


WELKOM!
Welkom op Het Noordeinde! De ondernemers 

van de Hoogstraat, Heulstraat, de Plaats en van 

Het Noordeinde vinden het leuk je weer te zien! 

Wij doen er alles aan om volgens de richtlijnen 

van het RIVM te werken en je veilig te kun-

nen verwelkomen. Wij verzoeken je om thuis 

te blijven bij verkoudheidsklachten en om 1,5 

meter afstand te houden. Volg de instructies van 

personeel op en was je handen regelmatig. Bij 

alle winkels en horecagelegenheden staat bij de 

entree desinfectiemiddel voor de handen.

ROYAL SHOPPING
In het historisch hart van Den Haag vormen 

de Hoogstraat, Heulstraat, de Plaats en Het 

Noordeinde een uniek en koninklijk winkelge-

bied: Het Noordeinde. Rondom het werkpaleis 

van onze koning is dit winkelgebied al van ouds-

her een straat waar ambachtslieden en hofleve-

ranciers gevestigd zijn. 

Dit winkelgebied kenmerkt zich door de talloze 

kunstgaleries, de vele flagship stores van inter-

nationale labels en unieke boetieks. De fijne mix 

van o.a. kunst, interieur/design, horeca, high-end 

fashion en juweliers maken dit gebied geliefd bij 

locals, toeristen en dagjesmensen. 

Met een groot en divers aanbod in fashion, kun 

je hier fantastisch shoppen van maatpak tot 

jeans. Ook is het culinair genieten bij een van de 

restaurants op het Noordeinde en is het heerlijk 

vertoeven en genieten van een najaarszonnetje 

op de terrassen op de Plaats of in een van de tui-

nen (de verborgen pareltjes van Het Noordeinde!) 

van de restaurants.

SOCIAL MEDIA EN WEBSITE
Volg je ons al op instagram en facebook?  

Blijf op de hoogte van wat er in jouw favoriete 

winkelgebied gebeurd en volg ons. Zo blijf je op 

de hoogte van evenementen, nieuws en ontdek 

je de verhalen achter de ondernemers. 

 

Ook onze website www.hetnoordeinde.nl is 

geheel vernieuwd en je kunt nu makkelijk door-

klikken naar de webshop of website van jouw 

favoriete winkel, galerie of restaurant. Handig 

om een tafel te reserveren, online te shoppen, 

openingstijden te checken, alvorens je bezoek 

het assortiment te bekijken, etc.

BEREIKBAARHEID
Het Royal Shopping district is goed bereikbaar 

met de auto en parkeren kan o.a. in de parkeer-

garage bij het Hilton, Mauritskade/Zeestraat. 

Kom je op de fiets? 

Parkeer je fiets dan in de GRATIS en bewaakte 

Biesieklettes (www.biesieklette.nl). 

Fietsparkeren is alleen toegestaan in fietsvakken. 

Foutief geparkeerde fietsen en scooters worden 

verplaatst. Fietsen (en scooters) in het voetgan-

gersgebied Hoogstraat/Noordeinde en op de 

Plaats is niet langer toegestaan tijdens openings-

tijden van de winkels (mnd 12-18 di t/m za 9-18, 

do tot 21 en zo van 12-17 uur) .

WINKELS OPEN, FIETSERS LOPEN! 

ROYAL MAKE-OVER 

Na een succesvolle herinrichting is Het 

Noordeinde groener geworden, is er een beter 

lichtplan en is er meer ruimte voor voetgangers 

en terrassen. 

De laatste fase van de herinrichting is het 

Paleisplein en de Plaats. De Plaats krijgt een 

herinrichting die past bij de rijke geschiedenis en 

de centrale plek in de stad. Met de herinrichting 

komt de Plaats direct aan de Hofvijver te liggen.

Hiervoor wordt het straatniveau overal gelijk 

gemaakt en de verkeersroutelangs de Kneuter-

dijk afgesloten voor verkeer. Zo ontstaat er meer 

rust en ruimte. Het iconische standbeeld van 

Johan de Witt krijgt een grote ronde sokkel, er 

komt een nieuw lichtplan en er komt zelfs een 

drinkfontein. 

De werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd 

worden en hervatten in oktober. Vanaf januari 

2021 zijn er werkzaamheden aan het terras 

gedeelte zodat we nog lang kunnen genieten van 

een najaarszonnetje op de terrassen. De winkels 

en restaurants blijven tijdens de werkzaamheden 

geopend en zijn goed te bereiken.

Welkom!
Op het Noordeinde



ANNA VAN TOOR
Hoogstraat 29

AZAMI & CITYLENS
Noordeinde 29

BRAX
Hoogstraat 14

BERRY RUTJES JR 
HATDESIGNER
Noordeinde 182

BIRCKENSTOCK
Hoogstraat 12

BOGGI MILANO
Plaats 14

BOOTS BY M
Noordeinde 100

BOSTON TRADER
Plaats 3 en Plaats 20

CLOSED
Noordeinde 48

CREDO
Hoogstraat 27

CAROLINE BISS
Noordeinde 62

CAVALLARO NAPOLI
Noordeinde 38A

CLAUDIA STRATER
Hoogstraat 22

DE PAKKENFABRIEK
Noordeinde 44

DE RODE LOPER
Hoogstraat 26

DENHAM
Hoogstraat 25

ERGA OPTIEKCENTRUM
Heulstraat 19

ETTEMADIS
Noordeinde 86

EXPRESSO
Hoogstraat 19

FALKE
Noordeinde 5

FILIPPA K
Plaats 17

GANT
Hoogstraat 23

GAUDI
Plaats 13A

H&M BONNETERIE 
FLAGSHIPSTORE
Gravenstraat 2

HOFSTEDE OPTIEK
Hoogstraat 37

HUGO BOSS
Hoogstraat 33

IKKS
Noordeinde 12

JUNIOR SR
Plaats 9

KHIPU
Noordeinde 122

KLIJSEN HEREN 
SCHOENMODE
Hoogstraat 13

KLIJSEN DAMES 
SCHOENMODE
Hoogstraat 7

LADRESS
Noordeinde 40

LACOSTE BOUTIQUE
Hoogstraat 21

MARC CAIN
Noordeinde 18

MARC O’POLO
Noordeinde 22

 

MARINA RINALDI
Noordeinde 62

MASSIMO DUTTI
Hoogstraat 6

MAX MARA
Hoogstraat 41

MC GREGOR
Hoogstraat 17

MODY MARY
Noordeinde 27A

OGER
Noordeinde 4-6

OMAR MUNIE
Noordeinde 64

PAUW
Noordeinde 15, 17, 42

PETIT BATEAU
Plaats 8

PRENATAL
Hoogstraat 11

PROFUOMO
Noordeinde 8

PURDEY
Noordeinde 11

RIVERWOODS
Noordeinde 23

SCOTCH & SODA
Hoogstraat 32

SMAAK
Noordeinde 7

STORE DU NORD
Noordeinde 49

SUITSUPPLY
Plaats 18

THE ENGLISH HATTER
Plaats 7

THE SOCIETY SHOP
Hoogstraat 10

TOMMY HILFIGER
Hoogstraat 20

VINTAGE FACTORY
Noordeinde 43

WOLFORD
Noordeinde 50

ZERBA ITALIA
Noordeinde 56

Fashion 
De nieuwe najaarscollecties hangen weer in de winkels! De teams laten je graag de nieuwe 
collecties en trends zien en kunnen je deskundig adviseren.



Juweliers 
Met maar liefst 9 juweliers in dit gebied is er een groot aanbod en diversiteit in sieraden, 
horloges en trouwringen. Het ultieme cadeau voor geboorte, vriendschap, verliefdheid, 
verloving, jullie huwelijk, een jubileum of gewoon jezelf iets gunnen, een zoete 
herinnering of een goedmakertje…. Je vindt het hier:

Kunst 
Het Noordeinde wordt ook wel de kunststraat van Nederland genoemd. Met de vele 
vooraanstaande galeries is Het Noordeinde internationaal bekend en geliefd bij bezoekers 
vanuit de hele wereld. Van oudsher is kunst al verbonden met dit gebied. Wist je dat Vincent 
van Gogh gewoond en gewerkt heeft op de Plaats? Er hangt een gedenkplaat aan de gevel 
van Plaats 20.

