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Voorwoord 

 

Welkom bij OpstapmetLisa! 

Wij zijn een team van vrouwen van 30+ en vinden dat ons dagelijks leven af en toe wat 

opschudding kan gebruiken. Dus gaan wij op zoek naar bijzondere locaties en activiteiten 

en delen die in dit e-book met jou. Ditmaal in Den Haag. 

Een bijzonder plekje, mooi pleintje of park, dat ene speciale festival of net dat bijzondere 

restaurantje of boetiekje. Dat ene pareltje. In dit e-book vind je de plekken die wij voor je 

hebben ontdekt in Den Haag. Want in Den Haag is voldoende te doen. Shoppen, eten, 

sporten, dansen, een complete avond uit of een heerlijke dag op het strand. 

Bereid je met deze gids voor op jouw bezoek aan Den Haag en haal alles uit je trip. 

 

www.opstapmetlisa.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.opstapmetlisa.nl/
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Op stap in de stad 

De leukste plekken om te shoppen, lunchen en de beste terrasjes om 

na afloop lekker neer te ploffen! 

Shoppen 

Het belangrijkste doel van een dag shoppen is natuurlijk het shoppen zelf. Hierbij geven 

we je een overzicht van de winkelstraten in Den Haag waar je zeker kan slagen voor de 

leukste nieuwe outfits en accessoires. 

De Hoogstraat, Plaats en Noordeinde 

In het winkelgebied van de Hoogstraat, Plaats en Noordeinde vind je de beste en 

mooiste kledingmerken bij elkaar. De Boston Trader heeft op de Plaats niet alleen een 

winkel voor herenmode, maar ook voor dames. Om jouw koffie voorraad aan te vullen 

kan je dan ook gelijk langs bij Nespresso . Bij Omar Munie op het Noordeinde kan je 

terecht voor de mooiste tassen en accessoires. En natuurlijk kan je in dit winkelgebied 

ook terecht bij Filippa K, Hugo Boss, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Viamio, Marina 

Rinaldi en Pauw. Net om de hoek van het Noordeinde, op de Hoge Burgwal links vind je 

de leukste cadeauwinkel van de stad, Kado om de Hoek.  

Passage 

De Passage bestaat sinds een aantal 

jaren uit twee delen. De oude Passage 

en de nieuwe Passage.  

In het oude deel vind je La Ligne, Van 

Os, Pandora en Simon Levelt. In het 

nieuwe deel dat uitkomt op De Grote 

Markt vind je zaken als Cavi, Paprika, 

Snipes en 8to5. 

Grote Marktstraat 

Als je meer functioneel wilt shoppen omdat je nou 

eenmaal weinig tijd hebt, kan je natuurlijk altijd 

naar de Bijenkorf gaan aan de Grote Marktstraat. 

Hier heb je alle mooie merken voor kleding, 

wonen en beauty onder een dak. 

Winkels om lekker rond te snuffelen 

Stanley & Livingstone in de Schoolstraat voor de 

mooiste reisboeken en landkaarten, Michel in de 

Oude Molstraat voor het beste Franse brood en 

de verschillende ateliers en juweliers op het Noordeinde zoals Steltman juweliers en De 

Galerie.  
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Bij Lola bikes & coffee op het Noordeinde kan je jouw eigen fiets samenstellen terwijl je 

geniet van een heerlijk kopje koffie. Bij Marqt op de Hofweg vind je eerlijke en 

verantwoorde producten en aan het Spui De Vegetarische Slager. 

Lunchen 

Het centrum van Den Haag zit voor met grote, kleine, sfeervolle en gezellige plekjes om 

te lunchen. Zo kan je in de Molenstraat zowel ontbijten als lunchen bij Juni. Een knusse 

lunchzaak met een heel schattig terrasje.  

In de Oude Molstraat kan je bij BitterSweetz kiezen voor een lekkere gezonde lunch, high 

tea of een heerlijk taartje. En alles wat je hier besteld is vrij van gluten en allergenen. Dus 

ongeremd genieten. Loop je in de Passage?  

Dan is DeLuca een aanrader. Op het Noordeinde kan je neerstrijken in de heerlijke 

stadstuin van Het Heden. Heb je snelle trek? Kies van voor de old-time favorite 

Dungelmann in de Hoogstraat. Ze zijn een begrip in Den Haag en hebben echt de 

lekkerste broodjes van de stad. 

Terrasjestour 

Bestaat jouw ultieme dag vooral bestaat uit het chillen op terrasjes? Waarbij je onder het 

genot van een hapje en een drankje graag andere mensen spot. Wij hebben de leukste 

pleintjes en terrasjes van de Haagse stad voor je geselecteerd. 

Chillen op het Plein 

Niemand kan natuurlijk om het Plein 

heen. Ook al is het een heel toeristische 

trekpleister en zijn de meeste zaken bij 

iedereen wel bekend.  

Toch is het heerlijk om hier met een 

aantal vriendinnen te zitten en om je heen 

te kijken. Want hier is altijd wel iets te 

zien.  

Het publiek dat je op het grootste terras van Den Haag vind is heel gevarieerd. Van 

moeders met hun kinderen, verliefde stelletje, toeristen en shoppende vriendinnen, tot 

aan studenten, zakenlui en politici. 

Haagse Bluf 

Als je een dag flink aan het shoppen bent, wil je graag in het hart van het shopcentrum 

een pauze kunnen inlassen om even wat te drinken en dan vooral snel door te kunnen 

met shoppen.  

Het terras van Grandcafe Haagse Bluf is hier de ideale plek voor. Je waant je ondanks 

dat je in het centrum van de stad bent, in een kleine groene oase. 
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Anna Palownaplein 

Het Anna Palownaplein is wellicht minder 

bekend, maar toch een van de leukste 

pleinen om een terrasje te pakken.  

