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Van puinstort naar recreatiegebied 
Het heuvellandschap dat nu zo ken-
merkend is voor het begrazingsge-
bied in het Buytenpark is ontstaan
door het storten van bouw- en sloop-
afval uit de Haagse regio in de
tachtiger en begin negentiger jaren.
Indertijd is er voor gekozen om niet
al het aangevoerde materiaal zomaar
op een grote hoop te gooien maar
om een heuvellandschap te creëren
dat natuurlijk oogt. Zo ontstond een
heel bijzonder gebied in het meest
vlakke deel van ons land.
Heuveltoppen van 20 meter boven
het Zoetermeerse maaiveld bieden

unieke kansen voor een bijzondere
plantengroei en leveren tevens een
prachtig uitzicht op over de dichtst-
bevolkte regio van Nederland. 
Gedurende de stortjaren werden de
volgestorte gedeeltes zo gauw als
mogelijk was afgedekt met een laag
grond van een meter dik. Dit was
nodig om overlast te voorkomen en
om zo snel mogelijk te kunnen vol-
doen aan de recreatieve bestemming
die van tevoren met alle belangheb-
benden was afgesproken. Het aan-
brengen van beplanting gold in die
jaren als enige mogelijkheid om dit
doel snel te bereiken. 
Als de maatschappelijke trends zoals
die zich nu aftekenen zich voortzet-

ten is het onwaarschijnlijk dat er nog
veel nieuwe parkachtige heuvelland-
schappen op puinbasis zullen wor-
den gerealiseerd. Inmiddels hebben
we geleerd anders met ons afval om
te gaan en maken we het waar
mogelijk gereed om hergebruikt te
worden. De stedeling die z’n afval
buiten de stad op een hoop gooit
verdwijnt daardoor in snel tempo uit
onze samenleving. In die zin begint
het heuvellandschap van het
Buytenpark ook een heel andere
betekenis te krijgen. Een monument
of tijdsbeeld dat getuigt van de men-
selijke wegwerpcultuur uit een vorig
millennium. 
Al ruim voor de officiële opening

Stel dat u de gemeentelijke natuurprijs nog één keer mocht uitreiken, welke
gemeente zou u dan willen belonen?
‘Een experiment dat er echt uit springt en ook heel gewaagd is, is het
Buytenpark in Zoetermeer. Zonder al te veel geklooi laten ze er de natuur z’n
gang gaan. Ik denk dat het goed is dit park te honoreren, omdat het zo origi-
neel is. Ook een deel van mijn proefschrift gaat er over.’ 
Arie Koster in Tuin en Landschap 16 (2001)

De historie van de
Zoetermeerse highlands



Oase winter 2005 3

gebeurde er van alles op en om de
puinstort. Natuurgerichte recreanten
hadden het gebied al gauw via gaten
in de afrastering ontdekt. Ook stalde
de groenbeheerder de gemeentelijke
schaapskudde er zo nu en dan.
Intussen bouwde Delfland een
installatie om biogas te kunnen win-
nen dat vrijkwam uit het organisch
materiaal dat door de jaren heen,
ondanks de steeds strenger worden-
de controles op de stort terecht was
gekomen. De gaswinning is echter
maar van korte duur geweest. Al
gauw bleek dat de winning voor het
geplande aantal huishoudens niet
rendabel was en stopte Delfland er
mee. Op 1 juni 1996 werd het begra-
zingsgebied door de Zoetermeerse
wethouder Roy van Hek officieel
voor het publiek opengesteld. 

