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Voorwoord 

Vanuit de stuurgroep Huygenskwartier Voorburg wordt 
inmiddels vier jaar gewerkt aan het aantrekkelijk maken van  
het Huygenskwartier. De openbare ruimte ligt er uitstekend 
bij, de scooteroverlast is teruggedrongen, er worden 
activiteiten en evenementen georganiseerd en er wordt aan 
gebiedspromotie gedaan om bezoekers naar het gebied te 
trekken. Dit doen we in gezamenlijkheid vanuit ondernemers, 
bewoners, Mooi Voorburg, musea, vastgoedeigenaren en 
de gemeente. De samenwerking van deze partijen in de 
stuurgroep werpt zijn vruchten af. 

In dit jaaroverzicht blikken we terug op 2019 en alles wat we 
gedaan hebben om ervoor te zorgen dat de bezoekers van het 
Huygenskwartier Voorburg een mooie beleving hebben, terwijl 
ze gezellig komen winkelen, dineren of recreëren. 

Stuurgroep Huygenskwartier Voorburg

Ondernemersfonds Huygenskwartier Voorburg,  
stichting Mooi Voorburg, wijkvereniging Oud Voorburg, 
Museum Huygens’ Hofwijck en Museum Swaensteyn,  
het vastgoed en de gemeente Leidschendam-Voorburg.



4 | JAAROVERZICHT 2019 JAAROVERZICHT 2019 | 5

   

Advertenties 
Er wordt van alles georganiseerd in het 
Huygenskwartier. Om deze activiteiten 
te promoten, adverteerden we in huis-
aan-huisbladen Het Krantje, Telstar/De 
Eendracht, GrootRijswijk, Voorschoten/
Wassenaar en magazine LEVEN. 
Deze bladen kwamen terecht bij ruim 
130.000 huishoudens in de regio. 

UIT-kalender 
Het voorjaar, herfst en winter waren 
de zogenoemde plattegrondborden 
in het Huygenskwartier gevuld met 
de UIT-kalender. Hierop stonden alle 
evenementen voor die periode. Ook 
de ondernemers hadden flyers van de 
UIT-kalender om mee te geven aan 
bezoekers van het gebied.

Brochure “Ontdek Huygenskwartier” 
In september kwam de brochure “Ontdek Huygenskwartier” 
tot stand. De brochure, in de vorm van een tasje, verbeeldt 
op prikkelende wijze het verhaal van het Huygenskwartier en 
verleidt de doelgroep om het Huygenskwartier te bezoeken. 
Er zijn 5000 exemplaren verspreid in de regio, onder nieuwe 
bewoners van de Binckhorst en via de ondernemers met als 
doel om meer bezoekers naar de charmante dorpskern te 
trekken.

Communicatie & Promotie
 13 APRIL Erfgoeddag 
  ‘Schatten van 
  de Gouden Eeuw’

 27 APRIL Koningsdag

 18 MEI Moederdag

 24 – 26 MEI A Walk in the Park

 26 MEI Shop in the Street

 10 JUNI Dag van het Kasteel 
  Huygens’ Hofwijck

 22 – 23 JUNI De Smaeck van Voorburg

 5 – 7 JULI Jazz Culinair

 22 JULI – 26 AUG Voorburg Sculptuur
  Museum Swaensteyn
  en Huygens’ Hofwijck

Huygenskwartier Voorburg is een 
leuke bestemming voor een dagje 
uit in het voorjaar en in de zomer. 
Met vrienden, het gezin of de hele 
familie. Voor iedereen is er iets te 
vinden. 

Kom gezellig winkelen, bezoek 
een museum of galerie en ontdek 
de geschiedenis van de 
monumentale panden tijdens een 
wandeling door de authentieke 
straatjes. Rust uit op een terras of 
in een besloten tuin van een van 
de restaurants en geniet van de 
heerlijkheden die je aangeboden 
worden. Ook is het leuk om je 
eigen picknick samen te stellen 
met heerlijks van onze 
delicatessenzaken. Wandel door 
de monumentale parken (inclusief 
speeltuin en dierenweide), geniet 
van de langsvarende boten op de 
Vliet of meer zelf aan. Vergeet de 
leuke festivals en activiteiten niet.