Hier vind je bars en restaurants als Wicked 

Wines, Publique en de Kamer Hiernaast. 

Allemaal met gezellige terrasjes midden op 

het plein. Als je liever gaat voor sfeer, goed 

eten en drinken en rust, is het Anna 

Palownaplein zeker de moeite van een 

bezoek waard! 

Terrasjes op de stoep 

En wat is er Haagser dan tussen het shoppen 

door even snel neerploffen aan een tafeltje in 

een van de knusse Haagse winkelstraatjes op de 

stoep.  

Door het hele centrum vind je deze sfeervolle 

miniterrasjes. Zoals Juni in de Molenstraat, John 

& June’s en Appeltje Eitje in de Prins 

Hendrikstraat, Tasty en Brasserie Meys in de 

Frederikstraat en natuurlijk niet te vergeten 

Walter Benedict en Guiliano op de Denneweg 
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Uitgelicht: Kado om de Hoek 

De leukste cadeauwinkel van Den Haag 

Hier vind je alle cadeaus die je je maar kan 

bedenken. Of het nu gaat om 

verjaardagscadeaus, jubilea, 

kraamcadeaus, kerstcadeaus of gewoon 

om iemand mee te verwennen.  De 

mooiste, leukste en origineelste cadeaus 

vind je hier. 

 

Eigenaar Jos en zijn collega Suzanne 

weten precies wat ze in huis hebben en zijn 

heel goed in staat om mee te denken welk 

cadeau past bij de aanleiding waarvoor jij 

op zoek bent. 

 

De mooiste en origineelste artikelen met zorg geselecteerd 

Het assortiment loopt uiteen van lampen, geluidsboxen, 

tassen, keuken- en woonaccessoires tot aan schrijfwaar, 

speelgoed en hippe gadgets. Allemaal met zorg 

geselecteerd en van goede kwaliteit. 

 

Met meer dan 300 leveranciers waarbij het assortiment 

twee keer per jaar wordt uitgekozen op de grote beurzen 

van Parijs en Milaan weet je zeker dat hier bij Kado om de 

Hoek altijd slaagt voor iets moois en origineels.  

 

 

Bestellen via de webshop 

Heb je geen tijd of zin om naar de winkel te gaan? Je kan vanaf de bank helemaal los 

gaan in de webshop www.kadoomdehoek.nl. Hierop worden alle artikelen die je in de 

winkel kan krijgen aangeboden. En met de kortingscode lisabijkadoomdehoek krijg je ook 

nog eens 10% extra korting! De cadeaus uit de webshop worden als je dat bij de 

bestelling aangeeft, met dezelfde zorg en aandacht ingepakt als in de winkel. Want de 

cadeaus worden met veel liefde en aandacht ingepakt. Het is bijna zonde om open te 

maken! 

 

Contactinformatie 

Hogewal 1 links 

Den Haag 

070 392 08 18 

info@kadoomdehoek.nl 

 

mailto:info@kadoomdehoek.nl
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Uitgelicht: BitterSweetz 

De perfecte locatie. Toegankelijk en sfeervol. 

   

Heb jij een voedselallergie of eet jij 

liever vegan en/of vrij van 

geraffineerde suikers? Dan is een 

bezoekje aan BitterSweetz zeker 

meer dan de moeite waard. Deze 

gezellige, knusse lunchroom zit 

midden in het centrum van Den 

Haag, namelijk in het Haagse 

Hofkwartier – een sfeervolle wijk 

vol unieke winkeltjes en 

restaurantjes.  

 

 

Wat staat er op het menu?  

Bij BitterSweetz kan je zowel terecht voor 

een heerlijke lunch als voor iets lekkers 

om te snoepen. De lunchkaart bestaat uit 

allerlei soorten gerechtjes die allemaal 

glutenvrij, lactosevrij en geraffineerde 

suikervrij zijn. Denk bijvoorbeeld aan een 

acaibowl, een yoghurtje, verschillende 

soorten belegde broodjes, pannenkoeken 

met vers fruit en soepjes. Ook zitten hier 

een aantal vegan en vegetarische opties 

tussen – keuze genoeg! 

 

De zoetigheden die je in de lunchroom vindt variëren van appeltaart en worteltaart tot 

chocoladetaart met frambozen en banaankokostaart – ook allemaal glutenvrij, lactosevrij, 

suikervrij én vegan! En wist je al dat ze ook een heerlijke high tea op het menu hebben 

staan…? Voor de kids is er een aparte kinderkaart met boterhammetjes, tosti’s en 

pannenkoeken. 

 

Je kan ook hele taarten en stukken taart bestellen om mee naar huis te nemen – hoe fijn is dat?! 

 

Contactinformatie 

Oude Molstraat 28A 

Den Haag 

070 415 88 82 

info@bittersweetz.nl 

 

mailto:info@bittersweetz.nl
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Uitgelicht: Kikke Spulle 

Vintage woonaccessoires en Deens design  

Home- en lifestyle winkel Kikke Spulle en staat al sinds de oprichting in 1999 onder de 

bezielende leiding van eigenaren Frits en Esther. Ze zijn in 1999 van start gegaan met 

allerlei stijlen vintage meubels en woonaccessoires en zeer aparte designs van jonge 

Haagse ontwerpers. Na een aantal jaren in een groter pand te hebben gezeten zijn ze 

begin 2018 verhuisd. Hoe leuk: naar het pand waar het allemaal begon, Westeinde 60A. 

Frits richt zich weer op zijn passie: vintage. De winkel staat lekker vol met unieke vintage 

items, gecombineerd met mooie, nieuwe, vooral Deens design.  

