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Inleiding 

In februari 1642 nam Constantijn 

Huygens, vergezeld door zijn kin-

deren, familieleden en vrienden, de 

buitenplaats in gebruik. In 2017 be-

stond Hofwijck dus 375 jaar. Dit 

mooie jubileum vierden we op gepas-

te wijze met een inhoudelijk vijfluik. 

We maakten een film over de reis die 

Constantijn in 1620 als jonge man 

maakte naar Venetië, we toonden de 

‘Hofwijck papers’, een kleine veertig 

archiefstukken die de periode 1913-

1927 belichtten, er was het arrange-

ment  ‘Feest op Hofwijck’, een sym-

posium over bedreigde buitenplaatsen 

in de Haagse regio en we sloten het 

jubileumjaar op 12 februari 2018 af 

met een bijzondere poëzieavond.   

In het verslagjaar kreeg Hofwijck ook 

een nieuwe voorzitter. Tijdens een 

buitengewone Algemene Ledenverga-

dering op 7 februari hebben de leden 

van de Vereniging Hofwijck de voor-

dracht van een nieuwe voorzitter be-

krachtigd. Dat is Harry Kortman, in-

woner van onze gemeente, jurist en 

sinds ruim een jaar lid van het be-

stuur. Kortman volgt Ad Leerintveld 

op, die voorzitter was sinds 1997. 

Tevens heeft de vergadering inge-

stemd met een wijziging van de statu-

ten van de Vereniging Hofwijck. 

Daarmee beantwoorden deze nu aan 

de richtlijnen van de Code Cultural 

Governance.  

Harry Kortman is verheugd met zijn 

benoeming tot voorzitter: ‘Ik ben sinds 

2014 betrokken bij de buitenplaats 

Hofwijck, eerst op vrijwillige basis als 

juridisch adviseur, daarna als be-

stuurslid. Het gedachtengoed van 

Constantijn en Christiaan Huygens 

spreekt mij aan, niet alleen vanwege 

de inhoud maar zeker ook om wat wij 

er voor de promotie van Leidschen-

dam-Voorburg mee kunnen bereiken. 

De afgelopen jaren is met veel succes 

het masterplan Het Nieuwe Hofwijck 

uitgevoerd, waarbij Hofwijck is om-

gevormd tot een moderne buiten-

plaats. Het is zaak daar nu de vruch-

ten van te plukken.  

In 2017 trad ook Arno Kuipers aan als 

bestuurslid. Hij is werkzaam als col-

lectiespecialist bij de Koninklijke Bi-

bliotheek te Den Haag en vanuit die 

deskundigheid de opvolger van Ad 

Leerintveld. Ook was hij conservator 

bij het Letterkundig Museum. In ons 

streven Huygens’ Hofwijck de ko-

mende jaren nadrukkelijker neer te 

zetten als schrijvershuis zal zijn exper-

tise van pas komen.  

In dit jaarverslag doen we ook verslag 

van andere activiteiten en evenemen-

ten en vanzelfsprekend ook van de 

werkzaamheden van de vele vrijwil-

ligers. Want zoals ieder jaar kunnen 

we weer vaststellen dat het succes van 

Huygens’ Hofwijck mede is behaald 

dankzij de belangeloze, enthousiaste 

en betrokken inzet van ruim zeventig 

vrijwilligers voor huis en tuin. Zij 

verzorgen kassadiensten, zijn gast-

heer, of gastvrouw, zitten in de win-

kelcommissie, verzorgen cateringacti-

viteiten, rondleidingen, op-

knapwerkzaamheden en educatieles-

sen en programmeren de zondagoch-

tendconcerten in de winter. 

 

De toekomst van Hofwijck is ongewis. 

De gemeentelijke bezuinigingen op 
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cultuur die in de jaren 2012-2014 

werden opgelegd zijn nog steeds niet 

structureel gerepareerd. De incidente-

le extra subsidie voor marketing- en 

promotiedoeleinden die Hofwijck 

vanaf 2015 ontvangt zal in 2018 voor 

het laatst beschikbaar zijn. Wat daar-

na gebeurt is niet bekend. Dat bete-

kent dat Huygens’ Hofwijck   de ko-

mende jaren flink moet blijven wer-

ken  om haar positie verder te verste-

vigen en meer bezoekers te trekken. 

Daarnaast blijft het lobbyen bij de 

gemeente voor een werkbaar subsi-

dieniveau.  

In dit jaarverslag kijken we ook voor-

uit. De omvorming van Huygens’ 

Hofwijck heeft de buitenplaats goed 

gedaan, maar we zijn er nog niet. Een 

van de knelpunten in de exploitatie 

blijft het ontbreken van een tentoon-

stellingsruimte die aan de hedendaag-

se museale eisen voldoet en die bo-

vendien meer ruimte biedt dan de tien 

bij tien meter van Constantijns bui-

tenhuis. Zonder zo’n tentoonstellings-

ruimte zal het voor Hofwijck niet 

mogelijk zijn de opgaande lijn van de 

afgelopen jaren voort te zetten. De 

samenwerking met Museum 

Swaensteyn, die in december 2017 

formeel werd bekrachtigd in een sa-

menwerkingsovereenkomst, lijkt ons 

de beste manier om een deel van dit 

probleem aan te pakken. 

 

Het bestuur van Museum Swaensteyn 

heeft in 2017 haar streven om te ver-

huizen naar het complex Huize 

Swaensteyn grote prioriteit gegeven. 

Omdat door die eventuele verhuizing 

de wens van Huygens’ Hofwijck om 

over een volwaardige locatie te be-

schikken waar grotere tentoonstellin-

gen kunnen worden getoond vervuld 

zou kunnen worden, heeft het bestuur 

van de Vereniging Hofwijck ook haar 

schouders onder die plannen gezet.  
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Hofwijck 375 !!!  

 

Dat de buitenplaats na 375 jaar nog 

steeds bestaat mag een klein wonder 

heten. Er zijn tal van momenten ge-

weest dat haar voortbestaan aan een 

zijden draad hing. In 1868 ging een 

groot deel van Hofwijck verloren door 

de aanleg van de spoorlijn Den Haag 

– Utrecht, waarbij het spoor dwars 

door de tuin kwam te liggen. En in 

1913 werd de buitenplaats te koop 

gezet, met een sloopvergunning. Te-

genwoordig ligt Hofwijck letterlijk ‘in 

de berm’ van de A 12, een van de 

drukste snelwegen van Nederland. 

Maar desondanks is Constantijns lust-

hof nog steeds een kleine, intieme en 

groene oase te midden van een jachti-

ge wereld. 

