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Schetsmatig aangegeven verbeteringen 
uit de stedenbouwkundige visie In de 
Hoftuin



Inleiding
Dit document is opgesteld naar aan-
leiding van de stedenbouwkundige 
visie In de Hoftuin (d.d 06-06-2013). 
Hierin wordt een toekomstbeeld 
geschetst voor de Hoftuin met een 
bepaald ambitieniveau. 
Er is gekozen voor het scenario behe-
ren, wat op hoofdlijnen betekent het 
actief onderhouden van het bestaan-
de winkelgebied en het hiermee 
weer toekomstbestendig te maken. 
Op korte termijn is het echter niet 
mogelijk om grootschalige ontwikke-
lingen of herstructureringen van de 
grond te krijgen. Toch is er de wens 
om op korte termijn een kwaliteits-
verbetering te maken in de Hoftuin. 
Daarom is in overleg met de winke-
liers gekeken naar een aantal quick 
wins. Quick wins zijn kleine ingre-
pen aan gebouwen of in de openbare 
ruimte, waarmee het winkelgebied 
op een vrij simpele en goedkope 
manier al een kwaliteitsimpuls kan 
krijgen. In dit document worden de 
door de projectgroep haalbaar geach-
te quick wins kort besproken en met 
beelden geïllustreerd. De stand van 
zaken wordt up-to-date gehouden in 
een actielijst en vormt geen onder-
deel van dit document.
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Openheid door reclameborden tegen de gevel

Zigzag van reclameborden + gebruik lichtbak Rommelige reclame borden 

Veel uitstallingen, vlaggen en reclameborden



Reclame en uitstallingen

Huidige beeld
In de huidige situatie staan reclame-
borden en uitstallingen willekeurig 
verspreid in de openbare ruimte voor 
de winkels. Voor sommige winkels 
is een wildgroei ontstaan aan recla-
meborden: soms staan er wel 3 of 4 
bij één winkel. De borden vormen 
zowel fysieke als visuele obstakels. 
Dat zorgt voor een rommelig beeld 
en verstoort een eenduidige routing 
door de Hoftuin.

Toekomst beeld
In de toekomstige situatie staan de 
reclameborden netjes nagenoeg te-
gen de winkelpui gesitueerd en staan 
de uitstallingen binnen één meter 
van de gevel. Om een wildgroei aan 
reclameborden tegen te gaan dient er 
gestreeft te worden naar maximaal 
één reclamebord per winkel. Tevens 
dient er optimaal gebruik gemaakt te 
worden van de al aanwezige lichtre-
clamebakken aan de onderzijde van 
de luifels. Het winkelend publiek 
krijgt hierdoor meer ruimte en beter 
overzicht. 
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Lichte etalage

Lichte etalage
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Donker ogende etalages

Afgeplakte winkelramen



Inrichting etalages

Huidige beeld
In de huidige situatie ogen de luifels 
en de daarachter gelegen etalages vrij 
donker. Een aantal winkels hebben 
daarbij hun gevels geheel of gedeelte-
lijk beplakt met reclame of een folie 
in één tint. Dit zorgt voor donkere 
sociaal onveilige plekken, een on-
vriendelijke en weinig uitnodigende 
uitstraling naar het winkelende 
publiek.

Toekomst beeld
In de toekomstige situatie zijn de 
etalages licht en inspirerend inge-
richt. Het streven is daarom dat een 
winkel maximaal één gesloten gevel 
heeft. Zo ontstaat er een interessant 
en afwisselend beeld van aanspre-
kend ingerichte etalages en wordt de 
beleving van en vanuit de openbare 
ruimte op het winkelende publiek 
gestimuleerd. De bezoekers van de 
Hoftuin worden daarmee verleid en 
de winkels ingetrokken.  

Voor de inrichting van de etalages 
van leegstaande panden kan worden 
gedacht aan plaatstelijke kunstexpo-
sities of bijvoorbeeld gebruik door de 
historische vereniging.
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Openheid richting opgeruimde achterkanten winkels

Rommelige bestrating, airco’s en schilderwerk

Rommelig ogende buitenopslag



Achterkant winkels Hoftuinplein

Huidige beeld
In de huidige situatie ogen de ach-
terzijden van de winkels aan het 
Hoftuinplein sleets en troosteloos. De 
expeditiestraat ligt er vrij triest bij. 
De groene afscherming richting het 
plein zorgt nog enigszins voor een 
acceptabel beeld, maar de verharding 
ligt er slecht bij. Roestige airco’s en 
gebladderde verf domineren naast 
vuilcontainers en lege fustbakken het 
beeld.

