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COLOFON EN CONTACT
BUURTVERENIGING
“De Drassige Driehoek” Jaagpad 148-d, 2288 CN Rijswijk
@: info@dedrassigedriehoek.nl
Website: www.dedrassigedriehoek.nl
Lid worden?
Stuur een mail naar ikwordlid@dedrassigedriehoek.nl
Vermeld uw naam, voorletters, adres, woonplaats, e-mailadres, en liefst ook uw telefoonnummer. Wij nemen dan
contact met u op. De jaarcontributie in 2020 bedraagt €12.
BUURTBLAD
Het buurtblad verschijnt 2-3 keer per jaar.
Redacteur: Wilbert van Bijlert
@: buurtbladdedrassigedriehoek@gmail.com
Adverteren in dit blad?
Neem contact op via het e-mailadres van het buurtblad.
Stuur uw artikel, brief, suggesties, foto’s etc. voor het volgende nummer voor 1 september naar het e-mailadres
van het buurtblad.
Het buurtblad is te downloaden via www.dedrassigedriehoek.nl/de-drassige-driehoek/buurtblad. Hier vindt u ook
eerdere nummers. De digitale versies zijn i.t.t. de gedrukte versies in kleur.
BUURTAPP
Wilt u worden toegevoegd, stuur dan een app naar Frank van Geest (06-12445653).

Foto voorkant: April 2020. Aan het Jaagpad worden bloemen en planten verkocht van kwekers die
vanwege de corona crisis hun producten niet kunnen exporteren.
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Voorwoord redactie
Het vorige buurtblad is rond 20 februari verschenen. Het carnaval begon dat weekend en voor veel
mensen startte de voorjaarsvakantie. We zijn nu drie maanden verder en de wereld ziet er totaal anders
uit. Sinds half maart houden we anderhalve meter afstand, werken en leren we indien mogelijk vanuit
huis en moeten vooral ouderen en mensen met een mindere gezondheid voorzichtig zijn.
Het leek mij daarom aardig om een extra buurtblad te maken. Met als doel de buurt te informeren over
het laatste lokale nieuws en deze vreemde periode vast te leggen. Maar ook om buurtgenoten die wat
extra hulp of gezelligheid kunnen gebruiken in contact te brengen met buurtgenoten die dat willen en
kunnen geven. Dit extra buurtblad is sneller gemaakt dan eerdere nummers en heeft daarom een wat
soberder vorm. Dat betekent geen professionele opmaak en geen advertenties. Ook is het
verzorgingsgebied wat kleiner, namelijk alleen Pasgeld en t Haantje. Het volgende reguliere nummer zal
in het najaar verschijnen.
Wilbert van Bijlert

Van de voorzitter

Geachte leden van Buurtvereniging De Drassige Driehoek,
Het is aanpassen geblazen. Geen klaverjassen, geen bridge, er wordt niet gedanst en niet gepubquized,
en de buurtmaaltijd wordt voorlopig niet geserveerd.
Het is een bizarre tijd, maar wij zijn dankbaar dat we niet getroffen zijn en ik hoop voor u allemaal dat
ook U gezond bent gebleven. Gezondheid is met geen goud te betalen.
We vinden het heel jammer dat er geen Koningsdag was dit jaar, en dus dat het bij het buurthuis stil was
op 27 april. We denken wel na over het ‘nieuwe normaal’ in de ‘anderhalvemetersamenleving’, en hoe
we daar als DDD handen en voeten aan zouden kunnen geven. Verras ons met uw suggesties op
hetnieuwenormaal@dedrassigedriehoek.nl.
En voor wie het nog niet wist: we hebben een gloednieuwe, mobielvriendelijke website! Zelfde adres:
www.dedrassigedriehoek.nl. Mooie en leuke foto’s erop, en plenty ruimte voor nog veel meer. Er is
ruimte voor foto’s van vroeger en voor foto’s van nu. Hebt u nog iets leuks dat er nog niet op staat? Kom
op ermee! We hopen u snel te laten weten dat er weer iets kan in het buurthuis.
We hopen dat u ondanks alle beperkingen waarmee we te maken hebben toch een fijne zomer hebt.
Extra boffen dat we in zo’n mooie en leuke buurt wonen!
Hans van der Kramer
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Oproep – Heeft u hulp nodig, wilt u hulp bieden?
Vooral voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen de coronamaatregelen het
leven een stuk moeilijker maken. Vanuit de gemeente Rijswijk zorgt Welzijn Rijswijk voor ondersteuning
en advies, meer informatie op www.welzijn-rijswijk.nl/corona/seniorenadvies of bel 070-7579200. Maar
er zijn ook in de buurt vrijwilligers die u kunnen helpen, bijvoorbeeld door af en toe langs te komen voor
een praatje. Wilt u ondersteuning, of wilt u dit bieden, mail dan naar
buurtbladdedrassigedriehoek@gmail.com.

