recreatie & cultuur

Een dagje
pierewaaien
Een dagje Den Haag is niet compleet zonder een bezoek aan de kust. Bakken in de zon, vliegeren
met de kids, een wandeling met de hond en daarna een strandtent induiken. Wat voor weer het ook is,
het is eigenlijk altijd strandweer.
T E K S T — Pe t r a P r o n k
f otogra f ie — Pe ter van Aal s t
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Strand/boulevard
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Surfen op zee
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Pier Scheveningen
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‘Ook een
wandeling
op de
haven 
hoofden
is een
aanrader.’
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RECREATIE

De boulevard

De nieuwe Scheveningse boulevard heeft onmiskenbaar mediterrane allure en nodigt uit tot flaneren.
Onderweg valt er genoeg te zien, van het monument
De Vissersvrouw tot de 23 vrolijke sprookjesbeelden
van de Amerikaanse beeldhouwer Tom
Otterness op de trappen van museum Beelden aan Zee.
De huilende Reus, Gulliver en de Haringeter zijn een
must see voor kinderen. ‘s Avonds geven de verlichte
landmarks, de karakteristieke blauwe lichtmasten en de
lichtspots het geheel een betoverende sfeer. Ook een
wandeling op de havenhoofden is een aanrader. Lekker
uitwaaien en de golven zien breken op de grote basalt01
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‘Een mooie
aanwinst
is de hotel 
functie:
luxe suites
met uitzicht
over de
Noordzee.’
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Culturele
hoogstandjes
Op cultuurgebied heeft Den Haag een naam
hoog te houden. De hofstad herbergt allerlei
culturele schatten, van musea tot theaters. Op
een paar vierkante kilometer vind je hier het
grootste schilderij van Nederland (Panorama
Mesdag), de grootste Mondriaancollectie ter
wereld en de wonderlijke wereld van Escher.
Culturele hoogstandjes genoeg. We lichten er
een paar pareltjes uit.
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Museum Beelden aan Zee
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Pier & reuzenrad

CULTUUR
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Mauritshuis

Mauritshuis
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blokken. De liefhebber kan even afslaan naar de havens,
en genieten van de dobberende jachten en de gezelligheid langs de waterkant of een visje happen bij Simonis.

Pier-plezier

Niet te missen hoogtepunt (letterlijk en figuurlijk) van
de nieuwe boulevard is de vernieuwde Pier. Hier is van
alles te beleven. Het is een heuse foodboulevard met
streetfood, restaurants, terrassen en overdekte winkels.
De echte durfal kan er bungyjumpen, en voor wie liever

grond onder de voeten houdt is er het reuzenrad met
een panoramisch uitzicht over de stad. Daarnaast zijn
er het hele jaar rond culturele evenementen, markten
en concerten en kinderactiviteiten. Een mooie aanwinst
is de hotelfunctie: luxe suites met uitzicht over de
Noordzee. Ook zakelijk kun je op de nieuwe pier prima
uit de voeten. Een bijzonder representatieve plek voor
een meeting. Vergaderen was nog nooit zo leuk. Ook
geschikt voor teamuitjes of (bedrijfs)feesten. Kortom:
reden genoeg voor een dagje pierewaaien!
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Voor liefhebbers van 17e eeuwse kunst is het Mauritshuis een topper. Een intiem, compact museum pal naast
het Binnenhof met een collectie van wereldformaat. In
een verstilde entourage hangen hier ruim 250 topstukken uit de Gouden Eeuw, van alle grote Hollandse en
Vlaamse meesters. Het is het huis van het beroemdste
meisje van Den Haag: ‘Het meisje met de parel’ van
Vermeer. Ook de beroemde ‘Anatomische les’ van
Rembrandt hangt hier aan de muur, evenals ‘De Stier’
van Potter, interieurs van Jan Steen, landschappen van
Ruysdael en portretten van Rubens. Nergens anders
ter wereld hangen zoveel topstukken op zo’n kleine oppervlakte. Ook het Mauritshuis zelf is als voorbeeld van
Hollandse classicistische barok zeer de moeite waard.
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Kunstwerk
‘Swimming Pool’
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Museum Voorlinden
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Nederlands
Dans Theater
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Gemeentemuseum

Naar een museum ga je meestal voor de kunst, maar
het Gemeentemuseum is een kunstwerk op zich! Het
prachtige art deco-gebouw dat is ontworpen door
Berlage, is veel meer dan de achtergrond van een mooie
collectie. Met zijn strakke lijnen, verrassende doorkijkjes
en imposante trappen is het misschien wel het topstuk
van het museum. Het pand herbergt moderne kunst,
kunstnijverheid, mode en muziekinstrumenten. Voor
Mondriaanliefhebbers is dit the place to be: met 300
kunstwerken is dit de grootste Mondriaancollectie ter
wereld. De ontwikkeling van herkenbare Hollandse
landschappen naar de abstracte wereld van rood, blauw
en geel is hier prachtig te volgen. Daarnaast heeft het
museum ook een grote collectie De Stijl. Deze visionaire
kunstenaarsgroep waar Mondriaan deel van uitmaakte,
deed de kunstwereld op zijn grondvesten schudden. In
het Gemeentemuseum kun je duidelijk zien waarom.

Museum Voorlinden

07
( B R O N — M u s e u m Vo o r l i n d e n , beeld A nt o ine va n K a a m )

Een van de nieuwste toppers in de Haagse regio is
museum Voorlinden, een particulier museum voor moderne en hedendaagse kunst. Hoewel dit museum niet
in Den Haag ligt maar in Wassenaar, is even omrijden
in dit geval bepaald geen straf. Er zijn een heleboel
goede redenen om Voorlinden aan te doen. Allereerst
natuurlijk de kunst. Belevingskunstwerken zoals het
lichtkunstwerk Skyspace, Leandro Erlich’s Swimming
Pool of het Open Ended kunstwerk dat je al wandelend
moet ervaren. Ook bijzonder: via een glazen wand kun-
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‘Maar ook
als je niks
met moderne
kunst hebt,
is Voorlinden
nog steeds
de moeite
waard.’
( B R O N — N D T, beeld Rah i Rezvan i )

nen bezoekers meekijken met het werk van restoratoren. Maar ook als je niks met moderne kunst hebt, is
Voorlinden nog steeds de moeite waard. Zo is het pand
een architectonisch hoogstandje. Licht, ruim, strak
en modern harmonieert het wonderbaarlijk met het
omliggende landschap. Dat is sowieso magnifiek, want
de tuinen zijn aangelegd door de bekende Nederlandse
landschapsarchitect Piet Oudolf. Zijn handtekening: een
prachtig samenspel tussen kunst, natuur en architectuur.

NDT

Ook op dansgebied behoort Den Haag tot de wereld
top. Zo is de hofstad de thuisbasis van Nederlands
Dans Theater (NDT), een van de meest productieve
hedendaagse dansgezelschappen ter wereld. Sinds de
oprichting in 1959 heeft dit topgezelschap een uitbundig repertoire opgebouwd van ruim 600 balletten, elk
met een onmiskenbare signatuur. Met haar huisvesting
in Den Haag, is NDT een mooi visitekaartje voor de
stad. Daarbuiten treden de dansers op voor een internationaal publiek van bijna 200.000 bezoekers in Europa, Amerika, Azië en Australië. Rond 2020 wordt NDT
een van de bewoners van het nieuwe Cultuurcomplex
aan het Spui.
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