BACKERS & ZOON
Noordeinde 58

EIGENMANN JUWELEN
Plaats 5

SCHAAP & CITROEN
Plaats 2

SIEBEL JUWELIERS
Noordeinde 2

STELTMAN JUWELIER
Plaats 26

STELTMAN WATCHES
Plaats 16

VAN RAVENSTEIN
Noordeinde 115A

VAN WILLIGEN
Hoogstraat 15

WATCH SITE
Noordeinde 153

CHABOT FINE ART
Noordeinde 95

DE GALERIE DEN HAAG
Noordeinde 69

DE KUNSTUITLEEN DEN HAAG
Noordeinde 71

DE TWEE PAUWEN
Oranjestraat 1

GALERIE GABRIELS
Noordeinde 109A

GALERIE MONTULET
Noordeinde 113 en Noordeinde 156

KUNSTZAAL VAN HEIJNINGEN
Noordeinde 152A

LIJST IN LIJSTENMAKER
Noordeinde 96

PROJECT 2.0 / GALLERY
Noordeinde 57

SMELIK & STOKKING GALLERIES
Noordeinde 101 en Noordeinde 150



AAN TAFEL MET PORTAZUL
Noordeinde 204

BOLIA
Noordeinde 85

BYRON & JONES
Noordeinde132

DE PERS
Noordeinde 107

DILLE & KAMILLE
Plaats 116

HET APPELTAARTGEVOEL
Noordeinde 79

HOUSE OF GREEN
Noordeinde 102

IITALA
Hoogstraat 18

IL REGALO
Heulstraat 11

LAMPS ON STOCK
Plaats 33

LORD OF SILK ROAD
Noordeinde 105

 

MADE CONCEPTSTORE
Noordeinde 112

MELCHIOR INTERIEUR
Heulstraat 7

NOORDEINDE PERZEN
Noordeinde130

RIVIERA MAISON
Hoogstraat 5

STOOP FURNITURE
Noordeinde 126

THE COURSE OF TIME
Noordeinde 157A

ZARA HOME
Noordeinde 10

BENOAH SALON
Noordeinde 51

CHRISTIE’S HAARMODE
Noordeinde 41

ICI PARIS XL
Hoogstraat 35

KINKI KAPPERS
Noordeinde 99

L’OCCITAINE EN PROVENCE
Hoogstraat 8

MAC COSMETICS
Hoogstraat 39

SOAPTREATMENT STORE
Noordeinde 136

STUDIO NOORDEINDE 
HAIR & MAKE-UP
Noordeinde 52

TONI & GUY
Plaats 24

Interieur & design 
Het vertalen van persoonlijke wensen in een interieur is een vak. De specialisten in ons 
gebied helpen je graag met een interieuradvies of tuinontwerp op maat. Verder vind je 
hier alles voor je interieur van designer lamp tot servies, linnen en aankleding voor een 
feestelijk gedekte tafel.

Uiterlijk 
Naast een willekeur aan deskundige kappers heeft Het Noordeinde een eigen city Spa en 
zelfs een barbier. Hoe fijn om na een dag shoppen neer te kunnen ploffen bij een salon om 
je nieuwe look compleet te maken of een uitgebreide schoonheidsbehandeling te krijgen 
bij Soaptreatment…



3345
Noordeinde 87

ANTIQUARIAAT 
KRETZSMAR
Noordeinde 158

CHEESE & MORE
Plaats 1

DHL SERVICEPUNT
Noordeinde 89C

FIRST SERVICE BUSINESS 
EVENTS
Noordeinde 159

HIFI KLUBBEN
Noordeinde 160

LA CASA DEL HABANO
Kneuterdijk 5

PRINTER PRO
Noordeinde 156

STANZA BOOKSHOP
Noordeinde 98

TESSELSCHADE ARBEID 
ADELT
Noordeinde 92

 

ALPINO’S FOODLAB
Noordeinde 21

ANGIE’S KITCHEN
Noordeinde 148

BAGELS & BEANS
Plaats 21

BLACK FIG
Noordeinde 192

BOOKSTOR
Noordeinde 39A

CAFE ’T EINDE
Noordeinde 125

CAFE LE DUC
Noordeinde 137

Specialties
Ambachten en specialisten horen bij dit gebied. Ze maken Het Noordeinde uniek en hier 
vind je nog ondernemers met passie en liefde voor hun vak.

