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Welkom in Rijswijk
Waar denkt u aan bij Rijswijk? Kantoren en hoge gebouwen? Dat is niet
verwonderlijk. Rijswijk herbergt ruim 3000 bedrijven en biedt ruim
36.000 arbeidsplaatsen op een bevolking van ongeveer 47.000 mensen.
Rijswijk is dus een populaire bedrijvenlocatie.
Wie met de tram of de bus vanuit Den Haag Rijswijk binnenrijdt, ervaart
ook een heel ander Rijswijk. Een Rijswijk met veel groen. Neem nu de
cultuurhistorische Landgoederenzone. U vindt er fraaie parken, deels in
oud-Engelse landschapsstijl, waarin een aantal monumentale landhuizen verborgen ligt. Een ideaal gebied
om te wandelen en van de rust te genieten. Of denkt u
eens aan het Wilhelminapark en het Elsenburgerbos.
Prachtige natuur, om in te spelen en te sporten.
Maar Rijswijk heeft nog meer te bieden. Ondanks
het bedrijvige en stedelijke karakter is de oude
historische dorpskern bewaard gebleven. OudRijswijk, waar u kleine, specialistische winkeltjes
aantreft in vaak mooi gerestaureerde pandjes,
is zeker een bezoekje waard. U kunt er prima
komen met het openbaar vervoer. Neemt u
liever de auto? Er is meestal genoeg parkeergelegenheid. Dat geldt zeker ook voor het
moderne winkelcentrum In de Bogaard, dat
bijna 180 winkels heeft.
Heeft u al zin gekregen Rijswijk te gaan
ontdekken? U bent van harte welkom om
te genieten van de natuur, een bezoek te
brengen aan de gezellige winkels en de
dag af te sluiten in één van onze uitstekende restaurants. De horecaselectie in
deze gids nodigt zeker uit tot een verdere
culinaire ontdekkingstocht.
Wij wensen u een plezierige tijd in Rijswijk!
Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Rijswijk
december 2011
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Rijswijk ligt in het hart van Haaglanden
en is uitstekend bereikbaar. Per auto, trein,
tram, bus of fiets. Aan u de keus.

8
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Rijswijk ligt tussen Den Haag
en Delft en is prima te bereiken,
zowel met de auto als met het
openbaar vervoer.

Openbaar vervoer

Aan de voorzijde van station
Rijswijk aan het Generaal Eisenhowerplein stoppen verschillende
bussen en trams. Binnen tien minuten brengen ze u naar Oud-Rijswijk, de rand van de historische
Landgoederenzone of één van de
andere mooie parken in Rijswijk.
Winkelcentrum In de Bogaard
ligt nóg dichterbij, op slechts een
paar minuten loopafstand. Fietst
u liever? Door heel Rijswijk liggen
uitstekende fietspaden.

1

Auto

Ook met de auto is Rijswijk eenvoudig te bereiken. De stad ligt
op het snijpunt van de rijkswegen
A4 (Amsterdam-Den Haag), de A13
(Den Haag-Rotterdam) en de A12
(Den Haag-Utrecht).

Haag-Rotterdam) afslag 7 en vanaf
de A12 (Den Haag-Utrecht) afslag
A4 bij knooppunt Prins Clausplein.

Kijk bijvoorbeeld eens hoe gemakkelijk u de volgende plaatsen
bereikt:

Winkelcentrum In de Bogaard
Openbaar vervoer: tram 17 en
bus 18, 23, 130 brengen u aan
drie zijden van het winkelcentrum. Vanaf het station is het vijf
minuten lopen.
Auto: vanaf de A4 (AmsterdamDen Haag) neemt u afslag 11.

Dorpskern Oud-Rijswijk
Openbaar vervoer: tram 1 en 15
en bus 23.
Auto: vanaf de A4 (AmsterdamDen Haag) afrit 9 (Rijswijk
Centrum); vanaf de A13 (Den

Landgoederenzone
Openbaar vervoer: bus 18, 23 en
130 en tram 17 stoppen bij diverse
ingangen van het park.
Auto: vanaf de A4 neemt u afslag
10 (Plaspoelpolder).

Zo eenvoudig is het

Wandeltocht

>> De wandeling begint op het Eisenhowerplein voor het station. Dit is het
openbaar vervoersknooppunt, waar trein, tram en bus samenkomen. >>

Beurshal Haaglanden
(publieksbeurzen)
Beurshal Haaglanden ligt op
loopafstand van station Rijswijk.
Openbaar vervoer: tramlijn 17,
buslijnen: 33 en 130.
Auto: vanaf de A4 afslag 10
(Plaspoelpolder).
Voor meer informatie:
auto: www.routenet.nl
trein: www.9292ov.nl
tram/bus: www.htm.nl en
www.veolia-transport.nl
fiets: www.fietsersbond.nl (zoek op
routeplanner)

2
>> U gaat met uw rug naar het station staan en slaat linksaf, de
Sir Winston Churchilllaan in. >>
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Vierduizend jaar geleden was het huidige
Rijswijk al een aantrekkelijke plaats om te
wonen of te bezoeken. Dat vonden later ook
de Romeinen, prins Maurits, stadhouder
Frederik Hendrik en de dichter Tollens. De
Rijswijkse geschiedenis in vogelvlucht.

Huis Ter Nieuburch

12
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belangrijk geweest voor de kennis
van het verleden.

De Romeinse tijd

De boeren die in de Romeinse
tijd in de buurt van het huidige
Rijswijk woonden, konden hun
producten verkopen in het nabij
gelegen Forum Hadriani. Deze
Romeinse stad, die in het jaar 121
marktrechten kreeg van keizer
Hadrianus, lag ter hoogte van
het huidige Voorburg. In Rijswijk
zijn enkele mijlpalen gevonden,
waarop de exacte afstand naar
het Forum stond aangegeven. Archeologen groeven verder talloze
potscherven, fundamenten van

huizen en munten uit deze periode
op. Een aantal van deze vondsten
is te zien in het Museum
Rijswijk en het Rijksmuseum
voor Oudheden in Leiden.

Het ontstaan van Rijswijk

De naam Rijswijk dook voor het
eerst op in een oorkonde uit de
elfde eeuw. Hierin werd de naam
van een zekere Deddo van
Rijswijk genoemd. Mogelijk was
hij een van de eerste ambachtsheren van Rijswijk, die het gebied
namens de graaf bestuurden. Een
eeuw later werd het fundament
gelegd voor de huidige Oude Kerk
in Oud-Rijswijk. Steeds meer

Gezichtsreconstructie van
een gevonden schedel

De eerste
bewoners

Rond 4000 voor
Christus lag de
kustlijn verder
landinwaarts dan nu.
Hierdoor ontstond ter
hoogte van Rijswijk een
duinenrij. Ook toen de zee zich
terugtrok naar het westen om daar
nieuwe duinen te vormen, bleven
deze oude duinen liggen. Rond
3800 voor Christus streken
de eerste ‘Rijswijkers’ op deze
strandwal neer, op de plek waar nu
de wijk Ypenburg ligt (inmiddels
behorend bij Den Haag). De bewoners hoefden op de hooggelegen

zandheuveltjes
niet bang te zijn
voor natte voeten.
In 1998 werden bij
de graafwerkzaamheden die voorafgingen aan de bouw
van de wijk Ypenburg,
verschillende sporen van deze
vroegste bewoners gevonden.
Archeologen ontdekten 30 graven
met daarin 41 skeletten, waarvan enkele nu in het Museon in
Den Haag te zien zijn. Daarnaast
kwamen er bijlen en ander gereedschap, paalsporen van huizen,
potten en dierenbotten aan het
licht. De unieke vondsten zijn zeer

