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

Grote Kerk
Hug the Tea
Filtro
Palmette
Gevangenpoort & de Plaats
Monastic Store
Oh Dear
Florencia
Bøg
Pistache Café
Paleistuin & Koninklijke stallen
Panorama Mesdag
The Hague Boat
Lola Bikes & Coffee
Het Appeltaartgevoel
Things to make and do
Couqou
Paleis Noordeinde
Stocks and Bonds
Rusthofje
Pulchri Studio
Antiek-, curiosa- en boekenmarkt
Escher in Het Paleis
Saplab
Martes
De Vleesch Lobby
Café 2005
White
Inproc
Walter Benedict
KapCake

ROUTE
den haag binnenstad
OVER DE ROUTE

Máxima en Willem-Alexander zul je hier niet zo snel tegen het koninklijke lijf lopen, maar je
kunt wel Paleis Noordeinde, de Koninklijke stallen en de Paleistuin bewonderen. In dit deel
van de stad proef je de sfeer van statig Den Haag. Ga naar het weelderige Lange Voorhout
met het bijzondere Escher in het Paleis en de dure restaurants, of winkel op de
Denneweg, Noordeinde en in het Hofkwartier. Ga beslist ook naar Panorama Mesdag.

DE WIJKEN

Koninklijk Den Haag strekt zich vanaf het Plein, het Binnenhof en de Grote Kerk richting het
noordwesten uit. Hier vind je op het statige Lange Voorhout een klein paleis, vroeger een van
de onderkomens van de koninklijke familie en nu Escher in het Paleis.
Paleis Noordeinde, de koninklijke stallen en de paleistuin zitten in dit deel van de stad. Het is
er deftig; je ziet de ruime opzet van de straten en lanen van Den Haag met herenhuizen aan
fraaie pleinen, veel ambassades en het indrukwekkende Vredespaleis. Elk buurtje in dit
stadsdeel heeft zo zijn eigen publiek.
Het oude en het nieuwe geld van Den Haag treft elkaar op en rond de Denneweg. Vroeger
stond deze straat bekend om de antiekzaken, maar die hebben de afgelopen jaren vrijwel
allemaal plaatsgemaakt voor mooie winkels en leuke restaurants. Het is een aparte mix van
kunstzinnig, nonchalant en hip publiek. Wat voor de buitenstaander pocherig kan overkomen,
is hier meer een geslaagde versie van het goede leven.
Om een indruk van het echt chique Den Haag te krijgen, ga je naar het Noordeinde. Hier vind
je veel high-end, maar toegankelijke galeries en hier en daar nog chique kledingzaken waar ze
de deur voor je openhouden. Maar ook vestigen hier steeds meer hippe interieurwinkels en
bijzondere conceptstores met producten van lokale ontwerpers zich. Dit deel van Den Haag is
allesbehalve saai.
In het Hofkwartier waan je je een beetje in Parijs. In de smalle, knusse straatjes rondom het
Noordeinde, zoals de Molenstraat en de Oude Molstraat, lijkt iedereen elkaar te kennen en
heerst een haast dorpse sfeer. Hier vind je veel originele boetiekjes, sympathieke
buurtkroegen en gezellige koffietentjes.

WEINIG TIJD

Escher in het paleis + Paleis Noordeinde & Paleistuin + Hofkwartier + Filtro + Couqou

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 4.50 km)

leuke kapper /37/.