Nieuws uit de buurt

Op het eerste oog beleven we een lente als alle andere. Bij ons geen uitgestorven straten zoals in Italië
en Spanje en geen verplichte mondkapjes. Maar wie goed kijkt ziet toch verschillen. De speeltuin en het
sportveld worden veel intensiever gebruikt dan voorheen. Op straat spelen meer kinderen. Achter veel
ramen staat een teddybeer. De sluiting van sportclubs zorgt er ook voor dat er bijna geen roeiers meer
op de Vliet zijn. Wel is het aantal fietsers en wandelaars langs de Vliet en in het Elsenburgerbos
toegenomen. Op het Jaagpad kunnen bloemen en planten gekocht worden om kwekerijen in het
Westland te ondersteunen. En blijkbaar zijn veel mensen met opruimen begonnen, want op de
buurtapp worden veel vaker dan voorheen kinderfietsen, tuintegels en kastjes aangeboden.
Wat gebeurde er de afgelopen vier maanden in onze buurt? Op basis van het Rijswijks Dagblad, de
Groot Rijswijk maar vooral de buurtapp een overzicht:
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Januari
5. Bij de nieuwjaarsborrel en de voorafgaande vertoning van historische foto’s zijn ongeveer 50
aanwezigen.
16. Een uitverkochte buurtmaaltijd.
19. Bijna 15 teams en daarmee zo’n 75 deelnemers doen mee aan de pubquiz.
Februari
26. Wethouder van der Laar legt samen met Mary van der Stap een tegel in de van Hardenbroeklaan om
de afronding van de herinrichting van de laan te markeren.

Foto: Erwin Dijkgraaf – Rijswijks Dagblad

Maart
14. Buurthuis gesloten vanwege de coronamaatregelen.
18. ‘s Nachts verdwijnen op mysterieuze wijze 17 kippen uit de kinderboerderij. In de daaropvolgende
dagen worden verschillende kippen in tuinen aan het Jaagpad en de van Hardenbroeklaan doodgebeten,
waarschijnlijk door een vos.
April
9. Motorbootje gestolen uit de vaarsloot aan de Pasgeldlaan. Enkele dagen later werd de boot in Den
Haag teruggevonden, samen met enkele andere gestolen boten.
18. Twee nieuwe spoorbruggen worden over de Kerstanjewetering geplaatst als onderdeel van de
verdubbeling van de rails. Spoorovergang ’t Haantje en de Kerstanjewetering zijn het gehele weekend
afgesloten.

Foto: Strukton
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27. De warmste Koningsdag ooit. Voor het eerst in ruim 40 jaar geen Koninginnedag-/Koningsdagfeest
bij het buurthuis.

In memoriam: mevrouw Tersmette

Op 3 januari jl. is mevrouw Cor Tersmette op 97-jarige leeftijd overleden. Als kind verhuisde zij van Delft
naar het huidige Jaagpad 159. Vanaf haar 8e jaar heeft zij onafgebroken op nummer 105 gewoond, tot
haar gezondheid dat anderhalf jaar geleden niet langer toeliet. Veel mensen zullen haar herinneren, zij
wandelde vaak door het park, de laatste jaren met een rollator. In het buurtblad van september/oktober
2013 staat een uitgebreid interview met haar. Dit is terug te vinden op www.dedrassigedriehoek.nl/dedrassige-driehoek/buurtblad.