3
>> Vanaf nu loopt de wandeling niet meer parallel met de hoofdstukken in
dit boekje. Laat u hier niet door verwarren. In de tekst vindt u verwijzingen
naar de hoofdstukken. >>

4
>> Na zo’n 200 meter ziet u rechts van het kruispunt het moderne
kantoorgebouw Hoogvoorde liggen, dat deels in gebruik is als stadhuis
van Rijswijk. >>

14
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Dorpskern rond 1550

Landgoed De Voorde

mensen kwamen
rond de kerk wonen.
De houten huizen
stonden in wat nu
de Herenstraat is,
het Ruysdaelplein en
de Kerklaan. Rond 1500
woonden er zo’n vijfhonderd mensen in Rijswijk. Zij
zagen heel wat reizigers richting
Delft, Den Haag, Leiden, Haarlem
en Amsterdam voorbij komen.
Rijswijk lag immers op een
kruispunt van wegen, zowel over
land als over water. In 1670 werd
de belangrijke weg tussen Rijswijk
en Den Haag als een van de eerste
van Nederland bestraat.

Stallen van Prins
Maurits

Ook de Oranjes
wisten Rijswijk te
vinden. Aan het begin
van de zeventiende
eeuw bouwde prins
Maurits een stal bij de Herenstraat, waar hij zijn paarden en
exotische dieren onderbracht. Zijn
halfbroer Frederik Hendrik
was ook gecharmeerd van het
dorp. Hij liet er een paleis bouwen:
Huis ter Nieuburch, op de plaats
van het huidige Rijswijkse bos.

5
>> Pal daarachter ligt het Bogaardplein, waar op donderdagen een kleine
markt is en regelmatig een kermis of braderie wordt gehouden. >>

Buitenplaatsen

De zeventiende eeuw telde veel
‘nieuwe rijken’, die hun geld hadden verdiend met handeldrijven.
Zij kochten buitenplaatsen op
het platteland om ’s zomers de
drukte van de stad te ontvluchten.
Rijswijk was een geliefde locatie.
Langs de Vliet en de huidige Van
Vredenburchweg verrezen meer
dan vijftig lusthoven.
De tuinen maakten hiervan een
belangrijk onderdeel uit; de
inrichting bepaalde de status van
de bewoners. In de achttiende
eeuw was de Engelse landschapsstijl populair. Kronkelende paden,
waterpartijen en lichte glooiingen

15

gaven de tuinen een zo natuurlijk
mogelijk aanzien. In de
Landgoederenzone, op de
grens van Rijswijk en Den Haag,
zijn nog steeds veel elementen uit
deze periode te herkennen.

Vrede van Rijswijk
In 1697 werd in Huis ter Nieuburch de Vrede van Rijswijk

gesloten. Dit verdrag maakte een
einde aan de Negenjarige Oorlog
tussen enerzijds het Frankrijk van
koning Lodewijk XIV en anderzijds de Republiek der Verenigde
Nederlanden, Engeland, Duitsland
en Spanje. Huis ter Nieuburch
was door zijn symmetrische

6
>> Pal aan het plein ligt het moderne winkelcentrum In de Bogaard,
waar u uitgebreid kunt winkelen of een overdekt terrasje kunt pakken
[zie pagina 39]. >>

16
bouw een perfecte locatie voor
de vredesbesprekingen. Door de
identieke indeling van de linkeren rechtervleugel voelde geen
van de afgezanten zich misdeeld.
Vandaag de dag herinneren een
granieten band, de twee rechthoekige vijvers en de zichtbare
locatie van de oprijlaan nog aan
het stadhouderlijk paleis, dat eind
achttiende eeuw werd afgebroken. Ter nagedachtenis aan
de Vrede van Rijswijk is in 1794
een gedenknaald opgericht.
Gedenkplaten aan weerszijden
van het veld vertellen het verhaal
van het paleis en van de Vrede van
Rijswijk.

G E S CH I E D E N I S

De Tweede Wereldoorlog
en daarna

Heftige gevechten rond het Rijswijkse vliegveld Ypenburg op
10 mei 1940 markeerden het begin
van de Tweede Wereldoorlog. Na
afloop van deze oorlog kreeg de
woningbouw in Rijswijk een enorme impuls. Het oude dorp werd uitgebreid met verschillende nieuwe
buurten, waar duizenden woningzoekenden een plekje vonden. De
bevolking groeide in de loop der
tijd tot bijna 50.000 inwoners.
Gelukkig bleef het dorpse karakter
van Rijswijk bewaard.

Herenstraat in 1947

7
>> U steekt de Sir Winston Churchilllaan over en loopt de Steenvoordelaan
in. U loopt door tot aan de andere zijde van het winkelcentrum. U houdt
hierbij de diverse winkels aan uw linkerhand. >>

17

De Historische Vereniging Rijswijk
organiseert regelmatig lezingen en
bijeenkomsten en brengt publicaties
uit. 			
www.historischeverenigingrijswijk.nl
De Stichting Rijswijkse Historische
Projecten geeft onder andere de
Rijswijkse Serie uit. De boeken zijn te
koop in de plaatselijke boekhandel, in
Museum Rijswijk en bij publieksvoorlichting op het stadhuis.
Mevrouw Anke Gerritsen verzorgt
historische lezingen en rondleidingen
door onder andere de Landgoederenzone, langs oude boerderijen en
de Jugendstilpanden in de wijk
Leeuwendaal. Deze tochten zijn in
druk verschenen.
Voor meer informatie:
(070) 390 56 31 of
anke.gerritsen@casema.nl

De Naald

8
>> Vervolgens slaat u linksaf de Generaal Spoorlaan in. Nadat u de Prinses
Beatrixlaan bent overgestoken, neemt u de eerste weg rechts. >>
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Het historische centrum van Oud-Rijswijk:
eeuwenoude panden met daarin
gespecialiseerde winkeltjes, de Oude Kerk
en het museum. Tijd voor een korte
kennismaking. Loopt u mee?

