
PETER VAN DER MEER
‘Jonge moeder met kind I’ (1981) is van 
brons en 160 cm hoog. De jonge moeder 
speelt met haar kind, wat verscholen 
tussen de struiken in het plantsoen. 
Van der Meer maakte later ook nog  
een ‘Moeder met kind II’. 

JAN GOETING
Of de reliëfs (1950) in kader boven de 
portieken (120 bij 70 cm) aan de Veen-
endaalkade van Jan Goeting zijn is niet 
echt bekend, maar zijn erg vergelijkbaar 
met ander werk van hem. Een grote 
variatie in dieren en zelfs ‘n ridder te 
paard. 

PETER TEN HOORN e.a.
De ‘Rode Loper’ (1977) is 1100 cm lang, 
maar een paar meter langer, als hij 
overal languit op het gras zou liggen.  
De ijzeren, rood geverfde en aan de 
uiteinden gedraaide loper is ontworpen 
door Peter ten Hoorn, Henk van der 
Plas en Fred van de Walle.

WILLEM HUSSEM
‘Object’ (1973) het 1000 cm hoge 
aluminiumwerk van schilder, dichter 
en beeldhouwer Willem Hussem stond 
eerder bij het Leyenburg ziekenhuis 
en is naar de Leyweg verplaatst. 
Kenmerkende schilderijen van Hussem 
in Dakota en in het Haga ziekenhuis 
Leyweg.

PAUL DE REUS
Hoewel de ‘ReuzenJas’ (2005) met 
visgraatmotief 300 cm hoog is, zullen 
kinderen niet snel bang zijn voor dit 
bronzen kunstwerk. Tientallen kleine 
handjes steken uit de mouwen en tig 
kleine hoofdjes komen boven bij de 
kraag uit de jas tevoorschijn.

JAN GOETING
Van de ‘9 muzen’ (1954), de Griekse 
godinnen van kunst en wetenschap, 
zie je enkel hun hoofd en handen. 
Op elk reliëf bij de portieken (inclusief 
kader 160 bij 60 cm) staat de naam en 
het bijbehorende attribuut. Clio, Erato. 
Euterpe. Kalliope, Melepomene, Polyhy-
mnia, Terpsichore, Thaleia en Urania. 

ANDRÉ VAN LIER
‘Balk zonder einde’ (1980), 215 cm hoog 
en van staal is een mooi voorbeeld van 
de geometrisch rechthoekige kunst die 
Van Lier in de jaren 80 maakte.  
De laatste jaren werkt hij vooral met 
ronde of ovalen vormen en met glas. 

REIN DRAIJER
Het lijkt een nieuwe gevel met een nieuw 
beeld. Maar het pas schoonmaakte 
plastiek van105 bij 60 cm hangt hier al 
meer dan 35 jaar. Het plastiek van 13 
delen, verwijzend naar een moeder 
met kind, hing hier aan de gevel van het 
vroegere consultatiebureau. 

LON PENNOCK
‘L’Homme’ (1973) is 500 cm hoog en 
past qua hoogte mooi in deze omgeving. 
Pennock maakt vooral abstracte, 
minimalistische beelden, maar in deze 
‘L’Homme’ van aluminium valt met 
enige fantasie nog wel een voorzich-
tig voortstappende mensfiguur te 
ontdekken. 

TOON WEGNER
‘Reliëf’ (1959) van Toon Wegner is 800 
cm lang en 150 cm hoog. Wegner, ver-
tegenwoordiger van de Nieuwe Haagse 
School, ontwikkelde zich in de loop der 
jaren tot een belangrijk Nederlands 
graficus.

ALBERT DIEKERHOF
‘Vogels’ (1957), 180 cm hoog, stond oor-
spronkelijk een paar meter verder op  
de speelplaats van het schoolgebouw, 
de voormalige Christelijke Scholen- 
gemeenschap J.R. Snoeck Henkemans. 
Diekerhof maakte dit kiezelbetonnen 
beeld als een zogenaamd ‘speelbeeld’.

ONBEKEND
De zeven paarden in kader, 72 bij 50 cm, 
boven de portieken aan de Harmelen-
straat zijn uit de jaren ’30. De naam van 
de kunstenaar en het precieze jaartal 
ontbreken. Boven de portieken aan de 
Abcoudestraat staat vier maal een hert 
boven de portieken afgebeeld. 
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COLLECTIE ESCAMP TOCHTEN 

Het Collectie Escamp Team brengt kunstwerken onder de aandacht door het  
uitgeven van flyers en het organiseren van fietstochten en wandelingen. In 2014 ver- 
scheen de algemene fietstocht, in 2015 de Jan Snoeck tocht. In 2017 verschenen 
drie tochten: de geveltocht, de kunst- en architectuurtocht en de Zuiderparktocht. 
Zie ook facebook Collectie Escamp.