Toekomst beeld
In de toekomstige situatie ogen de 
achterzijden van de winkels aan het 
Hoftuinplein functioneel, opgeruimd, 
onderhouden en schoon. De bestra-
ting ligt er strak bij en het verfwerk 
ziet er weer uit als nieuw. De airco’s 
zijn waar mogelijk uit het zicht ont-
trokken en de fustbakken zijn binnen 
opgeslagen. 
Het rommelige groen is verwijderd 
en de expeditiestraat opnieuw ge-
straat. Dit creëert openheid tussen 
het Hoftuinplein en de nette achter-
zijden van de winkels. 
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Rommelig ogende overkappingBarrière werking door trap in entree

Benauwende doorgang Benauwende entree door overkapping

Openheid naar winkels en opgeruimde achterkanten



Verwijderen luifel 

Huidige beeld
In de huidige situatie oogt de luifel 
als een nauwe onderdoorgang en 
maakt met name de entree vanaf 
het Hoftuinplein vrij donker. Tevens 
vormt het hier samen met de trap 
richting de woningen een visuele 
barrière richting de winkelstraat. De 
andere overkappingen bij de Albert 
Heijn en boven de winkels in de 
Anjelierenstraat zijn minder pro-
blematisch, maar zorgen voor enige 
schaduwvorming en verkleining van 
de ruimtelijkheid.
 
Toekomst beeld
In de toekomstige situatie oogt de 
entree vanaf het Hoftuinplein open 
en uitnodigend. De luifel boven de 
entree is verwijderd, waardoor open-
heid ontstaat richting de winkels. 
Deze openheid zou nog verder kun-
nen worden versterkt door de trap te 
verplaatsen naar de expeditiestraat 
achter de woningen of op zijn minst 
het ‘extra’ bordes te verwijderen. Ook 
het verwijderen van de overige luifels 
zal meer licht en lucht geven aan de 
beleving van de winkels en de zicht-
baarheid van de etalages.

Openheid na verwijderen overkapping
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Schets meer lucht onder luifels

Donkere ruimte onder overstekken

Forse opvallende vlakken in het beeld Forse opvallende vlakken in het beeld



Verwijderen onderzijde balus-
trade

Huidige beeld
In de huidige situatie ogen de balus-
trades op een aantal plekken als forse 
platte vlakken ondanks dat ze uit 
planken bestaan. De blauwe vlak-
ken zijn niet alleen erg prominent 
in beeld maar zorgen op een aantal 
plekken voor fl inke schaduwvorming 
onder de luifels. Hierdoor lijken 
de donkere etalages te behoren bij 
gesloten winkels en voelen de onder 
gelegen ruimten benauwend aan.
 
Toekomst beeld
In de toekomstige situatie zijn de ba-
lustraden ondergeschikt in het beeld, 
springen de etalages in het oog en 
hebben de luifels voldoende schaal en 
maat om het winkelende publiek de 
ruimte te geven. 
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Voorbeeld schets realiseren meer fi etsparkeerplaatsen

Minimaal aantal fi etsparkeerplaatsen bij entree

Onlogisch fi etsparkeren in voetgangersgebied

Rommelig ogende willekeurig geplaatste fi etsen



Fietsparkeren

Huidige beeld
In de huidige situatie zijn er op 
verschillende plekken fi etsparkeer-
plaatsen gesitueerd; bij de entrees, in 
de Anjelierenstraat. Ook worden er 
fi etsen willekeurig voor te bezoeken 
winkels geplaatst. Met name de wille-
keurig geplaatste fi etsen zorgen voor 
een rommelig beeld in het winkelge-
bied. 

Toekomst beeld
In de toekomstige situatie zijn bij de 
entrees voldoende fraai vormgege-
ven fi etsparkeerplaatsen gesitueerd. 
Deze fi etsparkeerplekken stimuleren 
het met de voet doorkruisen van de 
Hoftuin. Daarmee worden de win-
kelbezoekers sneller gestimuleerd 
om andere winkels te bezoeken dan 
waarvoor zij gekomen zijn en zo 
worden er eerder impuls aankopen 
gedaan. Tevens oogt het straatbeeld 
overzichtelijk, toegankelijk en netjes. 
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Donkere, slechte verlichte plekken bij overstek

Donkere, slechte verlichte plekken bij overstek

Armoedige uitstraling verlichtingsarmatuur

Detail lantaarnpaal

Referentie nieuwe armatuur De HoftuinVoorbeeld LED grond balk

Detail armatuur



Verlichting

Huidige beeld
In de huidige situatie speelt ver-
lichting of het gebrek daaraan een 
belangrijke rol bij de beleving van 
het winkelgebied en de zichtbaarheid 
van de etalages. Door de diepe luifels 
en galerijoverstekken valt er weinig 
natuurlijk licht op de gevels, waar-
door de etalages donker ogen en het 
zelfs lijkt of winkels gesloten zijn. 
Tevens hebben de straatlantaarns die 
in het midden van de straat staan 
nauwelijks lichtuitstraling richting 
de etalages. De straatlantaarns ogen 
daarbij versleten en versterken de 
rommelige uitstraling van het win-
kelgebied.
 