 

Met Constantijn naar Venetië: The 

Movie 

In 1620 reisde de jonge Constantijn 

Huygens naar Venetië, als secretaris 

van een diplomatieke missie. Die reis 

was voor hem een ‘Grand Tour’, hij 

maakte in Italië kennis met de kunst 

van de renaissance en van de antieke 

oudheid. Ook zag hij voor het eerst 

gebouwen van de beroemde architect 

Andrea Palladio. Diens wonderschone 

villa’s inspireerden hem later tot het 

ontwerpen en bouwen van zijn eigen 

huizen, aan het Plein in Den Haag en 

aan de Vliet bij Voorburg. 

 

Constantijn hield tijdens die reis een 

journaal bij. Met dat boek in de hand 

maakten Peter van der Ploeg en Kar-

lien Ritter, 397 jaar later, de reis op-

nieuw. Ze reden over binnenwegen in 

Duitsland en Zwitserland, langs  

 

prachtige stadjes, door beeldschone 

landschappen en hoog over de oude 

Alpenpassen. In Italië bezochten ze 

Verona, Vicenza, Padua en Venetië. 

Ze filmden op bijzondere locaties, 

zoals in het Teatro Olimpico in Vi-

cenza en in de Villa Foscari, langs de 

Brenta. Beide creaties van Andrea 

Palladio.  

 
Jacques van Herten (camera) en Desi 

Goudman (produktie) brachten de reis 

oogstrelend in beeld. Peter van der 

Ploeg schreef het script en verzorgde 

samen met Karlien Ritter de presenta-

tie. De film van ruim veertig minuten 

was vanaf 16 september gedurende 

openingstijdens te zien in de Oudhol-

landse keuken. Enkele malen per 

week werd hij ook op een groot 

scherm vertoond in de Pronkzaal.  

Steeds voor openingstijd, zodat be-

zoekers na de voorstelling het muse-

um konden bezoeken. Dit arrange-

ment werd door Museumkaart verko-

zen tot tip, wat veel extra bezoek 

opleverde. 
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De jaren 1913-1927. Hofwijck gered 

In 1913 stond Hofwijck te koop. Met 

een sloopvergunning. Aan de verkoop 

waren geen voorwaarden verbonden, 

de koper kon met zijn nieuwe bezit 

doen wat hij wilde. De locatie aan de 

Vliet was in 1913 nog een vrij rustige 

plek. Het gevaar dat Constantijns huis 

zou moeten wijken voor chique villa’s 

aan het water was daarom niet denk-

beeldig. Het is te danken aan een 

kleine groep mensen dat Hofwijck dat 

lot bespaard bleef. Zij brachten het 

forse aankoopbedrag bij elkaar, res-

taureerden het huis en legden een 

stevig fundament voor de buitenplaats 

als museum. Hun samenwerking 

kreeg een formeel karakter in de Ver-

eniging Hofwijck, die zij in 1914 op-

richtten. In 1927 sloten zijn hun ‘pro-

ject’ af met de feestelijke opening van 

het Huygensmuseum Hofwijck.  

 
Aan die hectische jaren tussen 1913 

en 1927, waarin het voortbestaan van 

Hofwijck soms aan een zijden draad 

hing, jaren waarin het ondanks een 

wereldoorlog en een economische 

recessie lukte om de buitenplaats 

weer een toekomst te geven, werd een 

kleine tentoonstelling gewijd. Ruim 

veertig stukken uit het oude archief 

vertelden het verhaal van deze span-

nende jaren. 

 

 

Hofwijck, de buitenplaats die bleef 

Op 1 december vond op Hofwijck 

een klein symposium plaats, gewijd 

aan bedreigde buitenplaatsen in de 

Haagse regio. Het symposium werd 

georganiseerd door conservator Fem-

ke Overdijk.  

Er waren vier sprekers. René Dessing 

(directeur sKBL) sprak over aspecten 

van buitenplaatsen in Zuid-Holland. 

De titel van de lezing van Kees van 

der Leer (historicus) was ‘Guillaume 

Groen van Prinsterer: de staatsman die 

Hofwijck redde van de sloop, maar 

niet van het spoor’. Eric Blok (specia-

list groen erfgoed SB4, Bureau voor 

Historische Tuinen, Parken en Land-

schappen) – belichtte ‘(Ont)spanning 

op Arentsburgh en Hoekenburg’. De 

reeks werd afgesloten door Peter van 

der Ploeg (directeur Huygens’ Hof-

wijck) die pleitte voor een herontwik-

keling van kasteel De Binckhorst in 

het kader van de huidige ontwikkelin-

gen in dat gebied. 

 

Kerst op Hofwijck 

Zoals inmiddels een traditie is gewor-

den, heeft Hofwijck rond de feestda-

gen in december en januari een spe-

ciale kersttentoonstelling en wordt het 

huis door een grote groep vrijwilligers 

in Kerstsfeer gebracht.  

Dit jaar toonden we kerststallen in 

allerlei soorten. Het was een samen-

werking met Museum Swaensteyn, 

waar het leeuwendeel van de tentoon-

stelling stond. De speciale Kerstarran-

gementen van rederij De Ooievaart, 

waarbij van Den Haag naar Hofwijck 

werd gevaren en weer terug, waren 

erg populair. 
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Huis en tuin  

Onderhoud huis  

In 2017 zijn er aan net huis geen on-

derhoudswerkzaamheden verricht. Er 

is wel contact gelegd met de Monu-

mentenwacht, die vanaf 2017 perio-

diek een controle op de staat van het 

huis zal uitvoeren. 

Onderhoud tuin 

In 2017 werd onder leiding van hortu-

lanus Henk Boers het jaarlijks terugke-

rende tuinonderhoud uitgevoerd door 

de tuinvrijwilligers van Huygens’ 

Hofwijck. Hoveniersbedrijf Van der 

Tol nam de zware werkzaamheden 

voor haar rekening, terwijl Walter den 

Hollander, deskundige in historisch 

fruit, de oude rassen in de boomgaard 

snoeide. 

Het buitenmuseum bezit naast plant-

aardig- ook dierlijk cultuurerfgoed: 

bijen en kwakertjes. De bijen werden 

door de ‘Imker vereniging Den Haag 

en omstreken’ in de boomgaard ge-

houden en de honing in de nieuwe 

winkel van Hofwijck verkocht. De 

kwakertjes, een karakteristieke witte 

eend, werden door twee van de tuin-

vrijwilligsters verzorgd. 

In februari werden in de sloten en 

vijvers van Hofwijck vijftien zoge-

noemde ‘faunatrapjes’ aangebracht. 

