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Inleiding 
Dit toekomstbeeld is tot stand gekomen onder leiding van Ik Onderneem! samen met een afvaardiging van 

vastgoedeigenaren in het Huygenskwartier in Voorburg. 

Wij, een aantal vastgoedeigenaren uit het Huygenskwartier, hebben de handschoen opgepakt en werkten 

afgelopen maanden aan het toekomstbeeld. In een aantal werksessies, onder lei- ding van Ik Onderneem!, is 

gediscussieerd, zijn keuzes gemaakt en is een mogelijk toekomstscenario geschetst. Wij kijken vanuit het 

belang van pandeigenaren die zoeken naar een gezond rendement op hun vastgoed. Wij geloven dat we met 

deze kaart een gezonde toekomst van het Huygenskwartier kunnen realiseren met behoud van de waarde en 

panden van voldoende kwaliteit. 


Deelnemers:  

Jochem Beijer 	 	 	 ondernemer en pandeigenaar,  

Willem Klomp	 	 	 pandeigenaar,  

Joep van der Wolk 		 	 pandeigenaar,  

Rob Swart & Suzanne Commers 	 pandeigenaar en stuurgroep lid,  

Jeffery Nelissen	 	 	 ondernemer en pandeigenaar,  

John Langenzaal 	 	 	 pandeigenaar,  

Ferry Samuels Brusse	 	 pandeigenaar.

belangrijkste thema’s 
In de verschillende bijeenkomsten hebben we de (voor ons) belangrijkste the-
ma’s benoemd: 
1. Vindbaarheid,

2. De branchemix,

3. Leren van elkaar,

4. Beeldkwaliteit, van openbare ruimte en panden. 


De branchemix 
Het onderwerp branchemix hebben we verder uitgewerkt door met elkaar de 
kaart van het Huygenskwartier in te kleuren, zoals het toekomstbeeld zien. 
Onze uitgangspunten: 

• We hebben een gezamenlijke opgave en zijn samen onderdeel van de op-
lossing, 


• Inkleuring van de kaart o.b.v. de invulling op de begane grond, 


• Gebiedsbelang voor persoonlijk belang (wat goed is voor het collectief is 
goed voor het individu), 


• Veranderingen vragen om een scherpe keuzes.  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Legenda Uitleg 
Hieronder leest u de uitgebreide definities van de gebruikte kleuren op de 

kaart. 

Het Huygenskwartier 
Het gehele gebied bestaat uit de kleuren blauw, roze, geel, groen en een 

gearceerd gebied met de kleuren blauw/paars. Dagelijks, mode en luxe, 

horeca en cultuur zijn hier onderdeel van. Om het verschil duidelijk aan te 

geven hebben deze panden een andere kleur gekregen. 

Kleur blauw – winkelgebied
In het winkelgebied zijn de panden met winkels die mode en luxe verkopen 

aaneengesloten met elkaar verbonden. 

Kleur roze – horeca
Dit zijn alle panden waar nu, of in de toekomst, horeca gevestigd wordt. 

Kleur geel
Alle winkels die zijn gericht op verse en dagelijkse boodschappen. Hierbij 

hoort ook een apotheek, slager, drogist, supermarkt etc. 

Kleur gearceerd blauw/paars – retail en horeca
Deze panden hebben een retail functie en maar is ook de aangewezen lo-

catie waar horeca die zich met name richten op het bezorgen van maaltij-

den zich kunnen vestigen. Op deze manier is er ruimte voor de fietsen, 

brommers en auto’s die daar voor gebruikt worden. 

Kleur Groen – transformatiegebied 
In deze delen is transformatie al aan de gang. Commerciële panden zijn al 

getransformeerd naar wonen of kantoren. De retail die hier zit bij voorkeur 

verhuizen naar het blauwe of gele gebied, afhankelijk van het soort retail. 

Kleur Oranje - cultuur
Alle gebouwen die gebruikt worden voor cultuur en of religie. 
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Aandachtspunten  
voor de kaart 

Fietspad  
 

Midden door het Huygenskwartier loopt een fietspad, dat vooral als door-

gaande route wordt gebruikt. Het zou een verbetering zijn als deze door-

gaande route verplaatst wordt. 

Routing - vindbaarheid
Als je geen regelmatige bezoeker bent van het Huygenskwartier is het niet 

eenvoudig om het winkelgebied te vinden. Het is nodig de vindbaarheid en 

de routing naar het Huygenskwartier te verbeteren, vanuit de verschillende 

modaliteiten. 


