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Omniversum
Brasserie Berlage
Gemeentemuseum
GEM / Fotomuseum / Gember
Paagman
Meza
Pastanini
Lunchkamer Den Engel
Poetri Ajoe
Chox
Luna Azul
Naga Thai
Betjeman & Barton
De Kikkerkoning
Haver
Bakkerij Hessing
W'IJS
Achtung Baby
De Sushimeisjes
Appeltje Eitje
Ich Bin Ein Hamburger
Edwin Pelser
Crunch
Wauw
bijClarence
Italy
The Hague Boat
Panorama Mesdag
Room
Café Blossom

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.00 km)

zeeheldenkwartier, duinoord
& statenkwartier

Start de wandeling bij het Omniversum 1 . Direct hiernaast zit Brasserie Berlage 2 , waar je

OVER DE ROUTE

loop via het Statenplein en de Willem de Zwijgerlaan naar de Frederik Hendriklaan. Op de

Een must voor design- en kunstliefhebbers. In het Statenkwartier, de wijk waar veel expats
wonen, zitten het toonaangevende Kunstmuseum Den Haag en het Fotomuseum, maar ook
de lange Frederik Hendriklaan vol shops. Via de wijk Duinoord, in trek bij tweeverdieners en
jonge gezinnen, ga je van chic naar creatief Den Haag. In het Zeeheldenkwartier ontmoet
creatief Den Haag elkaar in en rondom de Prins Hendrikstraat, Piet Heinstraat en op het Anna
Paulownaplein.

DE WIJKEN

Het Statenkwartier ademt door de nabijheid van verschillende ambassades, het World Forum
en Interpol een internationale sfeer. Er wonen veel expats en het is niet ongewoon hier
Engels, Frans, of zelfs Russisch om je heen te horen. Verder zitten hier het bekende
Kunstmuseum Den Haag, GEM en het Fotomuseum.
Het is eveneens een van de duurste wijken van Den Haag met mooie art-nouveauhuizen,
speciaalzaken, boetieks en goede restaurants. Die vind je voornamelijk in en rond de Frederik
Hendriklaan, door Hagenaars ‘de Fred’ genoemd.
Door de wijk Duinoord loop je naar het creatievere deel van Den Haag. Opvallend hier zijn al
de verschillende gevels van de 19e-eeuwse huizen. Duinoord is in trek bij jonge stellen en
gezinnen omdat het precies tussen centrum en strand zit. De Reinkenstraat is de plek waar de
wijkbewoners de gezelligheid opzoeken, met z’n kleine kruideniers, leuke lunchplekken en
restaurants.
Het steeds hippere Zeeheldenkwartier is een van de oudste wijken in Den Haag buiten de
17e-eeuwse grachtensingel en staat bol van de creatieve bedrijvigheid. In de Prins
Hendrikstraat en Piet Heinstraat vind je een overvloed aan aparte zaakjes op het gebied van
design, vintage en delicatessen. Sluit hier je dag af op een van de vele terrassen op het Anna
Paulownaplein

WEINIG TIJD

Kunstmuseum Den Haag + Frederik Hendriklaan + Panorama Mesdag + Prins
Hendrikstraat + Piet Heinstraat

een kop koffie tussen museumbezoekers drinkt. Je bent hier namelijk in de tuin van
Kunstmuseum 3 , GEM/Fotomuseum 4 en het Museon. Ga langs de musea, sla linksaf en

hoek van deze laan kan je de altijd drukke boekhandel Paagman 5 niet missen. Sla eerst
rechtsaf ‘de Fred’ op, neem bijvoorbeeld eerst de rechterkant tot de winkels ophouden en
loop links terug, dan mis je niets van het aanbod. Ook hier kun je lekker eten en drinken (6) 7
8 . Terug op de hoek bij Paagman sla je rechtsaf de Willem de Zwijgerlaan op voor fijne

