2 km
Heerlijke route
door het prachtige
Wilhelminapark. Start
bij ‘De Smeltkroes’ en
volg de groene pijlen.
Smaak te pakken? Kies
halverwege de route
alsnog voor de 5km en
volg de gele pijlen.

5 km

10 km

Stukje groen, stukje
bruisende stad! Start bij
‘De Smeltkroes’ en volg
de gele pijlen op de weg.
Bij de start of finish wat
extra beweging? Op de
website vind je allerlei
goede oefeningen.

De meest beweeglijke
route door Rijswijk. Start
weer bij ‘De Smeltkroes’
en volg de oranje pijlen.
Onderweg kom je
verschillende obstakels
en twee watertappunten
tegen.

Lekker
buiten sporten
en bewegen,
let’s go!
5 km

2 km

www.happyfitrijswijk.nl
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Happy Fit 0-100 is een programma van gemeente Rijswijk en leidt tot een
duurzaam netwerk van verenigingen, welzijn, zorg en maatschappelijke
instellingen. Zo versterken we samen de gezondheidsbeleving in Rijswijk.
Dit samenwerkingsverband biedt een solide basis om voor alle doelgroepen een
gezonde leefstijl aan te leren of te behouden.
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Obstakel
Langs de routes vind je een aantal
speciale obstakels als extra uitdaging.
Je kunt er oefeningen doen op jouw
eigen niveau. Maar wat voor oefeningen
precies? Bekijk er alvast een paar op de
video’s op de website. Scan de QR-code of
ga naar www.rijswijkbeweegt.nl
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Samen met Dunea hebben we twee
watertappunten voor je neergezet. Neem
een lekkere frisse slok en vul je bidon.
Klaar voor de volgende paar kilometers?

3, 2, 1
Start!
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Watertappunt
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Zie je het bekende winkelcentrum? Het
is vernoemd naar oud-burgemeester
Archibald Bogaardt en verwijst ook naar
een ‘boomgaard’.

Sir

Over het spoor, voorbij de Prinses
Beatrixlaan, begint het landgoed
Overvoorde: een prachtig gebied, met aan
de rechterkant het mooie landhuis uit de
17e eeuw.
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Overvoorde
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Het oorspronkelijke station uit 1965 lag
gewoon bovengronds, maar sinds de
aanleg van de spoortunnel in 1996 is het
station natuurlijk ondergronds gelegen.
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Station Rijswijk

Je loopt hier over de strandwal, die zo
rond 3500 voor Christus ontstond. Ten
noorden en ten zuiden van deze strandwal
was toen nog open zee.
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Van Vredenburchweg
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Het alleroudste en grootste monument
van Rijswijk! Al in de 14e eeuw begon men
met de bouw en in de 15e eeuw werd ‘het
schip’ van de kerk vergroot.
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De oude kerk
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In deze groene enclave staat de bekende
obelisk De Naald. Vroeger stond precies
op deze plek een heus paleis met de
naam Paleis Huis te Nieuburch.
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…het dorp Rijswijk in 1697 op de
kaart werd gezet door de Vrede van
Rijswijk, die in het toenmalige Huys Ter
Nieuburch werd getekend.
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Loop door het prachtige groen van dit
zeer gevarieerde stadspark, dat eind 20e
eeuw werd aangelegd op een voormalige
vuilstort.

Rijswijkse Bos
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… het Jaagpad zo heet, omdat hier
vroeger schepen langs de Vliet
“gejaagd” werden? Ze werden dus
vooruit getrokken door paarden of
mensen.
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Wilhelminapark

se
ijk

ul

s
Bo

Wist je dat...

Het startpunt van de drie routes en tevens
een ontmoetingsplek voor inwoners
van Rijswijk. Hier kun je heel makkelijk
binnenlopen voor allerlei activiteiten.
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Jaagpad

5 km

2 km

De smeltkroes
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… de St. Bonifatiuskerk aan de Van
Vredenburchweg uit 1897 dateert?

Ontspannen wandelen, lekker hardlopen of een rondje skaten. Het kan
allemaal met de routes van 2, 5 of 10 kilometer. Je volgt gewoon de herkenbare
#RIJSWIJKBEWEEGT markeringen op straat en start bij ‘De Smeltkroes’ in het
Wilhelminapark. Op de routes vind je ook obstakels waar je op eigen niveau
oefeningen kunt doen. Heb je dorst gekregen? Pauzeer dan bij een watertap.
Daarna kun je weer ongestoord door, want je wordt bijna niet opgehouden door
stoplichten en de routes zijn ook ’s avonds verlicht. Dus kom in beweging, geniet
van mooi Rijswijk en vraag eens iemand om mee te gaan.
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‘‘Rijswijk is prachtig,
wandelend langs bos
en stad, nieuw en
oud’’.

‘‘Nu rennen we elke
week 2 km, maar ik wil
zo snel mogelijk de 5
km proberen.’’
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Wilhelminapark

www.rijswijkbeweegt.nl

