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ROUTE 1 > STATIONSBUURT & CENTRUM p.18
Je bent hier in het hart van regelgevend Nederland, waar 
je onze politieke leiders in het wild tegen het lijf kunt 
lopen. Niet te missen zijn het Binnenhof met het Torentje 
en de Tweede Kamer, maar ook ons cultureel verleden is 

te bewonderen, in het Mauritshuis en Haags Historisch Museum. Hip, 
heerlijk en happening zijn de cafés op de Grote Markt en de restaurants 
langs de Avenue Culinaire. 

ROUTE 2 > BUURTSCHAP 2005 &  HOFKWARTIER 
p.38
Langs deze wandeling 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. In de voormalige huizen van ons blauwe bloed 
op het Lange Voorhout vind je nu Escher in het Paleis en galerie Pulchri. 
Shopaholics halen hun hart op langs de Denneweg en het Noordeinde.

ROUTE 3 > 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 KM21, het Fotomuseum en interieurzaken in 
het Statenkwartier. En de leukste lunchtentjes en winkeltjes in Duinoord 
en het Zeeheldenkwartier.

ROUTE 4 > SCHEVENINGEN p.78
Scheveningen is niet alleen fijn in de zomer als je lekker 
wilt relaxen op het strand. Ook in de winter is het goed 
uitwaaien aan de kust om daarna heerlijk op te warmen in een van de 
leuke koffietentjes. In de duinen zit het prachtige Beelden aan Zee en 
shoppen gaat ook prima in Scheveningen. Deze route laat je ook 
genieten van verse vis en cocktails in de strandtenten. 

het beste van Den Haag   scheveningen in 4 routes
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TIME TO MOMO IN  
DEN HAAG + SCHEVENINGEN

Stap je hotel uit en loop regelrecht naar de leukste wijken van de stad. Op weg 
naar nieuwe restaurantjes, de beste koffie en dat lokaal gebrouwen biertje. Bij 
time to momo delen onze lokale auteurs uit liefde voor hún stad alleen de echte 
highlights met je. Zo sla je de drukke dertien-in-een-dozijn-winkelstraten over en 
wandel je, terwijl je onderweg een bezienswaardigheid meepikt, naar de leukste 
adressen waar de locals zelf graag komen. Geniet van elke seconde en haal alles 
uit je stedentrip.

NAAR DEN HAAG + SCHEVENINGEN

Hoogste tijd om Den Haag en Scheveningen te ontdekken! Leer de stad kennen 
zoals Haagse Harry ’m kent, zoals koningin Máxima ’m kent en zoals de jongens 
van Di-rect ’m kennen. Alle facetten dus, van Haagse Markt en Chinatown tot 
Paleistuin, de Pier 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 precies 
zien waar je moet zijn.

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.
 

ALGEMEEN

Let’s go!

STAD

WERK & BEZIGHEDEN

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 een van de vele 
musea, shopt in het 
hippe Zeeheldenkwartier 
en sluit de dag vaak af 
met een drankje op het 
strand.

LOCAL

Den Haag

online redacteur & 
informatrice

Lorraine 
Wernsing

Best tips ever!
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PRAKTISCH

Met de vier routes in deze gids kun je te voet en in je eigen tempo de leukste 
wijken van de stad ontdekken. De routes leiden je langs musea en beziens-
waardigheden, maar laten je vooral ook zien waar je lekker kunt eten en drinken, 
shoppen, genieten en leuke dingen kunt doen. Op de overzichtskaart voor in de 
gids kun je zien door welke delen van de stad de routes lopen.

Elke route is duidelijk weergegeven op een gedetailleerde plattegrond aan het 
begin van het betreffende hoofdstuk. Ook alle adressen zijn op deze kaart terug 
te vinden. Aan de kleur van de bolletjes kun je zien om wat voor soort adres het 
gaat (zie de legenda onder aan deze pagina). Verderop in het hoofdstuk wordt 
elk adres steeds uitgebreid beschreven.

Zonder de genoemde adressen uitgebreid te bezoeken, duurt één route maxi-
maal drie uur. De afstand in kilometers vind je boven de routebeschrijving.

PRIJSINDICATIE

Om je een idee te geven van de prijzen in restaurants, vind je bij hun adresge-
gevens steeds een prijsindicatie. Tenzij anders vermeld, is het bedrag de gemiddel-
de prijs van een hoofdgerecht. De entreeprijzen van bezienswaardigheden zijn 
de reguliere tarieven, eventuele gereduceerde tarieven noemen we niet.