 

Tweede vestiging 

Sinds juni 2013 heeft Kikke Spulle ook een winkel 

op de Frederik Hendriklaan 198. Hier vind je 

vooral kadootjes, lifestyle producten en 

woonaccessoies, maar natuurlijk is deze winkel 

ook Kikke ingericht met meubelen en verlichting!  

 

Net als de andere vestiging krijgen ze hier 

wekelijks nieuwe aanvoer van leuke trendy, 

betaalbare artikelen, zorgvuldig bij elkaar gezocht 

door Esther. 

 

Ze proberen zoveel mogelijk van de collectie, die te zien 

en te koop is in de webshop, te presenteren in de 

winkels. Wil je er zeker van zijn dat er een showmodel 

aanwezig is en in welke winkel deze aanwezig is, bel of 

mail ze dan even. De webshop is 24 uur per dag open. 

Bestellen en betalen is eenvoudig.  

 

Nieuwsgierig geworden?  

Kom gezellig naar Kikke Spulle. Neem je tijd om rustig 

rond te kijken, want er is genoeg te zien! En natuurlijk 

krijg je indien gewenst advies van team Kikke bij jouw 

aankopen. 

 

Contactinformatie 

Kikke Spulle vintage & more  Kikke Spulle home & lifestyle 

Westeinde 60A  2512HE Den Haag  Frederik Hendriklaan 198 2582BK Den Haag 

070 380 53 40    070 753 36 07 (voor afspraken of vragen over orders) 

info@kikkespulle.nl 

 

 



 

10 
 

Genieten in de avond 

Lekker uit eten, bijkletsen in de kroeg of lekker dansen tot in de late 

uurtjes. 

Uit eten 

Den Haag staat vol met leuke restaurantjes 

uit alle windstreken van de wereld. Zo kan je 

in de Prinsenstraat bij twee van de beste 

Japanse c.q. sushirestaurants van de buurt 

terecht, Oni en Noh.  

Op het Noordeinde vind je nog meer 

buitenlandse heerlijkheden. Denk hierbij aan 

het Thaise Orchids, tapas van Sinjoor of 

Triana (in de Maziestraat), Italiaans bij La 

Passione en Tri Tungal met haar fantastische 

Indonesische keuken. 

Wil je genieten van heerlijke Franse cuisine? Laat je dan in de watten leggen door het 

team van Fouqet op de Javastraat. Ze werken hier met verse producten van het seizoen. 

Als je kiest voor het menu du Marché weet je zeker dat je een ware smaakbeleving 

ervaart. 

Op het Rijswijkseplein staat de Haagse Toren met op de 42e etage Restaurant en Skybar 

The Penthouse. Hier kan je op hoge hoogte genieten van fantastisch eten met een meer 

dan geweldig uitzicht. 

De kroeg in 

Op het Plein vind je de meer voor de hand 

liggende, maar onder de Hagenaars alom bekende 

kroegen en restaurants als Gusto, De Haagsche 

Kluis, Plein 19, Berger, De Eeuwige Jachtvelden, 

Millers en Luden.  

In de Papestraat tref je café De Paap. De kroeg 

waar de meeste Hagenaars hun staptijd hebben 

doorgebracht. Wie niet in zijn jeugd in De Paap te 

vinden was, ging waarschijnlijk naar de Havana op 

het Buitenhof. Daar vind je alles onder één dak. 

Hier kan je eten, lekker blijven hangen voor een 

borrel en tot in de late uurtjes blijven dansen. 

De nieuwste ‘kroeg’ in town is Café Restaurant Hendriks op de Prins Hendrikstraat. Een 

sfeervol urban restaurant waar je lekker en eerlijk eten krijgt, maar ook kan genieten van 

de beste biertjes en gin-tonic. 
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Lekker dansen 

In onze jeugd gingen we vaak naar de discotheek. Als je dit nu aan je eigen kinderen 

vertelt, wordt je waarschijnlijk glazig aangekeken. Tegenwoordig ga je naar feesten, 

festivals of dansen in de kroeg of een strandtent.  

Millers en Millersbeach, Barn47, 

Danzig, De Zwarte Ruiter, Het Paard 

en Crazy Piano’s zijn de plekken waar 

je nog lekker kan dansen. Restaurant 

en Skybar The Penthouse organiseert 

ook regelmatig spetterende feesten 

die door de bijzondere locatie nog 

specialer zijn. 

Tegenwoordig is menig strandtent aan 

de Haagse kust ook niet vies van een 

feestje. Zo kan je regelmatig bij 

Beachclub Indigo, WIJ, Barbarossa, Titus, Habana, Strandtent 14 en nog veel meer 

locaties terecht voor een gezellige avond. 
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Uitgelicht: Frans Restaurant Fouquet 

Goed en lekker eten op een gastvrije en sfeervolle plek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant Fouquet is hét restaurant van Den Haag als het gaat om goed en lekker eten 

op een gastvrije en sfeervolle plek. Je vindt Fouquet al sinds jaar en dag in de Haagse 

Javastraat en is al weer sinds 2011 onder de bezielende leiding van chef-eigenaar 

Sebastiaan de Bruijn. 

 

Voel je thuis bij restaurant Fouquet 

Bij Fouquet draait alles om haar gasten. Dat ze zich thuis 

voelen, lekker en goed kunnen eten en om iedere keer weer 

opnieuw verrast te worden met de kookkunsten en gastvrijheid 

van het team. 

 

Verse producten, ambachtelijk bereid  

Alle Frans-Mediteraanse gerechten die je op de menukaart 

vindt, worden bereid met zorg, aandacht en dagverse 

producten. De keuze van gerechten is zeer uitgebreid. Je kan 

zelf een selectie maken van de menukaart, of laat je verrassen 

door een van de menu’s te kiezen.  