In memoriam: de heer de Graaf
De heer Willem de Graaf is op 27 maart jl. overleden. Vanaf zijn geboorte in 1935 heeft hij aan het
Jaagpad gewoond. Tot op het laatste blonk hij uit in positiviteit en behield hij zijn humor. Sinds eind
februari verbleef hij in hospice Leidschenveen waar hij toch nog zeer plotseling is overleden. Er is
vanwege de coronamaatregelen in besloten kring afscheid van hem genomen. Op 5 januari jl. was hij
ondanks zijn ziekte aanwezig bij de fotopresentatie in het buurthuis en gaf hij toelichting bij een aantal
foto’s uit de jaren ’40 en ‘50. In het vorige nummer van het buurtblad, te vinden op
www.dedrassigedriehoek.nl/de-drassige-driehoek/buurtblad, vindt u een interview met hem.

Geboren

Op 13 april is Renske Michelle van Rijn geboren, dochter van Michel Kowalski en Chantal van Rijn.
Renske is de vijfde generatie van de familie van Rijn die aan het Jaagpad woont (allen woonachtig op
nummer 82, 86 of 88). Renskes betovergrootvader, Quirinus van Rijn, geboren in 1874, verhuisde aan
het begin van de 20e eeuw naar het Jaagpad. Hier werd in 1909 zijn zoon Wim van Rijn geboren. Renskes
opa Wim (1947) en moeder Chantal (1977) zijn ook geboren en getogen aan het Jaagpad. Michel en
Chantal: van harte gefeliciteerd met de geboorte van Renske!

Boris en Anna – onze Schotse hooglanders

In de weilanden voor herberg Vlietzigt wonen sinds een paar jaar de Galloway runderen Boris en Anna.
Runderen van dit ras hebben geen hoorns en hebben een witte band in hun vacht. Anna is de bruine; ze
is geboren in 2017 en is een vaars. Dit betekent dat ze nog nooit drachtig (zwanger) is geweest. Anna is
een beetje verlegen en kan daarom ook schrikken als je te dichtbij komt. Boris is de zwarte; hij is ook in
2017 geboren en is een os. Dit is een gecastreerde stier. Boris is geboren met een keizersnee (dit is heel
zeldzaam bij Galloway runderen) en is de eerste dagen grootgebracht met de fles. Daardoor is hij een
stuk minder verlegen dan Anna.
Deze runderen leven het hele jaar buiten. In de winter krijgen ze een dikke, waterafstotende vacht.
Hierdoor hebben ze het niet koud. Ze zijn allebei
gek op speciale veekoeken, hooi en alles wat in het
weiland groeit. Een boterham of een appel kennen
ze niet en eten ze daarom ook niet. Oorspronkelijk
komen Galloway runderen uit het zuidwesten van
Schotland. Ze lopen daar het hele jaar buiten in de
natuur. Ze hebben een ruig haarkleed waardoor ze
ook tijdens strenge kou warm blijven en het prima
naar hun zin hebben. Zelfs sneeuw deert ze niet. Ze
hebben een schofthoogte van ongeveer 120 cm en
wegen tussen de 450 en 500 kg.
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Boris en Anna worden elke dag even geborsteld en geknuffeld. Wil je Boris of Anna ook eens borstelen
bel dan even aan op Jaagpad nr. 8. Je kunt Boris en Anna ook volgen op Instagram via:
kijk_nou_een_koe
Kick van der Kraan

Ups en downs op de kinderboerderij

In februari werd onze eend Janine gewond gevonden en moesten we haar helaas in laten slapen. RIP
Janine!

Op 18 maart kwamen we erachter dat er 17 kippen en hanen waren verdwenen, zelfs de allerkleinste
waren meegenomen. Door wie? We stonden voor een raadsel en zijn er tot op heden niet achter
gekomen (liever denken we daar ook niet aan). Heel erg verdrietig voor ons en alle vrijwilligers. Maar
ook voor de buurt, dat bleek al gauw toen we emotionele reacties via de buurt-app en Facebook
ontvingen. Hartverwarmend hoe iedereen meeleeft, meedenkt en wil helpen. Lieve mensen die kippen
wilde kopen en er werd geld gedoneerd om een camera aan te schaffen. Kippen wilde we niet meteen
weer aanschaffen omdat we bang waren dat ze dan ook weer meegenomen zouden worden.