Toekomst beeld
In de toekomstige situatie zijn de 
etalages goed zichtbaar en worden ze 
helder belicht. De openbare verlich-
ting draagt bij aan de verlichting 
onder de overstekken en zorgen voor 
een fi jne sfeer van het winkelgebied. 
De vormgeving van de armaturen is 
modern en heeft een ingetogen kleur-
stelling van bijvoorbeeld donkergrijs/
antraciet.

Voor het verlichten onder de luifels 
kan gedacht worden aan het aanbren-
gen van de openbare verlichting in 
de plafonds van de overstekken of be-
vestigd aan de kolommen. Waarbij de 
lampen zowel aan de onderzijde van 
de overstekken schijnen als er boven 
ten behoeve van de verlichting van de 
galarijen. Ook kunnen er uplighters 
(verlichting van beneden naar boven 
schijnend) in de grond onder de lui-
fels gemaakt worden die zorgen voor 
de oplichting van de donkere hoeken 
en de etalages in de ‘spotlight’ zetten.
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Openheid op ooghoogte

Wipkippen dragen bij aan armoedige uitstraling

Bloembakken fysieke en visuele obstakels

Geen eenheid en kwalitatief groen



Verbeteren straatmeubilair

Huidige beeld
In de huidige situatie staan er allerlei 
soorten en maten straatmeubilair 
verspreid door het winkelgebied. Het 
straatmeubilair bestaat uit zitjes, 
wipkippen, straatlantaarns, afvalbak-
kenen en allerlei verschillende typen 
bloembakken. Deze bonte verzame-
ling aan meubilair is niet eenduidig 
vormgegeven en vormt veelal zowel 
een fysieke als een visuele barrière in 
het winkelgebied. Het straatmeubi-
lair levert zo een duidelijke bijdrage 
aan de rommelige uitstraling van het 
winkelgebied
 
Toekomst beeld
In de toekomstige situatie is het 
winkelgebied helder en overzichtelijk 
en levert het straatmeubilair hier-
aan een passende bijdrage. De speel-
toestellen zijn op een logische plek 
ingepast, zonder de looproute te on-
derbreken. De nieuwe speeltoestellen 
krijgen een hoogwaardige uitstraling, 
waarbij waar mogelijk de bestrating 
doorloopt (geen valondergrond) en 
de toestellen voor verschillende 
leeftijdscategorieën interessant zijn. 

De bloembakken zijn verwijderd en 
waar mogelijk wordt op strategische 
plekken kwalitatief groen in de vorm 
van bomen toegevoegd. Hier kan 
gedacht worden aan zitelementen 
waarin een boom is geïntegreerd. De 
straatlantaarns krijgen een passend 
ontwerp bij het winkelgebied (zie ook 
hoofdstuk verlichting). De bestaande 
zitplekken worden waar nodig on-
derhouden en waar mogelijk worden 
verblijfsmogelijkheden verruimd. De 
vormgeving van het straatmeubilair 
wordt strak en zakelijk aansluitend 
bij de verlichting. Vuilnisbakken 
krijgen dezelfde kleur (donkergrijs/
antraciet) als de straatlantaarns. 
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Bewegwijzering ontbreekt op centrale plekken
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Nieuw geplaatste bewegwijzering

Nieuw geplaatste bewegwijzering



Aanbrengen bewegwijzering

Huidige beeld
In de huidige situatie ontbreekt be-
wegwijzering op en rond de Hoftuin. 
 
Toekomst beeld
In de toekomstige situatie wordt 
de Hoftuin als kernwinkelgebied 
aangeduid op de bewegwijzering in 
Rijnsburg en wordt vanuit de Hoftuin 
bewegwijzering geplaatst naar de 
meest bezienswaardige plekken van 
Rijnsburg. 
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Oude Plaquette

Restauratie Plaquette 

Entree Hoftuin met Wilhelmina boom



Opknappen Wilhelminaboom

Huidige beeld
Het hekwerk en de plaquette van de 
Wilhelminaboom ogen wat verou-
derd. 
 
Toekomst beeld
In de toekomstige situatie is het hek-
werk van een nieuwe verfl aag voor-
zien en is de plaquette gerestaureerd 
en staat het geheel er weer netjes bij.
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Vuile bestrating met mosgroei

Vuile bestrating mosgroei en kauwgom

Bestrating schoon en netjes

Bestrating schoon en netjes



Aanpakken bestrating in de 
Hoftuin

Huidige beeld
De bestrating in de Hoftuin oogt 
grauw en vies en er zit veel kauwgom 
op de tegels. Dit levert een belang-
rijke bijdrage aan het sleets ogende 
winkelcentrum.
 
Toekomst beeld
In de toekomstige situatie is de be-
strating fris en schoon en levert het 
een bijdrage aan een netjes ogende 
Hoftuin.
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Inrichting Quick wins
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plaatsen windsurfer

1x

1x

2x

4x

plaatsen boombakken

plaatsen doolhof

xx

vernieuwen veerwip

verdichten fietsnietjes

vernieuwen verlichting

10x

8x
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