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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 zijn wij op zoek naar bijzondere locaties en 

activiteiten en delen die in dit e-book met jou. Dit maal 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, vertaalt naar leuke stadswandelingen door de hele stad.  

Zoals een Culinaire Route, Chill Route, de Shopping Route en de terras-, park- en 

pleinroute. 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/


 

Struinen door klassiek Den Haag 

Met tussendoor een pitstop in een leuke kroeg of terras 

Deze stadswandeling bevindt zich in het 

toeristische gedeelte van Den Haag terecht. 

Je begint bij Hotel Des Indes, waar van half 

mei tot half september iedere donderdag 

voor de deur de wekelijkse antiek- en 

curiosa- en boeken markt plaatsvindt.  

Aan de rechterkant van het Lange 

Voorhout vind je vervolgens Bodega De 

Posthoorn, waar onze premier regelmatig 

te vinden is. Op de eerste hoek vind je het 

trendy restaurant Wox. 

Rond de Hofvijver 

Aan het einde van het Lange Voorhout 

vind je aan de linkerkant de Koninklijke 

Schouwburg, een van de oudste en 

iconische theaters van het land.  

Loop je rechtsom langs de Hofvijver, via 

de Vijverberg naar het bekende Haagse 

Plein, kom je vanzelf langs wederom een 

stukje cultuur, het Mauritshuis. Het 

majestueus zeventiende-eeuws huis 

toont een collectie wereldberoemde schilderijen van Hollandse en Vlaamse meesters uit 

de Gouden Eeuw. 

Het Plein 

Op het Plein zelf aangekomen 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. Links van het Plein op de 

Korte Poten kun je smullen van de cakejes 

van Cupcake Chic. 

 

 



 

Boerenmarkt 

Wanneer je over het Binnenhof weer richting de 

Hofvijver loopt kom je op de Hofplaats aan.  

Hier kun je iedere woensdag de kleine, gezellige 

Boerenmarkt waar je tal van biologische producten 

worden verkocht. 

 

 

  



 

Snacken en shoppen in de Koninklijke wijk  

Koffie, cake en shoppen en daarna lekker uit eten 

Begin je dagje Den Haag eens achter de Grote 

Kerk. Hier begint de Prinsenstraat. De straat waar 

je twee van de beste Japanse c.q. 

sushirestaurants van de buurt vind. Oni en Noh.  

Maar ook voor speciale koffies vind je een 

specialist waar je voor de meest uiteenlopende en 

internationale koffies terecht kunt: Boon 

Koffiebrander. Een bijzondere gelegenheid? Bij 

Cake du Fortin vind je de mooiste taarten en 

cakes. 

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. 

Oude Molstraat 

Hier vind je de bijzondere plekjes van de 

inboorlingen, de klassieke Hagenaar.  

Met Bittersweetz, ’t Hof van Eten, finalist 

van het lekkerste broodje en aan het einde 

aan de rechterkant de Papestraat waar de 

meeste Hagenaars hun staptijd hebben 

doorgebracht in café De  Paap. 

  



 

Maar ook kledingmerken zoals Scotch & 

Soda vind je hier, om vervolgens in het 

luxere winkelgebied van de Hoogstraat 

terecht te komen.  

In de Hoogstraat vind je zaken als Oger en 

Steltman Watches en kun je bijkomen met 

een bakje koffie bij Dishu espressobar of 

Coffeecompany. 

De Koninklijke winkelstraat 

Aan het eind van de Hoogstraat kom je bij het 

werkpaleis van onze Koning en dus aan het begin van Het Noordeinde. 

Op het Noordeinde kom je zoals bij de meeste mensen bekend is, veel kunst tegen. 

Galerie Paulette Bos, Project 2.0, 

De Galerie Den Haag, Chris Art, 

maar ook fashionwinkels als 

Omar Munie en Comme Il Faut 

Buenos Aires en boeken- en 

geschenkenwinkels als Van 

Hoogstraten en Philippona. 

Aan het einde van de straat vind 

je precies op de hoek de meest 

bijzondere servieswinkel van Den 

Haag, Aan tafel met… en loop je 

zo het Hilton Hotel Den Haag in. 

Maar waar het Noordeinde onterecht minder bekend om is, zijn de heerlijke restaurants 

waarin veel culinaire culturen vertegenwoordigd zijn. 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. Ook voor de lunch of een 

tussendoortje kun je op het Noordeinde terecht bij bijvoorbeeld Het Heden en 8tea5. 

  



 

De leukste chillroute van Den Haag 

Van terras naar terras op de leukste pleinen en plekjes 

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. Dan moet je zeker even 

door deze Stadswandeling lopen. 