Kleine dieren die per ongeluk in het 

water terechtkomen kunnen daardoor 

zelf weer op het droge klimmen. Dit  

project, een initiatief van enkele tuin-

vrijwilligers onder leiding van Auke 

Oevering, werd mede mogelijk ge-

maakr door de firma Fauna Support en 

de dienst Stadsbeheer van de gemeen-

te Leidschendam-Voorburg. 

 

Het jaarlijks terugkerende reguliere 

onderhoud door de tuinvrijwilligers 

zoals het wekelijks grasmaaien en het 

tweemaal per seizoen snoeien van de 

Haagbeukhagen werd ook dit jaar 

weer met succes afgerond. 

Dankzij het handmatig verwijderen 

van on(gewenste)kruid(en) door de 

tuinvrijwilligers werd er van chemi-

sche onkruid/insecten bestrijdings-

middelen geen gebruik gemaakt. 

Hofwijck streeft ernaar om, wat het 

onderhoud betreft, de tuin zoveel als 

mogelijk is te laten lijken op de origi-

nele tuin, door Constantijn Huygens 

zelf ontworpen. Hiervoor wordt het in 
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de zeventiende-eeuw zeer populaire 

hoveniershandboek van Jan van der 

Groen ‘Den Nederlandtsen Hovenier’ 

gebruikt. In dit boek wordt beschreven 

op welke wijze er ‘het meest vakkun-

dig en profijtelijk’ getuinierd kon wor-

den. Het boek was destijds aanwezig 

in de bibliotheek van Constantijn 

Huygens. Huygens wordt door Jan van 

der Groen zelfs in het voorwoord 

genoemd. 

De hortulanus leidde ook dit jaar weer 

een groepje tuinrondleiders op. De 

traditionele nieuwjaarsreceptie van de 

tuinvrijwilligers vond ditmaal plaats 

bij Diane Hermse. Dat werd door 

iedereen ervaren als een geslaagde 

start van het nieuwe tuinseizoen. 

  

 

 

. 

. 

Collectie en Conservering  

Museale  Presentat ies  

De vaste museale presentaties op 

Hofwijck De Gouden Eeuw van Con-

stantijn en Christiaan onder de Sterren 

zijn in 2017 ongewijzigd gebleven. 

Wel is begonnen met het vernieuwen 

van de zaalpapieren, die de bezoekers 

vanaf 2018 in ieder vertrek toelichtin-

gen zullen geven op de tentoongestel-

de objecten. 

Tuinborden 

In het verslagjaar werden in de tuin 

zeven informatieborden geplaatst. 

Hierop kan de bezoeker een korte 

informatieve tekst lezen over het deel 

van de tuin waarin het bord staat. Ook 

bevatten de borden een of enkele 

verhelderende afbeeldingen. Voor de 

bezoeker die de buitenplaats bezoekt 

met behulp van een audioguide zijn 

de borden een welkome aanvulling, 

maar het hoofddoel van de borden is 

om mensen die de tuin bezoeken in 

het kader van een evenement ook te 

wijzen op de meest bijzondere aspec-

ten van de tuin. De borden konden  

 

worden geplaatst door een financiële 

bijdrage van de provincie Zuid-

Holland in het kader van de Erf-

goedlijn Landgoederen. 

Aanwinst 

In het voorjaar organiseerde Museum 

Swaensteyn een tentoonstelling van 

Voorburgse stadsgezichten in en om 

het Oosteinde. In de marge van dit 

project schilderde de kunstenaar, Rik 

van Iperen, op verzoek van Huygens’ 

Hofwijck een gezicht op de buiten-

plaats. Dit werk heeft een plek gekre-

gen in de museumwinkel. Bezoekers 

die daar een kopje koffie of thee ge-

bruiken met uitzicht  op de tuin zien 

daardoor nu ook het hoofdgebouw. 
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Publiek en activiteiten  

Museumbezoek 

In 2017 brachten 15.642 mensen een 

bezoek aan Huygens’ Hofwijck. Dat 

waren er vrijwel evenveel als in het 

voorgaande jaar, 2016. In dat jaar 

toonde Hofwijck echter gedurende 

bijna zeven maanden de populaire 

tentoonstelling ‘Christiaan kijkt!’, met 

de originele instrumenten en hand-

schriften van Christiaan Huygens. In 

2017 was er geen tijdelijke tentoon-

stelling,  alleen de film ‘Met Constan-

tijn Huygens naar Venetië. The Mo-

vie’. Desondanks heeft Hofwijck dat 

mooie bezoekersaantal van 2016 

kunnen vasthouden. 

Terugkijkend over de afgelopen vijf 

jaar is er een gestage toename van het 

bezoek te zien, de lijn vlakt nu wat af. 

Het is zaak om  de komende jaren 

toch weer meer bezoekers te trekken. 

Voor 2018 staan twee tentoonstellin-

gen gepland, voor  2019 een tentoon-

stelling én een film. 

Het totaalcijfer betreft individueel 

museumbezoek, deelnemers aan 

rondleidingen en activiteiten, bezoe-

kers van concerten, lezingen, fami-

liemiddagen en andere ontvangsten.  

Voor de individuele museumbezoe-

kers was Huygens’ Hofwijck het gehe-

le jaar open op dinsdag, woensdag, 

donderdag, zaterdag en zondag van 

12.00 tot 17.00 uur in de periode april 

tot en met oktober. In de maanden 

januari, februari en maart was Hof-

wijck uitsluitend gedurende het week-

einde geopend. Hofwijck was dit jaar, 

zoals gewoonlijk, op feestdagen geslo-

ten, behalve op Tweede Pinksterdag 

en Tweede Kerstdag. 

Huwel ijken en par t i jen  

In het verslagjaar was Huygens’ Hof-

wijck opnieuw een geliefde locatie 

voor partijen, vergaderingen en ande-

re particuliere en zakelijke bijeen-

komsten. Het gaat daarbij om lunches, 

recepties en exclusieve diners in zo-

wel de Pronkzaal als de Oudhollandse 

keuken. Daarnaast waren er op Hof-

wijck weer tientallen prosecco arran-

gementen, lunches, borrels en high 

tea’s waarbij de catering door de vrij-

willigers werd verzorgd, in samen-

werking met de cateraar. Het aantal 

partijen, 58, is ongeveer gelijk aan het 

jaar ervoor. De verhuurinkomsten en 

de cateringinkomsten vormen een 

belangrijke bijdrage aan de exploitatie 

van Hofwijck. 

De beheerder, Astrid van Nes, en het 

hoofd museale zaken, Karlien Ritter, 

spelen een belangrijke rol in de orga-

nisatie van de speciale ontvangsten. 

De nieuwe aanpak voor het professio-

naliseren van de zakelijke markt zorg-

de ervoor dat aanvragers in vrijwel 

alle gevallen binnen een dag een 

voorstel en offerte ontvingen.   