eetplekjes 9 10 en een goede indruk van de mooie huizen van deze wijk. Loop weer terug
en ga voor het betere shopwerk en een fijne Thai rechtsaf de Frederik Hendriklaan weer
verder op, helemaal door naar waar deze overgaat in de Aert van der Goesstraat 11 12 13 14
15 . Vanaf hier loop je verder via de Valeriusstraat, steek aan het einde schuin rechts over naar

de 2e Sweelinckstraat en sla rechts de Reinkenstraat in. Hier vind je een leuk eettentje 16 ,
Haagse lekkernijen 17 en ijsspecialiteiten 18 . Steek aan het einde van de straat over en ga
linksaf de Laan van Meerdervoort op. Bij de De Perponcherstraat ga je rechtsaf en op het
groene Koningsplein loop je linksaf naar de Weimarstraat. Neem de eerste rechts voor een
vegetarisch restaurant (19) of steek deze straat direct over en loop de Prins Hendrikstraat in
waar je originele winkels en lunchzaakjes te over vindt [20] 21 22 23 24 . Ga op het Prins
Hendrikplein rechts de Zoutmanstraat voor een leuke workshop /25/ en neem dan links de
Piet Heinstraat. De Piet Heinstraat is ook weer zo’n artistieke ader door het Zeeheldenkwartier
waar je bijzonder design, food en mooie spullen vindt 26 27 (28) [29] 30 31 32 . Steek het
kruispunt schuin rechts over, je loopt nu op de Hoge Wal. Aan je rechterhand bevinden zich de
koninklijke stallen. Ga rechtdoor voor een boottocht 33 of links de Zeestraat in voor een uniek
museum 34 . Ga daarna links de Bazarstraat in. Sluit de wandeling af op een terrasje aan het
Anna Paulownaplein 35 of loop rechtsaf de Anna Paulownastraat in tot Café Blossom 36 of
het Vredespaleis.

1 OMNIVERSUM - LEUK OM TE DOEN

Het Omniversum is een grootbeeld-filmtheater. Avontuurlijke films, veelal over dieren en
spannende expedities, worden op een enorm bolvormig scherm geprojecteerd dat om het
publiek heen staat. Je zit letterlijk ín de film; het is een bijzondere ervaring. Elk uur start er een
nieuwe voorstelling. Leuk voor kinderen én volwassenen.
president kennedylaan 5, www.omniversum.nl, +31(0)900-6664837, ma 10.00-15.00, di-wo
10.00-17.00, do & zo 10.00-20.00, vr-za 10.00-21.00, entree € 10,75, tram 16, bus 24
gemeentemuseum
2 BRASSERIE BERLAGE - ETEN & DRINKEN

In de mooie tuin van het Gemeentemuseum vind je Brasserie Berlage. In dit charmante
paviljoen dat in de stijl van Berlage is ingericht, kun je de hele dag door terecht voor koffie,
lunch, tapas of diner. De kaart is overwegend Frans georiënteerd. Het terras met uitzicht op
de tuin is een aanrader.
president kennedylaan 1, www.brasserieberlage.nl, +31(0)70-3387622, di-zo vanaf 11.00,
maaltijdsalade € 11,50, tram 16, bus 24 gemeentemuseum
3 GEMEENTEMUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Gemeentemuseum is op zich al een bezienswaardigheid. Dit gele bakstenen gebouw
van architect H.P. Berlage, dat tussen 1931-1935 werd gebouwd, is uitgeroepen tot
monument. Hoogtepunt is de grote collectie moderne kunst, waaronder een flink aantal
bekende Mondriaans, zoals de Victory Boogie Woogie. In het souterrain zitten de
zogenoemde 'wonderkamers' waar kunst op een aantrekkelijke, interactieve manier
toegankelijk is gemaakt voor de jeugd - maar ook heel leuk voor volwassenen! Er zijn
regelmatig toonaangevende exposities.
stadhouderslaan 41, www.gemeentemuseum.nl, +31(0)70-3381111, di-zo 11.00-17.00, entree
€ 13,50, tram 16, bus 24 gemeentemuseum
4 GEM / FOTOMUSEUM / GEMBER - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het GEM is het museum voor actuele kunst. Het Fotomuseum, met regelmatig interessante
foto-exposities, vind je op de bovenste verdieping. Beide musea zijn met hetzelfde
toegangsbewijs te bezoeken. Wil je bijkomen van alle indrukken, dan is het terras van
Gember aan de museumvijver een goede plek. Er is tot laat zon (als hij tenminste schijnt).
stadhouderslaan 43, www.gem-online.nl, www.fotomuseumdenhaag.nl, +31(0)70-3381133,
di-zo 12.00-18.00, entree € 8, tram 16, bus 24 gemeentemuseum
5 PAAGMAN - SHOPPEN