 

Private dining 

Ook voor speciale gelegenheden ben je van harte welkom. Heb 

je iets te vieren? Een jubileum, bruiloft of verjaardag? Of wil je 

een speciale (zakelijke) lunch organiseren? Wij horen graag 

jouw wensen en informeren je over de mogelijkheden. 

 

Contactinformatie 

Javastraat 31a 

Den Haag 

070 360 62 73 

info@fouquet.nl 

 

mailto:info@fouquet.nl
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Uitgelicht: The Penthouse 

Het hoogste restaurant van Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

Geïnspireerd op het beroemde Flat Iron Building uit New York en centraal gelegen naast 

station Den Haag Hollands Spoor. Een internationale wereldplek op 135 meter hoogte, 

met een adembenemend uitzicht, tot 45 kilometer ver. Een uitstekend restaurant, met 

drie stadsbalkons voor prachtige foto’s van het uitzicht en zelfs appartementen en 

studio’s om te overnachten. 

Zeven dagen per week geopend 

Het restaurant is zeven dagen in de week 

geopend: geniet van een drankje, koffie met 

gebak,  lunch, highest tea, wine of champagne, of 

bezoek ons in de avond voor een uitgebreid diner 

met grand dessert.  

 

De verfijnde gerechten van de keuken onder leiding 

van Chef Brian Whyte garandeert, samen met de 

internationale ambiance een bijzondere ervaring. De 

Sky Bar serveert de hele avond heerlijke cocktails. ’s 

Avonds zorgen de raamprojecties voor een bijzonder 

speciaal effect. Op sommige zaterdagavonden zorgt 

een van de DJ’s vanaf 21:30 uur voor een bijzondere 

muzikale reis. 

 

Contactinformatie 

Rijswijkseplein 786 

Den Haag 

070 305 10 03 

maitre@thepenthouse.nl   

www.thepenthouse.nl 

mailto:maitre@thepenthouse.nl
http://www.thepenthouse.nl/
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Uitgelicht: Café Restaurant Hendriks 

Goed eten en een hecht team 

 Urban Café Restaurant Hendriks opende 

haar deuren feestelijk op 25 januari 2018. 

Duurzame producten in combinatie met 

geweldige service van het team staan 

voorop. 

 

Hendriks is een combinatie van gewoon 

lekker borrelen en super lekker eten! 

 

 

 

Voor de kleine en grote trek 

Ben je op zoek naar een plek om gezellig te 

borrelen of om uitgebreid uit eten te gaan? 

Dan ben je bij Urban Restaurant Hendriks aan 

het juiste adres! Alle producten zijn vers en 

worden ambachtelijk bereid. Heerlijk eten in 

een stoere, moderne ambiance met een Urban 

sausje. 

 

Al dat lekkers kan vervolgens gecombineerd worden met 

lekkere speciaal biertjes (ze hebben 32 soorten!) of een 

lekker wijntje. Na het eten kan er genoten worden van een 

lekkere Gin Tonic of een andere lekkere cocktail.. 

 

Superdeals! 

Iedere dag kan je bij Restaurant Hendriks kiezen voor de 

Dailymeals. Elke dag staan er twee wisselende, verse gerechten op het menu voor maar 

€ 12,50! Meer een visliefhebber? Laat je dan elke dag verrassen door de dagelijks 

wisselende Catch of the Day voor maar € 13,50! Iedere vrijdag geniet je van een heerlijke 

cocktail voor € 7,50 inclusief Bites van het huis! 

 

Café Restaurant Hendiks staat garant voor lekker drinken, chillen, cocktails drinken met 

vriendinnen, Beer & Bites en Happy Hour! 

 

Contactinformatie 

Prins Hendrikstraat 55A 

Den Haag 

070 22 11 752 

info@restauranthendriks.nl 

 

mailto:info@restauranthendriks.nl
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Het Haagse strandleven 

Enjoy the sun, live is a beach 

De leukste strandtenten 

Wat zijn nou de leukste strandtenten van Den Haag? Dat hangt natuurlijk erg af van waar 

je naar op zoek bent. Wil je in het bruisende strandleven zitten of juist layed-back kunnen 

genieten van zon, zee, strand en rust? Of ben jij een echte 

waterrat en bevind jij je het liefst op het water?  

Hart Beach is misschien wel dé meest sportieve beachclub 

van Scheveningen. Je vindt Hart Beach op de hoogte van de 

Vissershavenweg en is een surfschool, surfshop & hang out 

in één! Je kan van hieruit zo op je eigen plank stappen, 

surfmateriaal huren, lessen volgen of gewoon lekker genieten 

van het layed-back sfeertje dat hier hangt. Daarnaast 

organiseert Hart Beach regelmatig leuke activiteiten en werkt 

mee aan verschillende Scheveningse evenementen. Dus 

zeker de moeite waard om even neer te ploffen als je op Scheveningen bent. Hart Beach 

is het hele jaar door geopend. 

Beachclub Buiten vind je op het Zwarte Pad. Dit stuk strand ligt net buiten de Boulevard 

achter het Carlton Beach hotel. Dit wordt gezien als het mooiste stukje strand van 

Scheveningen. De sfeer bij Buiten is ontspannen en gezellig, zoals het hoort! Je kan hier 

lekker chillen en hangen op een van de loungeplekken onder het genot van relaxte 

muziek. En natuurlijk kan je hier ook genieten van een heerlijke lunch of diner. Gezond, 

lekker en waar mogelijk biologisch. 

WHOOSAH vind je ook op het zwarte 

pad en staat al jarenlang bekend om 

haar eten. Die is buitengewoon 

origineel te noemen en bevat een 

hoop Oosterse invloeden. Maar eten 

bij Whoosah kan je al vanaf het 

moment dat de zon opkomt. Een 

lekker ontbijtje met een gezonde 

groene shake en een lekker bakkie 

koffie. En overdag kan je kiezen uit 

verschillende sandwiches, salades en 

huisgemaakte taarten. Vanaf 17.00 uur bestel je een van de heerlijke hoofdgerechten of 

als je niet kan kiezen de Whoosah combo; een grote plank met een beetje van alles. 
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Ben je meer op zoek naar rust? Dan Hebben wij ook leuke 

strandtenten gevonden waar je heerlijk kan chillen onder het 

genot van een hapje en een drankje. 