De vergaderlocatie in de Hofpoort, 

het poortgebouw van de buitenplaats, 

blijkt ook een gewilde locatie voor 

kleinschalige vergaderingen, tot 

maximaal 16 personen. In 2017 werd 

de ruimte 12 keer verhuurd. 
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Het aantal huwelijksvoltrekkingen 

bedraagt dit jaar 18. Het aantal loca-

ties in de gemeente Leidschendam-

Voorburg waar kan worden getrouwd 

is de afgelopen periode sterk toege-

nomen. Dat betekent meer concurren-

tie op de huwelijksmarkt.  

Dichtwedstr i jd  

Dichter op Hofwijck  

In 2017 organiseerde Huygens’ Hof-

wijck voor de vijfde keer in het kader 

van de landelijke poëzieweek de 

dichtwedstrijd Dichter op Hofwijck. 

Het thema van de Poëzieweek was 

ditmaal ‘Poëzie & theater’, het motto 

is ‘Uitstromend, in het pluche van de 

zaal’. Ruim zeventig dichters stuurden 

een gedicht in. De winnaars werden 

gehuldigd tijdens een feestelijke 

dichtavond in aanwezigheid van bur-

gemeester Tigelaar. 

 

Om de dichtwedstrijd wat meer be-

kendheid te geven werd in samenwer-

king met Jacques van Herten van 

Midvliet TV een korte reportage ge-

maakt van de poëzieroute in de He-

renstraat. Acht ondernemers lazen, 

staand in hun winkel, het gedicht voor 

dat in het kader van die route bij hen 

in de etalage stond. Dit filmpje werd 

uitgezonden op Midvliet en getoond 

in Hofwijck.  

 

Museumnacht Kids 

Op zaterdag 18 maart was de Muse-

umnacht Kids. Speciaal voor jonge 

culturele nachtbrakers tussen de 4 en 

12 jaar oud openden zo’n 20 musea 

in Den Haag en Voorburg hun deuren 

tussen 17.00 – 22.00 uur. Huygens’ 

Hofwijck deed mee en bood een mooi 

programma vol met de leukste activi-

teiten. 

Tijdens de Museumnacht Kids verwel-

komde Christiaan Huygens zelf de 

kinderen op Hofwijck. Hij leerde ze 

van  alles over zijn uitvindingen en 

ontdekkingen.   

Christiaan Huygens vond omstreeks 

1659 de toverlantaarn uit en gebruikte 

deze om zijn vrienden tijdens feeste-

lijke avondjes te vermaken op Hof-

wijck. Gedurende de Museumnacht 

werden er voorstellingen van de tover-

lantaarn Tijdens een rondleiding door 

de donkere tuin werd er gekeken naar 

de sterren.   

Nat ionale Museumweek  

De Nationale Museumweek die de 

Museumvereniging jaarlijks in april 

organiseert, is het vervolg op het po-

pulaire Museumweekend. Ook Huy-

gens’ Hofwijck deed hieraan mee en 

organiseerde speedrondleidingen in 

het huis en de tuin.  

Dag van het  kastee l  

Op Tweede Pinksterdag nam Hof-

wijck samen met ruim vijftien land-

goederen en buitenplaatsen uit Zuid-
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Holland voor de derde maal deel aan 

De Dag van het Kasteel. Het was een 

prachtige dag met heel veel bezoe-

kers. Er waren rondleidingen door de 

tuin, kraampjes met oude ambachten 

(een houtbewerker en een pottenbak-

ker) en kinderen konden op het voor-

plein van Hofwijck Oudhollandse 

spelletjes spelen. Ook konden kin-

deren zichzelf met behulp van kleding 

uit de Gouden Eeuw omtoveren in 

een prinsje of prinsesje. Zij gingen zo 

op de foto. De vrijwilligers van Hof-

wijck bakten taarten naar zeventien-

de-eeuws recept die werden verkocht. 

De deelnemers aan de Dag van het 

Kasteel maakten, net als Huygens’ 

Hofwijck, onderdeel uit van de Land-

goederenzone van de Provincie Zuid-

Holland. 

Zondagochtend concerten  

In 2017 werden door vrijwilliger Jan 

Verduin vijf zondagochtendconcerten 

georganiseerd. De concerten werden 

redelijk tot goed bezocht en vormen 

een vast onderdeel in de randpro-

grammering van Hofwijck. 

Cul turee l Zomer fest ival   

Huygens’ Hofwijck en Museum 

Swaensteyn presenteerden zich eind 

augustus samen tijdens het Cultureel 

Zomerfestival. 

Haags Uitfestival 

Dit jaar nam Huygens’ Hofwijck sa-

men met Museum Swaensteyn en de 

overige lokale erfgoedpartners deel 

aan deze Haagse culturele markt aan 

het begin van het culturele seizoen.  

Haagse  Museumnacht  

Tijdens de Museumnacht op 22 okto-

ber konden spannende rondleidingen 

worden gevolgd in het donker. Die 

waren dit jaar weer iets griezeliger 

dan vorig jaar! De legende gaat dat de 

geesten van Constantijn en Christiaan 

Huygens na zonsondergang weer tot 

leven komen op Hofwijck. De buiten-

plaats is 375 jaar geleden ontworpen 

en in gebruik genomen door vader 

Constantijn Huygens. Na zijn dood 

woonde zoon Christiaan Huygens op 

Hofwijck en schreef hier alles wat hij 

wist over het heelal op in Kosmotheo-

ros. De binding met Hofwijck was 

voor beide heren zo groot, dat als ze 

ergens zouden rondspoken, dit dé 

plek is. Hun geesten kwamen inder-

daad tot leven … 

De rondleidingen startten elke 15 

minuten vanaf de Hofpoort. Voor wie 

even wilde bijkomen werd ieder heel 

uur de film Met Constantijn Huygens 

naar Venetie. The Movie getoond. 
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Huygens’ Hofwijck deed ditmaal mee 

aan de Museumnacht in een nauwe 

samenwerking met Museum 

Swaensteyn. De aantal bezoekers viel 

enigszins tegen in vergelijking met 

eerdere jaren, maar dat bleek bij veel 

Haagse musea ook het geval te zijn. 

Christiaanlezing 

De Christiaanlezing werd dit jaar ge-

houden door Leo Kouwenhoven. Hij 

sprak voor een meer dan gevulde 

Pronkzaal over het onderzoek dat hij 

met zijn team aan de TU Delft doet 

naar quantummechanica. Zijn bevlo-

gen verhaal en het fascinerende on-

derwerp hield de aanwezigen ruim 

anderhalf uur geboeid.  

