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Jarl Broekhuizen: Delftse Horecaondernemer Pur Sang

Jarl studeerde Civiele Techniek aan de 
TU Delft en is nu een bekend horeca-
gezicht in de Delftse binnenstad. De jonge 
ondernemer begon in Café Restaurant 
Vlaanderen om later als eigenaar, samen 
met Kimberley van de Merwe, gasten te 
ontvangen in Sevenhills New York Bistro & 
Lounge. Betrokken bij Winkeliersvereniging 
Zuidpoort geeft Jarl zijn visie.

Ondernemerschap
Terwijl de studie Civiele Techniek voortkabbelde, 
werkte Jarl bij Café Restaurant Vlaanderen en 
ontdekte hij wat hij écht leuk vond: kwaliteit 
bieden en altijd gastvrij ontvangen. “Ik geloof 
dat je altijd moet doen wat je leuk vindt. De één 
verklaart je voor gek, de ander begrijpt je. Niet 
iedereen snapte mijn switch, maar ik ben nog 
altijd gek op mijn werk.” Als ondernemer leert 
hij graag van andere Delftse ondernemers. “De 
binnenstad zit vol actieve mensen die inspireren. 
Zowel bedrijfstechnisch als qua creativiteit.”

bruggen slaan
De Sint Sebastiaansbrug staat nog altijd in de 
steigers. “Pfoe, laten we het erop houden dat het 

een noodzakelijk kwaad is. Het heeft absoluut 
impact op de Delftse binnenstad en met name 
De Zuidpoort. De laatste passantentelling meet 
een 40% daling en dat hakt er wel in.” Maar om 
daar steen en been over te klagen, gaat Jarl een 
brug te ver. Optimisme staat een ondernemer 
beter. De planning laat een gefaseerde opening 
zien in maart 2020. Gelukkig ligt de verbouwing 
nog aardig op schema.

glazen bOl
Delftse ondernemers werken nauw samen. Daar 
krijgt een openstaande brug geen verandering in. 
“Er staat weer een overleg gepland met de twee 
besturen over hoe we de binnenstad versterken. 
Daarnaast hebben we met BOB sowieso 
maandelijks overleg.” Als horecaondernemer 
is Jarl bekend met wat glaswerk, dus ook een 
blik in de glazen bol levert al snel wat inzichten 
op. “Drukker. Algemeen toerisme neemt toe. 
Dagjesmensen en regiobezoers zullen we aan 
moeten trekken. Ook moeten we scherp blijven 
op het straatbeeld en welke rol bepaalde zaken 
daarin spelen. Dit bepaalt mede het uiterlijk van 
onze binnenstad en de sfeer waarin bezoekers 
vertoeven.”



Woordje van Sandra Kooiman
Delft is natuurlijk met geen enkele stad te 
vergelijken. Uniek. Toch is het nuttig om 
dat soms stiekem toch te doen. Daarom 
stond op 16 januari het werkbezoek 
aan Deventer in de agenda. Samen met  
wethouders Bas Vollebregt, Stephan 
Brandligt, Martina Huijsmans en enkele 
dagelijkse bestuursleden van de SCMD, 
hebben we vergelijkend warenonderzoek 
gedaan in deze Hanzestad. Een stad waar 
ondernemen in het historisch DNA zit. 
Waarom zo’n werkbezoek waardevol is?

aanpak van deventer
‘Denken, Doen & Doorpakken’ in Deventer, wordt 
vooral mogelijk gemaakt door een
goede samenwerking tussen ondernemers en 
gemeente Deventer. Gedurende 4 jaar leidde 
deze samenwerking in combinatie met een 
sterke visie al tot: een flink budget, breed 
draagvlak, strakke organisatie en uiteindelijk een 
meer aantrekkelijke binnenstad. Deventer heeft 
o.a. aandacht besteed aan het opnieuw inrichten 
van de binnenstad, maar kent nog wel een 
urgentie rond de thematiek leegstand. In Delft 
ligt de uitdaging meer bij de kans van de ligging 
tussen steden als Rotterdam en Den Haag en 
het verbeteren van het economisch klimaat en 
ruimtelijk functioneren van de binnenstad: zie 
ons ambitiedocument.

WaardevOlle punten?! 
Samenwerking: verbetering in de samenwerking 
tussen verschillende partijen in de binnenstad 
is belangrijk, net als het gezamenlijk optrekken 
met gemeente Delft. Waar zit de synergie en hoe 
vertalen we dat naar doen en doorpakken? 

Schoon, heel en veilig: de binnenstad is de 
‘huiskamer’ van de stad. Sfeerverlichting 
en bloembakken zijn bovendien basics die 
thuishoren in een gebied dat om beleving draait. 

Verduurzaming van de binnenstad: vergroening 
verbetert over het algemeen de beleving in het 
gebied en verduurzaming van gebouwen leidt 
vaak tot kostenbesparing. Duurzaam is niet 
alleen ‘groen’, maar ook het koesteren van de 
ondernemers in de binnenstad.

Misschien is het samenbrengen van 
focus en dat omzetten in een nog grotere 
aanpakkersmentaliteit, dat beetje magie wat 
vooral nodig is in de Delftse binnenstad. 