Het goede nieuws is dat er bijna 300 euro gedoneerd is - Reuze bedankt allemaal voor de donaties!!!! hiervoor kunnen we een camera kopen en inmiddels hangt er al een lamp met bewegingssensor. Ook
hebben we een deur in het verblijf van de varkens en kippen gehangen die we in de avond sluiten zodat
er geen vos in kan. Want, de vos was al eerder langs geweest en niet alleen bij ons, maar bij veel
mensen in de straat met kippen. Helaas houdt de deur geen mensen tegen, maar hopelijk doet de
camera hiervoor zijn werk.
Inmiddels hebben we al mooie haan, genaamd Bert, gekregen van een stel die van de diefstal hadden
gehoord. Bovendien zijn drie mooie kippen met een prachtige haan, Harry, gedoneerd door Dave en
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Jane waar we enorm blij mee zijn. Ze lijken het prima naar hun zin te hebben bij ons. En nu hopen we
dat onze kippen nog wat eitjes gaan uitbroeden zodat we straks nog wat jong grut hebben rondlopen.
De schaapjes zijn inmiddels ook weer geschoren en helemaal klaar voor de zomer. Gelukkig mocht hun
“kapper” in april ondanks de corona gewoon doorwerken.

Oh ja, vergeet niet je oude elektronica (alles wat in een tas past) bij ons in te leveren voor de Wecycle
daar zijn we erg blij mee. En leuk als je ons volgt op Facebook Kinderboerderij De Drassige
Driehoek en/of Instagram.
Kinderboerderij de Drassige Driehoek
Caroline, Marijke en Anne
Stichting Blij in de Wei, NL 96 INGB 0009 3564 64

Camera kinderboerderij

Ten eerste veel dank voor alle donaties! Zoals jullie in het bovenstaande stukje hebben gelezen, willen
wij graag binnenkort een camera gaan installeren. In het kader van de AVG wetgeving, willen we jullie
graag alvast tevoren informeren dat wij van plan zijn deze op de varkensschuur en de ingang daarvan te
richten. Deze zal dus NIET op het openbare pad gericht zijn. Wij zullen deze camera gebruiken om de
dieren extra in de gaten te houden, en hopelijk zal dit ook helpen om eventuele diefstallen in de
toekomst te voorkomen (we hopen dat deze maatregel een preventieve werking zal hebben).
Mocht je hier bezwaar tegen hebben, zou je dit ons voor 1 juni aanstaande kunnen laten weten via
blij.indewei@gmail.com? Dan gaan we graag met je in gesprek.
Wij hopen met de camera dat wij onze dieren een veiligere plek kunnen bieden. Veel dank alvast!
Kinderboerderij de Drassige Driehoek
Stichting Blij in de Wei
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De vijver aan de Pasgeldlaan (Foto: Aart van der Rest)

Prijsvraag voor kinderen – win ijs bij de Lelie

‘t Haantje is een leuke weg om langs te wandelen. Je loopt langs een aantal oude boerderijen, de
spoorwegovergang (nu kan het nog, vanaf halverwege 2021 wordt deze gesloten), het
oorlogsmonument en een aantal tuinderswoningen. Al wandelend zal je zien dat in een aantal
voortuinen, heel toepasselijk, een haan staat. Dat kan een stenen beeld, een metalen windvaan of een
beschilderd houten bord zijn. En daar heeft de prijsvraag mee te maken. In hoeveel voortuinen aan ‘t
Haantje (vanaf de hoek met de Lange Kleiweg tot de hoek met de Prinses Beatrix laan) zie je een haan?
Stuur je antwoord voor 15 juni naar buurtbladdedrassigedriehoek@gmail.com. Vermeld daarbij je naam,
leeftijd en adres. De winnaar ontvangt een tienrittenkaart bij chocolaterie De Lelie aan de Voorstraat in
Delft.