Wij hebben namelijk 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 erg 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 politieke BN’ers. 

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 

voor door te kunnen met shoppen.  

Het winkelgebied Haagse Bluf is hier de ideale plek 

voor.  

Midden in 

het 

centrum, 

met een 

heerlijk pleintje omringt door fantastische 

kledingmerken én het terras van Kaldi met de 

heerlijkste koffiespecialiteiten. Wil je ook lekker 

lunchen? Dan loop je vanaf het plein gewoon via 

de trap naar het terras van Grandcafe Haagsche 

Bluf.  



 

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. Als het je minder 

gaat om de toeristische trekpleister, 

maar meer om sfeer en goed eten 

en drinken, 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 

  



 

De Culinaire Route 

Tussen het shoppen door moet goed gegeten worden 

Van lekker eten houden we allemaal. In deze culinaire route helpen wij je om tussen het 

shoppen door steeds weer terecht te komen bij de lekkerste koffie, lunch, tussendoor en 

diner locaties van Den Haag. 

Koffie met gebak 

Om jouw dagje shoppen te vieren begin je de dag natuurlijk 

met koffie en gebak. En waar kan je dat nou beter doen dan 

bij BitterSweetz in de Oude Molstraat. Deze lunch en 

taartenzaak serveert niet alleen de standaard kopjes koffie, 

maar maakt ook speciale anti allergenen, glutervrije en 

suikervrije koffies, taarten, pannenkoeken en broodjes. Dus 

om de dag nog een beetje gezond te beginnen, ben je hier 

aan het juiste adres. 

Lunch 

Na een ochtend fanatiek van start te zijn geweest met de eerste shopsessie, heb je 

natuurlijk honger gekregen. Omdat de dag nog lang is wil je lekker te tijd nemen en je 

maag voldoende vullen om er in de middag weer tegenaan te kunnen. Een goede plek 

om neer te ploffen is dan lunchroom Het Heden op het Noordeinde. Een laagdrempelige, 

sfeervolle zaak, met de mooiste stadstuin van Den Haag. De broodjes zijn hier heerlijk, 

maar als je echt even los wilt gaan is ook de high tea zeker een aanrader. 

Borreltijd 

Je hebt ondertussen de meeste aankopen al 

gescoord, dus tijd om te borrelen. Een van de vele 

terrassen op het Plein is hiervoor absoluut geschikt.  

Lekker chillen met een wijntje en een borrelhapje en 

om je heen bruist het van de mensen. 

 

Dineren in Spaanse sfeer 

De dag begin op zijn einde te komen en je 

voeten doen pijn. Je wilt nog lekker eten om de 

dag goed af te sluiten, maar wel in de buurt en 

toegankelijk. Ga dan lekker tapas eten bij Triana 

in de Maziestraat. Hier eet je echte Spaanse 

tapas die worden geserveerd door de Spaanse 

eigenaar. Volop keuze op de kaart en ingericht in 

een authentieke Spaanse sfeer.  



 

De pareltjes van Den Haag 

De mooiste producten met aandacht gemaakt 

Klassieke ondernemers 

Ben je op zoek naar unieke spulletjes? Niet die 13 uit dozijn spullen, maar producten die 

met zorg en aandacht zijn gemaakt? Je zijn 

er nog volop!  

Zo vind je op het Noordeinde Damen 

Papier Royaal voor het beste papier en 

boekbindmateriaal, 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. 

Nieuwe ambachten 

De volgende ambachten zijn natuurlijk niet nieuw, maar wel uniek en op een nieuwe 

manier aangeboden door enthousiaste meestal jonge ondernemers.  

Dit zijn bijvoorbeeld Omar Munie met 

zijn handgemaakte tassen en 

accessoires op het Noordeinde.  

Lola bikes & coffee in dezelfde straat 

waar je jouw eigen fiets kan 

samenstellen terwijl je geniet van een 

heerlijk kopje koffie, Marqt op de 

Hofweg met haar eerlijke en 

verantwoorde producten en aan het 

Spui De Vegetarische Slager. 

 

  



 

De beste Shopping Route van Den Haag 

Kom langs boetiekjes, vintagewinkels en de grote modemerken 

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

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. Van de 

Boston Trader, Filippa K, Hugo Boss, 

Michael Kors en Tommy Hilfiger tot aan 

Omar Munie, Viamio, Marina Rinaldi en 

Pauw. 

Haagsche Bluf 

In het Winkelgebied Haagsche Bluf vind je 

winkels als Salvatore Vacerra, Mango, Bendorff, G-Star, Sissy-Boy en Bodycult. 

