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Kwaliteitsteam vraagt studie naar verplaatsing SnowWorld 
Het Kwaliteitsteam Buytenpark wil dat het gemeentebestuur van Zoetermeer met spoed een 
studie gaat maken naar de mogelijkheden om SnowWorld op den duur te verplaatsen van 
het Buytenpark naar bijvoorbeeld het Van Tuyllpark. Het is een van de vele suggesties in 
een uitvoerige inspraakreactie van het Kwaliteitsteam op het voorontwerp bestemmingsplan 
Buytenpark. 
 
Volgens het Kwaliteitsteam is het een slecht idee om voort te gaan met het uitbreiden van 
SnowWorld op de bestaande locatie. Ten eerste omdat aanleg van een vierde baan met een 
hoogte van 60 meter en een lengte van 300 meter een onverantwoordelijke ingreep is in de 
nu bestaande natuur. Maar bovendien omdat ook met die afmetingen belangrijke 
internationale wedstrijden daar niet mogelijk zullen zijn. 
 
“Uit onze contacten met de officiële internationale skibond (FIS) is gebleken dat zelfs die 
hoogte voor de wedstrijdsport niet voldoende is”, aldus het team. “Dit omdat ook dan formeel 
van internationale skiwedstrijden waaraan bijvoorbeeld onze Olympische snowboarder 
Nicolien Sauerbreij zou kunnen deelnemen, niet zo maar sprake kan zijn. Daarvoor is de 
vierde baan niet hoog genoeg. De FIS eist voor de parallelslalom - dat is waaraan Nicolien 
Sauerbreij meedoet - namelijk een minimaal hoogteverschil van 80 meter. En daarmee 
vervalt dus het argument dat de lengte en hoogte nodig zijn voor een internationale 
wedstrijdbaan, althans voor wedstrijden onder auspiciën van de officiële en belangrijkste 
internationale bond, de Internationale Skifederatie (FIS)”.  
 
Daarom vraagt het Kwaliteitsteam Buytenpark het gemeentebestuur na te denken over het 
binnen afzienbare tijd verhuizen van SnowWorld naar een locatie die beter past in het idee 
van Zoetermeer om zich als vrijetijds-stad te afficheren. “Dan is het immers aan te bevelen 
grote basis-sportvoorzieningen niet te ver van elkaar af te plaatsen. De atletiekbaan, het 
zwembad, Dutch Water Dreams, Silverdome liggen nu wel in elkaars nabijheid. Waarom 
SnowWorld daar niet in de buurt geplaatst? Een koppeling van SnowWorld aan Silverdome 
zou dan voor de hand liggen, omdat op die manier te voorzien is in een groot 
wintersportparadijs”. 
 
Wachten met verplaatsing volkstuinen 
Met het op den duur verdwijnen van SnowWorld uit het Buytenpark zouden volgens het 
Kwaliteitsteam verschillende vliegen in één klap kunnen worden geslagen. “Zo is daarmee 
stellig op den duur ook veel economische winst te halen en is het op de korte termijn heel 
goed voor de werkgelegenheid”. Voorgesteld wordt dan ook te wachten met de verplaatsing 
van de Tuinvereniging Seghwaert van het Kwadrant naar het weidegebied in het Buytenpark. 
“Als SnowWorld weggaat kun je die locatie daarvoor bestemmen”. 
Want zo verder gaan met het letterlijk opvullen van het Buytenpark acht het Kwaliteitsteam in 
vele opzichten verkeerd. “Omdat die invulling van het Buytenpark vooral de kenmerken heeft 
van teveel, te groot, te hoog en te dominant. Het strookt ook niet met eerder uitgezet beleid 
door de gemeente, de provincie en het Rijk”. Volgens het team is bijvoorbeeld te weinig 
rekening gehouden met belangrijke elementen in de gemeentelijke Visie Buytenpark en de 
daaraan gekoppelde besluitvorming omtrent het Burgerinitiatief Buytenpark. “Dit geldt 



trouwens niet alleen voor de ruimte die het plan wil geven aan verdubbeling van het 
overdekte skicomplex van SnowWorld en de aanleg van een nieuw volkstuinencomplex, 
maar ook voor de uitbreiding van de begraafplaats en  verplaatsing van ‘sport’-verenigingen 
als gevolg daar weer van, en dan wat dat laatste betreft in het bijzonder nog de 
paintballclub”.  
  
Natuurcompensatie 
Het Voorontwerp Bestemmingsplan Buytenpark ontbeert volgens het team ten onrechte de 
toegezegde natuurcompensatie-paragraaf waarin is aangegeven op welke wijze eerder 
beschermde natuurdelen van het park bij verdwijnen worden gecompenseerd. “Het is 
daarnaast nodig, vooraf meer duidelijkheid te geven over de padenstructuur binnen het 
Buytenpark en met name over de toegang tot delen van het park voor mountainbikers. 
Voorts is er meer inzicht nodig in de verkeersbewegingen en met name de parkeer-
behoeften. Want nu al is de parkeerdruk in het park zelf op diverse dagen onaanvaardbaar  
groot. Die ‘verblikking’ staat haaks op een meer natuurlijke ingang van het park. Daarnaast 
missen we in dit verband voorstellen voor een betere handhaving van parkeermaatregelen, 
bijvoorbeeld door een systeem in te voeren van betaald parkeren of door parkeerwachters 
aan te stellen, of toezicht te houden met camera’s.” 
Het Kwaliteitsteam Buytenpark roept daarom de gemeente op, de bestemmingsplanproce-
dure te stoppen. “Daarmee voortgaan zal leiden tot een ernstige verdichting van het 
Buytenpark en daarmee tot een directe bedreiging van de flora en fauna zoals die hier voor 
een binnen Nederland unieke wijze gedijen. Het zou het beeld van het Buytenpark ernstig 
verstoren en de beleving van rust, natuur en ruimte binnen dit gebied zeer nadelig 
beïnvloeden”. 
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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. 
 
Informatie (niet voor publicatie) 
Informatie: Leon van den Berg, 079-3163631 
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parkeerdruk in het park is op diverse dagen onaanvaardbaar groot. 
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