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Kinderspeurtocht Binnenstad 
 

Voor het eerst organiseert de Dag van de Architectuur Den Haag een 
kinderspeurtocht. Haal de vragen bij het Centrale Informatiepunt en lever ze na 
afloop weer in (of vul ze in op de website) en maak kans op een prijs! 
De vragen zijn gekoppeld aan de route Haagse Highlights. 
 
 

Voor de ouders/verzorgers: Deze kinderspeurtocht heeft dezelfde route als de Haagse 
Highlights, alleen stopt deze bij het Centraal Station. Als de kinderen moe zijn kunnen ze 
daar met de tram weer terug naar het Stadhuis komen, om de vragenlijst in te leveren. 
Mochten ze nog energie hebben dan kunnen ze met u de ‘Haagse Highlights’ route aflopen, 
deze gaat via ministerie van Financiën en Hofvijver weer terug naar het Stadhuis.  
 
(Voor de wat oudere kinderen is het ook leuk om naar de ‘Haagse Highlights’ audiotour te 
luisteren). 
 
Naam: 

Leeftijd:  

Contactgegevens ( email) :   

https://www.dvda-denhaag.nl/portfolio/kinderspeurtocht/
https://www.dvda-denhaag.nl/haagse-highlights-2021/
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Atrium  / Stadhuis   
start en eind Speurtocht 
 

Waarom is dit gebouw wit?  
 
A. omdat het vroeger een ziekenhuis was 
B. omdat witte gebouwen goedkoper zijn 
C. omdat de architect dat mooi vond 

 
 

1 Spuiplein 
 

Hier was vroeger water. Lang geleden (in de 19e eeuw) hebben ze het water 
weggehaald (dat noem je dempen). Waarom deden ze dat? 
 
A. er vielen te veel mensen in het water 
B. het water was te vies 
C. ze wilden hier skateboarden en niet meer zwemmen 

 

2 Muzentoren 
 
Hier staat achter het beeld een toren, met de naam Muzentoren? 
 
Een bouwer heeft een foutje gemaakt . Zoek deze bouwfout! 
................ 
 
Tip:  kijk omhoog naar het meest rechtse ronde raam, ga dan 2 ramen omhoog en 1 naar 
links. Dan zie je onder het raam een steen met een punt, maar die …………. 
 

3 Muzenplein 
 
Je ziet hier deze toren wat is zijn bijnaam: ................. 

  
 
Tip: hiermee kan je citroenen uitpersen! 
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4 Rode en Witte Toren 
 

Welke toren is hoger de rode of de witte toren? 
 
A. De rode 
B. De witte 
C. allebei even hoog 

 
 
 
 
5  

We staan vlak bij de rode toren van de vorige vraag en een gebouw waar een 
tram doorheen rijdt. Deze gebouwen lijken op gebouwen uit een ander land. 
Welke land? 
 
A. Zwitserland 
B. Amerika  
C. Spanje  

 
 
 
 
 
 
6  Fietsenstalling Koningin Julianaplein 
 
We kijken nu op een bouwput. Hier onder kan je al wel je fiets neerzetten. Er kunnen 8000 
fietsen in! Ga maar naar binnen bij de tent. Binnen zie je op de muren een print (een soort 
tekening). Daarop staan allemaal Haagse gebouwen op. Hoeveel verschillende Haagse 
gebouwen kan je ontdekken? …… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZOZ 
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7. Wat vond je het mooiste gebouw van de route?  

Teken het hieronder na.  


