
Welkom in 
Rijswijk Buiten
Uw nieuwe wijk, midden in 
de Randstad. Een mooie wijk, 
op een unieke locatie, tussen 
Rotterdam en Den Haag. En 
geheel duurzaam opgezet. 
Maar soms al best druk...

De natuur is nu nog dichtbij in Rijswijk Buiten
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Want, wist je dat...
• er nog duizenden woningen gebouwd gaan worden 

aan de andere kant van het spoor?
• er zo een ongekende dichtheid van bebouwing en 

bewoning ontstaat?
• Rijswijk Buiten nu al de meest versteende wijk van 

Rijswijk is (volgens onze wethouder)
• er zo meer dan 10.000 bewoners bij komen die 

ook gebruik willen maken van Pasgeld en het 
Wilhelminapark?

• door deze bebouwing enorme problemen kunnen 
ontstaan met wateropvang, verkeersdrukte, 
hittestress, (lucht)vervuiling, parkeren en overvolle 
parken?

Dit zal gevolgen hebben voor het welzijn en de gezondheid 
van alle inwoners. Want ondanks dat het in deze duurzame 
wijk nu prettig wonen is, mis je straks natuur en rust dicht bij 
huis.

In Rijswijk Buiten maakt de natuur plaats voor steen



Natuur is belangrijk!
Een natuurlijke omgeving kan op verschillende manieren 
bijdragen aan de gezondheid van de mens. Van kinderen tot 
ouderen, het zorgt voor:

• Herstel van stress
• Aanzet tot sociaal contact
• Een stimulans tot beweging
• Een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen
• Persoonlijke ontwikkeling en zingeving

Als bewoner van Rijswijk Buiten kun je hiervoor terecht in het 
Wilhelminapark. Dit park bood hier al ruimte voor voordat 
Rijswijk Buiten ontstond.

Inmiddels groeit Rijswijk door naar 65.000 inwoners. Is er straks 
genoeg ruimte om te sporten, te wandelen, te recreëren en voor 
onze kinderen om buiten te spelen?



Werkgroep Pasgeld 
Natuurlijk heeft een 
oplossing: Landschaps-
park Pasgeld. Een 
natuurlijke groene 
corridor tussen Delft 
en Rijswijk, dwars door 
Rijswijk Buiten. Een 
gezond én realistisch 
plan!

We presenteren het graag aan je. Kom 
naar de informatieavond op woensdag 
15 juni om 20.15 uur in Buurthuis De 
Drassige Driehoek (Jaagpad 148D).

Meld je aan via een mailtje naar 
werkgroep@pasgeldnatuurlijk.com 
of scan de qr code:

Daarom:
Landschapspark
Pasgeld

Pasgeldnatuurlijk.com
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