Inspiratie is mooi, maar wordt pas prachtig 
wanneer je het omzet in actie.

De SCMD werkt hier nu aan!

Sandra Kooiman
Centrummanager Binnenstad Delft

Vernieuwde nieuwsbrief
In 2020 plaatsen we een vernieuwde nieuwsbrief op Chainels. Ander design, meer gerichte content, 
interviews met ondernemers en actuele onderwerpen. Zo zorgen we samen voor een grotere 
betrokkenheid. Op Chainels stond eerder al een poll met de vraag om feedback. Hier enkele tips en ideeën:

“Ziet er goed uit, maar houd informatief en actueel.”

“Leuk om eens Wilma Broeseliske, Roy Snuverink te interviewen, maar focus je ook 
op de relevante, actuele thema’s.”

“Interessante thematieken? Verbetering onderlinge communicatie, groei ZZP’ers, 
jaarverslag toerisme.”

https://www.scmdelft.nl/upload/files/SCMD%20Ambitiedocument.pdf


Nog voordat jouw gasten aanbellen, 
lezen ze al in blokletters WELKOM op 
de deurmat. Ze bellen aan, jij doet open 
met een glimlach en nodigt je gasten 
hartelijk uit binnen te komen. Even een 
kletspraatje en je biedt wat drinken aan. 
Iedereen die bij jou thuis komt, wordt 
gezien. Hoe doe je dat op je werk? Of… 
hoe dan we dat in de hele stad? 

Thuis of op werk, in principe zou het niet uit 
mogen maken. Werk is je thuis! Niet dat we 
100% workaholics moeten zijn, maar wel 120% 
gastvrij. Een mooi voorbeeld is Westcord Hotel 
Delft. Wanneer je bij Edo Garretsen over de vloer 
komt, dan merk je dat zijn ‘kinderen’ in het hotel 
gedag zeggen en je verrassen met gastvrijheid.

gastvrijheid richting bezOekers van delft
Met alle ondernemers en bedrijven in 
Delft hebben wij als het ware honderden 
personeelsleden op de vloer. Met al deze 
mensen kunnen wij als stad echt Gastvrij (met 
hoofdletter) zijn voor bezoekers. 

Wanneer iemand in de Hoven niet slaagt met 
een aankoop, wordt deze bezoeker verwezen 
naar b.v. een shop in de binnenstad? Wanneer 
je een bezoek brengt aan de Porceleyne Fles, 
krijg je dan Huszár als lunchtip, of World 
Art Center óf Café Midi? Wanneer je in de 
binnenstad misgrijpt, wordt je geduid op dat ene 
speciaalzaakje aan de rand van de stad?

Vanuit BOB vinden wij dat Delft Gastvrij moet 
zijn. Want hoe Gastvrijer wij zijn, hoe blijer
de bezoekers, hoe langer zij blijven en hoe vaker 
zij komen. Daarom jaagt BOB het
Gastvrijheidsproject ‘Pimp Theatershow’ aan. 
Tijdens deze show beleven 1.000 medewerkers 
en ondernemers (nodig je personeel uit!) een 
feestelijke avond en ontdekken alles over 
Gastvrijheid in Delft.

Mede namens de organiserende partijen
Platform Toerisme Delft, Stichting
Centrummanagement Delft en de gemeente,

David Lansen (Voorzitter BOB)

Zegje van David Lansen

UITNODIGING: GRATIS 
GASTVRIJHEIDSTRAINING!
Zorg jij dat jouw werknemers erbij zijn? 

Uitnodiging Pimp Theater Show

Wanneer: maandag 24 februari 2020
Hoelaat: 20.00 uur
Waar:  Theater de Veste
Voor wie: personeel, medewerkers, 
  ondernemers
Bedrag: Deelname is gratis
  (dankzij Platform Toerisme Delft, SCMD  

  Centrummanagement Delft en Gemeente Delft)

Gratis entreebewijs is verkrijgbaar via: 

www.pimptheatershow.nl/tickets 

(Kortingscode 015DELFT)

http://www.pimptheatershow.nl/tickets 
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Koningsdag 2020
Maandag 27 april 2020 is het Konings-
dag en is het druk in de stad. Voor 
hulpdiensten is het belangrijk dat ze 
weten hoe ze ergens kunnen komen als 
dat nodig is. Daarom: wilt u iets 
organiseren? Laat het de gemeente vóór 
15 februari weten!

aanrijrOutes
Op basis van alle aanmeldingen kan de 
gemeente bepalen welke aanrijroutes de hulp-
diensten in geval van nood kunnen gebruiken.

richtlijnen
Gebruik voor aanmelding het speciale 
aanvraagformulier voor Koningsdag. Het is 
belangrijk dat u vooraf goed de richtlijnen leest, 
want de gemeente toetst uw activiteit aan de 
wet- en regelgeving en controleert of u daar 
een vergunning voor nodig heeft. De gemeente 
koppelt de bevindingen aan u terug.

https://www.delft.nl/vrije-tijd/evenementen/evenement-koningsdag
https://www.delft.nl/vrije-tijd/evenementen/evenement-koningsdag