20
De Herenstraat en haar omgeving
vormen het historische hart van
Oud-Rijswijk. Blikvanger is de
Oude Kerk, waaraan vanaf de
twaalfde eeuw tot 1524 is
gebouwd. De toren stamt uit circa
1300. In de zestiende eeuw ging
deze katholieke kerk over in
protestantse handen, wat tot de
dag van vandaag zo is gebleven.
De kerk is van mei tot oktober elke
zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur
open voor bezoekers. Vrijwilligers
geven u graag een rondleiding. U
mag natuurlijk ook zelf rondkijken.
Voor de ingang van de kerk staat
een waterpomp uit 1831, met

21
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een leeuwenkop als tuit. De pomp
is al jaren buiten gebruik. Sinds
kort is de historische waterput
die de pomp van water voorzag,
permanent zichtbaar onder een
glazen plaat. In de omgeving zijn
meer dan genoeg plekken om
koffie of thee met wat lekkers te
nuttigen. De broodjeszaak aan
de Kerklaan bijvoorbeeld, of de
tearoom op de hoek HerenstraatKerkstraat.
Vanaf dat punt heeft u mooi zicht
op de oudste gevelsteen van
Rijswijk, op Herenstraat nummer
87a. De tekst ‘Dit is in Beyeren’
gaat terug tot graaf Albrecht van

Oude Kerk

9
>> Even verderop ziet u (rechts) het zorgcentrum Steenvoorde liggen.
U houdt echter links aan en loopt via een wandelpad park De Voorde in
[zie pagina 26/29]. >>

Beieren, die tijdens de Hoekse en
Kabeljauwse twisten in dit pand
zou hebben gelogeerd. Als dank
mocht de eigenaar zijn wapen op
de gevel plaatsen. Alle panden op
dit rijtje zijn overigens geregistreerd als Rijksmonument.
Let ook op de zeventiendeeeuwse klokgevel boven het
restaurant op nummer 83/85. Aan
de rechterkant van dit huizenblok
ligt het Poortje van Verlaan.
Als u hier doorheen loopt, komt
u bij het Mallegat. Op de plek van
het parkeerterrein lag vroeger een
haventje.
Schuin tegenover de Oude Kerk

ligt het Museum Rijswijk.
Zie voor meer informatie het
hoofdstuk ‘Cultuur’ in deze gids.
Aan de balie van het museum is
de Monumentenwandeling
Oud-Rijswijk in het Nederlands
en Engels verkrijgbaar. De wandeling voert u in ongeveer anderhalf
uur naar de mooiste plekjes in het
historische centrum van Rijswijk.
Als u de tegenover het museum
gelegen Tollensstraat inloopt,
ziet u aan uw rechterhand een
aantal negentiende-eeuwse
panden staan. Aan het einde zit
het sterrenrestaurant Paul van
Waarden. Aan de andere zijde

Herenstraat

10
>> Verscholen achter de bomen vindt u hier uitgestrekte groene velden.
Een prachtige plek om even tot rust te komen. >>

22
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Oude Raadhuis

van de Oude Kerk vindt u in de
Kerkstraat ook historische panden
waarin onder meer een wijkhandel
en de wereldwinkel zijn gevestigd.
Terug in de Schoolstraat ziet u
even verderop aan uw linkerhand
het prachtige oude smeedijzeren
hek dat toegang geeft tot Park
Hofrust. Deze voormalige buitenplaats bestond oorspronkelijk
uit een herenhuis, een paardenstal, schuren, een wagen- en
tuinmanshuis, tuinen, vijvers,
lanen, een weiland en plantages.
Het genoemde herenhuis werd in
de negentiende eeuw verbouwd
en deed tussen 1922 en 1967 dienst
als gemeentehuis. Tegenwoordig

is het Oude Raadhuis in gebruik
als dienstencentrum. Het huis,
hek en de koepel zijn rijksmonumenten.
Voor meer informatie:
www.protestantsrijswijk.com
www.museumryswyk.nl
Het is ook mogelijk een wandeling
te maken onder begeleiding van een
gids. Rijswijkse stadsgids Joop B.
Josée: (070) 390 88 56. Deze gids kan
tevens diapresentaties verzorgen.

OUD-R

IJSWIJK

Het oude centrum is bereikbaar met
bus 23 en tramlijn 1 en 15. Er is (on)
betaalde parkeergelegenheid in de
omgeving.

11
>> Dat kan ook aan de andere zijde van de Van Vredenburchweg. Daar ligt
landgoed Overvoorde met landhuis Overvoorde. >>

|1. Oude kerk |2. Museum Rijswijk |3. Oude Raadhuis |4. Park Hofrust.

12
>> Achter hekken liggen in dit park ook nog bunkers [zie pagina 29/51],
die soms te bezichtigen zijn. >>
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groene Rijswijk

Wandelen, fietsen, zwemmen, golfen: in
Rijswijk is genoeg plek om buiten te
recreëren. Wat te denken van de Landgoederenzone op de grens van Rijswijk met
Den Haag. Of van het Stadslandschap
richting Delft, waartoe het Elsenburgerbos,
het Wilhelminapark en de Hoekpolder
behoren. Voor een heel ander soort groen
kunt u terecht op de Rijswijkse Golfbaan.

26
Aan het begin van de zeventiende
eeuw was Rijswijk nog een echte
plattelandsgemeente, omgeven
door weilanden en bos. In die rustieke omgeving vlakbij Den Haag,
Delft, Dordrecht en Rotterdam
wilden veel rijke regenten graag
een buitenhuis hebben. Het zand
van de oude strandwal bleek de
meest geschikte bouwgrond. Zo
verscheen er vanaf 1600 langs
de Van Vredenburchweg
een indrukwekkende
rij landgoederen.
Een deel daarvan is
bewaard gebleven en vormt de

Landgoederen-
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zone. Deze groene long van 250

hectare tussen Rijswijk en Den Haag
is onderdeel van de Zuid- en NoordHollandse Landgoederenzone. Naast
het prachtige zicht op de voormalige buitenplaatsen biedt het gebied
genoeg ruimte voor een heerlijke
dag in de buitenlucht. Een perfecte
plek voor een wandeling met een
historisch tintje.

Wandelen langs
buitenhuizen

Wat komt u tegen in
de Landgoederenzone? Bijvoorbeeld
landhuis de Voorde,
in 1800 gebouwd en

Landgoed Overvoorde

Landgoed Te Werve

sindsdien nooit veranderd. In het
bijbehorende park nestelen ieder
voorjaar verschillende reigerkolonies. Het park is aangelegd in
de Engelse landschapsstijl. In het
prachtige park rond het in 2010
volledig gerenoveerde landhuis
Overvoorde vliegen tegenwoordig exotische halsbandparkieten. Let u ook op de vijverpartij er omheen en de bunkers van
het voormalige opleidings- en
commandocentrum Bescherming
Bevolking Overvoorde, die op de
tweede zondag van de maand
’s middags zijn geopend voor
publiek.
Zie voor meer informatie het
hoofdstuk ‘Kinderen’ in deze gids.

13
>> Als u in Overvoorde uitgekeken bent, loopt u richting de Van Vredenburchweg. Op de hoek, tegen de Prinses Beatrixlaan aan, ziet u het wijkje
De Mare liggen; grote, moderne huizen aan een slingerende straat. >>

Landgoed te Werve, waarop
vroeger een echt kasteel stond,
is eigendom van Event Company.
Als u daar wilt wandelen, moet u
donateur zijn van Stichting Vrienden Van Landgoed Te Werve.

