knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Beriozka
Bakkerij Driessen
La Sirena
Muzee
't Waaygat
Noordzee boardstore
Mirte Edelsmederij
Toverlantaarn museum
Antonius Abtkerk
Vers uit de Gers
Doornpark
De Kookstudio
De eerste en tweede haven
Hart Beach
Simonis
Noorderhavenhoofd
The Shore / Surfles.nl
Aloha
Vuurtoren
Het Schevenings Vissersvrouwtje
Du Nord Rijwielen
De Snoeshaen
Meneer Chocola
Bronsgieterij De Paardenstal
Viswinkel De Lange
The Fat Mermaid
Museum Beelden aan Zee
De Pier
Het Zwarte Pad
Patagonia Beach
Buiten

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 10.70 km)

scheveningen

Loop vanaf het Kurhaus de Badhuisweg in en sla linksaf naar de Harstenhoekweg. Loop tot

OVER DE ROUTE

Tijdens deze wandeling duik je in de gezelligheid, cultuur en activiteiten van het kustdorp.
Uiteraard loop je langs zee, haven en vuurtoren, maar je komt ook langs musea met
hedendaagse kunst zoals Beelden aan Zee, of je kunt pauzes inlassen bij hippe koffie- en
lunchzaken en mooie shops. De route is in alle jaargetijden leuk, want Scheveningen is heel
levendig, zelfs hartje winter, de tijd van warme choco en haardvuur.

aan het koffiehuisje (typisch Haags!) en ga rechts de Gentsestraat in. Hier shop je bij Beriozka
1 of Bakkerij Driessen 2 . Sla rechts de Stevinstraat in en doe een bakkie 3 . Steek de

Badhuisweg en de Nieuwe Parklaan over naar museum Muzee 4 . Loop verder langs
stadsboerderij ’t Waaygat en de skatepool 5 . Ga links de Badhuisstraat in. In deze
winkelstraat vind je Noordzee Boardstore 6 , lekkere koffie (7) en Mirte Edelsmederij 8 . Ga
aan het einde linksaf, in een van de mooie huizen zit het Toverlantaarn museum 9 , verderop

DE WIJKEN

de Antonius Abtkerk 10 . Vóór de kerk ga je links de Kerklaan in. Ga rechts de Symonszstraat

hangen: het kan allemaal in Scheveningen. Jezelf vermaken of vermaakt worden. Zo kun je na
een fikse tocht langs de vloedlijn aanschuiven bij een van de vele strandtenten, of een surfles
nemen en ’s avonds gaan stappen op het Noorderstrand. ’s Zomers staat het strand vol

. Loop door tot je op de Scheveningseweg komt en steek schuin rechts over naar de Van

paviljoens om wat te drinken en eten, in de winter is het prachtig verlaten en ruim. Sinds een
paar jaar mogen een aantal strandtenten blijven staan, zoals Hart Beach en Aloha, waar het
haardvuur heerlijk brandt.

de top, dan via de Doornstraat er weer uit richting de Duinstraat. Steek de Duinstraat over

Scheveningen is, qua inwoners, inkomen en levensstijl een van meest gemengde wijken van
Den Haag. Je vindt er uiteraard de ras-Scheveningers met namen als Spaans, Den Dulk en
Pronk, jonge gezinnen, kiters, surfers en gefortuneerden in flats met zeezicht. Het mengt niet

brandweerkazerne. Steek de tramrails over rechts en volg de Zeesluisweg tot aan de Eerste

maar gaat prima samen vanwege dezelfde liefde: de zee. De één gaat er graag heen om op
het strand bruin te bakken, de ander om er naar vis te hengelen, weer een ander om de

loop via vishandel Simonis 16 naar het Noorderhavenhoofd 17 en dan de boulevard of het

Strandwandelingen, haring eten, watersporten, bootjes kijken, uitgaan of op het terras

golven te surfen of er zijn beroep uit te oefenen van visser of reddingswerker.

in en loop door tot aan de Kanaalweg. Ga rechts: op nr 36 zit knoflookboer Vers uit de Gers 11

