
PASGELD NATUURLIJK!
Een nieuwsbrief van Werkgroep Pasgeld

Waar staan we nu?

EEN UPDATE VAN DE WERKGROEP:

Graag hadden wij, de leden van de Werkgroep
Pasgeld, jullie afgelopen 16 maart in het buurthuis
bijgepraat over de stand van zaken en de
ontwikkelingen van Pasgeld. Het Coronavirus gooide
echter roet in het eten. We hopen, dat we met deze
nieuwsbrief wat tegemoetkomen  aan de behoefte
aan informatie; helaas wel zonder de directe
interactie met jullie.
 
Laten we nog even stilstaan bij het “waarom” van
deze werkgroep: waarom is ze vorig jaar opgericht
en wat willen en kunnen we bereiken? Wat hebben
we inmiddels bereikt, onder andere bij gemeente,
planbureau, provincie en belangengroepen?  En
tenslotte, hoe kunnen we verder communiceren en
van ieders inzichten gebruik maken om tot een
Pasgeld te komen met een nog grotere groen-blauw-
historische waarde voor bewoners, omwonenden,
recreanten, passanten, heel Rijswijk én natuurlijk
voor plant en dier.
 
 

BESTE BUURTBEWONERS,
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De A4 wordt verbreed, waarbij tot 10 meter van het
Elsenburgerbos word afgehaald.      
Het spoor wordt verdubbeld.      
Pasgeld-west wordt bebouwd, met zo’n 1000
woningen, met een sterk verdichte en tot 40 meter
hoge bebouwing. 
In het Havenkwartier, aan het Jaagpad staan 2500
tot 3500 woningen gepland, voornamelijk
hoogbouw, tot 120 meter hoog; Dat is hoger dan
de nieuwbouw van EPO. 
Nog wat verderop, in de Bogaart komen duizenden
extra woningen.

In april vorig jaar werden wij als bewoners plotseling
opgeschrikt door vergaande plannen voor de bouw
van ruim 200 woningen in Pasgeld-Oost (het gebied
van de drassige driehoek bij de watertoren). Er was
zelfs al een website waarop men kon intekenen
als  geïnteresseerde  voor een woning. Na een zeer
rumoerige bijeenkomst beloofde de gemeente
beterschap, de website werd weggehaald en er zou
communicatie met de bewoners komen. Des te
verrassender was dan ook dat we in juni in de pers
konden lezen, dat de de projectontwikkelaars een
document presenteerden: Pasgeld Connects, waarin
sprake was van een volledige verstedelijking van de
Pasgeld-driehoek. De gemeente bleek al anderhalf
jaar (actief) op de hoogte van dit initiatief. 
Ondertussen blijken er nog veel meer bedreigingen
voor Pasgeld, wat vervuiling en geluidshinder
meebrengt . We noemen er een paar: 
 

WAAROM EEN WERKGROEP

PASGELD?
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INZET .

Kortom, de gemeente Rijswijk heeft de ambitie om
veel méér te bouwen dan hen gevraagd wordt! De
bebouwing en intense bewoning in de nabije
omgeving zal zijn invloed hebben op Pasgeld. Dit
alles geeft een enorme druk op Pasgeld met een
infrastructuur die hier totaal niet op is berekend,
denk aan geparkeerde auto’s in de wijk, toenemende
verkeersdrukte, afnemende veiligheid. Het ruime
zicht dat we nu nog hebben wordt door de hoogbouw
beperkt; we kijken tegen flats aan in plaats van
tegen bomen en Hollandsche luchten. Dat de druk op
Pasgeld toeneemt, zien we nu al aan het enorm
aantal dieren dat hier zijn laatste toevlucht zoekt,
verdreven uit de nabije omgeving waar nu gebouwd
wordt.
 
Al deze ontwikkelingen vinden plaats op een
moment dat de noodzaak van het hebben, houden en
versterken van biodiversiteit, aantal bomen,
wateropvang, temperatuurbeheersing, recreatie en
schone lucht steeds belangrijker worden. Pasgeld
vervult daarin nu al een belangrijke rol, maar juist dit
laatste stukje groen wil de gemeente Rijswijk
volbouwen, te beginnen met 200 woningen (waar
hebben we het over?) in Pasgeld-Oost.
 
De Werkgroep Pasgeld wil zich inzetten om Pasgeld
te behouden en te versterken als noodzakelijke
groen-blauwe (én historische) buffer tussen de
omringende verstedelijking. Laten we geen
onomkeerbare schade aanbrengen, maar juist
werken aan een leefbare toekomst, met iedereen,
voor iedereen.
 Pasgeld behouden voor de toekomst!

