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

ROUTE
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Stanley & Livingstone
Lekker Brood
Wiener Konditorei
The Outside
Schlemmer
Haags Historisch Museum
Mauritshuis
Het Binnenhof & de Tweede Kamer
Biologische boerenmarkt
Instock
Gevangenpoort & de Plaats
De Passage
't Achterommetje
Fabriq
Beergarden
Zebedeus
Funkie House
Vavoom
Het Nutshuis
Kikke Spulle
't Hooftshofje
Soeboer
Wempe & Wempe
Cédante
Van Kleef
Basaal
De Overkant
Club Vers
Haagse Toren
Chinatown
Little V
De Affiche Galerij
Van Stockum
Stadhuis
Filmhuis Den Haag

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 8.30 km)

stationsbuurt & centrum

Start bij het Centraal Station. Ga de Herengracht op voor reisboeken 1 en broodspecialiteiten

OVER DE ROUTE

Konditorei 4 naar het Plein. In het eerste steegje links zit een kledingzaak 5 . Houd op het

Het Binnenhof met het Torentje en de Tweede Kamer kun je bijna niet missen. Je bent in het
politieke hart van het land, en politici kun je er bijna dagelijks spotten. Hier bevinden zich ook
enkele interessante musea, waaronder het beroemde Mauritshuis en de Gevangenpoort. Na
het zien van alle bezienswaardigheden kun je prima ontspannen in een van de vele cafés op
het Plein of Grote Markt.

2 , links vind je een hippe plantenwinkel [3]. Loop via de Korte Poten langs een echte

Plein rechts aan en ga de Lange Houtstraat in 6 . Ga aan het einde twee keer links voor
musea 7

8 . Bezoek het Binnenhof 9 . Loop terug naar het Plein, ga rechtsaf op de Lange

Poten en ga aan het einde rechtsaf voor de boerenmarkt 10 . Loop richting de Hofvijver, met
links restaurant Instock 11 en de Gevangenpoort 12 . Loop een stukje terug en ga rechts over

DE WIJKEN

het Buitenhof. Je komt dan bij De Passage 13 . Loop door De Passage, ga links voor een leuk

verdeling van rijk (wanneer je huis op het zand stond) en arm (als je op het veen woonde).
Tegenwoordig is de scheidslijn nauwelijks merkbaar, hoewel je Binnenhof, Buitenhof, het
Oude Stadhuis en de Grote Kerk op het vroegere zandgedeelte vindt.

Achterom. Links in de Venestraat kun je kleding scoren 15 . Of loop meteen door naar de

Vroeger werd dit deel van de stad ingedeeld in ‘zand en veen’. Een sociaal-economische

lunchadres 14 , of steek door naar de Nieuwe Passage. Loop terug en ga linksaf naar de

Haagsche Bluf. Op dit pleintje ga je rechtsaf, de passage in. Aan het einde ga je linksaf. Loop
langs het oude stadhuis en stil je dorst en honger 16 17 bij de Grote Kerk. Ga links de

Levendig en gezellig is het Haagse Chinatown met zijn toko’s, Aziatische supermarkten en
restaurants. Mis het vooral niet tijdens Chinees Nieuwjaar of het Maanfeest; beide worden

Schoolstraat in voor kleding 18 . Iets verder, op de Grote Markt, heb je vijf leuke kroegen 19

uitbundig gevierd.
Het deel tussen Chinatown en station Hollands Spoor wordt steeds leuker: je vindt er
multiculturele winkels en eettentjes, goed gemixt met hippe design- en lunchzaken.

en een rooftopbar (20). Terug richting de Grote Kerk zit aan je linkerhand Het Nutshuis 21 .
Steek de Torenstraat over naar het Westeinde voor vintage meubels 22 . Links, in de

Hier zit ook de Avenue Culinaire, langs de Bierkade, met heerlijke restaurants en – hoe kan het
anders met zo’n naam – het biercafé De Paas. Op en rondom het Rabbijn Maarsenplein en het

eerste stoplichten en loop de Brouwersgracht op. Reserveer alvast een (rijst)tafel 24 . Rechts

Huygenspark, waar je een tiental jaar terug liever niet wilde komen, vind je nu leuke
eetzaakjes en kleine winkels.
Het nieuwe centrum wordt ook wel spottend ‘het nieuwe hart van 5 miljard’ genoemd. Hier
staat een flink aantal architectonische hoogstandjes bij elkaar, waaronder het witte Stadhuis,
het danstheater aan het Spui, de Zürichtoren (vanwege de vorm ook wel ‘citruspers’
genoemd) en indrukwekkende kantoorpanden van ministeries, zoals ‘de vulpen’ van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

WEINIG TIJD

Escher in het Paleis + De oude en nieuwe Passage + De Haagsche Toren + Chinatown +
Bleyenberg

Assendelftstraat, vind je een hofje 23 . Ga rechtsaf de Prinsegracht op, steek over bij de

op het Buitenom zit een goed adres voor je missende serviesdelen 25 . Ga linksaf het Hoge
Zand op tot aan de Lange Beestenmarkt. Daar zit links nog een leuke shop 26 en kun je rechts
jenever proeven 27 . Ga rechtdoor op de Herderinnestraat en bij de Paviljoensgracht rechts.
Loop naar de Dunne Bierkade en ga linksaf. Hier kun je lekker borrelen of eten 28 . Ga bij de
Wagenstraat rechts de brug over voor broodjes 29 en loop een stuk verder richting station
Hollands Spoor voor een smoothie 30 en een killer view over Den Haag 31 . Loop via de
Stationsweg terug naar Chinatown 32 . Ga rechts de Gedempte Gracht op. Rechts op het
Rabbijn Maarsenplein zit een Vietnamees 33 . Loop terug, steek de Gedempte Gracht over en
ga rechtsaf op de Grote Marktstraat voor ondergrondse cultuur 34 . Loop verder naar het Spui
en ga links voor literatuur 35 . Loop terug langs het Stadhuis 36 en eindig bij het Filmhuis 37 .