Voor meer informatie:
(070) 319 84 16 of kijk op:
www.vriendenvanlandgoedtewerve.nl
nl				

Op een steenworp afstand ligt
het gerenoveerde Rijswijkse
Bos, waar stadhouder Frederik
Hendrik in de zeventiende eeuw
zijn paleis Huis ter Nieuburch
liet bouwen. Hier tegenover ligt
de voormalige buitenplaats Den
Burch, achter kinderboerderij
Het Akkertje. Op deze plek stond

14
>> Naast De Mare steekt u de Prinses Beatrixlaan weer over. U laat het
Kruisvaarderspark links liggen en gaat rechtdoor over de vrij steile (fiets)
brug over het spoor. >>

28
oorspronkelijk een mottekasteel,
een burcht op een heuvel, in het
midden van een vijver. De huidige
tuin stamt uit de negentiende
eeuw en het ontwerp wordt
toegeschreven aan de bekende
tuinarchitect J.D. Zocher. Af en
toe is de tuin open voor publiek.
Het achttiende-eeuwse buitenhuis Welgelegen, even verderop
langs het idyllische Julialaantje,
werd in de negentiende eeuw
bewoond door de maîtresse van
koning Willem III. In dezelfde
tijd werd de oranjerie, een kas
voor niet-wintervaste planten,
bij de ernaast gelegen Villa Elisa
gebouwd.

29
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Landhuis De Voorde:
Van Vredenburchweg 985.
Landhuis Overvoorde:
Van Vredenburchweg 174.
Landgoed Te Werve:
ingang Van Vredenburchweg 101 t/m
105.

Andere activiteiten

De Landgoederenzone biedt meer
recreatiemogelijkheden dan wandelen alleen. Zwemliefhebbers
bijvoorbeeld, kunnen hun hart
ophalen in natuurbad De Put.
En een bezoek aan de kinderboerderij is een gegarandeerd
succes. Trek gekregen van de
buitenlucht? Er is genoeg plaats

Julialaantje

LA

NDG

OEDERENZO

NE

|1. Landhuis De Voorde |2. Bunkers |3. Landhuis Overvoorde (z.o.z)

15
>> Links ligt het Wellant College, waar jongeren met groene vingers een
opleiding kunnen volgen. U loopt door tot aan de Huis te Landelaan. >>

16
>> U steekt deze laan over en vervolgt uw weg over de Van Vredenburchweg. Links ligt het Mappa Mondo-huis en achter de grote flat rechts
begint Landgoed Te Werve [zie pagina 27/28/31]. >>

30
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LA

NDG

OEDERENZO

NE

|4. Herberg “van Ouds ’t Nest” |5. Natuurbad De Put |6. Landhuis Te Werve
|7. De Naald in het Rijswijkse Bos |8. Van Vredenburchweg |9. Kinderboerderij Het Akkertje
|10. Buitenplaats Den Burch |1 1. Julialaantje.

17
>> Dit landgoed is alleen toegankelijk als u lid bent van het Zuid-Hollands
Landschap. >>

18
>> De enorme vijver in het midden van het landgoed ontstond in 1910 bij de
zandwinning ten bate van het Haagse Laakkwartier. >>

32
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Herberg van Ouds 't Nest

om heerlijk te picknicken in
het groen. Ook kunt u neerstrijken op het terras van Herberg
van Ouds ’t Nest aan de Van
Vredenburchweg 126.
Natuurbad De Put: Huis te
Landelaan 29.
Kinderboerderij Het Akkertje:
Julialaantje 15a.

Bereikbaarheid

De Landgoederenzone is goed
te bereiken via tramlijn 17 en de
buslijnen 23, 18 en 33.
Parkeren kan aan de Schaapweg,
Van Vredenburchweg (tegenover
Landgoed Te Werve), Huys de Wervelaan, bij de Rijswijkse Schouwburg en nabij Oud-Rijswijk.

Voor meer informatie:
www.zwembaddeput.nl
www.vanoudstnest.nl
Er is ook een boekje met twee wandelroutes door de Landgoederenzone
beschikbaar, zowel in het Nederlands
als in het Engels.
Ze zijn gratis verkrijgbaar bij de
gemeente Rijswijk en Museum Rijswijk.
U kunt ze ook downloaden vanaf
www.rijswijk.nl

Het Stadslandschap

Groen Rijswijk beperkt zich niet
tot de Landgoederenzone. Ook
tussen Rijswijk en Delft ligt een
indrukwekkende groene strook:
het Stadslandschap, waartoe het
Elsenburgerbos, het Wilhelminapark en de Hoekpolder behoren.

19
>> In het midden van dit park staat ook de 15e-eeuwse Duiventoren,
inmiddels een rijksmonument. >>

ELS

ENBURGERBOS

|1. Fietspad “de Heuvelring” |2. Trapveld |3. Herberg “Vlietzicht” |4. Visvijvers |5. Parkeerplaats
|6. Kinderspeelplaats |7. Wandelpaden.

20
>> Als u een stukje verder de Van Vredenburchweg inloopt, ziet u
links het Von Fisennepark, met daarin kinderboerderij Het Akkertje
[zie pagina 50]. >>
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Bos en park

Wandel- en natuurliefhebbers,
hardlopers, vissers, gezinnen, kinderen en volwassenen, kortom:
iedereen die wil recreëren kan
terecht in het Elsenburgerbos
tussen de Lange Kleiweg, de A4
en de Vliet. Het bos, dat eigenlijk
een groot park is, stamt uit de
jaren zeventig van de vorige eeuw
en wordt omgeven door zeven
heuvels. In het dal liggen vijvers
en speelvelden om bijvoorbeeld
te voetballen of te vliegeren. Er
is ruimte genoeg voor kinderen
en honden om lekker te rennen.
In het voorjaar zorgen de vele
bloeiende narcissen voor een echt
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lentegevoel. In het zuidwesten
van Rijswijk ligt de Zwethzone,
genoemd naar het riviertje de
Zweth dat door dit grote natuuren recreatiegebied loopt. Een
heerlijke plek om te wandelen of
te fietsen. De zone verbindt de
Rijswijkse stadsparken met het
populaire natuur- en recreatiegebied de Wollebrand in Naaldwijk.
Wandelen en spelen kan ook
in het Wilhelminapark, dat
tussen de Tubasingel en de A4
ligt. Voetballen, vissen, roeien,
kanoën; alles is mogelijk. Ook
voor zwemmen en zonnebaden is
dit een goede plek.

Wilhelminapark

WIL

H E L M I N A PA R K

|1. Carpool/parkeerplaats |2. Kinderspeelplaats |3. Speelstrand |4. Reconstructie Romeinse
nederzetting |5. Avonturenspeelplaats |6. Natuurtuin |7. Visvijvers |8. Zwemvijver (alleen
aan zuidkant) |9. Barbecuevelden |10. Fietspad |11. Wandelpaden |12. Vissteigers
|13. Hazepad (autoluwe weg).

