Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark
PERSBERICHT

Kwaliteitsteam Buytenpark verbijsterd

NIEUW PLAN SNOWWORLD SLAAT IN ALS EEN BOM
Het door SnowWorld Zoetermeer gepresenteerde plan ter verlenging van de derde
baan in het Buytenpark tot 300 meter en verhoging tot 63 meter, slaat in als een
bom. “We zijn verbijsterd”, aldus secretaris Leon van den Berg van het
Kwaliteitsteam Buytenpark. “Nooit eerder hebben we zo’n project van
landschapsvervuiling onder ogen gekregen.
Naar verluidt heeft SnowWorld dit plan vorige week woensdag, 26 september 2012,
in het geheim gepresenteerd aan gemeenteraadsleden. Enige tijd is die 72 pagina’s
tellende presentatie zelfs te zien geweest via de website van de gemeente
Zoetermeer.
“Dat zijn op zichzelf al twee zaken die zeer verbazingwekkend zijn. In de eerste
plaats is het vreemd dat de presentatie geheim is gehouden en dat daarover de
omwonenden en ook het Kwaliteitsteam niet zijn geïnformeerd. En in de tweede
plaats hoort een presentatie van een externe partij als SnowWorld natuurlijk echt niet
thuis op de officiële site van de gemeente, ook nog eens zonder enige toelichting. Na
ons contact hierover met de gemeente is het stuk dan ook meteen van de site
verwijderd.”
Maar de verbijstering van het Kwaliteitsteam betreft toch vooral de nu
gepresenteerde vormgeving van de verlengde derde baan. “Wat SnowWorld hier
durft te presenteren is zonder meer een belediging van de natuur. De termen die
SnowWorld bij de plaatjes zet maken het dan nog extra schokkend. Je ziet midden in
de ruige natuur van het Buytenpark een hele dikke rioolpijp schuin naar boven steken
en SnowWorld kwalificeert die dan letterlijk met kreten als: een skihal die los komt
van het landschap, een landschap dat doorloopt onder de baan, een ijle
draagconstructie die intermediair is tussen gebouw en landschap, een witte of
metallicachtige kleur die opgaat in de lucht… Hoe krijg je het verzonnen?”
Wat het Kwaliteitsteam Buytenpark betreft mag de presentatie dan ook meteen
voorgoed worden opgeborgen. We verwachten dit eigenlijk ook zonder meer, want dit
plan past geheel niet binnen de voorwaarden die de gemeente aan uitbreiding van
SnowWorld heeft gesteld, ook niet toen sprake was van een vierde baan.
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Noten voor de redactie
Het Kwaliteitsteam Buytenpark is sinds 5 januari 2012 een stichting. Deze 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. Ook mensen uit andere wijken hebben
zich als belangstellenden gemeld en er zijn contacten met andere organisaties om deel te
nemen. Op het weblog http://buytenparkzoetermeer.weblog.nl. worden belangstellenden op
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond dit natuurpark.

Informatie (niet voor publicatie)
Informatie: Leon van den Berg, 079-3163631/06-20139845.

Bron: beide foto’s zijn rechtstreekse kopieën van de Presentatie op 26 september 2012 SnowWorld
Zoetermeer Uitbreiding Baan 3
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