Horeca
Wist je dat de beste Irish pub van de wereld 
in Den Haag zit? Gewoon bij ons op Het 
Noordeinde: O’Casey’s! 

Naast een ruime keuze uit restaurants met 
keukens vanuit vele hoeken van de wereld zijn 
er ook luxe hotels, perfect voor een heerlijk 
weekend weg. 

Met diverse musea in de omgeving, luxury 
shopping en binnen 15 minuten kun je met je 
blote voeten op het strand van Scheveningen 
staan. 

Culinair genieten bij prijswinnende 
restaurants op Het Noordeinde of op de Plaats 
om vervolgens vorstelijk te overnachten…

COFFEE COMPAGNY
Noordeinde 54

DA LINA’S LITTLE EATALY
Noordeinde 119

DE SALON VAN FAGEL
Noordeinde 140

DUNGELMANN SLAGERIJ
Hoogstraat 34

ECHT SQUISITO
Noordeinde 111

EATALIA
Noordeinde 117

HET IJSKABINET
Plaats 31

HILTON THE HAGUE
Zeestraat 35

HOTEL INDIGO THE HAGUE
Noordeinde 33

JAMEY BENNETT
Plaats 11

LA LIGURIA
Noordeinde 97

LA PASSIONE
Noordeinde 196

LE GONE
Noordeinde 200

LOLA BIKES & COFFEE
Noordeinde 91

MAHARANI
Noordeinde 93

O’CASEY’S IRISH PUB
Noordeinde 140

PAD THAI
Noordeinde 113

PALMETTE
Plaats 27

PASSION ETHIOPIAN COFFEE
Noordeinde 166

SAMSAM
Noordeinde 162

SARAVANAA BHAVAN
Noordeinde 123

SHARE DINE & WINE
Noordeinde 139A

SOISO 
Noordeinde 138B

SPAR CITY NOORDEINDE
Noordeinde 128

THE CONFERENCE CLUB
Noordeinde 75

TRATORIA DA GIANNI
Noordeinde 190A

TRI TRUNGGAL
Noordeinde 143

VIENNA KONDITOREI
Plaats 30

YOGHURT BARN
Plaats 25

’T GOUDE HOOFT
Dagelijkse Groenmarkt 13



Ook op Het Noordeinde ontkomen wij niet aan de coronacrisis en hebben deze onzekere tijden impact 

op ons allemaal. September, normaal gesproken de feestmaand op Het Noordeinde, zal anders zijn dan 

normaal. Zo is het programma van Prinsjesdag 2020 anders dan in vorige jaren. De rijtoer in de Glazen 

Koets gaat niet door, er is geen balkonscene op Paleis Noordeinde en de koning leest de troonrede voor 

in de Grote Kerk. Gelukkig is er dit najaar genoeg te beleven en vieren wij een nieuw seizoen.

In-store events

PRINSJESDAG OP HET NOORDEINDE
 

Dit jaar geen rijtoer, geen rijen bezoekers voor 

het paleis en ook geen balkonscene op paleis 

Noordeinde. Echter vieren wij op dinsdag 

15 september wel een klein bescheiden feestje. 

Zo kun je bijvoorbeeld op het sfeervolle paleis-

plein met het koningspaar op de foto en rijdt er 

een gouden koets!

 

DE GOUDEN KOETS
 

Deze koets zal op dinsdag 15 september van 

11.00 tot 15.00 uur bezoekers van Het Noordein-

de gratis rondrijden. De koets zal vertrekken 

vanaf het Paleisplein en via de Paleisstraat, 

Amaliastraat en de Scheveningseveer over Het 

Noordeinde rijden en vervolgens via de Park-

straat, over de Heulstraat teruggaan richting het 

Paleisplein . De koetsier weet leuke wetenswaar-

digheden en je rijdt zo een stuk van de koninklijke 

rijtour!