Dorpstraat, vol mooie villa’s. In de rechterhoek loopt een pad het Doornpark 12 in. Loop naar

naar de Zwaardstraat voor De Kookstudio 13 . Ga links bij de Roerstraat tot de Vlagstraat, die
je rechtsaf ingaat en tot het einde uitloopt. Dan linksaf de Sloepstraat in langs de

en Tweede Haven 14 , ertussenin zit lifestylewinkel Hart Beach 15 . Neem de Visafslagweg en

strand op. Neem surfles of koffie bij The Shore 18 , ga eten bij Aloha 19 en loop via de trap
naar de vuurtoren 20 . Terug op de boulevard loop je door naar het Schevenings Vrouwtje 21 ,

De wijk kent fantasieloze nieuwbouw, maar gelukkig staan in de oude straatjes de
oorspronkelijke visserswoningen nog. Ook zie je aan sommige panden langs de Zeekant iets
terug van de vroegere grandeur. De vissershaven en visafslag zijn nog in gebruik, al is

vanaf hier loop je via de Kalhuisplaats de Keizerstraat in. Bij Fietsverhuur Zuid Holland 22 huur

Scheveningen al lang niet meer het vissersdorp dat het was. Toerisme is tegenwoordig een
grotere inkomstenbron. Met de vernieuwde boulevard en Pier trekt het stranddorp nu ook

Mevrouw C. 24 . Ga links de Marcelisstraat in en check de bronsgieterij 25 op kunst en De

jong, hipper publiek uit de stad. En bovendien is Scheveningen in minder dan 20 minuten met
de tram of per fiets vanaf het centrum van Den Haag te bereiken.

WEINIG TIJD

Meneer Chocola & Mevrouw C. + Surfles bij The Shore + Uitwaaien op het havenhoofd +
Museum Beelden aan Zee + De Pier

je fietsen, bij De Snoeshaen 23 drink je gin, of neem chocoladetaart bij Meneer Chocola &

Lange 26 op z’n kibbeling. Ga links de Werfstraat in en loop via de straten met vissershuizen
terug naar de boulevard voor een drankje bij The Fat Mermaid 27 , moderne kunst bij Beelden
aan Zee 28 en vertier op de Pier 29 . Sluit je dag af op het Zwarte Pad 30 , bijvoorbeeld bij
Patagonia Beach 31 of Buiten 32 .

1 BERIOZKA - SHOPPEN

In deze straat verwacht je niet zo gauw zo’n leuke boetiek te treffen. Hip in het betere
segment zou je kunnen zeggen. Beriozka verkoopt stijlvolle, toffe jurken, broeken, jassen en
accessoires van onbekendere Engelse, Spaanse, Nederlandse en Scandinavische merken als
Amator en Another Label.
gentsestraat 8, www.beriozka.nl, +31(0)70-3868668, ma 13.00-18.00, di-vr 10.00-18.00, za
10.00-17.00, tram 1, 9, halte kurhaus, bus 22, halte gentsestraat
2 BAKKERIJ DRIESSEN - SHOPPEN

De allerlekkerste bakker van heel Scheveningen met zo'n groot aanbod dat keuzes maken
lastig is. Gelukkig is het al snel vol in de kleine bakkerij Driessen en heb tijdens het wachten
even de tijd om het aanbod te bekijken. Het ruikt er altijd lekker, er is dagelijks een nieuwe
aanbieding, cake om van te proeven, heel veel verschillende soorten brood, koeken en
koekjes en voor allerlei allergieën is er een alternatief. Zo is er een groot aanbod glutenvrije
producten.
gentsestraat 50, www.bakkerijvictordriessen.nl, +31(0)70-3557297, ma-vr 8.00-17.30, za
7.00-16.30, tram 1, 9, halte kurhaus, bus 22, halte gentsestraat
3 LA SIRENA - SHOPPEN

