


CHINATOWN IS DE GEZELLIGE, KLEURRIJKE EN VEELZIJDIGE 
CHINEES-AZIATISCHE WIJK  VAN DEN HAAG
MET VERRASSENDE MULTICULTURELE ASPECTEN

PROEF HET Deze unieke wijk leent zich bij uitstek voor 
een dagje uit. U vindt er talloze Aziatische 
toko’s en eethuisjes, Chinese restaurants 
en supermarkten. En ook vele bijzondere 
winkels uit andere culturen, zoals een Ma-
rokkaanse visspeciaalzaak, Turkse juwelier, 
Surinaamse shop voor haar- en 
lichaamsverzorging, Vietnamese nail-
studio, Nederlandse fotospeciaalzaak 
en nog meer. Chinatown Den Haag is 
verwennerij voor alle zintuigen! 

Fijnproevers kunnen hier genieten van  
de authentieke Aziatische keuken, bezoe-
ken gezellige toko’s en snuiven  
de geur op van specerijen. U kunt terecht 
bij een keur van horeca voor ontbijt, lunch, 
diner en een drankje tot in de late uurtjes. 
Niet alleen Chinese restaurants, maar ook 
Japanse, Indonesische, Thaise en andere 
eetgelegenheden en cafés. 



BELEEF HET

In Chinatown Den Haag 
 vinden jaarlijkse verschillen-
de festivals plaats, waarvan 
het Chinees Nieuwjaar en 
het Chinees Maanfeest de 
bekendste zijn, met bezoe-
kers van heinde en ver.

ZIE HET

Chinatown Den Haag is 
herkenbaar door de Chinese 
straatelementen. 
De tweeprachtige, gedetail-
leerde Chinese poorten zijn 
echte eyecatchers. 
De straatnamen staan in het 
Nederlands en het Chinees. 
Op de trottoirs kunt u  
Chinese gezegden lezen.  
En ’s avonds worden de 
straten verlicht met rode 
Chinese lampionnen.

ONTDEK HET

In Chinatown Den Haag is 
alle gelegenheid om een 
kijkje te nemen in bijzon-
dere winkels met prachtige 
Chinese zijden kleding,  
porselein, antiek en  
meubels met een heel eigen 
sfeer. Voor de liefhebber is 
er een heuse platenwinkel 
en een postzegelhandel.

VOEL HET

Relaxen kunt u bij de vele 
schoonheids- en kapsalons, 
nagelstudio’s, massage  
en wellnesscentra in China-
town Den Haag.  
Geniet van alle mogelijke 
beautybehandelingen!  
U vindt er ook praktijken 
voor acupunctuur en andere 
vormen van Aziatische 
geneeskunde.



LIGGING

Chinatown Den Haag ligt als men op  
de Grote Marktstraat staat, direct achter de 

grote elektronicazaak Media Markt en  
het warenhuis De Bijenkorf.  

De buurt ligt rondom de Nieuwe Kerk. 
Deze levendige wijk omvat de straten 

Gedempte Burgwal, Gedempte Gracht, 
Wagenstraat, Rabbijn Maarsenplein  

en St. Jacobstraat. Het geheel vormt een 
logisch, aaneengesloten winkelgebied.
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BEREIKBAARHEID

Chinatown Den Haag ligt strategisch tussen twee treinstations. Vanaf Den Haag Centraal Station is 
het hooguit tien minuten lopen naar Chinatown, vanaf Station Holland Spoor slechts vijf! 

Diverse tramhaltes in het centrum van Den Haag zorgen ervoor dat Chinatown goed te bereiken is met het OV. 
Ook met de auto is de bereikbaarheid prima. Men kan parkeren in één van  de volgende parkeergarages: 

Bijenkorf, Markthof, Spui Centre, Stadhuis,  Veerkaden of Lutherse Burgwal.



HISTORIE 

Vroeger lag in deze wijk in de Haagse 
Jodenbuurt die na de Tweede Wereld-

oorlog verpauperde en leegliep.
In de jaren zeventig van de twintigste 

eeuw besloot  de gemeente de wijk op 
de knappen. Vervolgens vestigden zich 
er steeds meer Chinezen, waardoor het 

later de naam ‘Chinatown’ kreeg. 

Het gebied is inmiddels een gezellige, 
levendige multiculturele wijk 

geworden met hardwerkende onder-
nemers en bewoners, vol met diverse 
toko’s, eethuisjes, restaurants, super-

markten en speciaalzaken.

GROEI VAN AANTAL  
BEZOEKERS

De toegenomen bedrijfsactiviteiten en 
diversiteit aan winkels en  restaurants 
 oefent niet alleen aantrekkingskracht 
uit op ondernemers, maar ook op 
 bezoekers. Velen uit de Haagse regio 
en uit de stad zelf weten de weg naar  
de goede restaurants, toko’s en speci-
aalzaken te vinden. 

Ook uit rest van het land trekt China-
town Den Haag vele, voornamelijk 
Aziatische bezoekers. Zij combineren 
vaak hun bezoek aan restaurants met 
het doen van boodschappen. Daar-
naast komen dagjesmensen af op 
festivals, zoals het Chinees Nieuwjaar. 
Buitenlandse bezoekers weten steeds 
gemakkelijker de weg naar Chinatown 
Den Haag te vinden.



De ondernemers van Chinatown Den Haag 
hebben in 2016/2017 de handen ineen-
geslagen. Sinds begin 2019 vormen zij 
een BIZ – een Bedrijven Investeringszone 
en worden officieel gesteund door de 
gemeente Den Haag. Primaire doelstel-
lingen zijn belangenbehartiging van de 
lokale ondernemers en samenwerken om 
Chinatown Den Haag te profileren als 
‘dé Chinatown van Nederland’.

Daarvoor worden activiteiten ontwikkeld 
om het gebied nadrukkelijk op de kaart 
te zetten, de unieke charme en Aziatische 
uitstraling van het gebied te versterken 
en een bijdrage te leveren aan de lokale 

economie en leefbaarheid. Chinatown  
Den Haag is een gebied waar iedereen 
– jong en oud – zich thuis en veilig voelt 
en waar je van alles kunt beleven, zien, 
proeven, voelen en ontdekken.

Stichting BIZ Chinatown Den Haag is een 
actieve belangenbehartiger, samenwerkings-
partner, verbinder en promotor.  
Het bestuur onderhoudt nauwe  contacten 
met diverse partijen, zoals de gemeente, 
politie, bewonersvereniging, vastgoed-
eigenaren, wijkorganisaties en andere 
BIZ-verenigingen, om te komen tot een voor 
Chinatown Den Haag optimale samenwer-
king, afstemming en belangenbehartiging.

SAMEN STERKER

STICHTING BIZ 
CHINATOWN DEN HAAG

GEDEMPTE BURGWAL 45
2512 BS DEN HAAG

INFO@CHINATOWNDENHAAG.COM

CHINATOWNDENHAAG.COM

Wilt u meer informatie over Chinatown Den Haag? 
Bijvoorbeeld over samenwerking. 
Of over vestigingsmogelijkheden? Over evenementen? 
Neemt u dan contact op met onze stichting