1 STANLEY & LIVINGSTONE - SHOPPEN

Voor globetrotters is het kleine Stanley & Livingstone een goed adres. Ze verkopen alle
mogelijke soorten reisgidsen, landkaarten, atlassen en wereldbollen in een aangenaam decor.
Draai buiten nog even aan de kaartenmolen voor bijzondere ansichtkaarten. Als je hier bent
geweest, wil je maar een ding: zo snel mogelijk op reis.
schoolstraat 21, www.stanley-livingstone.eu, +31(0)70-3657306, ma 12.00-18.00, di-wo & vr
10.00-18.00, do 10.00-21.00, za 10.00-17.00, zo 13.00-17.00, tram 16 gravenstraat
2 LEKKER BROOD - SHOPPEN

Krakendverse broden en andere broodspecialiteiten koop je bij Lekker Brood. In dit smalle
zaakje heb je direct zicht op de bakkerij; hier wordt het brood nog ambachtelijk bereid en
gekneed. De broden worden in kleine hoeveelheden gebakken en zijn daardoor altijd vers en
meestal ook nog warm. Lekker Brood is ook nog eens heel verantwoord bezig; de
broodproducten en -verpakkingen zijn ecovriendelijk, biologisch en bovendien CO2-neutraal.
herengracht 16, www.lekkerbrood.nl, +31(0)70-3636617, ma-vr 7.30-18.00, za 7.30-17.00, zo
9.00-15.00, tram 9, 17 centraal station
4 WIENER KONDITOREI - ETEN & DRINKEN

De Wiener Konditorei bestaat al sinds 1934 en noch het interieur, noch het overheerlijke
Weense gebak zijn wezenlijk veranderd. Het is nog altijd in handen van dezelfde Weense
familie; inmiddels bestiert de kleinzoon het koffiehuis. Menig Hagenaar, jong en oud, wandelt
hier graag naar binnen voor een Wiener melange met een stuk tulband.
korte poten 24, www.wienerkonditorei.nl, +31(0)70-3600549, ma 9.00-17.00, di-vr 8.00-18.00,
za 9.00-18.00, zo 10.00-18.00, apfelstrudel € 3,95, tram 9, 15, 16 kalvermarkt
5 THE OUTSIDE - SHOPPEN

The Outside is dé shop om naartoe te gaan wanneer je je net even anders wilt kleden dan de
rest. Hier worden merken als S’NOB, Hoss, Bruuns Bazaar en Avoca verkocht. The Outside
heeft ook sieraden van het Deense merk Pilgrim en van PETRA, een sieradenontwerpster met
een geheel eigen stijl.
korte houtstraat 9, www.theoutside.nl, +31(0)70-3020800, di-wo & vr 11.00-18.00, do
11.00-20.00, za 11.00-17.30, tram 9, 15, 16 kalvermarkt
6 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 € 8,50, tram 9 malieveld, bus 22, 24 kneuterdijk
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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
tot een draagkoets en de tong en vinger van de gebroeders De Witt. 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, za-
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zo 12.00-17.00, entree € 7,50, tram 1 kneuterdijk

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.

8 MAURITSHUIS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het monumentale Mauritshuis aan de Hofvijver was ooit het stadspaleis van Johan Maurits
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
anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp van Rembrandt behoren tot de vaste collectie.

NAME

Daarnaast zijn er wisselende tentoonstellingen.
korte vijverberg 8/plein 29, www.mauritshuis.nl, +31(0)70-3023456, ma 13.00-18.00, di-wo &
vr-zo 10.00-18.00, do 10.00-20.00, entree € 14, tram 1, 16 centrum, bus 22, 24 kneuterdijk

Lorraine Wernsing
Photography

LAATSTE UPDATE

9 HET BINNENHOF & DE TWEEDE KAMER - BEZIENSWAARDIGHEDEN

2020-02-27 10:12:35

Eigenlijk ben je pas echt in Den Haag geweest na een bezoek aan het Binnenhof & de
Tweede Kamer. Vergaderingen in de Tweede Kamer zijn meestal openbaar, maar zonder

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.

geldig identiteitsbewijs kom je niet binnen. Je kunt je inschrijven voor een culturele
rondleiding op het Binnenhof, waarbij onder andere een film wordt vertoond over de
geschiedenis van het Binnenhof en je de Ridderzaal en de Eerste of Tweede Kamer te zien
krijgt. Of ga zelf op pad en reserveer de audiotour van Ferry Mingelen!
bezoekerscentrum: hofweg 1,
www.tweedekamer.nl/contact/bezoek_de_tweede_kamer/index.jsp, +31(0)70-7570200,
entree film & bezoek ridderzaal & 1e of 2e kamer € 8,50, audiotour € 5, tram 1, 16, bus 22, 24
centrum

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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