Tot ziens in Huygenskwartier 
Voorburg!

EVENEMENTEN

 

Kom gezellig winkelen, wandel door onze monumentale parken aan de Vliet en geniet op culinair gebied!       

S
inds maart dit jaar is Edwin Marijs voor
zitter van (SOHV) Stichting Onder
nemersfonds Huygenskwartier Voorburg. 
Hij is als ondernemer en eigenaar van 

Marijs Verzekeringsadvies voornemend om een 
aantal jaar als voorzitter actief te blijven.“Het  
Huygenskwartier Voorburg ligt als een soort parel 
verstopt midden in de drukke buitenwereld. Veel 
mensen die op de Parkweg rijden realiseren zich 
misschien niet dat er nog veel meer aanbod is in 
dit winkelgebied. De promenade van de Heren
straat en de omliggende straatjes zoals de Kerk
straat, Franse Kerkstraat, Wielemakersslop en  
het Zwarte Pad zijn erg sfeervol. Het geweldige 
aanbod van winkels, musea, kunst, horecagelegen
heden met prachtige verwarmde terrassen is ver
rassend en divers. Samen met de gemeente en de 
ondernemers doen we ons uiterste best om het 
aantrekkelijk te blijven maken voor bewoners,  
bezoekers en toeristen. Het is ook nog eens heel 
goed bereikbaar, ligt naast station Voorburg en het 
parkeren is gratis. Met de komst van ruim 5.000 
woningen op de Binckhorst in Den Haag en de Mall 
of the Netherlands in VoorburgLeidschendam  
zullen we nog veel meer bezoekers ontvangen in 
ons sfeervolle winkelgebied.”

Voorburg
Het Huygenskwartier in Oud Voorburg ligt volgens Edwin Marijs 
als een soort parel verstopt midden in de drukke buitenwereld. 
Het sfeervolle winkelgebied heeft veel monumentale panden, 
mooie winkels, musea en smaakvolle horecagelegenheden. 
Samen met de parken aan de rand van de Vliet is dit een 
sfeervol stukje Nederland. 

Sfeervol
HUYGENSKWARTIER VOORBURG

Edwin Marijs, voorzitter van (SOHV) Stichting Onder nemersfonds 
Huygenskwartier Voorburg
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Huygenskwartier Voorburg is een 
sfeervol centrum waar achter de 
gevels van monumentale panden 
unieke boetieks, speciaalzaken en 
horecagelegenheden te vinden zijn. 
Ook voor uw kerstinkopen bent u in 
het Huygenskwartier aan het juiste 
adres. U vindt er prachtige cadeaus 

voor jong en oud, feestelijke kleding, 
kwaliteitsingrediënten voor het 
kerstdiner en bijpassende drank. We 
staan voor u klaar met goed advies. 
Of laat u verwennen en dineer bij ons 
tijdens de feestdagen. 

Fijne feestdagen!

HUYGENSKWARTIER
VOORBURG

7 DECEMBER T/M 12 JANUARI

Kersttentoonstellingen
Museum Swaensteyn en Huygens’ Hofwijck 

13 DECEMBER: 17.00 UUR

Ontsteken lichtjes kerstboom 
14 DECEMBER: 11.00 - 17.00 UUR

Kerstmarkt 
13 T/M 29 DECEMBER

Etalagewedstrijd en looproute Huygenskwartier
22 DECEMBER

Kerstkoopzondag en Santa Run
24 DECEMBER

Lichtjesavond

Fotografie: H
ilbert Krane

In 2019 is ingezet op het bekend maken van het Huygenskwartier Voorburg. 
Hiervoor zijn verschillende middelen ingezet:

huygenskwartier.nl

 18 MEI Moederdag 
 24 – 26 MEI A Walk in the Park 
 26 MEI Shop in the Street  
 10 JUNI Dag van het Kasteel
  Huygens’ Hofwijck