Begin bij de Grote Kerk 1 . Hier zijn vaak leuke markten en in de zomer vertrekt er de
Tourist Tram. Rechts zie je het oude stadhuis uit 1565. Kijk even omhoog naar het
Berlagegebouw. Ga links de Oude Molstraat in. Werp een blik naar links naar het Venduehuis,
gesticht door Napoleon. Ontdek Matcha 2 . Ga rechts de Papestraat in voor hippe winkels en
geniet van koffie en een expositie 3 . Loop schuin links de Plaats op. Lunch in Franse stijl 4 ,
griezel in de Gevangenpoort 5 en geniet van het uitzicht op het Binnenhof en de Hofvijver.
Ga terug richting Noordeinde langs sjieke winkels en dan links de Molenstraat in. Dit is het
Hofkwartier, het Haagse Quartier Latin. Verwonder je bij Magasin Horaz 6 . Ga even links
voor een bijzondere kloosterwinkel 7 . Hier vind je ook veel kroegjes. Ga terug naar de
Molenstraat. Geniet van een lekkernij 8 of koop je mooie sieraden 9 . Ga verder rechtdoor
en dan links voor een Italiaans ijsje 10 . Of ga naar rechts. Test de Scandinavische keuken 11 .
Haal een koffietje 12 en drink die lekker op in de Paleistuin 13 . Neem de uitgang bij de
Koninklijke stallen en ga rechtsaf de Prinsessewal op. Steek over naar de Kortenaerkade.
Links begint het hippe Zeeheldenkwartier. Geniet van een lunch 14 en loop langs het water
naar de Zeestraat voor het prachtige Panorama Mesdag 15 . Loop terug en steek in de zomer
over voor een rondvaart 16 . Ga terug en rechtsaf het Noordeinde op. Geniet van verse kip 17 ,
laat je inspireren in een prachtige papierwinkel 18 , plof neer in de tuin van Het Heden 19 of
drink een heerlijke koffie 20 . Vind een iets leuks voor je huis 21 en koop een mooi product
van lokale ontwerpers 22 . Een beetje verstopt zit een bijzondere winkel 23 . Loop verder langs
een hofje richting Paleis Noordeinde 24 . Tegenover het Paleis staat de Postzegelboom, met
het Wilhelminamonument. Hier is de ingang van de Gotische Zaal van de Raad van State,
waar gratis concerten worden gegeven. Drink dan een cocktail in de kluis van een oude bank
25 . Sla linksaf de Heulstraat in richting Lange Voorhout en ga links de Parkstraat in voor een

hofje 26 . Flaneer dan verder over een van de mooiste straten van Den Haag 27 28 29 . Loop
langs het beroemde hotel Des Indes de Denneweg op met zijn exclusieve winkels en horeca.
Drink een sapje 30 of ga rechts de Hooistraat in voor een taartje 31 en een vegetarisch maal
(32). Loop terug naar de Denneweg (33) [34] [35]. Geniet van een borrel (36) of eindig bij een
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1 GROTE KERK - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Grote Kerk is samen met het Binnenhof een van de oudste gebouwen in de Haagse
binnenstad. Vermoedelijk bestond de kerk al in de 13e eeuw. Momenteel vinden er geen
kerkdiensten meer plaats, maar vooral evenementen en beurzen. Zo is er midden november
het jaarlijkse Whisky Festival. 's Zomers is de kerk open voor publiek en kun je hem van
binnen bewonderen of een kaarsje branden. Sportievelingen kunnen de kerktoren beklimmen.
Hij is 288 treden hoog, maar dan word je wel beloond met een prachtig uitzicht over Den
Haag. Rondom de kerk worden vaak leuke marktjes gehouden.
rond de grote kerk 12, www.grotekerk-denhaag.nl, +31(0)70-3028630, toren beklimmen aprsep do- zo 13.00 & 15.00, okt-mrt za-zo 13.00 & 15.00, kerk bezichtigen mei-okt di-za
11.00-17.00, zo 11.00-14.00, entree kerk € 2, torenbeklimming € 6,50 , tram 2,3,6 grote markt,
tram 16 gravenstraat
2 HUG THE TEA - ETEN & DRINKEN

Voor the best Matcha in town ga je naar Hug the tea. De eigenaressen, twee zusjes die 'the
tea sisters' worden genoemd, delen hun passie voor matcha graag met je tijdens een
theeceremonie waarbij ze alles uitleggen over deze bijzondere en gezonde Japanse groene
thee. Daarnaast verkopen ze prachtig servies en accessoires die handig zijn voor theezetten
met losse thee. In de lichte, minimalistisch ingerichte winkel kun je ook genieten van een
gezonde lunch. Uiteraard bereid met matcha.
papestraat 13, www.hugthetea.com, +31(0)6- 21171142, ma 13.00-17.30, di-vr 10.00-17.30,
za 11.00-17.30, matcha latte € 5, tram 2,3,4,6 grote markt, tram 16 gravenstraat
3 FILTRO - ETEN & DRINKEN

Je hebt van die plekken waar alles goed is. Filtro is zo'n plek. Van de met aandacht gezette
filterkoffie met speciale koffiebonen, verse smoothies met biologische ingrediënten tot de
hippe, frisse witte inrichting... Hier word je blij! En of dat nog niet genoeg is zijn er regelmatig
miniconcerten en exposities van foto's die eigenaar Jack op Instagram vindt. Je komt hier dan
ook veel locals tegen, al dan niet aan het werk op hun laptops aan de lekker ruime tafels.
papestraat 11, www.filtro.coffee, +0031(0)6-42847073, zo-ma 10.00-17.00, di-za 10.00-20.00,
sandwich € 6,50, tram 2,3,6 grote markt, tram 16 gravenstraat
4 PALMETTE - ETEN & DRINKEN