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, de 

Nespresso Boutique, 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 

En als je meer functioneel wilt shoppen 

omdat je nou eenmaal weinig tijd hebt, kan 

je natuurlijk altijd naar de Beijenkorf aan de 

Grote Marktstraat. Hier heb je alle mooie 

merken voor kleding, wonen en beauty 

onder een dak. 

  



 

Chillen in Den Haag 

De mooiste parken om helemaal zen te worden na een shopsessie 

Wil je tijdens jouw stadsbezoek aan Den Haag ook 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 wandelen, zitten en genieten.  

Paleistuin 

Vanuit jouw shoppingroute kom je al heel 

snel vanaf de Prinsenstraat terecht in de 

Paleistuin.  

Vlei neer in het gras voor een korte pitstop 

en even bij te komen van al het shopgeweld. 

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 deze niet. Het Zuiderpark in 

Den Haag. De plek voor het jaarlijkse 

Parkpop. Maar 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.  



 

Tips van een echte Hagenaar 

Dagje Den Haag door de ogen van…… Susanne van Doorn 

Susanne van Doorn is eigenaresse van BitterSweetz. Een knusse taarten- en lunchroom 

in Den Haag, waar gewerkt voor met hoofdzakelijk natuurlijke en gluten- en allergieën 

vrije producten. Als Haagse uitbater kent Susanne de Haagse binnenstad op haar 

duimpje, maar bekijkt deze net even anders dan de gemiddelde toerist dat doet. 

Zo ziet een dagje Den Haag van Susanne er bij voorkeur uit: 

Wie een dagje Den Haag op de agenda heeft staan heeft een grote keuze aan leuke 

plekjes, mooie straatjes en ludieke winkeltjes. 

Al lopende vanuit het Centraal Station zie je veel nieuwe gebouwen om je heen en dat 

nodigt uit tot meer omhoog kijken. 

Vanuit Centraal Station heb je een leuke wandelroute naar het Plein, het Binnenhof om 

dan een rondje om de Hofvijver te maken, waar de bomen een prachtige laan vormen. Je 

waant je daardoor even in het buitenland. 

Vanuit de Hofvijver kom je bij het Lange Voorhout en de Denneweg. Een fijn straatje om 

lekker te wandelen met leuke winkeltjes. 

Vanuit het Lange Voorhout kom je in de leukste wijk van Den Haag; het Hofkwartier. Hier 

zijn veel leuke koffietentjes, ludieke winkeltjes; delicatessen, vintage, skateshops, en nog 

veel meer. 

Een van mijn favoriete plekjes is Lapsang in de Oude Molstraat. Hier kan je een theetje 

doen of een uitgebreide high tea nuttigen.  

Om te genieten van een paar fijne kleine hapjes en lekkere wijn met supersfeer is daar 

De Oude Mol, ook gelegen in de Oude Molstraat. 

Net om de hoek zit kleding en snuisterij winkel Wwen, om hebberig van te worden. 

Om lekker en gezellig uit eten te gaan is er in de Prinsestraat By J&M. Het voelt alsof je 

in een huiskamer terecht komt en het eten wordt daar vers bereid. Je kunt er met diverse 

allergieën(zoals ik ze heb) prima terecht en ze toveren iets 

heerlijks op tafel. 

Een stukje verder om de hoek ligt een leuk authentiek 

Mexicaans restaurant waar ze simpele maar erg smakelijke 

Mexicaanse gerechten bereiden. Vriendelijk personeel en 

gezellige sfeer. 

Als het mooi weer is zijn er terrassen genoeg in den Haag, 

maar de tuin bij Café Schlemmer is heerlijk vertoeven voor 

een lekker wijntje. 

Susanne  

 



 

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 op 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, Voorhout en Chinatown. 

En wat Den Haag natuurlijk ook bijzonder maakt zijn de 

Haagse stranden. In de zomer liggen busladingenvol 

toeristen te bakken op Scheveningen strand en vind je de 

lokale Hagenaar op Kijkduinstrand en Duindorp. 

Cultuur 

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

musea en op de Haagse festivals. En als het om eten en winkelen 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 Hollandsspoor. Van daaruit vertrekken allerlei trams die je in de meeste gevallen 

binnen 10 minuten naar de plaats van bestemming brengen. 

  



 

Colofon 

Stadwandelingen 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden. 

Deze gids is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden is OpstapmetLisa 

niet aansprakelijk. Niet uit deze uitgave mag, op welke manier dan ook, worden verveelvoudigd zonder 

schriftelijke toestemming van OpstapmetLisa. 

http://www.opstapmetlisa.nl/
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