 22 – 23 JUNI De Smaeck van Voorburg  
 5 – 7 JULI Jazz Culinair
 22 JUNI – 26 AUG Voorburg Sculptuur 
  Museum Swaensteyn en Huygens’ Hofwijck
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27 APRIL             Koningsdag
18 MEIMoederdag 

24 – 26 MEIA Walk in the Park 
26 MEIShop in the Street  

10 JUNIDag van het KasteelHuygens’ Hofwijck
22 – 23 JUNIDe Smaeck van Voorburg  5 – 7 JULIJazz Culinair

22 JUNI – 26 AUGVoorburg SculptuurMuseum Swaensteyn en Huygens’ Hofwijck

Marketing Den Haag
Op de plattegrond van Den Haag Marketing is een 
advertentie geplaatst om ook de toeristen in Den Haag te 
laten weten dat er dichtbij in Huygenskwartier Voorburg 
een mooi historisch centrum zit, én dat de musea Huygens’ 
Hofwijck en Swaensteyn een bezoek waard zijn. 

Een bezoek aan buitenplaats Huygens’ Hofwyck (65) brengt 
u terug in de tijd van de Gouden Eeuw door de ogen van 
Constantijn en Christiaan Huygens. In Museum Swaensteyn 
(66) ziet u de historie van Voorburg. Wandel na afloop door 
het sfeervolle Huygenskwartier met gezellige winkeltjes, 
boetieks, delicatessenzaken en restaurants. Een bezoek meer 
dan waard! Vanuit het centrum van Den Haag makkelijk 
bereikbaar met de trein (Den Haag CS naar  station Voorburg), 
fiets en zelfs per boot! 

Discover Huygens’ Hofwijck & Museum Swaensteyn
Visiting the former estate Huygens’ Hofwijck (65) takes you 
back in time to the Golden Age. You will be looking through 
the eyes of Constantijn en Christiaan Huygens (two famous 
17th century Dutch scholars). In Museum Swaensteyn (66) 
you will experience Voorburg’s history. After that take a 
stroll in the lovely ambiance of the Huygens’ area along 
the many charming, original shops and a whole range of 
excellent restaurants. Worth a visit! Easy to reach by train 
(from The Hague CS to Voorburg Station), by bike or even 
by boat!

Discover 
Huygens’ Hofwyck 
& Museum Swaensteyn   

hofwyck.nl
swaensteyn.nl
huygenskwartier.nl
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Voorburg Jazz Culinair 
Ook in 2019 kon iedereen in het Huygenskwartier weer genieten van een 3-daags gratis 
toegankelijk Jazz Festival dat plaatsvond op 5, 6 en 7 juli. Er stonden weer aansprekende artiesten 
op het podium in de Van Schagenstraat en werd volop genoten van lokaal en regionaal jazztalent. 
De horeca van het Huygenskwartier verzorgde de drank en de hapjes.

Fokkerfestival, Fokkerhaven Binckhorst 
Tijdens de eerste editie van het Fokkerhaven 
Festival op zondag 29 september 2019 stond de 
nieuwe Fokkerhaven in de Binckhorst centraal. 
Een festival met de Fokkerhaven en de Trekvliet 
in de hoofdrol. Onderdeel van het programma 
was een boot– en wandeltour naar en door 
het Huygenskwartier. Op deze manier kunnen 
bewoners van de Binckhorst kennismaken met wat 
het Huygenskwartier te bieden heeft. Helaas kon 
door de weersomstandigheden niet het gehele 
programma uitgevoerd worden. Walk in the Park

Op 24, 25 en 26 mei was 
het weer volop genieten 
van theater, kunst, muziek 
en food in Park Vreugd en 
Rust. Ook in 2019 kwamen 
er weer vele bezoekers 
af op dit gratis cultureel 
stadsfestival.