Tussen beplantingsplan en spontane
natuurontwikkeling
Al in de jaren ’70 is door de
"Dorschkamp" in Wageningen
(Peeters, 1981) veel onderzoek
gedaan naar het beplanten van oude
puinstorts. Het draaide daarbij
steeds om de vraag welke boom- en
struiksoorten, typen en rassen het
best uit de voeten konden met de
specifieke bodem- en klimaatsom-
standigheden op puinheuvels. Ook
bij het beplanten van de puinheuvels
die het Zoetermeerse Westerpark
omzomen is veelal vanuit die filoso-
fie gewerkt. 
Toch heeft ook de meer plantenso-
ciologische of vegetatiekundige
invalshoek vanaf de allereerste
beplantingsplannen in Zoetermeer

al een bescheiden rol gespeeld. Zo
werden de soorten waarmee de
zuid- en noordhellingen in het
Buytenpark beplant zouden worden
ontleend aan de situatie in het
Zuid-Limburgse heuvelland of die
in de duinen. Probleem daarbij was
wel dat Zuid-Limburg klimatolo-
gisch afwijkt van West-Nederland
en het duinlandschap gekenmerkt
wordt door een bodem van zand.
Uiteindelijk is toch vooral het beeld
dat de landschapsarchitect voor
ogen had doorslaggevend geweest.
Valt de keuze op een "licht essen-
of een donker esdoornbos".
Gedurende de negentiger jaren
treedt er in ons denken over natuur
een accentverschuiving op van
bescherming naar ontwikkeling.
Natuur moet vooral tijd en ruimte

krijgen om zichzelf te ontwikkelen.
Het nationaal natuurbeleidsplan uit
1990 introduceert het begrip EHS
(ecologische hoofdstructuur) die
bestaande natuurgebieden door
middel van natuurontwikkelingszo-
nes met elkaar verbindt. De gedach-
te dat we door menselijk handelen,
bewust en soms ook onbewust situ-
aties scheppen waar de natuur
goed mee uit de voeten kan wint
snel terrein, ook in Zoetermeer. Als
de natuur essen wil, waarom dan
met veel beheersinspanning en
dientengevolge hoge kosten beuken
planten? 

De definitieve keuze voor sponta-
niteit
Toch kwam het inschakelen van

spontane processen in het
groen(beheer) van de jaren negentig
niet zo maar uit de lucht vallen. Al in
de zeventiger jaren werden de voor-
delen van het gebruik van sponta-
niteit in het groen door een aantal
tot de verbeelding sprekende ‘voor-
lopers’ (Le Roy 1973, Londo 1977,
Zonderwijk 1979) breed uitgemeten.
Indrukwekkende begroeiingen op
terreinen die langere tijd braak had-
den gelegen kregen in die tijd veel
aandacht met als absolute hoogte-
punt de ontwikkelde natuur op het
sinds de tweeede wereldoorlog
braakliggende spooremplacement
"Gleisdreieck" in Berlijn. Zoetermeer
kende zo haar eigen voorbeelden.
Het terrein naast de Europaweg,
waar nu al vele jaren de meubelbou-
levard ligt en dat daarvoor zeker 20

jaar had braakgelegen was indertijd
geliefd bij natuurvorsers en op strui-
nen gerichte stedelingen. 
Het verband tussen de levensvoor-
waarden voor en de begroeiing op
afvalbergen wordt begin jaren ’80
nog eens uitgebreid onder de aan-
dacht gebracht door W. Thijssen. In
een artikel in "Groen" (Thijssen
1983) komt hij tot enkele verrassen-
de aanbevelingen. Zo stelt hij o.a.
"afdekgrond van wisselende samen-
stelling vormt een zwakke basis voor
een verantwoord beplantingsplan en
voor sortimentskeuze". En verder
"de beste aanpak zou zijn het hoog-
stens inzaaien met een weinig
eisend gras-kruidenmengsel dat in
combinatie met de zich spontaan
vestigende planten voor een eerste
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pionier-vegetatiedek zorgt". 
Op dit punt werd in 1994 in het
Buytenpark de "ecologische draad"
weer opgepakt. 