Bij La Sirena vind je kleding in beachy, Boho en Ibiza stijl, accessoires, maar ook cosmetica,
boeken en zelfs wijnen en bier. Denk bij de kleding vooral aan slierten aan mouwen, suède
jassen, stoere laarzen en bloezen die wapperen in de wind, alles wat vrouwelijk is maar vooral
niet stijf en te netjes. De vriendelijke eigenaresse verkoopt vooral wat ze zelf ook echt leuk
vindt en zou dragen, dat is een goede maatstaf voor een boetiek, toch?
stevinstraat 109, www.ibizineshop.nl, ma 13.00-17.30, di-za 9.30-17.30, tram 1, 9, halte
kurhaus, bus 22, halte gentsestraat
4 MUZEE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Museum Muzee heeft een vaste tentoonstelling die je een inkijkje in het leven van het
vroegere Scheveningen geeft. Je ziet er bijvoorbeeld hoe kamers van vissershuizen en hun
huishouden waren ingericht. Het is wat oubollig opgesteld, maar wel leuk en interessant als je
een beetje in de geschiedenis en cultuur van het vissersdorp geïnteresseerd bent. Ook zijn er
regelmatig wisselende tentoonstellingen, altijd in het thema Scheveningen en de zee.
neptunusstraat 90-92, www.muzeescheveningen.nl, +31(0)70-3500830, di-za 10.00-17.00, zo
12.00-17.00, entree € 7,50, tram 9, halte circustheater
5 'T WAAYGAT - LEUK OM TE DOEN
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Stadsboerderij ‘t Waaygat en het skatepark ernaast zijn beide klein, maar fijn. De boerderij
heeft onder andere koeien, schapen, konijnen om te aaien en te verzorgen. En als dat wat eng
is kunnen de beesten ook prima vanachter het hek bekeken worden. Het skatepark is
toegankelijk voor iedereen, of je nu buurtbewoner bent of toevallig langskomt. Er hangt een
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gemoedelijke sfeer en er zijn altijd ouders in de buurt die een oogje in het zeil houden.
havenkade 75, di-zo 9.00-17.00, entree gratis, tram 1, bus 22, halte badhuiskade

colofon

6 NOORDZEE BOARDSTORE - SHOPPEN

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

Als je iets wilt weten over golfsurfen, of op zoek bent naar aanverwante spullen zoals boards,
wetsuits, boeken of accessoires dan is Noordzee boardstore je adres. Ook het perfecte
adres voor tweedehands wetsuits en boards. Je krijgt er sowieso kundige en vriendelijke
uitleg.
badhuisstraat 72, www.noordzeeboardstore.nl, +31(0)70-2015153, ma 12.00-18.00, di-wo &
vr-za 10.00-18.00, do 10.00-20.00, zo 12.00-17.00, tram 1, halte badhuisstraat

NAME

Lorraine Wernsing
Photography

8 MIRTE EDELSMEDERIJ - SHOPPEN

Edelsmid Mirte Haalboom is aan het werk in haar winkel en atelier Mirte Edelsmederij aan de

LAATSTE UPDATE

Badhuisstraat. Je kunt er kiezen uit haar eigen ontwerpen uit de Mirte Collectie, iets speciaals
laten maken in opdracht, of een sieraad van collega ontwerpers en edelsmeden kiezen die ze
er ook verkoopt. Fijne zaak en subtiele ontwerpen in organische vormen waar je elementen uit
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vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

de natuur in herkent.
badhuisstraat 151, www.mirteedelsmederij.nl, +31(0)70-4049970, do-vr 10.00-17.30, za
10.00-16.30, tram 1, halte badhuisstraat
9 TOVERLANTAARN MUSEUM - LEUK OM TE DOEN

Het Toverlantaarn museum is een grappig en piepklein museum met de collectie
toverlantaarns van twee liefhebbers. Het museum zit in een van de mooie oude panden
tussen de nieuwbouw van het Stadsdeelkantoor en het Frans Lyceum. Er is een vaste
collectie, er zijn voorstellingen en exposities te zien.
scheveningseweg 241, www.toverlantaarnmuseum.nl, +31(0)70-3524610, op afspraak (en

LOCAL

open monumentendag in september), entree € 5 , tram 1, halte badhuisstraat

NAME

LORRAINE WERNSING

Na vele omzwervingen weet Lorraine het zeker: Den Haag is
haar stad! Ze woont op tien minuten fietsen van het strand
en juist die combinatie van strand en cultuur maakt Den
Haag zo uniek en bijzonder. Ze doet graag inspiratie op in
één van de vele musea, shopt in het hippe
Zeeheldenkwartier en sluit de dag vaak af met een drankje
op het strand. Ze is altijd op zoek naar die leuke adresjes om
je Den Haag te laten ervaren als een local.

Deze route is van preview

5

6