Open Monumentendag  

Op zaterdag 9 september was het 

Open Monumentendag. Zoals ieder 

jaar stelde Huygens’ Hofwijck de 

buitenplaats open voor geïnteresseer-

den en waren er gratis rondleidingen 

door huis en tuin. Ook waren er spe-

ciale familierondleidingen. 

High tea  arrangementen  

Hofwijck organiseerde het hele jaar 

door diverse high tea arrangementen 

met rondleidingen en boottochten 

over de Vliet in samenwerking met De 

Ooievaart. In samenwerking met deze 

rederij werd ook het arrangement 

‘Drie eeuwen oranje in Voorburg. Van 

Constantijn tot Marianne’ aangebo-

den. Een derde samenwerking was 

een arrangement voor lezers van het 

AD.  

Famil iemiddagen 

Er zijn verschillende familiemiddagen 

georganiseerd op Hofwijck. 
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Communicatie en pr  

Free publici ty  

Hofwijck voerde in 2017 opnieuw 

een effectieve communicatie- en mar-

ketingstrategie gericht op free publici-

ty. Er verschenen artikelen in de lan-

delijke, regionale en plaatselijke me-

dia. RTV Midvliet en RTV West be-

steedden regelmatig aandacht aan de 

buitenplaats. Door dit actieve com-

municatiebeleid is het rendement zeer 

hoog. 

Banier 

In april en mei hing gedurende zes 

weken een bijna zestig meter breed 

banier met Huygens’ Hofwijck erop 

aan het gebouw van Hizkia van Kra-

lingen langs de A4. De gemeente 

maakte dit mogelijk in het kader van d 

promotie van het Huygenskwartier 

Voorburg. 

 

Websi te en socia l media  

De aantrekkelijke website functio-

neerde goed en is een aantrekkelijk 

visitekaartje voor de buitenplaats. De 

content op de website werd regelma-

tig vernieuwd. Nieuw is de dit jaar 

geïntroduceerde rubriek Constantijns 

wereld, waarin recent verschenen 

boeken over de Hollandse zeventien-

de eeuw worden besproken. Naast de 

website werd het gebruik van face-

book en twitter flink uitgebreid.  

Rela tiemanagement en  

samenwerking  

Huygens’ Hofwijck heeft ook in 2017 

veel tijd gestoken in de contacten met 

stakeholders: de gemeente, het colle-

ge van B&W, (culturele) samenwer-

kingspartners, de provincie Zuid-

Holland en vele anderen. Hofwijck 

werkt samen met diverse partners en 

heeft strategische allianties met mu-

sea, culturele instellingen, het bedrijfs-

leven, scholen, media, diverse non-

profitorganisaties en natuurlijk het 

publiek.  

Peter van der Ploeg heeft zitting in 

diverse werkgroepen en denktanks die 

zijn ontstaan uit de Erfgoedlijnen 

Landgoederenzone en de Erfgoedlijn 

Limes van de Provincie Zuid-Holland. 

Voor de landgoederen leidt dat tot een 

ruimtelijk en nieuwe positionering van 

de Zuid-Hollandse landgoederen en  

buitenplaatsen. Dat nieuwe merk, 

Hollands Buiten, zal in het voorjaar 

van 2018 worden gelanceerd. Hof-

wijck verwacht dat Hofwijck zal profi-

teren van deze nieuwe publieksbena-

dering. Peter van der Ploeg nam na-

mens Huygens’ Hofwijck en Museum 

Swaensteyn ook deel aan de Stuur-

groep Huygenskwartier.  
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Educatie  

Cultuurmenu  

In 2016 participeerde Hofwijck in het 

Cultuurmenu eidschendam-Voorburg. 

Leerlingen maken daarin onder 

schooltijd kennis met muziek, dans, 

theater, beeldende kunst en cultureel 

erfgoed. Veel groepen 7 uit de Ge-

meente Leidschendam-Voorburg be-

zochten Hofwijck voor het speciale 

lesprogramma over Christiaan Huy-

gens. Kinderen gaan zelf ontdekkend 

leren. Ze komen achter de betekenis 

van wetenschap in de zeventiende 

eeuw, leren over het leven van deze 

wereldberoemde  wetenschapper en 

de historische context. In groepjes 

houden de leerlingen zich bezig met 

praktische opdrachten en proefjes. Ze 

lezen over Christiaans kinderjaren en 

zijn tijd op Hofwijck en maken op 

touch screens de ‘Chrisquiz’. 

K inderaudiotour,   

K i jken is  z ien,   

Speuren op de buitenplaats   

Het verhaal van de audiotour gaat 

over Hendrik en Jacob en neemt kin-

deren vanaf 8 jaar mee terug naar 

Hofwijck in het jaar 1691. De buiten-

plaats moet worden afgespeurd naar 

verrekijkersgereedschap van Christi-

aan Huygens. Zo maken kinderen 

kennis met de levens van vader en 

zoon Huygens én de zeventiende-

eeuw.  

De audiotour is voor individueel ge-

bruik. Tevens is er de museumles 

Kijken is zien, waarvan de audiotour 

een onderdeel is.  

Voor Havo/Vwo leerlingen is er Huy-

gens en Hofwijck in de zeventiende 

eeuw. Leerlingen krijgen tijdens deze 

museumles een kijkje in de zeven-

tiende eeuw door middel van een 

interactieve rondleiding en maken zo 

kennis met Constantijn Huygens op de 

verdieping De Gouden Eeuw van 

Constantijn en met Christiaan Huy-

gens op de zolderverdieping Christi-

aan onder de sterren.  

Speciaal voor de leerjaren 2 en 3 van 

Havo en Vwo is de les Christiaan 

onder de sterren. Met een lesbrief 

gaan leerlingen zelf op pad door het 

museum.  

In totaal hebben bijna duizend scho-

lieren uit het basisonderwijs en het 

voortgezet onderwijs Hofwijck in 

2017 bezocht. Dat is een kleine stij-

ging ten opzichte van 2016.  

Van de overige educatie-activiteiten is 

het aardig om de Museumjeugduni-

versiteit te noemen, die ook dit jaar 

weer in samenwerking met Kasteel 

Duivenvoorde werd georganiseerd. 

 

Giften aan Hofwijck  

De in 2002 opgerichte stichting 

'Vrienden van Huygensmuseum Hof-

wijck' heeft ten doel het bevorderen 

van de belangstelling voor Constantijn 

Huygens en zijn familie en voor het 

Huygens’ Hofwijck te Voorburg.  
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Zowel de Stichting als de Vereniging 

zijn door de Belastingdienst aange-

merkt als Culturele Algemeen Nut 

Beogende Instelling (Culturele ANBI). 