COLLECTIE ESCAMP TEAM 

De Collectie Escamp Rustenburg-Oostbroek & Leyenburg Kunsttocht is een 
product van het Collectie Escamp Team, een groep bewoners die zich inzet voor het 
behoud en de zichtbaarheid van kunstwerken in de openbare ruimte van Escamp.
Deze tocht kon verschijnen dankzij subsidie van het Stadsdeelkantoor Escamp. 
Onze dank gaat uit naar Frits van Alphen en Leen van den Berg.
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JACQUES VAN RHIJN
‘Onze Lieve Vrouw van Fatima’ (1954) 
sierde de gevel van dit ooit gelijknamige 
kerkgebouw. Het werk is 500 cm hoog 
en 400 cm breed. De huidige geloofs-
gemeenschap veranderde Maria (met 
wijzende vinger) in een Christus met 
hand op het hart.

JACQUES VAN RHIJN
‘Spelende kinderen’ (1954), het kunst-
werk aan dit voormalige schoolgebouw, 
bestaat uit 9 kleine tableaus van ver-
schillend formaat die elk een kinderspel 
voorstellen. Hoepelen, stokpaardje 
rijden, tikkertje, steltlopen, wippen, 
bokje springen, voetbal en wie weet de 
andere twee?

PETER VAN DER MEER
‘Meisje met fiets’ (1979) is 126 cm hoog 
en een van de drie ‘Escampse’ beelden 
van Van der Meer. Op het Heeswijkplein 
staat ‘Meisje met skippybal’ en ‘Jonge 
moeder met kind’ aan het Lopikplein. 
Het ‘kleine meisje met een te grote fiets’ 
noemde Van de Meer dit werk zelf.

DIRK BUS
Het bronzen werk (1969), bevestigd aan 
zwart graniet met daarop de afbeelding 
van kinderen hangt bij ingang van de 
voormalige Ds Karres school. 
Het bestaat uit twee delen elk 60 bij 
50 cm. Aan de deurzijde spelende 
kinderen met een bal en aan de straat-
zijde kinderen met een boek op schoot.  

DIRK BUS
Op het terra cotta relïef (1938) van  
150 cm aan de gevel van dit voormalige 
badhuis-voor-de-wijk staan een man 
en een vrouw die de voeten wassen. 
Door hun kleding, hun houding én 
door leeuwenkop krijg je de associatie 
met een klassiek Grieks of Romeins 
badhuis.

WIL VERHEIJ
‘Object’ (1980) is 600 cm hoog en toch is 
het tussen de struiken even zoeken 
naar dit werk van cortenstaal. 
Ondanks de hoogte valt het werk door 
de omgeving enigszins weg, net zoals 
de vergelijkbare ‘Rasp’ (500 cm) van 
Jan Snoeck aan de Segbroeklaan.

JOY CHIQUITA
In september 2017 werden 3 kunst-
werken op elektriciteitshuisjes in 
speeltuinen onthuld, aan de Voorthui-
zenstraat, de Eerbeeklaan en deze van 
Joy Chiquita aan de Gooilaan. 
Kinderen uit de buurt hielpen mee met 
het ontwerpen en met de uitvoering van 
dit vrolijk stemmende werk.

CORA ALINK
‘Mies Muis’ (2014), polyester en 160 cm 
hoog, staat sinds 2017 naast de bank 
aan de Gooilaan. Kinderen uit de buurt, 
hielpen mee met het beplakken van de 
ooievaars en de kikkers. Het is een van 
de vele vrolijk stemmende werken van 
Cora Alink in Escamp.

ROB PLEIJSIER
‘Meisje met dwarsfluit’ (1983) is van 
brons en 150 cm groot. De beentjes 
bevallig op de grond, het hoofd ietwat 
schuin en de wangen vol. De pleintjes in 
dit deel van de wijk zijn ideaal voor het 
plaatsen van kunsterken.

IVO COLJÉ
‘Spelende figuren’ (2016), het kleurrijke 
keramiek, staat wat verscholen aan de 
Voorthuizenstraat – vlakbij de sportvel-
den. Het 150 cm hoge en 650 cm lange 
‘speelse’ werk loopt langs de gehele 
linkergevel van het gebouw. Coljé is 
vooral bekend is vanwege ‘Haags Jantje’ 
aan de Vijverberg.

PAUL DE REGT
‘Draaiing’ (1979) cortenstaal is 360 cm 
lang en 60 cm hoog. De linkerzijde van 
120 cm ligt horizontaal op het gras, de 
zeven draaiende vlakken middenin ver-
anderen van rechthoek naar vierkant 
om te eindigen in het verticale vlak van 
eveneens 120 cm.