Je vindt Beachclub At Sea aan de noordkant van Kijkduin. Het 

ligt net een stukje de duinen in ten opzichte van de boulevard. 

Hierdoor vind je bij At Sea die unieke sfeer die Kijkduin te 

bieden heeft en heb je vrij uitzicht op het Zuiderstrand en de 

zee. At Sea is pas een jaar jong en het paviljoen is dit jaar 

nog groter dan afgelopen jaar. Ze hebben nu een overkapping 

met verwarming en lekker veel zitplaatsen. De styling is kleurrijk en geeft je een heuse 

Bali-vibe. Je kan hier lekker eten, gezellig te borrelen en genieten van de heerlijkste 

cocktails, maar ook even in alle rust genieten van een kopje koffie of thee. 

Beachclub People ligt net naast de boulevard van Kijkduin. Als je aan de zuidkant van de 

Boulevard het strand op gaat, is het nog een klein stukje richting het zuiden doorlopen en 

dan loop je zo tegen deze sfeervolle lounge-style beachclub aan. Het is een heerlijke 

plek om lekker te chillen, heerlijk te eten en te genieten van de zomer en de zon. En 

doordat Beachclub People net wat verder van de boulevard ligt, zit je niet zo op elkaar 

geprakt tussen de toeristen. 

Beachclub Titus in Kijkduin staat 

bekend om z’n verzorgde 

gerechten, warme gastvrijheid en 

vriendelijke bediening. Als meest 

noordelijk gelegen beachclub in 

Kijkduin heb je hier vrij zicht op het 

ruime Zuiderstrand en de 

Noordzee. Het sfeervolle 

strandpaviljoen is een heerlijke 

plek om te eten en te drinken. 

Regelmatig heeft Titus specials, 

zoals een High Tea, de Ladies 

Lobster Night, Beach BBQ en Fingerfoods. Daarnaast verzorgt de strandtent diverse 

soorten bedrijfsuitjes aan zee. Titus is bovendien een officiële trouwlocatie. Kortom: een 

prachtige plek in Kijkduin waar ze weten wat 

gastheerschap betekent! 

Suiderstrand is de zuidelijkste strandtent van 

Kijkduin. Een strandtent zonder echte buren 

en met uitzicht op de Zandmotor.  

Bij Suiderstrand geniet je in een Caribisch 

gestylde sfeer van de heerlijkste smoothies, 

broodjes en ander heerlijks, terwijl je met de 

zon op je bol zicht hebt op een stuk natuur, 

zee en watersporters. Want op dit stuk van 

Kijkduin vind je de meeste watersporters bij 

elkaar. Dus ‘sit down, and relax’ bij Suiderstrand. 
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Feesten en activiteiten op het strand 

De Haagse kust is de laatste jaren een 

trekpleister geworden voor de leukste feesten en 

activiteiten. Zo heb je festivals als Schollenpop, 

Jazz in de Haven en het Vuurwerkfestival. Op de 

Scheveningse Pier wordt bijna ieder weekend wel 

iets leuks georganiseerd. Foodstrucks, Ibizafairs, 

VrijMi borrels en superleuke feesten. Houd de 

website van de Pier in de gaten om op de hoogte 

te blijven van al het leuks dat er te beleven is. 

Naast de verschillende festivals, zijn er op het strand 

ook steeds meer grote evenementen. Zo heeft de Volvo Oceanrace haar race afgesloten 

met de grote finale in Scheveningen, treden er meerdere artiesten op het strand op. In 

september kan je bijvoorbeeld genieten van live on the Beach met onder andere Anouk, 

The Golden Earring, Rondé, Son Mieux en Tim Akkerman. 

De mooiste plekjes in de duinen 

Maar de Haagse kust is meer dan een plek om te feesten of relaxen. Zo draagt de kustlijn 

van Den Haag ook een behoorlijke geschiedenis met zich mee. Dit vind je terug in de 

vele bunkers, die zijn overgebleven van de Tweede Wereld oorlog. Op de jaarlijkse 

Bunkerdag, zijn meerdere van deze bunkers voor het publiek toegankelijk. Bij het 

Atlanticwall museum vind je nog veel meer informatie over de verdedigingslinies en 

bunkers tijdens deze oorlog. Ook vind je de meest prachtige fotobeelden van de 

Noordzee, op een cilindervormig doek van 14 bij 120 (meter) bij Panorama Mesdag.  

 

Wil je de natuur zelf aanschouwen. Maak dan een heerlijke wandeling of ga er op de fiets 

op uit door de Haagse Duinen. Of aanschouw de flora en fauna die inmiddels hun plek 

hebben gevonden op de Zandmotor, een kunstmatig aangelegde zandbank, in de vorm 

van een schiereiland. 
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Uitgelicht: Beachclub At Sea 

De perfecte locatie. Toegankelijk en sfeervol 

    Kom helemaal tot rust bij Beachclub At 

Sea en laat je verwennen. Het paviljoen 

is nu nog groter dan afgelopen jaar, met 

een overkapping met verwarming en 

meer zitplaatsen. De styling is kleurrijk en 

geeft je een heuse Bali-vibe. 

Je bent er de hele dag welkom. Om te 

eten, gezellig te borrelen, te genieten van 

de heerlijkste cocktails, maar ook om in 

alle rust te genieten van een kopje koffie 

of thee. 