Een ontwikkelingsvisie 
Landschappelijk is het Buytenpark
uniek voor Zoetermeer en omge-
ving. Het park staat te boek als
natuurontwikkelings- en recreatie-
gebied. Recreatie vormt, net als reli-
ëf en grondsoort, een randvoor-
waarde voor natuurlijke ontwikkelin-
gen. Uiteraard sluit niet iedere
vorm van recreatie aan bij de
beoogde natuurdoelstelling. De
voorkeur gaat uit naar natuurgerich-
te recreatievormen waar optimaal

wordt geprofiteerd van de mogelijk-
heden die het park te bieden heeft.
Hier is dan ook natuur te zien en te
beleven die in andere parken en
recreatiegebieden van Zoetermeer
niet te vinden is. Als recreant word
je verrast door grote grazers, een
grote diversiteit aan biotopen en
vergezichten en hoef je je niet persé
aan de paden te houden. Deze
manier van omgaan met natuur kan
een bijdrage leveren aan het vergro-
ten van het draagvlak voor natuur,
één van de doelstellingen van het
gemeentelijk natuurbeleid. De ver-
wachting is dan ook dat de stede-
ling, met z’n steeds toenemende
hoeveelheid vrije tijd en behoefte
om te struinen met dit park goed
uit de voeten kan. 
Wat de natuur zelf betreft gaat de
ontwikkelingsvisie niet uit van
nauwkeurig omschreven natuurty-

pen of doelsoorten. Bij dit gebied
staat het ontwikkelingsproces zelf
centraal. Op die manier ontstaat er
ruimte voor niet voorspelde effec-
ten. Begrazing, betreding, grond-
soort, aanwezige diersoorten e.d.
zullen in hun onderlinge wisselwer-
king bepalen waar welke plant- en
diersoorten zich hier uiteindelijk
gaan thuis voelen. 
Het centraal stellen van natuurlijke
processen betekent echter niet dat
bijsturing bij voorbaat uitgesloten
is. Zo kunnen b.v. bij het volledig
dichtgroeien van de oevers met
bomen en struiken aanvullende
beheermaatregelen wenselijk zijn. 
Een gevolg van deze visie is dat het

beplantingsplan uit de jaren tachtig
definitief over boord is gezet. De al
aangeplante bosjes mochten blijven
en met het beheer werd optimaal
ingezet op een zo gevarieerd moge-
lijke spontane ontwikkeling. Om het
gebied niet geheel met "aangewaai-
de" bomen en struiken te laten
dichtgroeien zijn de grote grazers
ingezet. Daarnaast werd een wan-
delpadennet van kleischelpen aan-
gelegd en werden voorjaar 1996
nog allerlei natuurbevorderende ele-
menten aan het park toegevoegd.
Zo zijn er om de ruimtelijke variatie
te vergroten, cirkels van stammen-
rillen neergelegd waarbinnen de
grazers niet konden komen. Ook
zijn er alsnog muren van puinbrok-
ken gestapeld, paddenpoelen gegra-
ven en vooroevers gecreëerd van
wilgentenen en steenslag.

Een status en een kleur 
Het Buytenpark maakt deel uit van
de PEHS (Provinciaal Ecologische
Hoofdstructuur) van Zuid-Holland,
deelproject Groenblauwe Slinger.
Het park wordt dan ook geacht een
bijdrage te leveren aan zowel de
recreatieve behoefte van de bewo-
ners van de grote steden als aan de
regionale biodiversiteit. Specifiek is
dat hier de successie op een relatief
groot, reliëfrijk, braakliggend terrein
beleefbaar is. Omdat de ruimtelijke
druk op dit soort terreinen in de ste-
den zelf groeiende is, komen ook de
plant- en diersoorten die daar van
nature thuishoren onder druk te
staan. Het Buytenpark voorziet dan