INZET VAN DE WERKGROEP:



We worden nu gehoord door de burgemeester, de
wethouders en álle politieke partijen in de
gemeenteraad. Iedereen is zich nu terdege bewust
van het unieke karakter van Pasgeld, de grote
waarde voor het algemene belang, maar óók van
de kwetsbaarheid.  We hebben op frequente basis
contact met onze volksvertegenwoordigers en zij
komen nu ook regelmatig naar ons toe.    
De verkoop van gemeentelijke grond in zowel
Pasgeld-Oost áls in Pasgeld-West is opgeschort.
Dit is erg belangrijk omdat dit gegeven, samen
met een groeiend besef van onomkeerbaarheid en
unieke waarde, kan leiden tot een daadwerkelijk
andere invulling. Een mijlpaal is dat het document
“Pasgeld Connects” slechts gezien wordt als een
vingeroefening van de Projectontwikkelaars en
geen enkele ambtelijke status heeft gekregen.     
We zijn ook in gesprek met het Programmabureau
Rijswijk Buiten. Het Masterplan en de Milieu Effect
Rapportage zijn zwaar verouderd en onvolledig en
kunnen niet meer als basis dienen voor
verstedelijking.

Vanaf haar start in april vorig jaar is de Werkgroep
Pasgeld voor een groot deel van haar tijd bezig
geweest met het vergaren van kennis en inzicht, het
leggen van contacten met belanghebbenden,
belangstellenden en  belangengroepen én met heel
veel communicatie. Door al deze activiteiten hebben
we onder andere de volgende zaken bereikt:
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We hebben contact met deskundigen op het
gebied van onder andere, landinrichting (Kees
Duijvestein), Natuur (Geert van Poelgeest,
voorzitter Natuurlijk Delfland; Anna Kreffers,
voorzitter KNVV, afdeling Den Haag) en van
gemeentelijke procedures.
We komen met een alternatief plan en maken
indien mogelijk gebruik van onze “right to
challenge”.
We zijn in overleg met de provincie Zuid-Holland.
Pasgeld (in zijn geheel!) is een onderdeel van de
“‘Rijke Groen-Blauwe Leefomgeving” in de
Provinciale Omgevingsvisie over de Vlietzone.
Met andere woorden: de provinciale visie is een
andere dan de huidige visie van
projectontwikkelaars en de gemeente Rijswijk!
We hebben een aantal bijeenkomsten
georganiseerd, onder andere een bijeenkomst
voor de buurt, waarin ons werd geleerd hoe we
alle (bijzondere) dieren en planten die Pasgeld rijk
is kunnen herkennen en doorgeven. 
Er is grote belangstelling vanuit de gemeenteraad
voor een groen-historische wandeling die we gaan
organiseren (helaas is deze in eerste instantie ook
uitgesteld vanwege Corona).
Er is een Facebook pagina en een Instagram
account geopend waarmee we communiceren en
waarop we Pasgeld presenteren:

Samen met de KNNV hebben we al een eerste
invulling gemaakt over hoe Pasgeld-Oost óók kan
worden. We willen dat graag met jullie bespreken
en jullie ideeën over horen. In een later stadium
zal hier meer info over volgen.

 

www.facebook.com/pasgeldnatuurlijk
www.instagram.com/pasgeldnatuurlijk

WAT HEBBEN WE GEDAAN EN

BEREIKT?
 

Voor een groen-historische
wandeling door ons gebied!

GROTE BELANGSTELLING VANUIT DE
GEMEENTERAAD 



Ook in deze lastige tijd, waarin we niet samen kunnen
komen, gaan we als werkgroep door met onze
gesprekken en initiatieven. We houden stevig vinger
aan de pols, zodat er niet opnieuw onverwachte
ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.
 
Input van iedere betrokkene wordt van harte
toegejuicht. Deel jullie vragen en ideeën met ons via
Facebook, Instagram, WhatsApp (plannen Pasgeld) of
email (werkgroeppasgeld@gmail.com). Laat ons aub
ook weten als je actief zou willen meedoen in de
werkgroep. We zijn nu elf man/vrouw sterk, maar
extra hulp in meedenken en mee doen, blijft natuurlijk
erg welkom. 

TOT SLOT, HOE GAAN WE

VERDER?
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Zodra het weer kan zullen we weer een
bewonersavond organiseren. Ook zullen we
handtekeningen gaan verzamelen van iedereen die
Pasgeld voor de toekomst wil behouden en
versterken. De tekst van deze petitie, waarin we
duidelijk zeggen waarvoor we staan, vind je alvast
onder deze nieuwsbrief.  
Dank jullie wel voor jullie aandacht en jullie hart voor
Pasgeld.
 
Met vriendelijke groet, 
namens alle leden van de werkgroep,
 
Peter en Ernst

Pasgeld  Natuurlijk !

Initiatief van de Werkgroep Pasgeld

Ecologie, biodiversiteit, luchtkwaliteit, wateropvang, klimaat én historie zijn belangrijke thema’s voor nu en
worden in de toekomst alleen maar belangrijker. Laten we geen onomkeerbare schade aanbrengen aan dit
laatste stukje groen, maar juist werken aan een leefbare toekomst voor iedereen.

DAAROM steunen wij het burgerinitiatief om het mooie Pasgeld, samen met bewoners, recreanten,
passanten, omwonenden, gemeente, provincie, en álle belanghebbende partijen vanuit een
“groen”  geweten, te behouden en verder te ontwikkelen.

JA, wij willen Pasgeld behouden en versterken als noodzakelijke groen-blauwe buffer tussen de
omringende verstedelijking. 

 

Petitie volgt binnenkort . . .