Nieuwe menukaart 

At Sea Kijkduin biedt je wereldse gerechten en bereidt veel van deze gerechten op de 

Big Green Egg. Er wordt gewerkt met gezonde producten en natuurlijk is ook dit jaar de 

tafel BBQ weer mogelijk vanaf 10 tot en met 25 personen. 

Naast de mogelijkheden voor ontbijt, lunch en diner is er ook altijd iets lekkers voor bij de 

koffie of bij de borrel. 

Vier jouw feestje bij At Sea 

Ceremonie strandHoe leuk is het om jouw 

speciale gelegenheid te vieren in een 

strandtent in Kijkduin? Door het grote 

oppervlak van Beachclub At Sea en de 

goede bereikbaarheid en 

parkeermogelijkheden is het de ideale 

locatie voor bruiloften en andere feesten en 

partijen. 

Yoga op het strand 

Om een opperste staat van ontspanning te bereiken én tegelijkertijd goed met je lichaam 

bezig te zijn, kun je deelnemen aan yogalessen. Iedere zondag organiseert Strandtent At 

Sea deze lessen, uitgevoerd door 100% yoga. 

_______________________________________________________________________ 

Contactinformatie 

Strandafslag 5 – Strandtent 13 

Kijkduin in Den Haag 

06 22 15 59 71 

info@beachclubatsea.nl 

 

mailto:info@beachclubatsea.nl
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Uitgelicht: Beachclub Titus 

De perfecte locatie. Toegankelijk en sfeervol 

  Beachclub Titus in Kijkduin staat 

bekend om z’n verzorgde 

gerechten, warme gastvrijheid en 

vriendelijke bediening. Als meest 

noordelijk gelegen beachclub in 

Kijkduin heb je hier vrij zicht op het 

ruime Zuiderstrand en de 

Noordzee. Het sfeervolle 

strandpaviljoen is een heerlijke plek 

om te eten en te drinken. 

 

Daarnaast verzorgt de strandtent 

verschillende bedrijfsuitjes aan zee. Kortom: een prachtige plek in Kijkduin waar ze 

weten wat gastheerschap betekent! 

 

Ontbijt, lunch, diner of een hapje tussendoor, alles kan 

 

Het restaurant verrast je dagelijks met 

heerlijke specials voor het ontbijt, lunch en 

diner. Van het zondagse ontbijtbuffet, tot 

een echte strandbarbecue, een High Tea 

of High Wine, Titus is de perfecte plek om 

wat te eten op het strand van Kijkduin. 

Hier word je volledig in de watten gelegd! 

 

Trouwen, privéfeest of teambuilding  

 

Trouwen aan zeeTitus is een officiële trouwlocatie in Den Haag en verzorgt al ruim 

twintig jaar bruiloften op het strand. Het is mogelijk om bij dit strandpaviljoen de complete 

trouwerij te vieren, van de ceremonie tot huwelijksfeest. Je kunt zo de hele dag op 

Kijkduin Strand doorbrengen, zonder je druk te hoeven maken over de dagplanning of 

het reizen naar andere locaties. Titus verzorgt de complete bruiloft, van trouwambtenaar 

tot dj en van fris voor de kids tot complete wijnarrangementen. Wil je meer weten? 

 

Contactinformatie 

Strandafslag 5 – Strandtent 12 

Kijkduin in Den Haag 

06 22 15 59 71 

info@beachclubtitus.nl 

 

mailto:info@beachclubtitus.nl
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Actief in de buitenlucht 

De mooiste plekken om er lekker op uit te gaan 

Ben jij graag in de buitenlucht? Den Haag is niet alleen maar een stad waar je kan 

shoppen of uitgaan. Lekker naar buiten voor een fietstocht, wandeling of sportieve 

activiteit. Den Haag heeft meer dan genoeg plekken en mogelijkheden om lekker buiten 

bezig te zijn. 

Strandsporten 

Het strand biedt volop mogelijkheden om 

jezelf in het zweet te werken. De meeste 

strandtenten bieden je de gelegenheid om 

een veldje te huren voor een gezellig potje 

volleybal, beachvoetbal of andere sporten. 

Ook vind je verschillende locaties aan de kust 

om te (leren) surfen, kitesurfen of te suppen.  

Hart Beach Surfschool is een van deze locaties. Naast verschillende watersportlessen, 

kan je hier ook terecht voor al je materiaal en kan je de sportieve dag afsluiten met een 

heerlijke maaltijd op het gezellige terras. 

Watersport 

Watersporten kan niet alleen op zee. In Den Haag vind je 

meerdere plekken waar je heerlijk kan recreëren op het 

water. Zo kan je bijvoorbeeld kanoën door de Haagse 

grachten of heerlijk op een van de routes die je zelfs 

helemaal door Den Haag, het Westland en Delfland leiden. 

Vaartripjes 

Ben je toch liever lui dan moe? Boek dan eens een vaart bij 

de Ooievaart of op de Salonboot. Deze rondvaart 

organisaties laten je Den Haag en omstreken vanaf het water 

zien. Veelal met gids die je allerlei leuke weetjes kan 

vertellen over de vaarroutes. En als je er ook nog eens een leuk 

arrangement bij neemt, is je dag helemaal compleet met een heerlijk hapje en drankje 

op, of langs het water. 

Wandelen en fietsen 

Wil je op een iets rustiger manier kunnen genieten van groen en natuur? Je staat er 

misschien niet snel bij stil, maar Den Haag heeft vele mooie grote en kleine parken waar 

je kan fietsen, wandelen en genieten.  
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Westbroekpark 

En wat dacht je van het Westbroekpark? Je vind 

het Westbroekpark tussen het centrum van Den 

Haag en Scheveningen in. 

In dit prachtige park vind je ook nog een van de 

mooiste theetuinen van Nederland, Theetuin 

Waterkant. 