En of er nog volop wordt gelezen! Dat zie je aan de drukte en de rijen voor de kassa bij
boekhandel Paagman. Bij deze populaire boekwinkel kun je regelmatig signeersessies,
interviews met schrijvers en optredens bijwonen. Voor kinderen zijn er wedstrijden,
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voorstellingen en elke eerste woensdag van de maand is er zelfs een kinderkookcafé in het
Kicking Horse Café achter in de winkel.
frederik hendriklaan 217, www.paagman.nl, +31(0)70-3383838, ma-vr 9.00-21.00, za
9.00-18.00, zo 12.00-17.00 uur, tram 16 statenplein
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7 MEZA - ETEN & DRINKEN

Libanese traiteur Meza is een familierestaurant en -traiteur. Meza betekent ‘smakelijke hapjes’
en dat zijn het zeker. Eet ze ter plekke op of neem ze mee naar huis. Zoals gebruikelijk in de
mediterrane keuken, tref je veel gerechten op de kaart met kikkererwten, aubergine, feta en

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.

artisjok. En uiteraard staan er hummus en taboulé en falafel op. Ook perfect geschikt voor
vegetariërs. En probeer eens een Libanees wijntje erbij.
frederik hendriklaan 115a, www.meza.nl, +31(0)70-3247871, ma 11.00-19.00, di-vr
10.00-19.00, za 9.00-17.30, meza plateau met brood € 12,95, tram 16 statenplein

NAME

Lorraine Wernsing

8 PASTANINI - ETEN & DRINKEN

Photography

In het Statenkwartier en ver daarbuiten is Pastanini geliefd vanwege z’n heerlijke
houtovenpizza’s, antipasti, verse pasta’s, goede wijn en vrolijke bediening. Het is er altijd

LAATSTE UPDATE

lekker druk en er hangt een heel ongedwongen sfeer. In de (open) keuken is de voertaal
Italiaans en de bediening is internationaal, dus Pastanini past perfect bij de internationale allure
van het Statenkwartier.
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frederik hendriklaan 79, www.pastanini.com, +31(0)70-3555990, dagelijks 10.00-22.00 , pizza
caprese € 11,50, tram 16 prins mauritslaan
9 LUNCHKAMER DEN ENGEL - ETEN & DRINKEN

Lunchkamer Den Engel trekt al jaren een mix van lokale kunstenaars, muzikanten en oudere
bewoners van het Statenkwartier. Wars van trends hoor je hier vooral klassieke muziek, of
ben je getuige van een live jazzoptreden, zit je aan donker houten tafels, en kun je altijd een
wisselende tentoonstelling kunst aan de muur bewonderen.
willem de zwijgerlaan 50, www.lunchkamerdenengel.nl, +31(0)70-3503072, ma-di 9.00-17.00,
wo-za 9.00-18.00, zo 10.00-18.00 als de r in de maand is, happy breakfast € 8,50, tram 11, bus
21 willem de zwijgerlaan

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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