het beste van DEN HAAG in 3 routes
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ROUTE
> STATIONSBUURT & CENTRUM p. 18
Je bent hier in het kloppend hart van regelgevend
Nederland, waar je onze politieke leiders in het wild tegen
het lijf kunt lopen. Hip, heerlijk en happening zijn de cafés
op de Grote Markt en de restaurants langs de Avenue
Culinaire. Of kies voor lekker exotisch in Chinatown.
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ROUTE
> BUURTSCHAP 2005 & HOFKWARTIER p. 38
Op deze route proef je meer dan waar ook het koninklijk verleden
en heden van Nederland, met het Paleis Noordeinde,
de koninklijke stallen en de Paleistuin op de route.
Shopaholics halen hun hart op langs de Denneweg en
het Noordeinde.
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ROUTE
> ZEEHELDENKWARTIER, DUINOORD &
STATENKWARTIER p. 58
Inspiratie nodig voor je interieur of kledingkast, op de hoogte blijven van
hedendaagse kunst en fotografie, of zin in een goede,
gezonde lunch? Langs deze route vind je het GEM,
Fotomuseum en interieurzaken in het Statenkwartier. En
de leukste lunchtentjes en conceptstores.

www.timetomomo.com
MEER ROUTES IN DEN HAAG?
GA NAAR ONZE WEBSITE
OF DOWNLOAD DE TIME TO MOMO APP
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Best tips eve

TIME TO MOMO IN DEN HAAG

r!

ALGEMEEN

Stap de trein uit en duik direct de nieuwste, hipste koffietent van de wijk in.
Weet waar je het lekkerste visje van de stad eet of een lokaal gebrouwen biertje
tapt. In time to momo delen lokale auteurs uit liefde voor hun stad alleen de
échte highlights met je. Zo sla je de drukke shopboulevards over en wandel je,
terwijl je onderweg een must see meepikt, op je gemak naar de leukste
conceptstores. Geniet van elke seconde en maak van je citytrip een feel good
experience. 100% GOOD TIME!
NAAR DEN HAAG!
Hoogste tijd om Den Haag te ontdekken! Leer de stad kennen zoals Haagse
Harry ’m kent, zoals Maxima ’m kent en zoals de jongens van Direct ’m kennen.
Alle facetten dus, van Haagse Markt en Chinatown tot Paleistuin en jeneverproeverij. En of het nu om shoppen gaat, cultuur en kunst, muziek of eten, alles
komt aan bod en je vindt in iedere wijk verrassende hotspots, historische
gebouwen of hoogstandjes in design. Wij laten je zien waar je moet zijn.

Let’s go!

OVER TIME TO MOMO
time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken en
de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden je
met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries,
winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf
graag komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.
Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een
onafhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids,
maar ook voor de informatie in onze time to momo app en alle nieuwste
tips, themaroutes, wijkinformatie, blogs en selectie van de leukste hotels op
www.timetomomo.com.

STAD

Den Haag
WERK & BEZIGHEDEN

Freelance auteur/
redacteur en uitgever
LOCAL

Alexandra
Gossink
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Na wat omzwervingen
is Alexandra zo’n 20
jaar geleden blijven
hangen in Den Haag. De

combinatie van grote
stad met oneindig strand
was onweerstaanbaar.
De subtiele charme van
de stad zit voor haar in
de ruime opzet, het vele
groen, de internationale
vibe en de grappige mix
van volks en kakkineus.
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ROUTE 1 > STATIONSBUURT & CENTRUM

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
6

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, telefoon 0703646940, open di-vr
10.00-17.00, za-zo 12.00-17.00, entree € 7,50, tram 1 kneuterdijk

Het monumentale Mauritshuis aan de Hofvijver was ooit het stadspaleis
van Johan Maurits van Nassau. Het biedt inmiddels al bijna tweehonderd jaar
7

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. Daarnaast zijn er wisselende
tentoonstellingen.
korte vijverberg 8 / plein 29, www.mauritshuis.nl, telefoon 0703023456, open 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

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 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!
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bezoekerscentrum: hofweg 1, www.tweedekamer.nl/contact/bezoek_de_tweede_
kamer/index.jsp, telefoon 0707570200, entree film & bezoek ridderzaal & 1e of 2e
kamer € 8,50, audiotour € 5, tram 1, 16, bus 22, 24 centrum