21
>> Een stukje terug, aan de rechterkant, ligt een stenen bruggetje. Hier
loopt u overheen, het Rijswijkse Bos in. In het midden van dit bos staat
het monument De Naald [zie pagina 16/17]. >>

22
>> U loopt rechtdoor het bos weer uit, steekt de Huys ter Nieuburchlaan
over en slaat linksaf de Generaal Spoorlaan op. >>
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36
Wie liever de rust opzoekt, kan
terecht in de Natuurtuin in
het Wilhelminapark. Op circa 2
hectare zijn verschillende biothopen ingericht waarin bijna alle
bloemen, struiken en bomen die
van oudsher in de omgeving van
Rijswijk groeiden, zijn verzameld.
De stukjes duinflora, het bos- en
weidegebied, het rietland en het
water trekken specifieke insecten
en dieren aan zoals hazen,
konijnen, vossen en
wezels.
De natuur mag hier
zoveel mogelijk
haar gang gaan,
maar wordt behoed

37

RECRE Ë RE N I N H E T G RO E N E RI J S W I J K

voor al te grote verwildering. Om
het natuurlijke evenwicht niet te
verstoren zijn in deze oase van
rust honden niet toegestaan.
Vanuit het Wilhelminapark is het
tevens mogelijk te fietsen naar
de Hoekpolder. Daar staat de uit
1826 stammende Schaapweimolen. Als de molen draait, kan
hij worden bezocht. Natuurlijk
zijn er ook diverse andere mooie
fietstochten te maken,
bijvoorbeeld langs de
Rijswijkse parken
en de Vliet. De
gemeente Rijswijk
beschikt over een
fietsroute.

Wilhelminapark

23
>> U steekt de Burgemeester Elsenlaan over en loopt de Lindelaan in
tot aan de Willemstraat aan uw linkerhand. Deze loopt u in tot aan de
Herenstraat. >>

Kijk voor meer informatie op
www.rijswijk.nl (zoeken op wandelen fietsroutes).

Golfen

zaterdag en zondag van 9.00 –
13.00 uur gereserveerd voor leden.
Voor meer informatie:
www.rijswijksegolf.nl

Rijswijk ís niet alleen groen, maar
hééft ook een ‘green’ langs de
Vliet. Een perfecte locatie om te
ontspannen of nieuwe (zakelijke)
contacten te leggen.
Een lidmaatschap is geen vereiste. De Rijswijkse Golfclub is
ook toegankelijk voor niet-leden,
mits in het bezit van een golfvaardigheidsbewijs en (behalve in
het weekeinde) van handicap 36.
Graag twee dagen van te voren
reserveren. De banen zijn elke
Elsenburgerbos

24
>> U bent nu aangekomen in het hart van Oud-Rijswijk [zie pagina 18/19].
De Herenstraat is een gezellige winkelstraat met historische panden, leuke
winkels en veel horeca, de Oude Kerk en het Museum Rijswijk. >>

Winkelen

Natuurlijk kunt u in Rijswijk even snel
boodschappen doen. Maar zowel de winkels
rond de historische Herenstraat als die in
het moderne winkelcentrum In de Bogaard
zijn een langer bezoek waard.
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Oud-Rijswijk

Rond de Oude Kerk in de Herenstraat vindt u een groot aantal
gespecialiseerde detailhandels,
waarvan een deel in monumentale panden is gevestigd. Veel van
de winkels zijn al generaties lang
in handen van echte middenstandsfamilies. De persoonlijke
benadering in een historische omgeving maakt winkelen rondom
de Herenstraat tot een prettige
ervaring.
Zaterdag is het extra gezellig in
de Herenstraat. Op de wekelijkse
markt prijzen de groenteman, de
visboer, de poelier, de snoepverko-
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per, de bloemenman en nog veel
meer marktkooplui hun waren
aan. Vroege vogels kunnen al om
8.00 uur terecht. De kramen worden om 16.00 uur weer opgeruimd.
Van mei tot oktober bent u iedere
woensdag van harte welkom op
de antiek- en curiosamarkt
en elke eerste en derde dinsdag
op de boerenmarkt rondom de
Oude Kerk.
De Herenstraat is bereikbaar met bus
23 en tram 1 en 15, per fiets of met de
auto. Rondom het centrum is
voldoende parkeergelegenheid.
Voor meer informatie: 		
www.winkelcentrumoudrijswijk.nl

25
>> ’s Zaterdags wordt hier markt gehouden en van mei tot en met
september vindt u hier op woensdagen een antiek- en curiosamarkt. >>

In de Bogaard

De shopper die op zoek is naar een
grootschaliger aanbod kan zijn
hart ophalen in het moderne winkelcentrum In de Bogaard, dat van
regionale betekenis is. In de bijna
180 winkels op het gebied van
mode, voeding, wonen, gezondheid en lichaamsverzorging slaagt
u altijd. De auto kunt u kwijt op
een van de ruim 2.000 plaatsen in
de parkeergarage. Als een van de
weinige winkelcentra in Nederland
is In de Bogaard in het bezit van
drie veiligheidssterren van het
Keurmerk Veilig Ondernemen.
Even uitrusten? Dat kan op
een van de gezellige terrassen.

Ook met echt Hollands weer is
In de Bogaard een aantrekkelijke
winkellocatie. Het grootste
deel van het centrum is
overdekt.
Winkelcentrum In de Bogaard is open
van maandag tot en met zaterdag,
plus de laatste zondag van de maand.
Adres: Prinses Beatrixlaan/Steenvoordelaan.
Voor meer informatie:
www.indebogaard.nl
Bereikbaar per trein (vijf minuten
lopen), bus 18, 23, 130 en tram 17.

26
>> In de Herenstraat slaat u rechtsaf. Bij de stoplichten steekt u de
Haagweg over en loopt u rechtdoor langs de statige, grote huizen aan
de Geestbrugweg. Hierachter ligt de wijk Leeuwendaal. >>

Cult
uur

Cultuur is overal in Rijswijk. In de vorm
van theater, muziek, architectuur,
monumenten, exposities. Om rustig van
te genieten, of om actief mee aan de slag
te gaan.

Rijswijkse Schouwburg
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Museum

Schuin tegenover de Oude Kerk
ligt het Museum Rijswijk, gevestigd in een achttiende-eeuws
pand met een prachtige tuin. In
de negentiende eeuw was dit het
woonhuis van de dichter Hendrik
Tollens (1780-1856). Hij schreef onder meer ‘Wiens Nêerlands bloed’,
dat tot 1932 het nationale volkslied van Nederland was. Het Museum Rijswijk draagt nog steeds
de bijnaam ‘het Tollenshuis’,
als herinnering aan deze vroegere
bewoner. De collectie van het
museum omvat veel schilderijen
en andere objecten die betrekking
hebben op de geschiedenis van
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Rijswijk. Jaarlijks organiseert het
museum ongeveer acht wisselende tentoonstellingen.
In de zomermaanden wordt om
het jaar zowel een papier- als een
textielbiënnale gehouden. In de
even jaren is het de beurt aan de
Holland Papier Biënnale.
Dit is de grootste tentoonstelling ter wereld van hedendaagse,
internationale papierkunst, die
duizenden bezoekers uit alle
windstreken trekt. De Rijswijk
Textiel Biënnale in de oneven
jaren verbreekt steeds nieuwe bezoekersrecords. Aan deze expositie werken tal van kunstenaars uit
verschillende werelddelen mee.

Museum Rijswijk

Galerie Arti-Shock

Steeds sluiten de biënnales af met
een papier- dan wel textielmarkt
vlak voor het museum.
			