HENK AUGUSTIJN e.a.
‘It’s always good to be Back Home – 
Golden Earring’ (2017) siert de gevel van 
Terletstraat, hoek Hulshorststraat. 
Hier woonde Rinus Gerritsen, bassist 
van de Haage band Golden Earring. 
Het lettertype is hetzelfde als dat van 
de hoes van de single ‘Back Home’. 
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 1  ANDRÉ VAN LIER 
‘Balk zonder einde’ – A.H.Schimmweg 

 2  LON PENNOCK 
‘L’ Homme’ – Florence Nightingaleweg 

 3  REIN DRAIJER  
Zandstenen plastiek  
Baambruggestraat 14

 4  TOON WEGNER 
Reliëf – Baambruggestraat 8a

 5  ALBERT DIEKERHOF 
‘Vogels’ – Nieuwersluisstraat

 6  ONBEKEND 
Paarden – Portieken Harmelenstraat

 7  PETER VAN DER MEER 
‘Jonge moeder met kind I’ 
Plantsoen Lopikplein

 8  JAN GOETING 
Reliëfs  
Portieken Veenendaalkade 2-668

 9  PETER TEN HOORN e.a. 
‘Rode Loper’ – Castricumplein

 10  WILLEM HUSSEM 
‘Object’ – Leyweg / Volendamlaan

 11  PAUL DE REUS 
‘ReuzenJas’ – Den Helderstraat 250

 12  JAN GOETING 
9 Muzen 
Portieken Monnickendamplein

 13  JACQUES VAN RHIJN 
‘Onze Lieve Vrouw van Fatima’ 
Escamplaan 280

 14  JACQUES VAN RHIJN 
Spelende kinderen 
Soestdijksekade 345

 15  PETER VAN DER MEER 
‘Meisje met fiets’ 
Plantsoen Spakenburgsestraat

 16  DIRK BUS 
Kinderen 
Ingang portiek Naarderstraat 102

 17  DIRK BUS 
Vrouw, man, water – Gevel Escamplaan 53

 18  WIL VERHEIJ 
‘Object’ – Escamplaan / Weesperstraat

 19  JOY CHIQUITA 
Graffiti banaan – Speelplein Gooilaan

 20  CORA ALINK  
‘Mies Muis’ – Speelplein Gooilaan

 21  ROB PLEYSIER 
‘Meisje met dwarsfluit’  
Plantsoen Larensestraat

 22  IVO COLJÉ 
‘Spelende figuren’ – Voorthuizenstraat 245

 23  PAUL DE REGT 
‘Draaiing’ – De La Reyweg / Terletstraat

 24  HENK AUGUSTIJN 
‘It’s always good’ – Terletstraat 13-21
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Het gebied van de wijk Rustenburg- 
Oostbroek maakt deel uit van de 
voormalige Oost-Escamppolder.  
De belangrijkste bebouwing bestond 
uit de boerderijen Rustenburg en 
Oostbroek.

In 1924 begon de Dienst Gemeente-
werken met de aanleg van straten 
in het noordelijk deel (Rustenburg), 
op basis van een stratenplan, ont- 
worpen door H.P. Berlage. 
Kort na 1930 kwamen de eerste 
woningen in Oostbroek gereed. 
Omstreeks 1937 was de bebouwing 
van de wijk voltooid. In 1930 werd 
een uitbreidingsplan van de dienst 
Stadsontwikkeling en Volkshuis-

vesting van de gemeente Den Haag 
vastgesteld, waarna de bouw van 
Leyenburg begon.  
Door een gebrek aan bouwmateri-
alen stokte de bouw in 1942, maar 
toen was het grootste deel van de 
wijk al gerealiseerd. 
Vanaf de jaren vijftig is het uitbrei- 
dingsplan van 1930 verder gerea- 
liseerd. In de jaren zestig is er 
hoogbouw neergezet in het gebied 
rond de Volendamlaan. In 1971 was 
het Leyenburg Ziekenhuis gereed. 
Het laatste deel van de wijk is het 
Florence Nightingalepark, een 
villawijkje dat begin jaren negentig 
is gebouwd door architect Hans 
Hagenbeek. 
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De ‘Collectie Escamp kunst-
tocht Rustenburg-Oostbroek en 
Leyenburg’ is ruim 12 kilometer 
lang en voert langs 24 kunst-
werken verdeeld over twee wij-
ken van het stadsdeel Escamp. 

Het start- en tevens eindpunt 
van deze tocht is Zuid57 in de 
Zuidlarenstraat. 

Naast de kunstwerken is de kenmer- 
kende stijl van Berlage vooral in het 
deel Rustenburg goed zichtbaar: 
hoofdzakelijk gebruik van baksteen, 
pleintjes en zichtlijnen. Helaas zijn 
veel van de mooie details in de loop 
van de jaren verloren gegaan.
In Leyenburg staat aan de Leyweg nog 
de uit 1916 daterende kleine mare-
chausseekazerne die in 2009 een 
gemeentelijk monument is geworden.
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