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ROUTE

vind je veel vintagewinkels, duurzaam design en originele horeca. De route eindigt in het
steeds leuker wordende Regentessekwartier met de Weimarstraat vol bijzondere
winkeltjes, koffietentjes en een prachtige binnentuin.

go green den haag

WEINIG TIJD

OVER DE ROUTE

Deze route van bijna 7 kilometer brengt je van het historische centrum met typische Haagse
iconen als het BInnenhof en het Mauritshuis via het creatieve Zeeheldenkwartier naar een
hippe opkomende wijk. Tijdens deze route ontdek je groen Den Haag. Letterlijk en figuurlijk.
Je maakt kennis met historische architectuur, komt langs veel groene tuinen en parken,
vintage en tweedehands winkels en eettentjes die duurzaamheid belangrijk vinden. Een
perfecte route voor de bewuste, duurzame reiziger.

DE WIJKEN
Den Haag is een hele groene stad. Letterlijk. Je vindt er veel parken, bossen, verborgen
tuinen en een kustlijn van maar liefst elf kilometer. Opvallend en grappig; als je aan inwoners
van Den Haag vraagt waar ze wonen, antwoorden ze altijd waar ze wonen ten opzichte
van het strand: een kwartiertje lopen van het strand of 10 minuten fietsen naar zee. Dat maakt
Den Haag ook zo bijzonder. Een grote stad aan zee met cultuur én strand! Het aan het strand
grenzend uitgestrekte duingebied is heerlijk om te fietsen, rennen of te wandelen. En wie
weet kom je er ook nog een Schotse Hooglander tegen.
Ook in figuurlijke zin is de Hofstad een groene stad. Het barst van de vintage en duurzame
winkeltjes. En er zijn steeds meer restaurants die met lokale producten werken en er openen
veel vaker vega (n) restaurants. Den Haag staat zelfs op te tweede plek in Nederland van
steden met de meeste vegetarische en vegan restaurants.
Deze Go Green route neemt je mee naar én door al dat groens. De route gaat via het
historische centrum, naar het hippe Zeeheldenkwartier en eindigt in het upcoming
Regentessekwartier. De adressen in deze route zijn of letterlijk groen of figuurlijk;
bedrijven waar de ondernemers duurzaamheid belangrijk vinden en dit toepassen in hun
winkels en restaurants.
De wandeling begint op het Centraal Station want de duurzame reiziger komt natuurlijk met
de trein! Via het Plein achter het Binnenhof loop je over een van de mooiste straten van Den
Haag, misschien wel van Nederland; het Lange Voorhout. Je wandelt door de knusse kleine
straatjes van het Hofkwartier. Via de achtertuin van het werkpaleis van de koning, de
Paleistuin, kom je in het bruisende hippe Zeeheldenkwartier. Een wijk vol lokale hotspots. Hier

Palmette + De Paleistuin + Plenty + Zeeheldenkwartier + Escher in Het Paleis

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.30 km)
Je bent natuurlijk heel duurzaam met de trein gekomen daarom begint deze route op het
Centraal Station. Laat je inspireren bij THIS [1] en shop lokale souvenirs. Steek over voor het
Malieveld en het Haagse bos /2/. Ga links de Herengracht op voor koffie (3). Verderop links
vind je een hippe groene winkel 4 . Loop via de Korte Poten naar het Plein 5 . Steek het
Plein over en bewonder het meisje met de parel of de Haagse geschiedenis in een museum
aan de Hofvijver 6

