RIJSWIJKSE GROENE FEITEN
Er zijn in Rijswijk 13 (voormalige) herkenbare buitenplaatsen of delen van
buitenplaatsen (7 liggen in de landgoederenzone) het zijn: Overvoorde; De Voorde;
Steenvoorde; Te Werve; Rijswijkse bos/Huis te Nieuburch; Den Burch; Welgelegen; Hofrust;
Cromvliet; Huis te Hoorn; Zuid-Hoorn; Vredenoord-Hoornbrug en Sion.

De landgoederenzone bestaat uit de Voordes, Kruisvaardespark, Huis te Veldepark,
Julianapark, Te Werve, Rijswijkse Bos, Von Fisennepark, Den Burch, Schoonoord en
Welgelegen. Dit gebied is 179 hectaren. De landgoederenzone is een cluster van buitenplaatsen, ontstaan op de strandwal aan de Van Vredenburgweg en is onderdeel van de
landgoederen langs de Hollandse kust. Kenmerkende elementen zijn de cultuurhistorische
gebouwen, landschapsparken en de eiken-beukenbeplanting. Het gebied heeft een
historische identiteit.

In de landgoederenzone ligt kinderboerderij het Akkertje Kinderen kunnen hier kennis
maken met verschillende dieren, zoals schapen, geiten, herten, varken, koe, ezels, cavia's,
konijnen, parkieten, ganzen, zwanen en pauwen.

De stadsparkzone bestaat uit Eikelenburg-Zuid, het Hoekpolderpark (incluisef Schaapweimolen), Wilhelminapark, Elsenburgerbos, de Agrarische Driehoek, (inclusief de Zwethzone)
en Kraaijenburg. Dit gebied is 323 hectaren. De stadsparkzone is vanaf de jaren zeventig als
parkencluster na een periode van zandwinning en puinstort aangelegd. Het is onderdeel van
de Randstadgroenstructuur die als groene bufferzone in de Vlietranden is gerealiseerd.
Kenmerkende elementen zijn de heuvels, grote waterpartijen, oude verkavelingspatronen en
wilgen-elzenbeplanting. Het gebied heeft een natuurgerichte identiteit.

In het Wilhelminapark (stadsparkzone) ligt de natuurtuin
De tuin biedt een variatie aan planten en dieren en is een kleine oase van rust. In de
natuurtuin kan men vrij rondwandelen en bij de blokhut is natuurinformatie te vinden.

Rijswijk heeft 3 gebieden met natuurstatus:
Te Werve (25,39 ha) in de landgoederenzone en Vredenoord-Hoornbrug (1,74 ha) in de
Vlietzone behoren tot de Provinciale Ecologische HoofdStructuur, hebben de status natuurgebied en zijn particulier bezit. De Schaapweimolen (18 ha) in het Hoekpolderpark is rust- en
broedplek voor vogels, vissen en amfibieën en bedoelt voor natuurontwikkeling.

Rijswijk heeft 4 begraafplaatsen
 Begraafplaats Oude kerk
 Begraafplaats Bonifatius
 Begraafplaats Oud-Rijswijk
 Begraafplaats Eikelenburg

Rijswijk heeft 8 Volkstuincomplexen (complexen met volkstuinen, hobbytuinen en/of
schooltuinen) het zijn: Buitenlust, De Schoffel, De Vollegrond, Lommerrijck, Ons Ideaal,
Schooltuinen Eikelenburglaan, Schooltuinen Julialaantje en Tot Ons Genoegen.

Verspreid over Rijswijk liggen speelplekken voor kinderen van 0 tot 16 jaar .
 Voor kinderen van 0-6 jaar is er 1 speelplek op 430 inwoners;
 Voor kinderen van 6-12 jaar is er 1 speelplek op 670 inwoners;
 Voor kinderen van 12-16 is er 1 speelplek per 1450 inwoners.