 

Landgoed Clingendael  

Landgoed Clingendael ligt vlak voor de Haagse duinen en 

bewaakt een van Nederlands mooiste geheimen: De Japanse 

Tuin.  

Omdat de beplanting in deze tuin zo kwetsbaar is wordt dit deel 

maar twee keer per jaar opengesteld voor publiek. De rest van 

het Landgoed is gedurende het hele jaar vrij toegankelijk.  

Zuiderpark 

Wie kent het Zuiderpark in Den Haag niet! Het Zuiderpark is namelijk het decor voor het 

jaarlijkse Parkpop.  

Maar Het Zuiderpark ook een uitgelezen 

plek om even te vluchten van de drukte 

van de stad.  

Even wandelen, sporten of lekker op een 

bankje of kleedje in het gras met een goed 

boek. 

 

Bijkomen in de tuin van de Koning 

Aan het einde van de Prinsenstraat kun je rechtsaf de Paleistuin in. Een bijzonder stukje 

groen en rust in de Haagse Binnenstad. Als je het pad in het park volgt, de rechterkant 

van de hekken blijft volgen, kom je uit bij 

een laag gebouwtje met aan de 

rechterkant een steegje.  

Op het eerste oog loopt dit dood met een 

grote gesloten deur, maar wat ook de 

gemiddelde Hagenaar niet weet, is dat als 

je de bel indrukt, de deur automatisch 

wordt geopend en je direct de Oude 

Molstraat inloopt.    
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Den Haag cultuurstad  

Een stad vol geschiedenis, toekomst en ontspanning. 

Den Haag heeft op het gebied van cultuur alles te bieden wat je maar bedenken kan. Zo 

vind je in en rond het centrum de mooiste statige gebouwen, ons eigen Binnenhof, het 

werkpaleis van de Koning en geweldige musea.  

Musea 

Alleen al rond de Hofvijver kan je een bezoek 

brengen aan het Mauritshuis, De Gevangenpoort, 

het Haags Historisch Museum en museum 

Bredius. Iets verderop vind je het Eschermuseum. 

Wie meer interesse heeft in natuurverschijnselen 

kan zijn lol op in het Museon of het Omniversum. 

Of ben je meer een boekenwurm? Breng dan 

eens een bezoek aan het Letterkundig Museum of 

Kinderboekenmuseum. Deze musea zijn ook heel 

erg leuk en leerzaam voor kinderen. Net als 

natuurlijk de ministad Madurodam. 

Muziek en Theater 

Maar naast alle musea, is er ook volop muziek en theater te vinden in Den Haag. 

Uiteraard de grote theaters als de Koninklijke Schouwburg en het Circustheater. Maar 

om echt een sfeervol avondje uit te gaan is er nog veel meer leuks. Den Haag staat 

namelijk vol van de kleine theatertjes en muziekzaaltjes.  

  Zo heb je onder andere Korzo Theater, 

Theater Pepijn en De Nieuwe Regentes. De 

laatste is gevestigd in een voormalige bad- 

en zweminrichting uit 1920 waar je koffie 

kunt drinken en over de bodem van het 

voormalige diepe bad kan lopen waarboven 

een grote theaterzaal is gebouwd.  

 

 

Voor de nodige live muziek vind je al snel je weg naar Poppodium Paard of de Zwarte 

Ruiter, maar ook bij de Regentenkamer en het Nutshuis kan je genieten van 

verschillende stijlen muziek. 

Zowel grote producties al kleine knusse voorstellingen, bekend of nieuw talent, weten 

hun weg naar Den Haag te vinden. Dus houd vooral de events agenda van This is The 

Hague in de gaten: https://denhaag.com/nl/week#events 

  

https://denhaag.com/nl/week#events
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Uitgelicht: Theater Korzo 

Het meest intieme theater van Den Haag 

In het hart van het oude centrum van Den Haag, staat het Korzo theater. Achter de 

smalle gevel gaat een licht, intiem en eigenzinnig podium schuil. Korzo is al meer dan 

dertig jaar een toonaangevend huis voor muziek, dans, theater en contemporary circus.  

 

Korzo investeert in jong talent en maakt graag 

voorstellingen en evenementen voor iedereen die verder 

kijkt dan zijn of haar neus lang is en zin heeft in een ‘net-

even-anders-dan-anders’ theateravond. Geniet van 

talentvolle dans- en theatermakers, Haagse ensembles en 

bands uit alle windstreken.  

 

Festivals 

Van modern tot urban tot Indiase dans: Korzo organiseert 

diverse dansfestivals. Zoals het tweejaarlijkse CaDance 

Festival voor moderne dans het India Dans Festival. Samen 

met Nederlands Dans Theater bieden zij aanstormende 

dansmakers met Here we live and now en Up & Coming 

Choreographers een podium. 

 

Familievoorstellingen 

Voor de allerkleinsten    

presenteert Korzo 

spannende, ontroerende en grappige voorstellingen 

in allerlei genres. Er zijn al voorstellingen voor 

kinderen vanaf 4 jaar. 

 

Op tournee 

Vanuit thuisbasis Den Haag werken getalenteerde 

choreografen aan nieuwe voorstellingen en brengen deze op tournee in binnen- en 

buitenland. Meestal als avondvullende voorstellingen, maar ook in spannende 

combinatieprogramma’s zoals DansClick. Korzo producties zijn over de hele wereld te 

zien, van Den Haag tot Maastricht en van Scandinavië tot Azië. 