Giften en legaten of erfstellingen zijn 

voor Hofwijck vrij van schenk- en 

erfbelasting.  

Bij een gift aan Hofwijck mag in de 

aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer 

het bedrag van die gift afgetrokken 

worden. Dit geldt tot een bedrag van 

maximaal € 5.000 aan culturele giften 

per jaar. Een schenking van € 1.000 

kost dan nog slechts € 350 bij een 

tarief van 52% inkomstenbelasting en 

€ 475 bij een tarief van 42% inkom-

stenbelasting.  

De Vereniging 

Leden en donateurs  

Het aantal leden en donateurs bedroeg eind 2017 329. Dat betekent een kleine stij-

ging ten opzichte van het jaar daarvoor (320 donateurs en leden). 

Bestuur  

Het bestuur bestond eind 2017 uit: 

mr. Harry Kortman voorzitter 

dr. Huib Zuidervaart vice-voorzitter/secretaris  

Albert Verhaar lid 

ir. Hans Buurman lid 

Arno Kuipers lid 

 

Ad Leerintveld en Evert Urbanus traden in januari 2017 af, Harry Kortman werd op 

dat moment benoemd tot voorzitter, Huib Zuidervaart tot vice-voorzitter / secretaris 

en Albert Verhaar tot penningmeester. 

Personeel  

De staf bestond eind 2017 uit: 

drs. Peter van der Ploeg (0,6) directeur 

Henk Boers (0,2) hortulanus 

Astrid van Nes (1,0) beheerder 

drs. Karlien Ritter (0,3) hoofd museale zaken  

drs. Femke Overdijk (projectmatig) conservator 

Tanja Pulles (0,15) financiële administratie 

Jessica Melis huishoudelijk medewerker 

 

Karlien Ritter, Tanja Pulles en Femke Overdijk worden ingehuurd van Museum 

Swaensteyn, waar zij dezelfde functies vervullen. Peter van der Ploeg is  in dienst bij 

beide musea, maar dan op basis van seperate aanstellingen. 

Huis-  en tuinvri jwil l igers  

Huygens’ Hofwijck telde aan het eind van 2017 55 vrijwilligers voor het huis en 29 

vrijwilligers voor de tuin. De huisvrijwilligers verzorgden de kassadiensten zowel in 
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het weekend als doordeweeks. Zij assisteerden bij educatie, concerten, activiteiten, 

catering en communicatie. Ook gaf een aantal vrijwilligers rondleidingen. De pro-

secco-arrangementen na een huwelijk zijn erg geliefd bij de doelgroep. De vrijwil-

ligers van Hofwijck verzorgen de catering daarvan op een enthousiaste manier. Ook 

de high tea arrangementen en lunches worden door hen begeleid. Dat zorgt voor een 

belangrijk deel van de inkomsten van Hofwijck. De huisvrijwilligers worden profes-

sioneel aangestuurd door de beheerder. 

Van begin maart tot eind november is er weer een heel jaar in de tuin gewerkt. De 

reguliere tuinwerkzaamheden werden verdeeld tussen de vrijwilligers en hoveniers-

bedrijf Van der Tol. Die verdeling van taken voor het jaar 2017 werd wederom in 

samenspraak met de vrijwilligers vastgelegd in een takenschema.  

Hofwijck beschikt over een vrijwilligersbeleid en een vrijwilligersstatuut. De vrijwil-

ligers tekenen na een introductieperiode van een maand de vrijwilligersovereen-

komst. Bij elkaar wordt er per jaar zo’n 3250 uur aan werk verzet door huisvrijwil-

ligers. De tuinvrijwilligers verzetten 2000 uur werk.  

De huisvrijwilligers kwamen elke twee maanden bij elkaar. Ook waren er informa-

tieve bijeenkomsten voor de huis- en tuinvrijwilligers. Astrid van Nes is vrijwilligers-

coördinator.  

Voor huis- en tuinvrijwilligers werd in december een afsluitende bijeenkomst geor-

ganiseerd. De directie bedankte daarbij de vrijwilligers voor hun enorme inzet en 

betrokkenheid. Zij ontvingen namens het bestuur als dank een cadeaubon. 

De huis- en tuinvrijwilligers op Huygens’ Hofwijck zijn van zeer grote waarde. Zij 

zijn ware ambassadeurs van de buitenplaats en zetten hun tijd en ervaring in voor het 

museum en de tuin. Hofwijck heeft daar veel profijt van. Aan het eind van het ver-

slagjaar maakten de volgende vrijwilligers deel uit van het team.  

Huisvri jwil l igers  

 

Anneke Smulders Ellen van Hasselt Gemma Vezzola  

Hans Dikker Hupkes Mary van Kasteren Wang Choy  

Thea van der Graaff Trui Casteleijn  Wilma der Weduwe  

Bob Commerell  Zlatka de Pauw  Els der Weduwe  

Gerard vd Laan  Iet Beekman  Nellie vd Laar  

Nel van Hoeven  Marian Noomen Marga Baak  

Lea van Eerden  Corrie Abspoel  Lies Zwanenburg  

Leonie Kool  Yvonne Al  Els Tews  

Alexa Hardon  Chantal Gefken  Erica van Lare  

Annette vd Meer Anneke Verkerk  Jane Choy  

Dick ten Hove  Fons Draisma  Frans Schoevaars  

Marianne Stikvoort Janneke v Wijk  Joep Pulles 

Gabriëlle Klunne Bep Verstallen  Willemien Alberts  

Els Janse  Tiny Flamman  Jack Zuurmond 

Suzy van Meerwijk Christien Verschut Ellen Edelenbos  

Bianca vd Woude Ria Segers  Hans Nelck Soede  
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Wijnand Wiegeraadt Annemarie vd Wal Jan Verduijn (programmering concerten) 

Marga Baak  Marion Kolpa  Ellie vd Ster 

Kees van der Leer (Hofwijck historicus) 

 

 

Tuinvr i jwi l l igers  

Anat van Weegberg Anke de Hoop  Anneke Visser 

Annemarie Splinter Annemarth van der Touw 

Auke Oevering  Carlo Vezzola  Corrie Westgeest 

Diane Hermse  Ellen van Hasselt Elli van Alderwegen 

Greet Sikkens  Hans Ooms  Ideke Penning 

Inge Ooms  Jacques Plugge  Janny Schipper 

José Ouwendijk  Loekie Laurentiu Marianne Nugteren 

Marion Tump  Renate Huber  Sylvia Simonis 

Swanita Klein  Ton van Eijk  Hans Raaman 

Henk Letter  Walter Kickert  Mary Jermias 
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Balans per 31 december 2017 

Alle  bedragen zi jn vermeld in euro’s  
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Rekening van inkomsten en uitgaven over 2017 

Alle  bedragen zi jn vermeld in euro’s  
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Toelichting op de balans per 31 december 2017  

Historische buitenplaats Hofwijck 

De historische buitenplaats Hofwijck 

bestaat uit het gebouw Hofwijck, de 

tuin en de Hofpoort. Het is een rijks-

monument; het monumenten- num-

mer is 508185. 