Ooit was de Gevangenpoort een toegangspoort van het Binnenhof. Van
1420 tot begin 19e eeuw deed de poort dienst als gevangenis. Het museum,
waar de cellen en straf- en martelwerktuigen te zien zijn, biedt een boeiende
inkijk in straffen en gevangenisleven in ons verre verleden. Achter de poort, op
11
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City of
parliament!
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ROUTE 1 > STATIONSBUURT & CENTRUM

de Plaats, was het Groene Zoodje, het grasveld met het schavot. Sinds 1916
staat daar een standbeeld van Johan de Witt, wijzend naar de grond, de plek
waar hij met zijn broer in 1672 is vermoord.
buitenhof 33, www.gevangenpoort.nl, telefoon 0703460861, open di-vr 10.00-17.00,
za-zo 12.00-17.00, rondleiding elk uur vanaf 10.45, entree € 7,50, tram 1 kneuterdijk

’t Hooftshofje, uit 1756, is een van de mooiste Haagse hofjes. Het is in
opdracht van de vermogende juffrouw Angenus Hooft gebouwd voor bejaarde
22

‘vrijsters en weduwen’. Tot op heden mogen hier enkel vrouwen wonen, al zijn
ze niet meer allen bejaard. Het hofje is helaas niet vrij toegankelijk, maar wel
onder leiding van gidsen van ‘t Gilde.
assendelftstraat 89, www.hooftshofje.nl, telefoon 0703801635, tram 2, 3, 4, 6, bus 25
grote markt

Het Haagse Stadhuis is een groot wit blok, een ontwerp van de Amerikaanse
architect Richard Meier. Het wordt dan ook wel het ‘IJspaleis’ genoemd. Je kunt
38

het mooi vinden of niet, maar indrukwekkend is het zeker. Vooral het overdekte
binnenplein is bijzonder door de enorme hoogte en de lichtinval.
38

spui 70, www.denhaag.nl, telefoon 0703532000, open ma-wo & vr 7.30-16.30, do
7.30-20.00, tram 2, 3, 4, 6 spui

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 wienermelange met een stuk tulband.
2

korte poten 24, www.wienerkonditorei.nl, telefoon 0703600549, open ma 9.00-17.00,
di-vr 8.00-18.00, za 9.00-18.00, zo 10.00-18.00, prijs apfelstrudel € 3,95, tram 9, 15, 16
kalvermarkt

Verantwoord en gezond eten kan ook gewoon heel lekker zijn; dat bewijzen ze
bij Fine Fresh Food. Van huisgemaakte hummus, sushiburger en een almoncino
4
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ROUTE 1 > STATIONSBUURT & CENTRUM
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Het strak ingerichte Little V is een van de weinige Vietnamese restaurants in
het centrum van de stad en is geliefd bij locals. Er wordt gebruikgemaakt van
34

veel verse kruiden en groenten, leuk is om allemaal kleine gerechten te bestellen
die tegelijkertijd op tafel komen. Buiten eet je op een terras aan robuuste houten
tafels.
rabbijn maarsenplein 21, www.littlev.nl, telefoon 0703921230, open di-do 12.00-23.00,
vr-za 12.00-22.30, zo 12.00-21.30, prijs tweegangenverrassingsmenu € 23,95, tram 1,
9, 15 bierkade, tram 2, 3, 4, 6 spui

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
1

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, telefoon 0703636617, open ma-vr 7.30-18.00,
za 7.30-17.00, zo 9.00-15.00, tram 9, 17 centraal station

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.
3

korte houtstraat 9, www.theoutside.nl, telefoon 0703020800, open di-wo & vr
11.00-18.00, do 11.00-20.00, za 11.00-17.30, tram 9, 15, 16 kalvermarkt

