
Motie “Stadsparken- en Landgoederenzone barrièrevrij” 

 

De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 6 juli 2021, 

Constaterende dat: 

• Zowel in de presentatie 'groene leefkwaliteit' van 29 april j.l. als in een onderdeel van het 

Investeringsplan Groeifonds het doel van verbetering en “verbinding van de hoofdgroenstructuur” 

centraal staat. En dat daarin specifiek de Landgoederenzone, het Wilhelminapark en het 

Elzenburgerbos als een “schakel in het regionaal groen” met “verbonden wandelroutes” en goede 

bereikbaarheid “bijvoorbeeld met de fiets” worden benoemd; 

• In het groenbeleidsplan 2010-2020 staat dat de Beatrixlaan en de spoorlijn als “grote barrières die 

de landgoederenzone doorsnijden” (p.25). En dat infrastructuur, zoals de Prinses Beatrixlaan, de A4 

en de spoorlijn, de stadsparkenzone “op meerdere plaatsen doorsnijdt, zowel in horizontale als 

verticale richting”, waardoor dit gebied “niet als eenheid beleefbaar en afgesneden van de rest van 

Rijswijk” is (p.28). 

Overwegende dat: 

• Rijswijk door toedoen van fysieke barrières als de A4 en de Prinses Beatrixlaan wordt opgesplitst in 

afzonderlijke blokken van groen en bebouwing, die slecht met elkaar verbonden zijn; 

• De prachtige groenvoorzieningen in onze gemeente, zoals het Wilhelminapark, door deze barrières 

een belangrijk deel van hun toegankelijkheid en belevingswaarde verliezen;  

• Wandelen, fietsen en spelen de meest voorkomende vormen van recreatie zijn1 en groene gebieden 

hiervoor een essentiële functie vervullen; 

• Biodiversiteit in Nederland en wereldwijd onder druk staat en de inrichting van aangesloten groene 

leefomgevingen essentieel is om deze trend te keren.  

Verzoekt het college: 

• Te zorgen voor barrièrevrije verbindingen van de parken in de Landgoederenzone en de 

stadsparkenzone voor voetgangers en fietsers, om zo de belevingswaarde, toegankelijkheid en 

veiligheid van deze gebieden voor gebruikers te verbeteren; 

• Door groene verbindingen te creëren het ecologisch leefgebied voor dieren in de Landgoederenzone 

en de stadsparkenzone barrièrevrij te maken; 

• Hierbij specifieke aandacht te besteden aan het wegnemen van de barrièrewerking van de Prinses 

Beatrixlaan en de A4. 

en gaat over tot de orde van de dag.  
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1 Groenbeleidsplan 2010-2020, p.25 