Het gebouw Hofwijck met tuin en 

water aan het Westeinde 2a te Voor-

burg is eigendom van Vereniging 

Hofwijck. Het is kadastraal bekend 

gemeente Voorburg, sectie F, nummer 

7850 en is groot 1 ha, 42 a en 47 ca. 

De WOZ-waarde over 2017 bedroeg 

€ 193.000 (€ 179.000 over 2016). Het 

gebouw Hofwijck is niet belast met 

hypothecaire inschrijvingen. 

Aan het Westeinde 2 te Voorburg ligt 

de Hofpoort. Ook dit gebouw is ei-

gendom van Vereniging Hofwijck. Het 

is kadastraal bekend gemeente Voor-

burg, sectie F, nummer 4887 en is 

groot 1a en 73 ca. De Hofpoort her-

bergt de toegang tot de buitenplaats, 

kassa, museumwinkel, kantoor en 

vergaderruimten. De WOZ-waarde 

over 2017 bedroeg € 285.000 

(€ 276.000 over 2016). 

De Hofpoort is belast met twee hypo-

thecaire inschrijvingen. De eerste ten 

behoeve van ABNAMRO als zeker-

heid voor een kredietfaciliteit van 

€ 31.765 en een tweede ten behoeve 

van Stichting Nationaal Restauratie-

fonds als zekerheid voor een lening 

voor de Restauratieprojecten Hof-

wijck, oorspronkelijk groot € 79.412. 

Eind 2017 was nog verschuldigd 

€ 27.831. Van deze kredietfaciliteit is 

in 2017 tijdelijk gebruik gemaakt. 

Voorraden 

Dit betreft de voorraad artikelen voor 

de museumwinkel. De voorraden zijn 

gewaardeerd op basis van inkoopprijs. 

Eind 2017 heeft een forse afwaarde-

ring van de voorraad plaatsgevonden 

naar aanleiding van de telling begin 

dit jaar. 

Nog te vorderen bedragen 

Hierin zijn begrepen te ontvangen 

bedragen van de Museumkaart, Rijks-

dienst voor de Monumentenzorg. 

Nog te ontvangen BTW 

Dit heeft betrekking op de aangifte 

BTW over de maand december 2017 

en een suppletieaangifte over het jaar 

2017. Beide bedragen zijn in 2018 

ontvangen. 

Vooruitbetaalde bedragen 

Dit bedrag bestaat uit facturen die in 

2017 zijn ontvangen, maar waar de 

kosten betrekking hebben op 2018.  

Voorziening  

meerjarenonderhoud buitenplaats 

In 2017 heeft geen dotatie aan deze 

voorziening plaatsgevonden en zijn er 

ook geen kosten ten laste van de 

voorziening gebracht, derhalve omvat 

deze voorziening nog steeds een be-

drag van € 16.400.  

Voorziening aankoopfonds 

In het aankoopfonds worden gelden 

bijeengebracht voor aankoop van 

museale objecten. In 2017 is het 

schilderij 'Gezicht op Hofwijck' aan-

gekocht van Rik van Iperen aange-

kocht. Eind 2017 bedraagt deze voor-

ziening nog € 3.603. 
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Voorziening boekenfonds 

In 2017 waren er geen mutaties in het 

boekenfonds. Eind 2017 was er € 959 

in het boekenfonds aanwezig. 

Schulden op lange termijn 

De hypothecaire geldlening van het 

Nationaal Restauratiefonds is in 1995 

aangegaan voor de Restauratiepro-

jecten Hofwijck. Het rentepercentage 

bedraagt 3,3. Deze rente is vast gedu-

rende de gehele 30-jarige looptijd van 

de lening. Als zekerheid is een recht 

van hypotheek op de Hofpoort ver-

leend. De gemeente Voorburg heeft 

voor deze hypothecaire lening ge-

meente-garantie afgegeven. De lening 

was oorspronkelijk groot € 79.412. 

Eind 2017 was nog verschuldigd 

€ 27.831.  

In 2017 heeft Stichting Vrienden van 

Huygensmuseum Hofwijck een lening 

verstrekt waarvan eind 2017 een be-

drag van € 14.000 is kwijtgescholden. 

De lening is daarmee volledig afge-

wikkeld. 

Schulden op korte termijn 

De Vereniging beschikt bij ABN- AM-

RO Bank over een rekening-courant 

krediet van € 31.765. In 2017 is tijde-

lijk gebruik gemaakt van deze krediet-

faciliteit. 

Nog te betalen bedragen 

Dit zijn nog af te dragen loonhef-

fingen en pensioenpremies over de-

cember 2016. 

Vooruitontvangen bedragen 

Dit zijn voornamelijk een tweetal 

schenkingen van elk € 2.500 door 

Henk Boers en Kees van der Leer be-

stemd voor de Engelse vertaling van 

het boek Huygens' Hofwijck. 

 

Afdracht loonbelasting, sociale lasten 

en pensioen 

De schuld van € 5,679, inzake af-

dracht loonheffing, sociale premies en 

pensioen heeft betrekking op de af-

dracht over de maand december 

2017. Alle bedragen zijn begin 2018 

voldaan.  
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Toelichting op de rekening van inkomsten en uitgaven 

over 2017  

Resultaat 2017 

Het resultaat over 2017 omvat een 

verlies van € 4.225. Dit resultaat is 

voornamelijk te wijten aan een af-

waardering van de winkelvoorraad 

per eind december 2017. Tevens zijn 

de inkomsten voor wat betreft verhuur 

achtergebleven bij de verwachting. 

Over 2017 bedragen de totale eigen 

inkomsten 56,4%, de totale bijdrage 

van de Gemeente Leidschendam-

Voorburg omvat 43,6% van de totale 

inkomsten. 

Subsidie gemeente 

De reguliere subsidie van de gemeen-

te Leidschendam-Voorburg bedroeg 

over 2017 een bedrag van € 51.000, 

daarnaast is een subsidie van € 4.084 

verkregen voor het Cultuurmenu en is 

een extra subsidie verstrekt van 

€ 37.500.  