Voor meer informatie:
www.museumryswyk.nl

Galeries

Wilt u nog meer kunst zien,
dan loopt u door naar de Schoolstraat. Hier treft u op nummer
26 Galerie Arti-Shock aan,
de thuisbasis van de Rijswijkse
Kunstenaarsvereniging.
Voor meer informatie:
www.galerie-arti-shock.nl
Zie ook: www.thegalleryupstairs.nl

Delftse Pauw

Op de grens met Delft ligt de
Delftse Pauw. Elke tien
minuten wordt in dit bedrijf, dat
typisch Delfts blauw aardewerk
produceert, een rondleiding gegeven. De Delft Pottery aan de Delftweg 133 is het hele jaar geopend.
Het is mogelijk in groepsverband
een workshop ’schilder je eigen
tegel’ te volgen.
Voor meer informatie:
www.delftpottery.com
(015) 212 49 20

Schouwburg
De Rijswijkse Schouwburg

biedt een gevarieerd programma

27
>> De wijk aan de overzijde van de straat draagt de naam Cromvliet. Beide
buurten ademen geschiedenis. >>

28
>> Voor de Trekvliet slaat u rechtsaf de Geestbrugkade op. U blijft het
water volgen. Op de hoek heeft u een mooi uitzicht over het water. >>
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Leeuwendaal

Bonifatiuskerk

voor jong en oud. Van musical tot
toneel, van dansvoorstelling tot
concert. Er zijn enkele rolstoelplaatsen beschikbaar en voor
slechthorenden is er een infraroodinstallatie. Voor of na het theaterbezoek kunt u een drankje drinken
in theatercafé 'Rij 23'.

solomuzikanten, ensembles en
orkesten die werk spelen of zingen
van diverse componisten. Ook in de
Oude Kerk worden regelmatig
klassieke concerten gegeven, waaronder orgelconcerten op het unieke
Reichner-orgel uit 1786.

Voor meer informatie:
www.rijswijkseschouwburg.nl

Concerten

In de neogotische Bonifatiuskerk uit 1897, inmiddels Rijksmonument, kunt u eens per maand
op zondagmiddag komen luisteren
naar een concert. Laat u muzikaal
verrassen door verschillende koren,
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len in Rijswijk. In de wijk Leeuwendaal bijvoorbeeld, staan unieke
Jugendstil- en Art Deco-panden uit
het begin van de twintigste eeuw.
In deze fraaie buurt treft u verder
huizen aan met Neorenaissance- en
Amsterdamse Schoolelementen.
Ook elders in Rijswijk zijn interessante bouwstijlen te vinden die de
moeite van het bezichtigen waard
zijn. Er zijn twee architectuurroutes
beschikbaar, één voor fietsers en
één voor wandelaars.

Begraafplaats

De folders Jugendstilarchitectuurwandeling door Leeuwendaal en Fietsen
langs de architectuur van de 20e eeuw
in Rijswijk zijn verkrijgbaar in
Museum Rijswijk. Voor meer informatie:
www.museumryswyk.nl

Begraafplaats Oud-Rijswijk,
Sir Winston Churchilllaan 233.
Bereikbaar met bus 23.

De Begraafplaats Oud-Rijswijk uit
1916 is een prachtige, verstilde plek.
Het zuidelijke deel, ontworpen door
tuinarchitect L.A. Springer, is sinds
2001 een beschermd monument.
Dat geldt ook voor de Neoclassicistische aula en het smeedijzeren
toegangshek. De beroemde H.J.
Van Mook, vroeger minister en
gouverneur-generaal van voormalig Nederlands-Indië, ligt hier
begraven.

Begraafplaats Oud-Rijswijk

Bonifatiuskerk
Van Vredenburchweg 69
Voor meer informatie:
www.bonifatiusparochie.info
Oude Kerk
Herenstraat 62
Voor meer informatie:
www.protestantsrijswijk.com

Architectuur

Liefhebbers van moderne en klassieke
architectuur kunnen hun hart opha-
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>> Het bruggetje dat u aan de Voorburgse kant van de Vliet ziet, ligt vrijwel
tegenover de oude entree van het familiepretpark Drievliet. >>

>> U loopt verder. Let u vooral op de mooie huizen aan beide zijden. Pal
voor de Hoornbrug ziet u aan de overkant van het water de buitenplaats
Hoornwijck liggen, prachtig gerestaureerd. >>

Kinderen

Kinderen hoeven zich niet te vervelen in
Rijswijk. Lekker spelen en sporten in het
groen of kennismaken met de dieren op de
kinderboerderij. Het kan allemaal.
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park Wilhelminapark. Kleinere
kinderen kunnen zich vermaken
op de speeltoestellen bij de
ingang van het park.

Bunkers in Overvoorde

Voor grotere kinderen is het spannend om een kijkje te nemen in
park Overvoorde, waar nog
een aantal Duitse bunkers uit
de Tweede Wereldoorlog staat.
Eén van de bunkers op het terrein
is gebouwd in de jaren zestig,
onder de atoomdreiging van de
Koude Oorlog. Deze bunker werd
gebruikt als coördinatiecentrum
bij rampen door de Bescherming
Bevolking (BB). Van binnen is hij
Kinderboerderij Het Akkertje

Op kinderboerderij Het
Akkertje kunnen

kinderen
kennismaken met
schapen, herten,
geiten, het varken, de
koe en de ezels Mini en
Maxi. In de knuffelhoek kunnen cavia’s en konijnen worden
geaaid. Maar natuurlijk is alleen
kijken naar de ganzen, zwanen en
pauwen net zo leuk. In de lente
vormen de pasgeboren lammetjes
en geitjes een attractie. Medewerkers geven graag informatie over
de verzorging en de leefwijze van
de dieren. Liever zelf lezen? Dat

51
teruggebracht in originele staat.
Het is de enige overgebleven, publiektoegankelijke ondergrondse
commandobunker in Nederland.
Asbakken, brillen, landkaarten,
formulieren, alles ligt hier nog.
Het is alsof je regelrecht in een
film uit het verleden stapt. De
bunkers worden regelmatig opengesteld voor publiek. Een film van
45 minuten laat zien hoe in de
jaren vijftig over de veiligheid van
de burger werd gedacht.
Het bunkercomplex ligt aan de
Van Vredenburchweg 176a/176b.
Kijk voor actuele informatie over
bezoekmogelijkheden op www.ncbb.nl

Commandobunker in Overvoorde

kan op de informatieborden. Het bezoek kan worden
afgesloten met een
lekker ijsje of een
koel glas limonade
met zelfgebakken appeltaart of cake. Er is ook
koffie of thee verkrijgbaar.
Kinderboerderij Het Akkertje ligt aan
het Julialaantje 15a.
Voor meer informatie:
www.hetakkertje.org

Spelen in het park

Rennen, vliegeren, surfen, voetballen, zwemmen, tennissen en
kanoën kan in het dagrecreatie-

31
>> U loopt onder de Hoornbrug door en houdt links aan. U vervolgt uw weg
over het Jaagpad, dat begint vanaf de Steenplaatsbrug. >>