Deze haan zal je zeker tegenkomen
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Minibieb aan het Jaagpad

Voor mijn verjaardag heb ik een Minibieb gekregen.
Iedereen die wil kan er een boek uit ‘lenen’. Feel Free! Ik
zou het ook heel fijn vinden als mensen weer een boek
terugzetten. Of als je boeken kwijt wilt, dat kan
natuurlijk ook. Graag zelfs! Alles is leuk, bijv.
kinderboeken, kookboeken enz.
Renée Smeding
Jaagpad 167

Bericht van werkgroep Pasgeld

Wat een heerlijk weer, de afgelopen weken in april! Het is lente, bomen en struiken lopen uit en dragen
volop bloesem. Ze krijgen steeds meer blad en overal staat het fluitenkruid te bloeien. In de sloten, in de
bomen, in het bos en op het weiland krioelt het van het jonge leven. We “spotten” kieviten,
scholeksters, jonge hazen en lepelaars. Pasgeld is prachtig.
Toch is er dit jaar iets opmerkelijks aan de hand: het is veel drukker dan normaal met wandelaars,
joggers, skaters en fietsers. Op de groene grasvelden in het Elsenburgerbos zitten veel meer mensen te
zonnen en te lezen. Netjes op afstand allemaal. Oorzaak van deze extra levendigheid is de coronacrisis,
met de gesloten sportclubs en met het verzoek aan iedereen om zoveel mogelijk binnen te blijven en de
frisse lucht en noodzakelijke beweging dicht bij huis te zoeken. Gelukkig kan dat in Pasgeld. Een mooie
aaneengesloten groene ruimte die plaats biedt aan een diversiteit van planten en dieren en ontspanning
aan bewoners en omwonenden. Juist in deze bijzondere tijd!
Als Werkgroep zien we dat de huidige crisis het belang van “Pasgeld als noodzakelijke groen-blauwe
buffer tussen de omringende verstedelijking” nog eens extra onderstreept. In de nieuwsbrief van april
hebben we veel meer argumenten genoemd om zuinig te zijn op dit gebied. De druk van de geplande
duizenden nieuwe woningen in de directe omgeving vergroot het belang van goede
recreatiemogelijkheden, infrastructuur, biodiversiteit en goede luchtkwaliteit. Daarbij komen nog de
bijzondere historie en de verandering van het klimaat met de noodzaak van wateropvang,
temperatuurregulatie en bomen.
Indien u de nieuwsbrief niet ontvangen heeft, laat ons dat dan weten via werkgroeppasgeld@gmail.com
of kijk op www.dedrassigedriehoek.nl/nieuws/nieuwsbrief-pasgeld-is-uit. Ook als u ideeën heeft over de
ontwikkeling van Pasgeld, kunt u dit adres gebruiken. Kijk sowieso eens op Facebook of Instagram
(pasgeldnatuurlijk). Dat is alleen al moeite waard vanwege de prachtige foto’s en filmpjes van dit unieke
gebied.
Laten we allen wijzer uit de crisis komen, met het besef dat we het bijzondere wat we hebben moeten
en kunnen (!) behouden voor de toekomst.
Namens de Werkgroep Pasgeld, Ernst Hoyer
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Gedicht
Pasgeld

Parel aan de Vliet.
Water, Open lucht en Bos
Even geen stadsgezicht,
maar ruimte om te ademen
is wat je ziet.
Kruispunt van immens verkeer A4,
Kanaal en Spoor
maar in onze geliefde Pasgeld gaan alleen de vogels tekeer.
Dit is ons levend bewijs
Dat groene ruimte
meer waard is dan grijs.
Leren we onze kinderen
dat niet alles maar meer moet,
maar we juist soms moeten
minderen.
Rick van der Rest

Wijn uit Elsenburg

Van Ad Schrama kreeg ik de brochure ‘Van put tot park’ uit 1979 te leen. Hierin staat de aanleg van het
Elsenburgerbos beschreven. Het blijkt dat er in 1975 op één van de zuidelijke hellingen een wijngaard
was aangelegd. Deze bestond uit 100 planten van het ras “Müller Thurgau”. De verwachting was dat één
keer per vijf jaar geoogst kon worden, een naam was ook al bedacht: “Elsenburger top”. Jammer dat de
wijngaard niet meer bestaat, anders hadden we wellicht wijn uit eigen buurt kunnen drinken.