 

 

 

BIESIEKLETTE NOORDEINDE
 

Op vrijdag 18 september is de opening van de 

nieuwe Biesieklette op Het Noordeinde 89C. In 

het pand gelegen naast Lola Bikes & Coffee kun je 

GRATIS en bewaakt je fiets parkeren. Wethouder 

verkeer Robert van Asten zal op 21 september 

om 8.00 uur de Biesieklette officieel en op feeste-

lijke wijze openen.

 

 

JAZZ ENROUTE 
NOORDEINDE 

Jazzliefhebbers 

opgelet! In december 

is de tweede editie  

van Jazz Enroute. 

Deze intieme Jazz 

belevenis op Het 

Noordeinde neemt 

je mee langs verschillende binnen-en buiten 

podia met (inter)nationale artiesten. Volg ons op 

onze socialmedia kanalen en website voor meer 

informatie en het programma.

PROJECT 2.0 GALLERY 

Noordeinde 57

   15 september t/m 17 oktober 2020

   12.00 - 17.00 uur

Opening solo expositie van het nieuwe fotogra-

fische werk Les Marees van Casper Faassen. 

De expositie duurt tot 18 oktober 2020. 

www.project20.nl

MADE CONCEPTSTORE 
Noordeinde 109

In september zijn er op verschillende dagen 

workshops te volgen en eigen kleding te 

‘’customizen’’door de eigenaren en de Haagse 

ontwerpers waarvan ook hun producten in de 

de winkel te vinden zijn. 

Aanmelden op www.madeconceptstore.nl

HOUSE OF GREEN 

Noordeinde 102

Laat dit najaar je nieuwe tuin ontwerpen door 

onze ervaren tuinontwerpers! Tijdens de Royal 

September maand plan je een vrijblijvende 

kennismaking in met een van de tuinontwerpers 

en bij aanschaf van een tuinontwerp ontvang je 

op vertoon van deze aanbieding 10% korting op 

het ontwerp. Daarnaast ontvang je ook nog eens 

10% korting op de collectie design tuinmeubelen. 

www.houseofgreen.nl

RIVER WOODS 

Noordeinde 23

Elke dag staat het enthousiaste team van River 

Woods voor je klaar en geven je deskundig styling 

advies voor komend najaar. Onder het genot van 

lekker kopje koffie laten ze je graag de nieuwe 

najaarscollecties aan je zien. Tot en met de 

tweede week van september geven ze in de final 

sale hoge kortingen op de zomercollectie. 

www.riverwoods.net 

STORE DU NORD 
Noordeinde 49

   26 & 27 september 2020 

In de maand september is het thema  “Comfor-

tabel Contrasts” waarin de nieuwe collecties van 

Store Du Nord centraal staan, nodigt eigenaar 

Jeroen de Wal je van harte uit om de nieuwe col-

lecties te komen bewonderen. In het weekend van 

26 & 27 september is er een charcuterie event 

gepland in de store. Fashion and meat, guys dat 

zijn nog eens comfortabel contrasts…

www.storedunord.com

Royal September events



OGER 
Noordeinde 4-6

   11 & 12 september 2020

In deze multibrand store vind je handgemaakte 

pakken van de beste kleermakershuizen van Italie 

en topmerken in luxe casuals. Op vrijdag 11 & 

zaterdag 12 september is de meestershirtmaker 

van Fray over uit Italie voor een made-to-measu-

re event. En op 19 september is er een tailoring 

event van jeansmaker Jacob Cohen. 

www.oger.nl

SMELIK & STOKKING GALLERIES
Noordeinde 101-150

   Vanaf 16 september 2020

Smelik & Stokking Galleries viert haar vijftigjarige 

jubileum. De gallerie bestaat uit 2 panden aan 

weerskanten van Het Noordeinde. De ene kant 

grenst aan de paleistuin, de andere kant heeft een 

eigen tuin, tjokvol met prachtige beelden. Vanaf 

16 september is er een expositie van schilderijen 

van Peter Colstee en een expositie van bronzen 

beelden van kunstenaar Wim Steins. 