Algemene sponsoring 

In 2017 is een sponsorbijdrage van 

€ 5.000 van Siemens Nederland ont-

vangen en is een bijdrage van 

€ 14.000 van Stichting Vrienden van 

museum Huygens Hofwijck ontvan-

gen die bestemd is om het negatieve 

resultaat vermogen terug te brengen. 

Fondsen 

In 2017 is een bijdrage van de Provin-

cie Zuid-Holland verkregen ten be-

hoeve van het project “Beleef de 

Gouden Eeuw”. De kosten voor dit 

project is opgenomen onder Vaste en 

wisselende presentaties. 

Verhuur  

Dit zijn de opbrengsten uit verhuur 

voor huwelijksvoltrekkingen, partijen, 

vergaderingen en cursussen. Deze 

opbrengsten zijn lager uitgevallen dan 

was begroot, maar ruim gestegen ten 

opzichte van 2016. In de begroting 

2017 was dit te optimistisch inge-

schat.  

Entreegelden 

De entreegelden zijn ten opzichte 

2016 met ca. 5% gedaald, voornaam-

ste reden was de daling van het aantal 

vol betalende bezoekers.  

Contributies en donaties 

Dit zijn de jaarlijkse bijdragen en 

giften van leden en donateurs.  

Overige inkomsten 

Hieronder zijn onder meer de resulta-

ten op verkopen van artikelen uit de 

museumwinkel verantwoord. Ten 

opzichte van 2016 een forse daling 

van deze inkomsten, dit is voorname-

lijk te wijten aan een forse afwaarde-

ring van de voorraad per eind decem-

ber 2017 

Personeelskosten 

De personeelskosten bedragen 

€ 94.414, ruim lager dan was begroot 

voor 2017. Ten opzichte van 2016 

zijn de kosten met ruim € 15.000 

gedaald vanwege een mindere bezet-

ting van de directie van het museum. 

Sinds 2017 is Peter van der Ploeg (0,6 

FTE) de enige directeur.   

 

Algemeen Beheer 

Hierin zijn onder meer begrepen de 

kantoor-, administratie-, advies- en 

bestuurskosten, de abonnementen, 
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contributies en huishoudelijke uitga-

ven. 

Onderhoud/restauratie Hofwijck 

Naast het uitgevoerde onderhoud aan 

het gebouw en de tuin, maakt de be-

taalde interest voor de hypothecaire 

geldlening bij het Nationaal Restaura-

tiefonds hier deel van uit.  

Overige kosten Hofwijck 

Hierin zijn onder andere begrepen de 

kosten voor energie, water, beveili-

ging, klimaat, opstalverzekering en 

onroerendezaakbelasting.  

Vaste en wisselende presentaties 

Hieronder zijn onder meer de kosten 

van tentoonstellingen, audioguides, 

educatie, andere culturele evenemen-

ten en de verzekerings- premies voor 

inboedel en collectie begrepen. Gedu-

rende 2017 zijn, naast de kosten voor 

de reguliere presentatie, kosten ge-

maakt voor het project Beleef de 

Gouden Eeuw en rondom het 375 jaar 

bestaan van Hofwijck. 

Concerten en lezingen 

De kosten voor concerten en lezingen 

tezamen bedragen € 3.883. De in-

komsten hiervoor zijn onder de overi-

ge inkomsten verantwoord. 

Publiciteit 

Dit bestaat uit kosten voor promotie 

van Hofwijck.  

Financiële baten en lasten 

Het betreft hier het saldo van de ont-

vangen rente op de banktegoeden en 

de betaalde bereidstellings- provisie 

voor de kredietfaciliteit en andere 

bankkosten.
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Accountantsverklaring 

U adviseurs en accountants uit Leid-

schendam heeft op verzoek van de 

Vereniging de Rekening van inkom-

sten en uitgaven over 2017 beoor-

deeld.  

In de beoordelingsverklaring van xx 

xxx 2017 concludeert U adviseurs en 

accountants dat op grond van hun 

beoordeling hen niets is gebleken op 

basis waarvan zij zouden moeten 

concluderen dat de rekening van in-

komsten en uitgaven geen getrouw 

beeld geeft over de juistheid en de 

samenstelling van het saldo van in-

komsten en uitgaven alsmede dat hen 

niets is gebleken dat inkomsten en 

uitgaven niet rechtmatig en doelmatig 

zijn, daarbij de activiteiten van de 

vereniging in ogenschouw nemend.
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HUYGENS’ HOFWIJCK 

Adres 

Westeinde 2a 

2275 AD Voorburg 

Telefoon (070) 387 23 11 

www.hofwijck.nl 

info@hofwijck.nl 

Lidmaatschap van Vereniging Hofwijck 

De contributie bedraagt € 25 per jaar. 

Aanmelden als lid kan via www.hofwijck.nl. 

Openingstijden 

Van 1 januari tot en met 31 maart op zaterdag en zondag van 12:00 tot 17:00 uur en 

van 1 april tot en met 31 december op dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en 

zondag van 12:00 tot 17:00 uur.  

Alle feestdagen, behalve Tweede Kerstdag en Tweede Pinksterdag gesloten.  

Audiotour 

Bezoekers kunnen op Hofwijck gebruik maken van een gratis audiotour. Het boeien-

de verhaal van Hofwijck, Constantijn en Christiaan Huygens komt zo echt tot leven. 

De audiotour is in het Nederlands, Engels en Duits beschikbaar en is in de toegangs-

prijs begrepen. Kinderen van 8 t/m 11 jaar kunnen met Hofwijck kennismaken door 

een speciaal voor hen bestemde audiotour. 

Entreeprijzen inclusief audiotour

Volwassenen:  € 6,00 

Jongeren 6 t/m 18 jaar:  € 3,00 

CJP/Cultuurkaart:  € 3,00 

   

Museumkaart:  gratis 

Leden en donateurs:  gratis  

http://www.hofwijck.nl/


 

 

Bereikbaarheid 

met de auto: 

Vanaf het Prins Clausplein (vanuit de richting Amsterdam A4, Utrecht A12, Rotter-

dam A13) richting Den Haag aanhouden. Op de A12 (Utrechtse Baan) afrit 4 Voor-

burg nemen. Na de afrit driemaal rechts, onder de snelweg door en de eerste afslag 

links. Doorrijden tot de ingang van Hofwijck aan de overzijde van het Stationsplein.  

Parkeren onder het viaduct. 

met de trein: 

Station Voorburg, aan de spoorlijn Den Haag-Utrecht, is gebouwd op de voormalige 

overtuin van Hofwijck. De ingang van Hofwijck ligt dan ook schuin tegenover het 

station aan het Stationsplein. 

met de bus: 

HTM-bus 23 en 26 en Connexxionlijn 39 en 45 stoppen bij Station Voorburg. 

 