ook in die zin duidelijk in een
behoefte. Deze potenties zijn de
aanleiding geweest om aan het
gebied de sterstatus te verlenen. Dit
betekent dat het begrazingsgebied is
uitgesloten van verdere stedelijke
ontwikkelingen (Gemeente
Zoetermeer, 1999). Het compensa-
tiebeginsel, dat normaliter voor dit
soort gebieden geldt, is hier dan ook
niet van toepassing. 
Van begin af aan was duidelijk dat
het gebied met het natuurtype of de
kleur "ruigte-struweel" zou moeten
worden ingekleurd. Een kleur
beschrijft op hoofdlijnen het ruimte-
lijk patroon en de vegetatiestructuur
maar heeft niet de ambitie om de
toekomstige soortensamenstelling te
kunnen voorspellen. De begroeiing
van het begrazingsgebied zal een vrij
open karakter houden met geleide-
lijke overgangen tussen spontane
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bosjes (ca. 20% bedekking), ruigte-
kruiden (ca. 30%) en grazige
begroeiingstypen (ca. 50%).
Genoemde begroeiingstypen zijn
niet alleen te vinden in fijnmazige
patronen, maar ook in een veel gro-
vere setting, b.v. bosjes van enkele
hectares groot.
Langs de natuurvriendelijke oevers
komen vooral kruidachtige oever-
planten tot ontwikkeling wat de
oeverbegroeiing geschikt maakt als
voortplantingsbiotoop voor amfibie-
ën en libellen. Enkele verspreide wil-
genbosjes zorgen voor de noodzake-
lijke structuurvariatie.

Natuurmonitoring
Om te kunnen volgen of de hierbo-
ven geschetste doelen ook daadwer-
kelijk bereikt worden is in 1994
besloten om de natuur(ontwikke-
ling) in het gebied te gaan monito-
ren. Om dit door de jaren heen op
verantwoorde wijze te kunnen doen
werd door de gemeente aan StEA
(Stichting Ecologisch Advies te
Utrecht) gevraagd om hiervoor een
plan te maken. 
Ook bestond de uitdrukkelijke wens
bij de gemeente om de lokaal opere-
rende natuurverenigingen bij het
monitoren te betrekken. 
De volgende natuurverenigingen
hebben, in werkgroepverband mee-
gedaan: IVN (Vereniging voor
Natuur- en Milieueducatie), KNNV

(Koninklijke Nederlandse Natuur-
historische Vereniging) en VWZ
(Vogelwerkgroep Zoetermeer). De
werkgroepen zijn verantwoordelijk
voor het eigen onderzoek. De
Buytenparkwaarnemingen zijn jaar-
lijks zowel bij de gemeente als bij de
landelijk opererende PGO’s
(Particulier Gegevensverzamelende
Organisaties) in de databank opge-
nomen. 
In 2003 zijn de resultaten van de
eerste 5 jaar trek- en broedvogels-,
dagvlinders- en flora- en vegetatie-
monitoren verzameld en gepubli-
ceerd in een gemeenschappelijke
verzamelmap. 

De situatie anno 2005

Begrazing
Het begrazingsgebied heeft sinds de
officiële opening een solide groep
fans aan zich weten te binden. Dat
zijn niet alleen natuurvorsers, ook
bewoners die de randstedelijke
omgeving graag bekijken vanuit een
hoog standpunt, recreanten die
sportieve uitdagingen zoeken en
vooral veel mensen die inspiratie
willen opdoen, grazers willen bekij-
ken of gewoon even willen uitwaaien
komen er graag. 
Op een paar kleine incidenten na in
de aanloopperiode zijn er nauwelijks
confrontaties tussen recreanten en
grazers geweest. Wel storen recrean-

ten zich soms aan elkaar. Zo ergeren
rustzoekers zich vaak aan fietscros-
sers die de wandelpaden onveilig
maken en worden vogelaars bij het
waarnemen soms gestoord door del-
tavliegers en loslopende honden.
Alhoewel niet elke vorm van recrea-
tief gebruik een positieve bijdrage
levert aan de natuurlijke ontwikke-
ling is dit park toch bij uitstek het
gebied waar veel moet kunnen. Nog
steeds profiteren de gebruikers
volop van het open ruige karakter
van het gebied maar de verwachting
is wel dat, naarmate de struweelvor-
ming verder doorzet de openheid
wat zal afnemen. In de ontwikke-
lingsvisie wordt gesproken van
spontane bosjes die één vijfde deel
van het oppervlak beslaan. Als eerste
aanzet daartoe zijn indertijd delen
van het gebied ingesloten door
stammenrillen om zones te creëren
waar de grazers niet komen. Dit zijn
echter tijdelijke maatregelen, want in
principe is de natuur nu zelf aan zet.