32
>> Na ongeveer een kilometer arriveert u bij het gerestaureerde oude
gemaal en het partycentrum Vlietzigt. Deze herberg is af te huren voor al
uw feesten. >>
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Zwemmen

Wat is er fijner dan je uitleven
in het water? Dat kan in het
overdekte zwembad van sport- en
welzijnscentrum De Schilp.
Naast het wedstrijd- en doelgroepenbad is er een peuterbad, een
whirlpool en een glijbaan. Buiten
zwemmen is mogelijk van mei tot
en met september in natuurbad
De Put. Zonnebaden kan op een
van de twee grote ligweiden. Er is
een apart grasveldje met speeltoestellen en een peuterbadje voor de
allerkleinsten.
Zwemmen kan ook in het
Wilhelminapark. Aan de
Tubasingel kan je afkoelen op
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de waterloop van de avonturenspeelplaats.
Zwembad De Schilp, Schaapweg 4,
(070) 336 47 00
Voor openingstijden en prijzen zie:
www.rijswijk.nl
Natuurbad De Put, Huis te Landelaan 29a,
(070) 390 47 29
Voor openingstijden en prijzen zie:
www.zwembaddeput.nl

Sterren kijken

Iedere eerste en derde vrijdagavond van de maand zijn bezoekers
welkom bij de 40-jarige Sterrenwacht Rijswijk. De avonden
zijn geschikt voor kinderen vanaf

acht jaar, maar ook volwassenen
zullen er plezier aan beleven.
Tegen een bescheiden vergoeding kan vanaf het dak van het
flatgebouw aan de Petronella
Voûtestraat 389-A het heelal worden bestudeerd door de grote
36 cm-telescoop. Een afspraak
is niet nodig. In de wintertijd is
de Sterrenwacht geopend vanaf
20.00 uur, na het ingaan van de
zomertijd een uurtje later.
Let op: in de maanden juni, juli
en augustus is de Rijswijkse
Sterrenwacht gesloten. Tijdens de
Nationale Sterrenkijkdagen staan
in de Sterrenwacht telescopen opgesteld voor het publiek. Bij slecht

33
>> Een paar meter voor Vlietzigt slaat u rechtsaf het Elsenburgerbos in
[zie pagina 33].

weer verzorgen de medewerkers
presentaties. Tijdens deze dagen
is de toegang gratis.
Voor meer informatie:
www.sterrenwachtrijswijk.nl

34
>> Eerst passeert u een volkstuincomplex, om vervolgens via glooiende
voetpaden het park te ontdekken. >>

Lekke
lekker r eten,
slapen

Een ontspannen lunch, een heerlijk diner.
En daarna relaxen in een comfortabel hotel.
Zodat u de dag erna genoeg energie hebt
om Rijswijk verder te verkennen. Of die
belangrijke zakendeal te sluiten. Er is een
plek voor elke gelegenheid en elke smaak.
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In Rijswijk kunt u uitstekend
eten. Op internet zijn diverse

websites te vinden die een overzicht bieden van de vele mogelijkheden. Op www.iens.nl staan meer
dan 60 tips. Een aantal van de op
deze site genoemde restaurants
is voorzien van een beoordeling.
Criteria zijn locatie en ambiance,
naast de kwaliteit van de keuken
en de bediening. Hieronder een
kleine selectie.

Exclusief lunchen en dineren kunt u
bij restaurant Paul van Waarden in de Tollensstraat, dat sinds
jaar en dag een Michelinster heeft.
Op de Haagweg vindt u Crème
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Crue, waar u niet alleen kunt eten,
maar tevens kookworkshops kunt
volgen. Ook in de nabijgelegen
Herenstraat is een groot aantal
eetgelegenheden. Zoals Gran
Sasso, waar u kunt genieten van de
Italiaanse keuken. Voorbij Verlaan
werkt volgens een eigen eetconcept,
waarbij de gast met verschillende
gerechtjes een uniek menu kan
samenstellen. Bij café-restaurant De
Wits kunt u naast lunchen en dineren een complete high tea gebruiken.
Maar ook Restaurant Willem V
aan de Willemstraat is een bezoekje
waard. Het restaurant heeft een
eigen stijl met klassieke en moderne
elementen.

Voorbij Verlaan

Paul van Waarden

Paul van Waarden
Tollensstraat 10
(070) 414 08 12
www.paulvanwaarden.nl

Crème Crue
Haagweg 114
(070) 365 10 80
www.cremecrue.nl

Gran Sasso
Herenstraat 79
(070) 399 41 20
www.gransasso.nl

Vlakbij het station in het Grand
Winston Hotel ligt Grand
Canteen, een eigentijds restaurant dat dagelijks tot 23.00 uur
open is. Oosters genieten kan in
Moshi Moshi aan het Generaal Eisenhowerplein, waar u in
het bijzonder van verse Japanse
gerechten kunt genieten.

Voorbij Verlaan
Herenstraat 83/85
(070) 415 79 55
www.voorbijverlaan.nl
De Wits
Herenstraat 4
(070) 399 64 04
www.dewits.nl
Restaurant Willem V
Willemstraat 5
(070) 390 00 00
www.willemv.nl
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>> U steekt het park recht door, langs de twee vijvers, richting de Lange
Kleiweg. Aan de overzijde van deze weg, achter de spoorbaan, ligt het
Wilhelminapark. >>

Grand Canteen
Generaal Eisenhowerplein 1
(070) 414 15 00, www.grandwinston.nl
Moshi Moshi
Generaal Eisenhowerplein 192-196
(070) 393 36 30, www.moshirijswijk.nl

36
>> U heeft nu de keus. U kunt rechtsaf slaan en de Lange Kleiweg
volgen tot u links de schuine fiets- en voetgangersdoorgang ziet naar
het Generaal Eisenhowerplein, het eindpunt van de wandeling. >>
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Restaurant Niven

Hotel Grand Winston

Wie tijdens zijn tocht door Rijswijk een kopje koffie wil drinken
of trek heeft in een lekkere lunch
hoeft niet lang te zoeken naar
een geschikte locatie. Denk
bijvoorbeeld aan Broodje du Chef,
Meijer’s lunchroom of Anders
en Meer in Oud-Rijswijk. Ook in
winkelcentrum In de Bogaard zijn
diverse mogelijkheden om heerlijk
te lunchen, zoals bij ‘t Haantje of
Carpe Diem.
Restaurant, Hotel & Spa Savarin
ligt op het Landgoed Zuidhoorn
aan de Laan van Hoornwijck. Het
restaurant is gevestigd in de oude
boerderij; het hotel en welness-
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centrum bevinden zich in het
voormalige landhuis. De locatie
staat ook geregistreerd als officiële
gemeentelijke trouwlocatie.

sterrenchef Niven Kunz. U kunt
behalve lunchen en dineren ook
overnachten in het rustieke pand
aan de Delftweg.

Overnachten kunt u in een viertal
hotels, groot en klein. Alle hotels
zijn goed bereikbaar met het
openbaar vervoer.

Wie dorst of trek heeft na een
wandeltocht in de Landgoederenzone kan terecht bij Paviljoen
Te Werve, schuin tegenover de
schouwburg. Het terras biedt een
prachtig zicht op de vijver en het
natuurgebied. Het is bovendien
een gewilde trouwlocatie.