7 . Ga rechts voor lunch in een verborgen binnentuin 8 . Steek over naar

het Korte Voorhout en check kunst in een oude paleis {9}. Ga links voor de mooiste staat van
Den Haag 10 . Loop het schelpenpad af en ga links via de Kneuterdijk naar de Plaats voor een
Parijs gevoel in Den Haag 11 . Verlaat de Plaats en steek schuin over naar de Papestraat in het
knusse Hofkwartier voor mode 12 en Matcha thee 13 . Sla rechtsaf voor lokaal gebrouwen
bier 14 . Aan het eind van de straat vind je een mini warenhuis 15 . Ga links door de gezellige
Molenstraat en rechts de Prinsestraat in voor een leuke woonwinkel 16 . Geniet van een
picknick bij de koning 17 of shop slowfashion [18]. Steek over naar het Zeeheldenkwartier en
ga links naar de Piet Heinstraat voor de lekkerste kaneelbroodjes (19). Verwonder jezelf bij
WAUW 20 of geniet van Spaanse lekkernijen (21). Koop leuke dingen voor je huis [22] [23]. Ga
rechtsaf naar de Zoutmanstraat voor bijzondere tweedehands kleding [25]. Trakteer jezelf op
een vers soepje (25) of haal een lekker koffietje en rust even in de Zeeheldentuin /26/. Geniet
van vintage en planten 27 . Ga naar de overkant voor een vegetarische toko (28) en mooie
tweedehands kleding [29]. Steek de straat over naar het groene Koningsplein en ga de
Weimarstraat in voor meer tweedehands mode [30]. Links kun je je uitleven of juist tot rust
komen in een stadspark /31/. Ga rechtdoor voor een prachtige vintage winkel [32]. Geniet van
koffie en heerlijke cake (33), koop iets leuks voor een kind [34] of bekijk een dansoptreden in
een oud zwembad {35}. Loop rechts langs de terrasjes op het Regentesseplein en ga de
Galileistraat in voor een bijzondere tuin /36/. Loop de straat uit langs bijzondere huizen. Rechts
vind je een lunchplek met heerlijk brood (37). Loop rechtdoor en sluit je wandeling af in een
hip vegetarisch restaurant (38).

3

4

4 FILYA INDOOR GARDEN - SHOPPEN

Midden in het drukke centrum is Filya Indoor Garden een groene oase van rust. In deze hippe,
sfeervolle plantenwinkel vind je bijzondere planten, leuke accessoires voor je huis, mooie
kaarten en sieraden. Die ene plant waar je al tijden naar op zoek bent: hier ga je hem vinden!
De eigenaresse geeft je graag deskundig advies over hoe je je plant moet verzorgen, zodat je

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
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colofon

lang kunt genieten van je aankoop.
fluwelen burgwal 1f, www.filyaindoorgarden.com, ma 13.00-18.00, di-za 12.00-18.00, zo
13.00-17.00, tram 9,15,16 kalvermarkt

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.

5 HET PLEIN - NIGHTLIFE

Op de terrassen van het Plein, achter het Binnenhof, kun je met een beetje geluk bekende
politici spotten, die hier samen met hun ambtenaren bijkomen van een dag vergaderen of
debatteren. Verder is het Plein door de vele cafés met late openingstijden (Cloos, Millers,

NAME

Luden) een van de bekendste uitgaansplekken in de stad.
plein, www.pleindenhaag.nl, tram centrum, kalvermarkt-stadhuis

Lorraine Wernsing
Photography

6 MAURITSHUIS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

LAATSTE UPDATE

Het monumentale Mauritshuis aan de Hofvijver was ooit het stadspaleis van Johan Maurits

2022-01-18 14:27:06

van Nassau. Het biedt inmiddels al bijna tweehonderd jaar onderdak aan een uitgebreide
kunstcollectie. Wereldberoemde werken zoals Het meisje met de parel van Vermeer en De

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.

anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp van Rembrandt en Het puttertje van Fabritius behoren
tot de vaste collectie. Daarnaast zijn er wisselende tentoonstellingen.
plein 29, www.mauritshuis.nl, +31(0)70-3023456, ma 13.00-18.00, di-zo 10.00-18.00, entree €
15,50 , tram 1, 15 centrum, bus 22, 24 kneuterdijk
7 HAAGS HISTORISCH MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Voor een goed beeld van Den Haag en haar geschiedenis ga je naar het Haags Historisch
Museum. Hier vind je niet alleen schilderijen, maar ook voorwerpen; van beeldjes en meubels

LOCAL

tot een draagkoets. Een van de topstukken is het vijf meter brede Stadsgezicht op Den Haag
van Jan van Goyen (1651).
korte vijverberg 7, www.haagshistorischmuseum.nl, +31(0)70-3646940, di-vr 10.00-17.00, zazo 12.00-17.00, entree € 10, tram 1,16 centrum, bus 22, 24 kneuterdijk

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.

8 SCHLEMMER - ETEN & DRINKEN

Café-restaurant Schlemmer is een begrip onder Hagenaren, zeker onder kunstenaars,
schrijvers en kunstliefhebbers. De volop begroeide tuin met de Franse tafeltjes is in de zomer
ideaal voor een lunch of diner in de buitenlucht. Maar het café is zeker zo gezellig om te
borrelen.
lange houtstraat 17, www.schlemmer.nl, +31(0)70-3609000, dagelijks 11.00-1.00,
schlemmersalade € 10,25, tram 9 malieveld, bus 22, 24 kneuterdijk
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