Een cruciale factor bij dit proces is
natuurlijk de begrazingsdruk. Deze
dient, aan de hand van de iedere 5
jaar beschikbaar komende gegevens
uit het gebied getoetst te worden
aan de gewenste ontwikkelingen. 

Natuur
Wat de plantengroei betreft is de
hoop vooral gevestigd op de over-
weldigende abiotische variatie in het
gebied. De verwachting is dat die
variatie zich te zijner tijd meer in de
begroeiing zal manifesteren dan dat
tot nu toe gebeurt. Voorwaarde hier-
bij is wel dat de begrazingsdruk
vooral in de winter niet te hoog is en
ook moet het inzicht nog wat groei-
en dat niet iedere vorm van recrea-
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tief gebruik bijdraagt aan de uitein-
delijke totstandkoming van het
gewenste natuurtype. Ook is nog
maar de vraag of de zeer voedselrij-
ke ondergrond niet een te grote
structurele belemmering vormt voor
de ontwikkeling van meer gevarieer-
de begroeiingstypen. Tot nu toe is
duidelijk waarneembaar dat de
meest succesvolle struiken (braam
en egelantier) voorzien zijn van
doornen. 
Het grazige karakter laat zich ook dui-
delijk weerspiegelen in de massale
aanwezigheid van zwartsprietdikkop-
jes, een dagvlindersoort die ’s winters
overstaande grassen nodig heeft om
te kunnen overleven in het gebied. In
2000 bestond 40% van alle vlinder-
waarnemingen uit deze soort.
De vogelwereld weet dit ruige stukje
Zoetermeer misschien nog wel het
meest te waarderen. De positie van
een gevarieerd, ruig gebied dat ruim-
telijk ingeklemd ligt tussen polders
en stedelijk gebied, vinden vogels
blijkbaar zeer aantrekkelijk. Sinds
een aantal jaren heeft de vogelwerk-
groep tijdens de vogeltrek op de
hoogste berg van het Buytenpark
een officiële telpost ingericht. De
resultaten van deze tellingen zijn te
zien op: www.telpostbuytenpark.tis-
caliweb.nl 
De ruigte van het terrein is verder
goed af te lezen aan de grasmus die
er broedt en de torenvalk die er z’n
dagelijkse muizenmaal bij elkaar
speurt.
Ook in de toekomst willen we de
natuurontwikkeling blijven volgen en
zien of dit gebied zijn zware (juridi-
sche) status waarmaakt. Voorlopig is
het plan om aan de hand van een vast
protocol de natuurwaarden van dit
begrazingsgebied elke vijf jaar vast te
stellen. Het Buytenpark is in 1996
gekozen als proefgebied om te kijken
of het mogelijk is deze metingen door
vrijwilligers van de lokale natuurver-
enigingen te laten uitvoeren. Het
resultaat van de proef is in de rappor-
tenreeks uit 2003 terug te vinden. Of
de vrijwilligers ook in de toekomst een
rol willen blijven spelen bij het natuur-
monitoren van dit bijzondere gebied
is op dit moment nog onduidelijk. 

Draagvlak
Een van de vragen die we ons inder-
tijd gesteld hebben luidde: ‘hoe kun-
nen we als natuuronderzoekers een
abstract begrip als natuurontwikke-
ling aan het recreërend publiek dui-
delijk maken?’ De gebruikelijke infor-
matieborden bleken bijzonder van-
dalismegevoelig. Een koppeling van
een informatievoorziening aan een
particuliere horecagelegenheid in het
gebied is tot nu toe niet van de
grond gekomen. Wel is in de loop
der jaren geprobeerd via andere
wegen de bezoekers te vertellen wat
er hier aan de hand is.
Vermeldenswaard in dit verband is
de videoband "Heuvels in de polder"
die uitgebreid ingaat op de natuur-
ontwikkeling van het begrazingsge-
bied en tot stand kwam met behulp
van een groot aantal vrijwilligers. 
Ook wordt regelmatig in het officië-