www.smelik-stokking.nl

HET APPELTAARTGEVOEL
Noordeinde 79

   4, 5 & 6 september 2020

Het Appeltaartgevoel; waar Scandinavisch en 

Dutch design elkaar ontmoeten, waar je dat 

gezellige, huiselijke gevoel krijgt. Eigenaresse 

Marieke Sengers is interieurstylist en zij heeft 

unieke items uitgezocht om je huis mee in te 

richten. Marieke en haar team maken ruimte voor 

de herfst/wintercollectie en op 4,5, & 6 septem-

ber is er een overstock-sale. Hoge kortingen op 

(design) items die uit de collectie gaan of waar 

er nog maar een paar van zijn. Ook de befaamde 

verrassingstassen zijn er weer met hele fijne van/

voor prijzen. 

www.hetappeltaartgevoel.nl

 

CAROLINE BISS
Noordeinde 62

   1 t/m 14 september 2020

 

Van 1 t/m 14 september nodigt het enthousiaste 

en deskundige team van Caroline Biss je van harte 

uit om de nieuwe herfstcollectie te ontdekken 

tijdens de fashion days. Bij aankoop krijg je een 

geschenk aangeboden. Caroline Biss biedt de 

hedendaagse en zelfbewuste vrouw, elegante en 

comfortabele damesmode met een tikje glamour. 

www.carolinebiss.com

 

KHIPU
Noordeinde 122

   26 september 2020

 

Op zaterdag 26 september is de officiele re-ope-

ning van de Khipu store. Samen met Promperu 

de handelsambassade voor export en toerisme 

heropent op feestelijke wijze de Khipu store 

onder een nieuwe naam Khipu Casa Peru. Na een 

verbouwing is er nog meer ruimte voor de prach-

tige Alpaca en duurzame fashion collecties. 

www.khiputhehague.nl

 

BERRY RUTJES
Noordeinde 182

 

   12 & 13 september, 19 en 20 september 2020

   12.00 - 17.00 uur

Een tas als kunstwerk, ontworpen door Leontine 

Hagoort. Een streelzachte zijden kimono, van de-

signer Magosja Turkawski . De sublieme schoenen 

van Ilse Horck. De sensuele sieraden, van goud-

smid Rijkje Vermeulen. En natuurlijk de sublieme 

hoeden van Berry Rutjes. Ontmoet de bijzondere 

vrouwen achter deze metiers d’elegance tijdens 

twee bijzondere weekenden 12 en 13 septem-

ber en op 19 en 20 september van 12.00 uur tot 

17.00 uur in de prachtige Salon van Berry Rutjes. 

Terwijl u kijkt, past en vraagt , vertellen zij vol pas-

sie over hun ambacht. Reserveren is noodzakelijk 

info@berryrutjes.com

www.berryrutjes.com

 

MARINA RINALDI
Noordeinde 62F

   14 tot 27 september 2020

 

Marina Rinaldi is een Italiaans modehuis dat 

gespecialiseerd is in het creeren van vrouwelijke 

kleding vanaf maat 42 en tot de holding van Max 

Mara Fashion Group behoort. Het merk Marina 

Rinaldi werd opgericht in 1980 en is vernoemd 

naar de overgrootmoeder van de medeoprichter 

en voorzitter van de Max Mara Fashion Group. 

Inmiddels is de nieuwe collectie te bewonderen 

tijdens de seasonal opening in de week van 14 tot 

27 september in aanwezigheid van een stylist. 

U bent van harte welkom om onder het genot van 

een drankje de onze collectie te komen bewonde-

ren. Indien u door onze stylist wil worden geadvi-

seerd, is het raadzaam om een afspraak te maken: 

070 3624361 / www.marinarinaldi.com

 

MODY MARY
Noordeinde 27A

 

De exclusieve multibrandstore van Mody Mary 

is al meer dan 50 jaar een begrip in Den Haag en 

ver daar buiten. De nieuwe najaarscollecties van 

Mody Mary zijn nu te bewonderen. De najaarscol-

lecties zijn verrassend, trendsettend en een fijne 

mix van een aantal grote designer labels en omvat 

ook luxury accessoires. Tijdens de weekenden in 

Royal September en onder het genot van drinks 

& bites laat het enthousiaste team je graag de 

nieuwe collecties zien. Ook kun je op afspraak 

(070 3600000) individueel winkelen, is er een 

gratis vermaak service en zelfs valet parking.

www.modymarydenhaag.com



WWW.HETNOORDEINDE.NL