De overdekte, sierlijke winkelgalerij De Passage uit 1885 heeft sinds kort een
moderne tegenhanger, De Nieuwe Passage. In de eerste vind je winkels (zoals
kookwinkel DOK op nummer 19) met daarboven appartementen. Wanneer je de
Spuistraat oversteekt, loop je zo De Nieuwe Passage in, een ontwerp van New
Yorker Bernard Tschumi, met drie verdiepingen met winkels en een hotel.
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passage, www.depassage.nl, open ma 12.00-18.00, di-wo & vr-za 10.00-18.00,
do 10.00-21.00, zo 12.00-17.00, tram 16 gravenstraat
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Tussen alle bekende winkelketens is Fabriq een verademing: leuke merken
met mooie pasvorm, zoals de jeans van Denham, de stijlvolle basics van
Modstrom, tassen van By Loulou en kennis van zaken bij de verkoopsters.
14

venestraat 43, www.fabriq.nl, telefoon 0703639580, open ma 12.00-18.00, di-wo &
vr 10.00-18.00, do 10.00-21.00, za 10.00-17.30, zo 12.00-17.00, tram 16 gravenstraat

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.
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schoolstraat 21, www.stanley-livingstone.eu, telefoon 0703657306, open
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

Funky House is een heerlijke winkel voor m/v, waar je van sneakers, jeans
en jurk, tot pet en backpack kunt vinden, maar ook chocolade, zeep, keramiek
18
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De Vegetarische Slager, de eerste originele winkel van de inmiddels
bekende vleesvervangerproducent, is niet meer weg te denken uit het centrum.
Niet alleen om een alternatief voor je vlees te kopen, maar je hebt hier ook
smakelijke verse hapjes, snacks, meeneemmaaltijden en andere producten, zoals
sauzen.
37

spui 167 a, www.devegetarischeslager.nl, telefoon 0703456764, open di-wo & vr
1.00-18.00, do 11.00-21.00, za 11.00-17.00, tram 1, 16, bus 22, 24 centrum

LEUK OM TE DOEN
Elke woensdag is er vlak bij het Binnenhof een Biologische boerenmarkt.
Kraakverse groenten, de lekkerste kazen en de mooiste paddenstoelen liggen
hier prachtig uitgestald. Als het weer meezit, is er ook een standje waar ze
crêpes met heerlijke vullingen bereiden.
9

hofplaats (naast het binnenhof), www.boerenmarkt-denhaag.nl, open wo 11.00-18.00,
tram 1, 16, bus 22, 24 centrum

Bij Het Nutshuis staan cultuur, kunst en maatschappij centraal en wordt een
podium geboden. Je kunt er films en optredens zien, seminars volgen, of
exposities bezoeken. Maar er is ook gewoon een heel leuk café met fantastische
tuin.
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riviervismarkt 5, www.nutshuis.nl, telefoon 0703459090, open voor exposities en café
ma-za 11.00-16.00, entree gratis, tram 16 gravenstraat

Met een verwenarrangement word je in Hammam van top tot teen onder
handen genomen; naast onbeperkt gebruik van het waterbekken en stoombad
krijg je een scrub- en modderbehandeling of een nek- en rugmassage en
gezichtsmasker. Badtijden voor vrouwen en mannen zijn van elkaar gescheiden
en alles wat je voor een badbehandeling nodig hebt kun je huren en kopen bij de
ingang.
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rubensstraat 39, www.hammamkastor.nl, telefoon 0703841414, open vrouwen di &
do 16.00-23.00, wo & vr-zo 12.00-18.00, mannen ma 16.00-23.00, wo, vr & za
19.00-23.00, entree € 13, basisarrangement € 35, tram 6 vaillantlaan
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The best shops!

ALGEMEEN

TIJD OVER?
Als je de routes uit deze gids volgt, kom je vanzelf langs de belangrijkste
highlights van de stad. Toch zijn er ook buiten de routes nog wel een aantal
plekken en bezienswaardigheden die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken. Ze staan hieronder kort toegelicht. Let wel: sommige zijn moeilijk te voet
te bereiken vanuit het centrum, maar met het openbaar vervoer kun je er goed
komen
Maar liefst 520 kramen heeft De Haagse Markt in de volkswijk Transvaal.
Omdat de markt in een buurt met veel verschillende nationaliteiten ligt, vind je
A

hier een groot scala aan producten. Van Hollandse kaas en brood tot Turkse
dolma’s en olijven en Surinaame stokvis en kousenband. De uitgebreide
visafdeling is een must voor de liefhebber. De markt bestaat al meer dan 75 jaar.
herman costerstraat, www.dehaagsemarkt.nl, open ma, wo, vr & za 9.00-17.00, prijs ,
tram hobbemaplein, hoefkade

