
 

Uitnodiging Petitie aanbieden, 15 september 2021  1 

 
 
 

 
  

 

15 september 2021 

UITNODIGING 

 

 
Petitie Houd polder Pasgeld open en groen aanbieden 
 
Kom 30 september om 19:30 uur naar het gemeentehuis op het Bogaardplein 15, 2284 DP 
Rijswijk. 
De werkgroep Pasgeld, Natuurlijk Delfland en de KNNV afd. Den Haag bieden om 20.00 uur 
de handtekeningen aan van de petitie Houd polder Pasgeld open en groen. De 
handtekeningen worden voorafgaand aan de raadsvergadering aangeboden. 
Door je komst betuig je steun aan het aanbieden van de petitie en kan je kennis nemen hoe 
de wethouder reageert.  
 
Ook zal in de aanbieding aandacht besteed worden aan het alternatieve plan 
landschapspark Pasgeld. als daadwerkelijk integraal en realistisch “planalternatief” voor héél 
Rijswijk. Eisen vanuit ecologie, klimaat, water, groene ruimte, gezondheid, schone lucht, 
recreatie en wonen zijn hierin opgenomen. 
 
Eén van de weinige gebieden waar bewoners van Rijswijk nog groen kunnen recreëren is 
Pasgeld. Van oudsher maakt Pasgeld deel uit van de groene buffer tussen Rijswijk en Delft. 
Grenzend aan het Elzenburgerbos zie je het slagenlandschap. Dit is weidelandschap dat er 
nog hetzelfde uitziet als in de middeleeuwen. Als één van de weinige gebieden langs de 
Vliet ziet de wandelaar of schipper er, naast een paar oude karakteristieke huizen, vooral 
veel groen. 
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Maar ook in Pasgeld rukt de verstedelijking op. De nabij gelegen wijk Sion is in 10 jaar 
veranderd van tuindersgebied naar woonwijk. Voor grote delen van de aangrenzende wijk ’t 
Haantje geldt hetzelfde. De volgende stap lijkt Pasgeld te zijn. Als dit gebied ook wordt 
volgebouwd gaat een historisch en groen gebied verloren voor volgende generaties. De 
schade die aangericht wordt door Pasgeld te bebouwen is onomkeerbaar. Het zal ten koste 
gaan van: biodiversiteit, luchtkwaliteit, gezondheid, leefbaarheid, klimaat en historie. 
 
Wat is en doet Pasgeld Natuurlijk? 
De werkgroep Pasgeld Natuurlijk vertegenwoordigt de bewoners in het streven naar het 
behoud en verbetering van een Open en Groen Pasgeld. Partners hierbij zijn Natuurlijk 
Delfland en KNNV afd. Den Haag. 
De werkgroep Pasgeld Natuurlijk is een onderdeel van Contactgroep Rijswijk Zuid. 
https://pasgeldnatuurlijk.com/ 
 
Wat is en doet Natuurlijk Delfland? 
Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de 
leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming via excursies, 
lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer. De activiteiten zijn in drie 
categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor 
specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt. 
De vereniging is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
(KNNV) en een werkgroep van de Zoogdiervereniging, Ravon, Floron en Duinbehoud. Het 
werkgebied omvat de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk, Ypenburg-
Leidschenveen (Den Haag), Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Ook beheert Natuurlijk 
Delfland het Melarium, het centrum voor natuur, bijen en kunst. Meer informatie is te vinden 
op de website: https://delfland.knnv.nl/. 
 
Wat is en doet KNNV afd. Den Haag? 
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Den Haag is een 
vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en 
natuurbescherming. Via excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en 
natuurbeheer wordt aan deze doelen vormgegeven. De KNNV afdeling Den Haag voelt zich 
verantwoordelijk voor de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en 
Wassenaar. 
Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/denhaag 
 
Informatie over deze actie bij  
Geert van Poelgeest, voorzitter Natuurlijk Delfland, 06 – 33 00 1742 
KNNV afd. Den Haag: Anna Kreffer, 06 - 26 41 71 37 
Contactgroep Rijswijk Zuid, Marinus Jansen, 06 – 21 55 86 26 

https://pasgeldnatuurlijk.com/
https://delfland.knnv.nl/
http://www.knnv.nl/denhaag