Evenementen dragen bij aan een levendig Huygenskwartier Voorburg en 
zorgen voor veel bezoekers. Ook in 2019 was er weer voldoende te beleven. 
Hier een greep uit de succesvolle evenementen. 

Evenementen 

Huygensfestival
Op 13, 14 en 15 september was 
het drie dagen lang klassiek 
genieten in het Huygenskwartier 
Voorburg van meer dan 30 
gratis optredens/concerten in 
de Oude Kerk, de Franse Kerk, 
Museum Swaensteyn, Huygens’ 
Hofwijck en in winkels in het 
Huygenskwartier.

Opening Toeristisch seizoen 
en Erfgoeddag 
Op zaterdag 13 april vond de 
erfgoeddag en de opening van het 
watersportseizoen plaats. Thema dit 
jaar was ‘Schatten van de Gouden 
Eeuw’. Ook werd het straatmozaïek 
op de hoek Herenstraat/ Van 
Schagenstraat feestelijk ingewijd. 
Stichting Mooi Voorburg heeft dit 
mozaïek ter gelegenheid van haar 
zestigjarig jubileum aan de inwoners 
geschonken. In het Huygenskwartier, 
museum Swaensteyn en Huygens’ 
Hofwijck waren diverse activiteiten 
rond het thema ‘Schatten van de 
Gouden Eeuw’ om zo kennis te maken 
met het cultureel erfgoed.

Heel Huygens Hapt 
Op 26 januari was de derde editie van 
de gastronomische wandeling Heel 
Huygens Hapt. Deelnemers konden bij 
verschillende restaurants kennis maken 
met diverse keukens. Ook dit jaar weer 
een groot succes!
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IN
HUYGENSKWARTIER
VOORBURG

 7 DECEMBER Ontsteken lichtjes kerstboom 
 8 - 24 DECEMBER Kerstwerkplaats
  8 DECEMBER - 13 JANUARI Kersttentoonstellingen
  Museum Swaensteyn en Huygens’ Hofwijck 

 14 DECEMBER Christmas Carols
  Oude Kerk (Voorhof)

 16 DECEMBER Santarun en Kerstkoopzondag 
 24 DECEMBER Lichtjesavond

Decembermaand
December stond ook dit jaar weer in het teken 
van sfeervolle activiteiten voor bezoekers van 
het Huygenskwartier. Traditiegetrouw werden de 
lichtjes van de kerstboom voor de Oude Kerk weer 
aangestoken, en kon men genieten van diverse 
koren, chocomelk en glühwein en een concert 
in de Oude Kerk. Op zaterdag 14 december was 
er een kerstmarkt in het Huygenskwartier. Ook 
organiseerden ondernemers een etalagewedstrijd 
en een looproute langs deze etalages in 
het Huygenskwartier. Aan het einde van de 
decembermaand was er een kerstkoopzondag met 
een Santa Run en tijdens kerstavond de traditionele 
lichtjesavond.   
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Social Media 
#huygenskwartier
Ondernemers beheren de 
social mediakanalen Facebook 
en Instagram van het 
Huygenskwartier. Zo promoten 
zij de evenementen en acties in 
het gebied door het hele jaar 
heen.   

Facebook
www.facebook.com/huygenskwartiervoorburg

Instagram
https://www.instagram.com/huygenskwartier_voorburg/
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Kentekenhandhaving
In 2019 is de 
kentekenhandhaving in 
het Huygenskwartier 
ingevoerd. De eerste 
resultaten zijn positief: er 
rijden minder auto’s en 
scooters door het gebied. 
Hiermee zorgen we voor 
een leefbaar en aantrekkelijk 
Huygenskwartier voor 
bewoners, ondernemers en 
bezoekers.