Boot Varen Den Haag is echt de leukste manier om Den Haag te leren
kennen, namelijk vanaf het water. Er zijn verschillende mogelijkheden om er
nog een feestje omheen te bouwen; zo heb je de wijnproeverij tijdens je
rondvaart, maar je kunt ook aanleggen om te picknicken in de Paleistuin. Ook kun
je je eigen sloep met schipper afhuren.
B

www.bootvarendenhaag.nl, telefoon 064444968, prijs tot 6 personen vanaf € 110, tot
12 personen vanaf € 190, tot 30 personen € 250

De Schilderswijk is de meest kleurrijke buurt van Den Haag en De
Schilderswijk Bewoners Tour neemt je mee erdoorheen. Tijdens deze tour
vertellen de bewoners zelf hun verhaal. Je loopt van oud hofje, via een Marokkaans
theehuis en een kickboksschool naar de Haagse Markt en alles daartussenin.
C

www.schilderswijkbewonerstours.nl, tours zijn het hele jaar te boeken en worden op
maat en in overleg gemaakt, prijs is afhankelijk van de grootte van de groep

Om Den Haag in vogelvlucht te bezoeken, ga je naar Madurodam, de
kleinste stad van Nederland. Zelfs de Gouden Koets staat op het Binnenhof.
Naast Haagse bouwwerken herken je in deze miniatuurstad (schaal van 1:25),
D
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Qua stappen is Den Haag vooral in de zomer aantrekkelijk, met alle strandfeesten
aan het Noorderstrand. Maar ook hartje winter kun je het laat maken, vooral in de
kroegen op het Plein en aan de Grote Markt. En de stad is natuurlijk bekend om
het grote aantal bands die eruit voortkomen. Livemuziek zie je bijvoorbeeld in ’t
Paard, Musicon, Café de BieB en de Paap.
De leukste actuele uitgaansadressen hebben we op onze website gezet. Van
fijne cocktailbarretjes en goede wijnbars tot bruine kroegen en hippe clubs.
Check www.timetomomo.com en trek je eigen plan voor je avond uit in Den
Haag.

HOTELS
Een fijn bed, een lekker ontbijt en een mooi interieur: het zijn allemaal ingrediënten
voor een goed hotel. Maar de locatie vinden wij minstens zo belangrijk. Een hotel
is namelijk pas echt leuk als je vanuit de lobby zo een bruisende wijk in stapt.
Wil je graag midden in de shop- en uitgaansactie zitten, kies dan voor een hotel
in het Centrum, Stationsbuurt of Hofkwartier. In het Statenkwartier en Duinoord
vind je de wat rustiger gelegen hotels. Omdat dit toch vooral woonwijken zijn, is
het er ’s avonds redelijk stil. De meest funky en originele hotels en bed &
breakfasts vind je in het hippe Zeeheldenkwartier. In Scheveningen zit je
natuurlijk heerlijk dicht aan zee, maar veel hotels zijn ofwel ketens of best prijzig
voor wat je krijgt. Gelukkig groeit ook hier het aantal kleinere hotels en bed &
breakfasts.

www.timetomomo.com
WE HEBBEN ONZE FAVORIETE HOTELS IN DE
LEUKSTE WIJKEN VAN DE STAD BIJ ELKAAR
GEZET. KIJK ONLINE & BOEK DIRECT.
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Krijg een gratis route naar
keuze bij het aanmaken van
een account op:
www.timetomomo.com
STEDENGIDSEN

WWW.TIMETOMOMO.COM

+

De leukste hotels
Losse routes
Verrassende acties
Blogs van locals
Webshop

APP

+

=

time to momo zorgt ervoor dat je direct bij aankomst de
mooiste, hipste en lekkerste plekken van een stad weet te
vinden. Zelfs als je niks hebt voorbereid! Geniet van iedere
seconde en maak van je citytrip een feel good experience!

1. Maak een account aan op
timetomomo.com
2. Download gratis een wandel- of
fietsroute uit onze webshop
3. Enjoy!

www.timetomomo.com