De wijngaard in de jaren ‘70

Het Elsenburgerbos aan het einde van de jaren ’70 (Uit: Van put tot park, gemeente Rijswijk, 1979). Onderaan is het spoor en
de Lange Kleiweg te zien, rechtsboven boerderij Vlietzigt.
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Oproep: verhalen Tweede Wereldoorlog

Het volgende nummer gaat over Pasgeld en ‘t Haantje in de Tweede Wereldoorlog. Heeft u nog
informatie over dit thema, dan hoor ik dat graag. Omdat het op 5 mei 75 jaar geleden was dat
Nederland bevrijd was, hierbij alvast een tweetal foto’s.

Canadese legertrucks op weg naar Delft, mei 1945 (F.H.W. Biegstraaten, collectie Haags gemeentearchief)

De struikelstenen aan het Jaagpad 57, begin mei 2020. Ter nagedachtenis aan de drie bewoners die in 1943 en 1944 zijn
gedeporteerd naar de concentratiekampen Sobibor en Auschwitz en daar zijn vermoord.

Geschiedenis op website buurtvereniging

Op de website staat een verhaal over de geschiedenis van Pasgeld en ’t Haantje, inclusief foto’s en een
literatuurlijst. Het gaat onder andere over buitenplaats Pasgeld, herberg en café ’t Haantje, de
tuinbouw, de woningbouw en de Tweede Wereldoorlog. Kijk op
www.dedrassigedriehoek.nl/buurt/geschiedenis. Klik ook eens op het kopje historische foto’s, hierin
staan, naast beelden uit verschillende archieven, veel oude foto’s die door buurtgenoten zijn
aangeleverd.
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Groot Rijswijk en Rijswijks Dagblad

Wilt u op de hoogte blijven van het lokale nieuws. Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief van het
Rijswijks Dagblad. Ook kunt u zich sinds kort aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van Groot Rijswijk.
De bezorging van dit weekblad in Pasgeld is helaas nog steeds niet verbeterd. Er worden nog nieuwe
bezorgers voor het blad gezocht, zie voor meer informatie de website van Groot Rijswijk.

Fazanten in Pasgeld (Anne Boting)

Oproep: RZ Contacten uit de jaren ’70 en ’80

Van Henk Nichting heb ik een groot aantal buurtbladen uit de jaren ’90 gekregen. Daaruit bleek dat in
1994 het buurtblad De Drassige Driehoek is samengegaan met het blad RZ Contacten. Dit laatste blad
werd uitgegeven door de Contactgroep Rijswijk Zuid. Wie heeft nog nummers uit de jaren 70 en/of 80
die ik kan lenen? App: Wandeling Pasgeld en t Haantje
Op de app Rondje Rijswijk vindt u verschillende wandelingen en fietstochten met als thema de Rijswijkse
geschiedenis. Zeker in deze tijd van coronamaatregelen is het zeer de moeite waard deze site/app te
bekijken en te gebruiken. Eind 2020 of begin 2021 verschijnt op deze app een wandeling van herberg
Vlietzigt via het Jaagpad naar de spoorwegovergang t Haantje. De terugweg loopt langs de watertoren,
de Pasgeldlaan en de van Hardenbroeklaan. Zijn er woningen of punten met een bijzonder kenmerk
(bijvoorbeeld bijzondere architectuur) of geschiedenis die volgens u in de wandeling kunnen worden
opgenomen, mail dat naar buurtbladdedrassigedriehoek@gmail.com.

Lepelaar in Pasgeld (Anne Boting)

Oproep: Oude foto’s, brochures, artikelen

Bent u aan het opruimen en komt u oude foto’s, brochures, artikelen over Pasgeld en ’t Haantje tegen.
Gooi ze niet weg, ik voeg ze graag toe aan mijn verzameling of maak een kopie. Mail naar
buurtbladdedrassigedriehoek@gmail.com of bel 06-10871873.
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De voormalige dienstwoning, de watertoren en de kinderboerderij, april 2020.

Het volgende buurtblad verschijnt in het najaar. Stuur uw artikel,
brief, suggesties, foto’s etc. voor 1 september naar
buurtbladdedrassigedriehoek@gmail.com
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