 

Contactinformatie 

Prinsestraat 42 

Den Haag 

070 363 75 40 

www.korzo.nl 

 

  

mailto:www.korzo.nl
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Tips van een Hagofiel 

Dagje Den Haag door de ogen van Bart van den Broek 

Ik ben Bart en hoewel ik niet geboren ben in Den Haag, is 

dit wel mijn lievelingsstad. Ik kom oorspronkelijk uit het 

Overijsselse Goor. Na mijn studie Geschiedenis in 

Nijmegen werd het natuurlijk tijd om een baan te vinden. Al 

snel kwam ik terecht in Den Haag en ik ben er nooit meer 

weggegaan. 

Ik woon praktisch op de Fahrenheitstaat. Daar heb ik alle 

faciliteiten die ik nodig heb. Ik heb namelijk geen rijbewijs 

en doe alles op de fiets of met het openbaar vervoer. Ik 

woon alleen en als ik zin heb mensen te ontmoeten ga ik 

graag naar Lunchroom Zondag, bij mij om de hoek. Ze 

hebben daar heerlijke koffie en je kan er ook zalig lunchen. 

Ik kom er erg graag omdat de eigenaren supervriendelijk 

zijn. Ik ben een groot voorstander van biologisch eten en daarom kom ik ook graag bij 

Lot, eveneens op de Fahrenheitstraat. Het eten bij Lot is eerlijk en heerlijk. Wat ook fijn 

is, is dat ze allerlei take-away-achtige maaltijden hebben. Als ik soms geen tijd heb om te 

ontbijten, neem ik bij Lot een lekkere granola mee voor onderweg. Heerlijk! 

Als ik op zoek ben naar een bijzonder cadeau ga ik graag naar WAAR. De cadeaus zijn 

allemaal Fair Trade, nog iets wat ik belangrijk vind. Ze hebben er van alles, dus voor een 

bijzonder cadeau zit je er helemaal goed. Ze pakken het ook nog eens leuk voor je in! 

WAAR vind je ook op de Fahrenheitstraat. Wat woon ik eigenlijk leuk!  

In het weekend doe ik graag mijn boodschappen op de Haagse Markt. Ik hou van het 

multi-culti sfeertje en de spullen zijn goed en niet duur. Ik vind het leuk om nieuwe dingen 

uit te proberen en laat mij dan ook graag adviseren door de marktkooplui. Ik zeg niet dat 

het altijd lukt, maar het blijft leuk.  

Ik winkel ook graag op de Fred. De Frederik Hendriklaan heeft een typische Haagse 

sfeer, maar het is er ook gemoedelijk. Ik ben dol op lezen dus ik ben regelmatig te vinden 

bij Paagman. Uren kan ik daar doorbrengen. Ik ben ook best een zoetekauw, dus als ik 

trek heb in wat lekkers wip ik even naar binnen bij ’T Haagsch Snoephuis. Ze verkopen 

daar onder andere gebak van Bakker Bohemen en voor hun Bossche Bollen kan je me 

wakker maken.  

Helaas ben ik niet gezegend met een geweldige huid, dus ik moet oppassen met wat ik 

erop smeer. Ik krijg bijvoorbeeld uitslag van de meeste standaard zeepproducten. 

Daarom ga ik graag naar Lush. Die vind je in de Stad op de Spuistraat. De zeep die ze 

daar verkopen is puur en daarom kan ik daar wel tegen. Ik moet ook oppassen voor 

wasmiddel. Daarom ga ik daarvoor altijd naar Marqt. Deze biologische supermarkt vind je 

zowel op de Fred als op de Hofweg in de Haagse Binnenstad. Ze hebben daar net even 

wat andere producten, zoals een soort noten waarmee je je kleding kan wassen. Die zijn 

niet schadelijk voor mijn huid én ze zijn nog eens goed voor het milieu ook! En als ik daar 

dan toch ben, pak ik meteen een reep Tony Chocolonely mee! 
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Praktische informatie over Den Haag 

Wijken, openbaar vervoer, cultuur, winkelen en 

vermaak 

Den Haag is de Hofstad van ons land. Alleen daarom al 

is het een beleving om in Den Haag op ontdekkingstocht 

te gaan. Want welke stad heeft er nou een Paleis midden 

in haar centrum staan? In Den Haag leeft het. Overal zijn 

wel mensen te zien die ergens mee bezig zijn of gewoon 

even genieten van het moment.  

Wijken en stranden 

Naast het moderne centrum rond de Grote Markt vind je 

in het centrum ook de authentieke buurten en straten 

zoals het Haagse Hofkwartier, het Lange Voorhout en 

Chinatown. En wat Den Haag natuurlijk ook bijzonder 

maakt, zijn de Haagse stranden. In de zomer liggen 

busladingen vol toeristen te bakken op Scheveningen 

Strand en vind je de lokale Hagenaar op Kijkduinstrand en Duindorp. 

Cultuur 

Cultuurliefhebbers kunnen hun lol op in de Haagse wijken, maar ook in de vele theaters, 

musea en op de Haagse festivals. En als het om eten en winkelen gaat is Den Haag ook 

van alle markten thuis. Hier vind je uiteraard meer informatie over in onze verschillende 

stadswandelingen. 

Vervoer 

Wil jij je makkelijk verplaatsen in Den Haag? Neem dan de tram of pak de fiets. Het 

centrum van Den Haag ligt tussen twee verschillende stations, Centraal Station en Den 

Haag Hollands Spoor. Daar vandaan vertrekken allerlei trams die je in de meeste 

gevallen binnen 10 minuten naar de plaats van bestemming brengen. 
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Colofon 

Het e-book OpstapmetLisa in Den Haag is een uitgave van OpstapmetLisa 

Contactgegevens 

www.opstapmetlisa.nl 

info@opstapmetlisa.nl 

https://www.facebook.com/opstapmetlisa 

06 27 83 02 99 

Beeldmateriaal 

Den Haag Marketing 

Ester van Kuik – de Jong 

Redactie 

Ester van Kuik – de Jong 

Sonja Koene 

Partners 
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