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2 februari 2021 
 
Houd polder Pasgeld open en groen! 
 
Als we het ontstaan van het landschap van Rijswijk 
op ons laten inwerken, zien we dat Rijswijk op de 
duinen is ontstaan en later uitgewaaierd naar de 
omringen moerassen die tot polders zijn 
omgevormd. 
 
In het huidige Rijswijk ligt de polder Pasgeld direct tegen Delft aan. 
Pasgeld bestaat uit twee gedeelte Pasgeld Oost en Pasgeld West. 
Pasgeld West ligt tussen de spoorlijn, de sportvelden, Lange Kleiweg en Het Haantje. 
Pasgeld Oost ligt tussen de Lange Kleiweg, Elsenburgerbos en het Jaagpad. 
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In Pasgeld Oost ligt langs het 
Jaagpad historische 
bebouwing en direct 
daarachter een jongere straat. 
Ook is een complex van TNO 
aanwezig waar proeven met 
virussen worden gedaan en 
explosieven onderzocht. 
De trots van de bewoners zijn 
de Watertoren uit 1911, het 
buurthuis De Drassige 
Driehoek met daarbij een 
kleine kinderboerderij en 
speelgelegenheid voor de 
kinderen, die de bewoners 
zelf onderhouden. 
In Oost zijn twee groene 
gebieden 
- het Moeras 
- het Slagenlandschap. 
Het moeras was een 
voormalig kassencomplex 
waar de natuur al jaren haar 
gang kan gaan. De Pasgeld 
Oost was tot 1 januari 2021 
beschermt door de plofzonde 
die rond het TNO-complex 
lag. 
Het Slagenlandschap is een 
strokenverkaveling met sloten 
en weides, een directe 
herinnering aan de 
ontginningsgeschiedenis in 

onze streek. 
 
In Rijswijk en omgeving zijn er grote plannen om huizen te bouwen. 
De bewoners zullen behoefte hebben om zich in het groen te ontspannen. 
Dit gebied is ook een onderkomen voor de natuur in moerassen en weiden. 
De naam Rijswijk is afkomstig van rijshout, dit is niet meer in Rijswijk aanwezig. 
De nieuwbouw van woningen in Rijswijk ligt ver boven het landelijk gemiddelde. 
 
STEUN ONS 
Zet je handtekening op https://pasgeldnatuurlijk.com/ 
We hebben bezwaren ingediend tegen de omgevingsvergunning, daarbij willen we een 
advocaat inschakelen, dat kost geld. Wij schatten dat we € 5.000,- nodig hebben. 
Een ieder die de polder Pasgeld open en groen wil houden wordt opgeroepen om het 
bezwaar en beroep financieel te ondersteunen door een bedrag over te maken op NL69 
TRIO 0776 4967 94 t.n.v. Natuurlijk Delfland onder vermelding van Polder Pasgeld. 
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