Palmette is een prachtig ingericht restaurant met marmeren tafeltjes en een fotogenieke
wandschildering. Hier waan je je in Parijse bistro. En je eet er heerlijk. Palmette gaat al vroeg
open, dus ga hier gerust – heel Frans – een croissant eten. Ook voor een cocktail op het terras
op de gezellige Plaats zit je hier goed.
plaats 27, www.palmette.nl, +0031(0)70-4127512, zo-wo 7.30-0.00, do-za 7.30-1.00,
makreelsalade € 8,50, tram 1, bus 22, 24 kneuterdijk
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5 GEVANGENPOORT & DE PLAATS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Ooit was de Gevangenpoort een toegangspoort van het Binnenhof. Van 1420 tot begin 19e
eeuw deed de poort dienst als gevangenis. Het museum, waar de cellen en straf- en
martelwerktuigen te zien zijn, biedt een boeiende inkijk in straffen en gevangenisleven in ons

Scandinavische sfeer. Op de kaart staan gerechten gemaakt met biologische producten in
creatieve combinaties, zoals duif met gerookte biet en bessen.
prinsestraat 130, www.bøg.com, +31(0)70-4069044, di-za 18.30-23.00, vijfgangenmenu € 62,
tram 16 noordwal

verre verleden. Achter de poort, op de Plaats, was het Groene Zoodje, het grasveld met het
schavot. Sinds 1916 staat daar een standbeeld van Johan de Witt, wijzend naar de grond, de
plek waar hij met zijn broer in 1672 is vermoord.
buitenhof 33, www.gevangenpoort.nl, +31(0)70-3460861, di-vr 10.00-17.00, za-zo
12.00-17.00, rondleiding elk uur vanaf 10:45, entree € 10, tram 1 kneuterdijk
6 MONASTIC STORE - SHOPPEN

Dit is echt een verborgen parel: Monastic Store. Hier verkopen de broeders van Sint Jan hun
zelfgebrouwen bier. Je vindt er ook andere kloosterproducten zoals kaarsen, natuurlijke
verzorgingsproducten en honingkoek. Ook is er prachtig aardewerk te koop, gemaakt door
zusters die in stilte leven in Frankrijk. Boven de winkel is de Willibrorduskapel, een
voormalige Katholieke schuilkerk. Als de kapel open is, neem dan zeker een kijkje, alleen al
voor de mooie glas-in-loodramen.
oude molstraat 35-37, www.monasticstore.nl, +31(0)70-2170212, wo-za 13.00-16.30, tram
2,3,4,6 grote markt, tram 16 noordwal
7 OH DEAR - SHOPPEN

‘OH DEAR a candyshop for jewellery lovers’. En dat klopt wel! Bij Oh Dear vind je drie
edelsmeden onder één dak die gemeen hebben dat ze fijne, subtiele en originele sieraden
maken van hoge kwaliteit. Dat doen ze in het atelier achter in de winkel, op ambachtelijke
wijze. De vitrines staan toegankelijk en speels opgesteld in de winkel en nodigen uit tot een
rondje bewonderen. Je kunt ook samen met de edelsmeden een eigen uniek sieraad
ontwerpen.
molenstraat 56, www.ohdearshop.com, +31(0)70-8700607, ma 11.00-17.00, di-za
10.00-17.00, zo 13.00-17.00, tram 16 noordwal
8 FLORENCIA - ETEN & DRINKEN

IJssalon Florencia is al sinds 1932 de bekendste ijssalon en -fabriek van Den Haag. Van
werklui die er 's morgens vroeg hun 'bakkie pleur' drinken – goed Haags voor een kop koffie –
tot chique dames die er een broodje ei weghappen en een ijsje voor hun kleinkind bestellen.
Op het grote terras is zelfs op frisse dagen veel volk te vinden.
torenstraat 55, www.florenciaijs.nl, +31(0)70-3630214, ma-vr 7.30-23.30, za-zo 8.00-23.30
(winter ma-do & zo tot 22.00, vr-za tot 23.00 open), bolletje ijs € 1, tram 16 noordwal
9 BøG - ETEN & DRINKEN

Bøg biedt Nordic Cuisine, dat wil zeggen de Deense open cultuur in een puur en zachte

Deze route is van preview

7

8

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
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.

NAME

Lorraine Wernsing
Photography

LAATSTE UPDATE

2020-01-23 09:20:12
Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

LOCAL

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.
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