Carpe Diem, Bogaardplein 7
(070) 396 65 00
www.grandcafecarpediem.nl

Klein Hotel Niven
Delftweg 58a, (070) 307 79 70

Aan de Vliet, bij de ingang van
de golfbaan, vindt u restaurant
Niven. Dit restaurant staat onder
leiding van Nederlands jongste

Niven, Delftweg 58a, (070) 307 79 70
www.restaurantniven.nl

Hotel Villa Margaretha
Geestbrugweg 18
(070) 399 45 63

Kijkt u voor meer restaurants ook op:
www.horecarijswijk.nl

Hotel Grand Winston
Generaal Eisenhowerplein 1,
(070) 414 15 00
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>> Maar u kunt ook na ongeveer 150 meter de Lange Kleiweg te hebben
gevolgd, direct na het viaduct over de A4 linksaf slaan, het Kleipad in en
onder het spoor doorlopen. >>

Restaurant, Hotel & Spa Savarin
Laan van Hoornwijck 29
(070) 307 20 50, www.savarin.nl
Paviljoen Te Werve
Huys de Wervelaan 110, (070) 398 50 46
www.paviljoentewerve.nl

Hotels

Restaurant, Hotel & Spa Savarin
Laan van Hoornwijck 29
(070) 307 20 50
Bastion Hotel Den Haag/Rijswijk
Polakweg 12
(070) 30701 69
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>> Op de T-splitsing gaat u rechtsaf en loopt u via het Cananefatenpad
links naar het Pieter Postmapad. Zo komt u in het hartje van het
Wilhelminapark [zie pagina 35]. >>

Eve
en b nemen
eur ten
zen

De centrale ligging, de goede voorzieningen
en de gastvrije sfeer maken Rijswijk tot
een uitstekende locatie voor beurzen en
evenementen. Een greep uit het aanbod.
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Papierkunst

Heel bijzonder is de Holland
Papier Biënnale die elk even jaar
in de zomer wordt georganiseerd
door het Museum Rijswijk. Deze
maandenlange expositie toont papierkunst in de ruimste zin van het
woord. Nationale en internationale
kunstenaars trekken publiek van ver
over de landsgrenzen. Aangestoken
door de papierkoorts? De Papier
Biënnale wordt afgesloten met een
papiermarkt voor het museum, waar
de meest bijzondere papiersoorten
te koop zijn.

Textielkunst

Elk oneven jaar organiseert Mu-

seum Rijswijk van begin juni tot
medio september de druk bezochte Rijswijk Textiel Biënnale:
een internationaal overzicht van
de hedendaagse ontwikkelingen
in de textielkunst.
Voor meer informatie:
www.museumryswyk.nl

Culinair genieten

In Oud-Rijswijk organiseren ondernemers eind juni, begin juli het
Zomerfeest. Een must voor de
ware Bourgondiër. Ondernemers
laten het publiek gedurende de
hele dag kennismaken met hun
smakelijke producten. Kinderen

Holland Papier Biënnale in Museum Rijswijk

Strandwalfestival

In september is het tijd voor
het Strandwalfestival, vanaf
2009 een jaarlijks terugkerend
evenement. De naam verwijst
naar de oorspronkelijke strandwal
onder de Van Vredenburchweg. Bij
het Strandwalfestival draait het
om kunst, cultuur en historie. De
Stichting Strandwalfestival organiseert het festival in opdracht
van de gemeente Rijswijk. Zowel
amateurs als professionals leveren
hun bijdrage.
Voor meer informatie:
www.strandwalfestival.nl

Het is inmiddels een traditie:
Herfstpop, het gratis toegankelijke muziek- en dancefestival in
september in het Wilhelminapark.
Tussen 14.00 uur ’s middags en
23.30 uur ’s avonds zijn popmuziekliefhebbers van harte welkom
om het popfestivalseizoen samen
met 15.000 andere muziekliefhebbers op een spetterende manier af
te sluiten. Niet voor niets wordt
Herfstpop ‘the afterparty of all
festivals’ genoemd. Ook voor
kinderen is er die dag van alles te
doen in het Wilhelminapark.
Voor meer informatie en de
programmering: www.herfstpop.nl
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>> Via de Bosgang, die parallel aan de spoorbaan loopt, verlaat u het
Wilhelminapark weer richting de A4. >>

>> Nadat u de A4 gepasseerd bent, kunt u rechts de trap af het Kleipad
op. U gaat onder de spoorbaan door en loopt rechtdoor tot u op de Lange
Kleiweg bent. >>

64
kunnen zich tussendoor vermaken
op het springkussen. Daarnaast
kan de bezoeker profiteren van
verschillende aanbiedingen en
acties. De muzikale omlijsting
wordt verzorgd door diverse
dweilorkesten, die de hele middag
strijden om de hoofdprijs van het
Oud-Rijswijks Hoempapa Festival.
Meer informatie:
www.winkelcentrumoudrijswijk.nl

Mode Rijswijk
Jaarlijks vindt medio april een
grote modeshow plaats in
Oud-Rijswijk. Een rode loper in
de Herenstraat dient als catwalk.

E V E N E M E N T E N E N B E URZE N

Op een podium nabij de Oude
Kerk toont een tiental winkels
de nieuwe zomercollectie voor
dames en heren, compleet met
bijzondere accessoires. Rondom
de show zijn nog tal van andere
activiteiten voor jong en oud.

Beurzen
In de Beurshal Haaglanden

worden het hele jaar door diverse
publieksbeurzen georganiseerd. Om creatieve ideeën op
te doen is er geregeld een Crea
Weekend. Bent u meer geïnteresseerd in het paranormale, dan
is het Paranormaal Alternatief
een bezoek meer dan waard.
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>> Hier slaat u linksaf en loopt door tot de voetgangsdoorgang naar het
Generaal Eisenhowerplein. Het rondje Rijswijk is gemaakt. <<

Veel belangstelling is er voor de
Gothic- and Fantasybeurs. De
Indonesische sfeer kunt u proeven
op de Pasar Malam. Speuren naar
tweedehands spulletjes kan op de
Neuzelbeurs, één van de grootste overdekte rommelmarkten van
ons land. Treinliefhebbers zijn van
harte welkom op de Nederlandse
Modelspoordagen.
Beurshal Haaglanden
Volmerlaan 12
(070) 303 00 87
www.beurshalhaaglanden.nl
www.neuzelbeurs.nl
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Nog vragen? Schroomt u niet ze
te stellen!
Gemeente Rijswijk,
Publieksvoorlichting
Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk
(070) 326 19 50
publieksvoorlichting@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl
Publieksvoorlichting is elke
werkdag bereikbaar van 8.30 uur
tot 14.00 uur en op donderdag
ook van 17.00 uur tot 19.00 uur.

M E E R I N F O RM AT I E

Reageren

Wij zijn benieuwd naar uw
ervaringen met het gebruik van
deze gids. Uw reactie zien wij
graag tegemoet via publieksvoorlichting@rijswijk.nl Dit is ook het
redactieadres waar u eventuele
wijzigingen of suggesties voor een
volgende uitgave kunt doorgeven.
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