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Winkelen, cultuursnuiven en 
genieten: daarvoor ga je naar 
Huygenskwartier Voorburg en 

Leidschendam-Centrum. 

G
een zin in de mensenmassa van het winkelende publiek in 
het Haagse centrum? Of wil je eens afwijken van de ge
baande paden en de winkelketens die je in elke winkelstraat 
ziet? Op nog geen 3 minuten vanaf Den Haag Centraal ben 
je met de trein in Voorburg. En van Voorburg tot aan Leid

schendam kom je via de Vliet in een compleet andere omgeving terecht 
wat betreft winkels, historie en cultuur. Dat begint al in het Huygens
kwartier Voorburg, genoemd naar Constantijn Huygens en zijn zoon 
Christiaan die in de 17e eeuw in het huidige museum Huygens’ Hofwijck 
hebben gewoond. Constantijn en Christiaan, die beiden hun stempel op 
de Nederlandse geschiedenis drukten: de één als secretaris aan het Hof, 
de ander als meest vooraanstaand wetenschapper van Nederland.  
En allebei liepen zij een paar eeuwen geleden door de winkelstraten in  
Voorburg. Nog steeds is daar een bijzondere sfeer: een sjieke omgeving, 
unieke winkels, goede restaurants en een palet aan mooie parken en 
musea. 

Zorgeloos winkelen 
Frank Rozenberg, wethouder in LeidschendamVoorburg, noemt het 
Huygens kwartier een verborgen parel aan de Vliet. Aan de schoonheid 
mankeert niks, maar de bekendheid kan beter. Rozenberg: “Loop de beel
denroute, geniet van Park Vreugd en Rust en van het goede eten in de 
lunchrooms, snuffel rond in de boetiekjes of zoek iets speciaals in de  
delicatessenzaken die er zijn. Nu het december is, staat er weer een  
grote kerstboom voor de Oude Kerk en is de straat helemaal aangekleed 
in kerstsfeer.” Wat ook een groot voordeel is: in het Huygenskwartier is 
het overal gratis parkeren, net als in de hele gemeente. “Hier willen we 
bezoekers gastvrij tegemoetkomen om te winkelen, culinair te genieten,  
of cultuur en historie te snuiven zonder zorgen,” aldus Rozenberg. Festi
viteiten het hele jaar door maken het ook tot een plek om steeds terug 
te komen. “Een braderie is leuk, maar er is hier zoveel méér. Van de ope
ning van het vaarseizoen in het voorjaar, het festival A walk in the park in 
Park Vreugd en Rust, het Huygens Muziekfestival en Jazz Culinair, tot 
aan de Vlietdagen in september. Tijdens de Vlietdagen waren onder  
andere de modeshow en de oldtimersshow bekende succesvolle elemen
ten. Nieuw was de Roze Borrel in Park Vreugd en Rust, om aandacht te 
hebben voor de diversiteit die er in het Huygenskwartier is.” 

Bezoekers wereldwijd 
Wie de weg langs de Vliet vervolgt komt uit in Leidschendam, een plek 
waar ’s zomers de pleziervaartuigen samenstromen in de oude sluis, waar 
hippe koffietentjes in het authentieke centrum staan en waar je in de  
restaurantjes terecht kunt voor een lekkere pannenkoek of een heerlijk 
diner. En ook hier vind je genoeg cultuur. Ga naar een voorstelling in  
het Veur Theater, kijk naar het mooie sluiswachtershuis dat volledig is 
gerestaureerd of bezoek de Houtzaagmolen de Salamander, zoals be
zoekers wereldwijd dat doen.

Groen landschap 
En dan is er ook nog een omgeving waar het heerlijk wandelen, fietsen 
of varen is. Rozenberg: “Als we de Vliet verder afvaren komen we in het 
voormalige kassengebied dat door de gemeente is opgekocht. De kas
sen zijn gesloopt en er komt voor een groot deel natuur voor terug.  
En woningen die in het landschap passen. De verkoop van het deelplan 
de Bosrand gaat binnenkort van start. In de andere deelplannen van  
Vlietvoorde kun je rustig bij het water wonen met veel moois binnen hand
bereik. In een mum van tijd ben je in grote steden als Den Haag, Rotter
dam en Amsterdam, en tegelijkertijd woon je hier op loopafstand van de 
natuur. Recreatiegebied Vlietland ligt om de hoek en er zijn prachtige 
fietsroutes in het buitengebied van Stompwijk. Want dat is waar de  
gemeente VoorburgLeidschendam ook voor staat: het beschermen en 
cultiveren van het groene landschap.”

Op de hoogte blijven van 
alle evenementen in 
Leidschendam-Voorburg? 
Kijk op www.aandevliet.nl

Wethouder Frank Rozenberg: 
“Hier waan je je in een compleet 
andere omgeving wat betreft 
winkels, historie en cultuur”

TEKST LAURA VAN DER MEER FOTOGRAFIE BAS ADRIAANS

122 123


