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P E R S B E R I C HT 
 
Rijswijk, 22 februari 2013 
 
De Bewonersorganisatie Buurtschap Oud Rijswijk is optimistisch over de plannen voor de 
Haagweg en de Hoornbrug. 
 
De nieuw te bouwen Hoornbrug en de reconstructie van de Haagweg in Rijswijk is een omvattend 
project dat tijdens de uitvoering best nog hoofdbrekens zal gaan kosten en overlast zal gaan 
opleveren, maar als het eenmaal klaar is moeten we er, aldus het Buurtschap Oud Rijswijk, op 
terug kunnen kijken als een verbeteringsproject dat de moeite waard is geweest. Het Buurtschap 
Oud Rijswijk ziet dat perspectief met optimisme tegemoet. 
 
Er komt steeds meer in de openbaarheid over de herinrichtingsplannen voor de Haagweg en de 
nieuwe Hoornbrug. De bewonersorganisatie van Oud Rijswijk, het Buurtschap Oud Rijswijk, is via 
het door de gemeente Rijswijk ingestelde Omgevingsteam Haagweg bij deze plannen betrokken 
en is verheugd over het feit, dat de plannen, ook al zijn die voorlopig, door de gemeente Rijswijk 
breder bekend worden gemaakt.  
 
Volgens het Buurtschap is de versmalling van de Haagweg naar twee keer één rijbaan het 
belangrijkste winstpunt voor de bewoners. Hierdoor komt er naar verwachting minder verkeer en 
zal er minder luchtverontreiniging en minder geluidhinder optreden, dan nu het geval is. De directe 
aanleiding voor de versmalling is de verhoging van de Hoornbrug, zodat deze ten behoeve van het 
openbaar vervoer niet meer open en dicht hoeft te gaan. Het plan dat hiervoor is ontwikkeld, is 
veel beter dan een eerder plan, dat een forse ingreep aanslag zou opleveren op de Haagweg met 
veel gevolgen voor de toevoerwegen. Er moeten bij het nieuwe plan dat nu gepresenteerd is nog 
wat onderdelen worden bekeken, bijvoorbeeld voor fietsers, omdat die de afdaling via de krakeling 
goed en veilig moeten kunnen maken, en de toegankelijkheid voor voetgangers. Daar wordt de 
komende tijd aan gewerkt. Er zijn wellicht betere alternatieven denkbaar, maar ook het Buurtschap 
Oud Rijswijk realiseert zich dat het geld niet zomaar voor het oprapen ligt. 
 
Voor de Haagweg zijn de plannen ver gevorderd. Het terugbrengen van de weg met twee 
rijstroken naar één rijstrook (waar dat kan) is een belangrijk winstpunt. De Haagweg krijgt de 
uitstraling van een laan, voorzien van meer bomen dan er nu zijn. De halte van het openbaar 
vervoer bij de Herenstraat wordt verbeterd, er is veel aandacht voor de fietsers en zo zijn er meer 
verbeterpunten te noemen. Op detailniveau liggen er nog enkele discussie- en uitwerkingspunten, 
maar we gaan zeker de goede kant op, is de opvatting van het Buurtschap Oud Rijswijk 
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