le, door de gemeente uitgegeven
blad "Zoetermeer Magazine" voor
een groot publiek verslag gedaan
van de stand van de natuur in het
park. 
In 2002 verscheen de brochure "Ga
mee naar buiten". Deze brochure
belicht o.a. zowel de natuur- als de
recreatievoorzieningen in het
Buytenpark. 
Een onderzoek naar hoe stadsbewo-
ners de natuur beleven en gebruiken
in 9 gebieden rondom Zoetermeer
(Boer T. de, 1999) laat zien dat het
Buytenpark in drie jaar tijd populair
is geworden bij de Zoetermeerders.
Gemiddeld bezoeken ze het
Buytenpark 4,5 keer per jaar. Alleen
het Westerpark en de Noord-Aa
(twee veel bekendere recreatiegebie-
den) scoren hoger. Bovendien weten
ze de ruigheid van het gebied bijzon-
der te waarderen. 
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Bij een bakje universeelvoer is altijd wat te beleven. Dat zit
‘m in het universele: ze vinden het allemaal lekker.

Sinds de dit jaar wel erg professioneel aangepakte winter-
voedering (je wilt toch wat te melden hebben bij de
Nationale Tuinvogeltelling) hebben we kauwen. Zo’n pinda-
cake van Vivara werken ze in 1 dag weg – tegen de spreeu-
wen 2 dagen. Elke opgehangen vetbol ligt meteen op de
grond, vakkundig ontdaan van zijn netje. Ze lusten mais
van de duiven, rozijnen van de merels, en natuurlijk univer-
seelvoer.
Kauwen zijn flinke beesten, en zo’n bakje is zo leeg, al zijn
ze wel kieskeurig: de helft gooien ze eruit op zoek naar dat
ene gedroogde wormpje.
Niemand is echt blij met deze nieuwe bezoekers. Ze zijn
best leuk, maar ze zijn zo groot. En lawaaierig.
Als zo’n kauw landt, stuift alles uit elkaar. De kleinere
vogels zijn er bang voor, en hoewel de turkse tortels geen
stap opzij doen, blazen zij zich dreigend op tot tortels van
(hopelijk) angstwekkend formaat – kopje ingetrokken, staart
uitgespreid, vleugel bij elke beweging van de kauw dreigend
opgeheven. Zo dreigt mijn duifje Pluis ook als ik met de
stofdoek in de buurt van haar nestje kom, hoewel er toch
niks engs is aan een stofdoek, en ze zelf het gebruik ervan
noodzaakt, want duifjes zijn stofnesten. Misschien is ze
ooit, voor wij haar kenden, gepakt met een stofdoek, en
heeft ze daar een trauma aan overgehouden.

Terug naar de kauwen. Kauwen zijn slim, en ze hadden al
snel in de gaten dat een open keukendeur en/of een bede-
lende merel ervoor, zaken waren om in de gaten te houden.
Zoiets levert op z’n minst een handje rozijnen met van die
door kauwen ook niet versmade reuzeltraktatiekorrels (door
Vivara aangeprezen als "iets nieuws voor uw tuinvrienden")
en soms een bakje universeelvoer op, waar met veel getetter
een massa spreeuwen op duikt.
Vanuit het niets zijn daar dan ineens de kauwen. Vol ver-
trouwen landen ze midden in de spreeuwenberg, wetend
dat dat grut toch wel opzij gaat.
In een ruime cirkel wachten de spreeuwen. Kauwen hebben
een manier van eten waarbij ze een paar hapjes nemen, een
stukje weglopen om het in te slikken of een soortgenoot
weg te jagen, en dan weer terug te gaan naar het bakje.
Zo gauw de kauw zijn poten licht, rennen de spreeuwen
naar het bakje – om weer massaal opzij te gaan als de kauw
terug komt.
Aldus ontstaat er een grappige golfbeweging. Precies zoals
spreeuwen in een grote wolk (waar zijn die eigenlijk geble-
ven, die spreeuwenwolken?) allemaal tegelijk dezelfde kant
op vliegen, rennen ze nu van en naar het bakje voer.
Zo zorgen de kauwen toch nog voor leuke momenten.

Elisabeth Noorduin


