snel mogelijk deze ontwikkeling een
halt toe te roepen. “Want anders gaat het open karakter van het Buytenpark definitief
verloren“.
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Noten voor de redactie
Het Kwaliteitsteam Buytenpark is een open samenwerkingsverband van gebruikers van de
natuur in het Buytenpark. Het 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. Inmiddels hebben zich ook mensen uit andere wijken als belangstellend lid gemeld
en zijn er contacten met andere organisaties om deel te nemen. Op het weblog
http://buytenparkzoetermeer.web-log.nl. worden belangstellenden op de hoogte gehouden
van de ontwikkelingen rond dit natuurpark.
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De dominante vierde baan die zowel het open karakter van het Buytenpark als uit zicht
vanuit de omgeving aantast.