Nieuw informatiebord bij 
lichtkunstwerk 
Sinds 2013 is onder het Marianneviaduct 
bij het Stationsplein een lichtbeeld 
zichtbaar van kunstenaar Geert 
Mul. Hiermee is de onderdoorgang 
richting het Huygenskwartier een 
stuk aantrekkelijker geworden. Om 
dit kunstwerk, met onder meer 
afbeeldingen van Constantijn en 
Christiaan Huygens, wat meer aandacht 
te geven heeft stichting Mooi Voorburg 
in het kader van haar 60-jarig jubileum 
een nieuw informatiebord laten maken. 

Poortgebouw ’s avonds verlicht 
Het monumentale sierhek van Park Vreugd en Rust 
is in 2019 door stichting Mooi Voorburg grondig 
opgeknapt. Het monumentale poortgebouw van 
de Oude Algemene Begraafplaats aan de Parkweg 
is door stichting Mooi Voorburg in 2019 letterlijk 
in het licht gezet. De aanlichting zorgt ervoor dat 
het poortgebouw ook in de donkere periodes 
aantrekkelijker en veiliger wordt. 

Straatbeeld &  
gebiedsontwikkeling

Signing
Door de gebiedsaanduiding te verbeteren willen we 
het Huygenskwartier nog beter zichtbaar en vindbaar 
laten zijn. In 2019 heeft het ondernemersfonds hier het 
voortouw in genomen en zijn er ideeën ontwikkeld om 
de signing te verbeteren. Zo zullen er vlaggen en banieren 
aan de Parkweg geplaatst worden. Begin 2020 zullen deze 
vlaggen en banieren te zien zijn!
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Versterken winkelgebied & 
Ondernemerschap

Straatcoördinator
De straatcoördinator ondersteunt de winkeliers 
bij het uitvoeren van ondersteunende 
activiteiten zoals hand- en spandiensten tijdens 
evenementen en het rondbrengen van flyers. 
Zo heeft de straatcoördinator onder andere 
geholpen bij de eerste kerstmarkt in het 
Huygenskwartier.

Verenigen van de 
vastgoedeigenaren 
De vastgoedeigenaren 
hebben een vaste 
vertegenwoordiging 
in de stuurgroep 
Huygenskwartier. Deze 
vertegenwoordigen nog 
niet alle eigenaren, omdat 
deze niet in beeld zijn bij de 
gemeente. Daarom is een 
kleine twee jaar geleden 
onder begeleiding van 
de centrummanager van 
de gemeente een begin 
gemaakt met het benaderen 
en in kaart brengen van 
alle vastgoedeigenaren in 
het Huygenskwartier. Dit 
is een traject dat tijd kost. 
Inmiddels zijn er een aantal 
bijeenkomsten geweest met 
vastgoedeigenaren.

Herontwikkeling Herenstraat 42 
In oktober is de koop-, ontwikkel- en 
realisatieovereenkomst voor de herontwikkeling 
van Herenstraat 42 ondertekend. Nu kan 
de herontwikkeling van het centrumplan 
Huygenskwartier starten. Er ligt een mooi 
plan dat bijdraagt aan de levendigheid in het 
Huygenskwartier. Met de komst van de nieuwe 
Hoogvliet en circa 100 gratis ondergrondse 
parkeerplaatsen wordt het makkelijker om even  
te gaan winkelen, eten of een museum te bezoeken. 
30 nieuwe vrijesectorwoningen met mooie gevels 
die passen bij de historische kern van Voorburg 
maken het Huygenskwartier aantrekkelijk vanaf  
de Vliet.

Nieuwe winkels in het Huygenskwartier 
In 2019 hebben nieuwe ondernemers zich in het Huygenskwartier 
gevestigd, waaronder horecagelegenheid Heeren van Huygens, 
fietsontwerper Blacksmith en een chiropractor. De servieswinkel die 
eerst aan de Parkweg zat, heeft zich nu in de Herenstraat gevestigd. De 
leegstand in het gebied is beperkt, in 2019 stonden er zes winkels leeg. 
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