OPENINGSTIJDEN WINKELS

De meeste grote winkels in het centrum zijn de hele week geopend, ook op 
zondagmiddag. Op donderdag is het koopavond in Den Haag. Kleinere winkels 
zijn over het algemeen op zondag en maandag gesloten.

legenda
 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN  >> SHOPPEN

 >> ETEN & DRINKEN  >> LEUK OM TE DOEN

ALGEMEEN
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Scheveningen, worden elke dag tientallen concerten gegeven. Van intieme 
recitals tot symfonieorkesten en strandopera’s. 

Prinsjesdag (www.prinsjesdag.nl)
Op de derde dinsdag van september rijdt de koning in zijn koets naar het Binnen-
hof. Hij leest in de Ridderzaal de troonrede voor met daarin de plannen van de 
regering voor het komende jaar. De Haagse scholen hebben die dag ‘zwaaiverlof’ 
– vrij dus.

Holland Dance Festival (www.holland-dance.com)
Den Haag heeft een internationale dansbiënnale. Om het jaar zijn er in januari en 
februari gedurende drie weken in verschillende theaters en op diverse locaties 
meer dan vijftig internationale dansvoorstellingen te zien. 

Crossing Border (www.crossingborder.nl)
Tijdens dit Haagse festival in november staan literatuur, muziek, beeldende 
kunst en film centraal. De nadruk ligt op het tonen van nieuwe ontwikkelingen 
en de onderlinge relaties van de disciplines. De optredens vinden onder andere 
plaats in de Koninklijke Schouwburg en het Nationaal Toneelgebouw.

HEB JE NOG TIPS?

We hebben deze gids zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het aanbod van 
winkels en restaurants wisselt in Den Haag echter regelmatig. We houden de 
routes en adresgegevens zo veel mogelijk up-to-date en als je onze time to 
momo app, die bij deze gids hoort, downloadt, dan heb je altijd de meest recente 
informatie bij je. Ook deze gedrukte gids proberen we zo vaak mogelijk te 
herzien. Maar mocht je desondanks een adres niet meer kunnen vinden of heb 
je andere opmerkingen of tips voor deze gids, laat het ons dan weten. Mailen 
kan naar info@momedia.nl, maar je kunt ook een reactie achterlaten op 
www.timetomomo.com of op onze Facebookpagina.

ALGEMEEN
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VERVOER

Het centrum van Den Haag is gemakkelijk met de trein bereikbaar. Zowel het 
Centraal Station als station Hollands Spoor liggen dicht bij het centrum. Vanuit 
vrijwel alle grote steden gaan er rechtstreekse intercity’s naar Den Haag Centraal 
of Den Haag Hollands Spoor.

Eenmaal in Den Haag kun je gebruikmaken van de tram of bus. Veel lijnen lopen 
langs de grote treinstations en het centrum. Lijn 1 en 9 gaan vanaf de stations 
richting Scheveningen. Raadpleeg de actuele dienstregeling op www.htm.net. 
Zowel in de bus als tram is de OV-chipkaart geldig. Een anonieme OV-chipkaart 
kost 7,50 euro. Deze koop je bij de HTM-kantoren, de stations of bij de VVV. Bij 
de HTM en de VVV kun je ook een 1- of 3-dagenkaart kopen. Hiermee kun je 
onbeperkt reizen met alle bussen en trams van de HTM. In de tram of bus kun 
je ook de dagkaart of een 2-uurskaartje kopen. Vraag bij het HTM-loket op de 
stations om meer informatie of download de HTM-app. Hiermee kun je ook 
kaartjes kopen. 

Alhoewel het OV sneller en duurzamer is, kun je Den Haag natuurlijk ook met 
de auto bereiken. Je rijdt de stad binnen via de (snel)wegen A4, A12 of A44. 
Via het parkeerverwijssysteem (blauwe borden met pijlen) langs de routes zie 
je waar de dichtstbijzijnde parkeerplaatsen zijn. Er liggen zo’n twintig parkeer-
garages en -terreinen aan de Haagse parkeerroutes. Kijk voor een overzicht van 
de parkeermogelijkheden ook op www.denhaag.nl. Parkeren in een parkeergarage 
is vaak voordeliger dan de auto ergens op straat zetten. Nog voordeliger zijn de 
park and rides vanwaar je met het openbaar vervoer naar het centrum reist. In 
de binnenstad betaal je van maandag tot en met zaterdag vanaf 9.00 tot 0.00 
uur en op zondag van 13.00 tot 0.00 uur. In een aantal straten betaal je zaterdag- 
en zondagochtend tot 2.00 uur. Bij de parkeerautomaten kun je met je bankpas 
of creditcard betalen. Ook handig zijn parkeerapps als Parkline, Parkmobile en 
Yellowbrick.

ALGEMEEN


