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voorwoordvoorwoordEen landmark voor Haags Veen
Op zoek naar verbinding

Wij zijn de bewoners van de Schilderswijk en Transvaal. Dit is onze buurt. 
De buurt waar we werden geboren of de buurt waar we op latere leeftijd voor 
het eerst kennis maakten met Nederland. Waar we aan de hand van onze 
vader op de Haagse Markt leerden dat een gulden een daalder waard was. 
Waar het Turkse gezin naast het Surinaamse woont en het Nederlandse gezin 
naast het Marokkaanse. Waar de ene buurvrouw je helpt je kleding te verstellen 
en je met de andere buurvrouw een familierecept deelt. De buurt waar we holi, 
het offerfeest en kerstmis vieren. 

In deze buurt kennen we elkaar, maar toch ook niet. We hebben zoveel verschillende 
religies, zoveel verschillende levensverhalen, zoveel verschillende achtergronden. 
Wat ons bindt, is dat we hier wonen. Dat wij samen deze arbeiderswijk en het sociale 
netwerk in stand hebben gehouden. 

We delen een buurt, maar kijken elkaar tegelijkertijd argwanend aan. We weten nog 
te weinig van de ander. We zouden eigenlijk vaker bij elkaar moeten binnenstappen. 
We zouden elkaar beter moeten leren kennen, zodat vooroordelen onderling 
verdwijnen. Iedereen wil toch een fi jne wijk om in te wonen? 

Geef ons dus een kunstwerk dat verbindt. Een kunstwerk waar we met z’n allen 
in deze buurt iets van kunnen vinden en waar we over kunnen praten met elkaar. 
Geef de buurt een eigen landmark, dat we kunnen adopteren als iets van ‘ons’. 
Zo kunnen we voortaan zeggen, als we mensen de weg wijzen: “Ken je dat kunstwerk 
op het Hobbemaplein? Dáár moet je linksaf om bij mijn huis te komen.”
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Hobbemaplein
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Ruim 30.000 Schilderswijkers, 16.000 Transvalers, honderden 
winkels en kramen, drie winkelgebieden en twee wijken 
maken samen één gebied onder de naam ‘Haags Veen’. Een 
titel die voor de mensen uit het gebied heel vanzelfsprekend 
is. Je hebt namelijk Hagenaars en Hagenezen. Zand en veen. 
Schilderswijkers en Transvalers wonen op veen. Haags Veen. 

Het Hobbemaplein is het epicentrum en tegelijkertijd ook de 
entree van dit dynamische gebied. Het ligt op de grens van 
de Schilderswijk en Transvaal, verbindt de Haagse Markt met 
de Hobbemastraat en Paul Krugerlaan. Duizenden auto’s, 
trampassagiers, fi etsers en voetgangers komen er dagelijks 
langs. Zo’n belangrijk knooppunt verdient een parel die recht 
doet aan de entreefunctie en de verbinding van de gebieden 
verbeeldt. Een landmark waar bewoners en ondernemers trots 
op kunnen zijn en het gebied straks om bekend staat. Zoals 
Parijs de Eifeltoren heeft en Brussel Manneken pis, zo heeft 
Haags Veen straks….

Om die vraag in te vullen schrijft de gemeente Den Haag een 
ontwerpwedstrijd uit. Kinderen, bewoners en ondernemers 
uit het gebied bepalen in diverse workshops en wijkateliers 
de voorwaarden voor het kunstwerk. Hun wensen en ideeën 
zijn vastgelegd in dit inspiratieboek, dat als uitgangspunt dient 
voor kunstenaars uit binnen –en buitenland om een kunstwerk 
voor de buurt te ontwikkelen. 

De winnaar wordt gekozen door een jury die bestaat uit 
Erik Pasveer (hoofd stedenbouw Den Haag), Benno Tempel 
(Directeur Gemeentemuseum Den Haag), Arno van Roosmalen 
(Directeur Stroom), Farid Habib (Voorzitter businessclub 
Hobbema), Famile Arslan (Advocate en bewoonster 
Schilderswijk) en Derwisj Maddoe (Beleidsadviseur en 
woordvoerder Bewoners Organisatie Transvaal Midden-Noord).

Workshops en wijkateliers
De gemeente Den Haag hecht veel waarde aan de wensen 
van bewoners en ondernemers. Zij bepaalden dan ook 
in grote mate de briefi ng die je terugvindt in dit boek. 
Die wensen zijn op drie manieren opgehaald:

1 In workshops op zes basisscholen uit de Schilderswijk en 
Transvaal. Art-S-Cool liet zo’n 250 kinderen uit veertien 

klassen hun wensen en ideeën uitwerken. Dit resulteerde 
in een reeks maquettes en een verzameling geschreven 
dromen.

2 In wijkateliers (avondbijeenkomsten) met bewoners en 
ondernemers uit het gebied werd gebrainstormd over 

wat zij belangrijk vinden voor een kunstwerk in hun wijk.

3 Tijdens een voortraject twee jaar geleden is al veel 
informatie opgehaald bij een werkgroep van bewoners 

en ondernemers. De destijds behaalde resultaten zijn ook 
verwerkt in dit inspiratieboek.

inleidinginleidinginleidinginleidinginleidinginleidinginleidinginleidinginleidinginleidinginleidinginleidinginleidinginleidinginleidinginleidinginleidinginleidinginleidinginleidingEen kunstwerk op het Hobbemaplein

Het Haagse Hobbemaplein is een belangrijk knooppunt tussen de Schilderswijk 
en Transvaal enerzijds en de winkelgebieden Haagse Markt, Hobbemastraat en 
Paul Krugerlaan anderzijds. Om de verbinding tussen deze gebieden te markeren, 
schrijft de gemeente Den Haag in samenwerking met bewoners en ondernemers 
een ontwerpwedstrijd uit voor een landmark op het Hobbemaplein.
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Historie gebied
De Schilderswijk en Transvaal zijn altijd al 
arbeiderswijken geweest. In de tweede 
helft van de negentiende eeuw zorgde 
de industriële revolutie ervoor dat 
bewoners van het platteland massaal 
naar de stad trokken voor werk. Daar 
vonden ze goedkope woningen in de 
Zusterpolder, waar je nu de Schilderswijk 
vindt. De gemeente Den Haag was er 
rond 1860 begonnen met het bouwen 
van luxe woningen aan het huidige 
Oranjeplein, maar de goedbedeelde 
Hagenaars zagen niets in de natte 
veengronden van de Zusterpolder. 
Zij bleven liever op het zand wonen. 
Daarom is Den Haag in de volksmond 
nog altijd verdeeld in ‘veen en zand’, 
wat synoniem stond voor ‘arm en rijk’. 
Particuliere huizenbouwers zagen na de 
mislukte bouwpoging van de gemeente 
Den Haag hun kans schoon en zetten 
goedkope arbeiderswoningen neer in de 
Zusterpolder. Later, in 1890, zou ook het 
gebied naast de Zusterpolder worden 
aangewezen als stadsuitbreidingsgebied 
voor de nieuwe arbeiders.

De decennia erna bleven de wijken 
aantrekkelijk voor arbeiders. Na de 
plattelanders kwam de Italianen, 
gevolgd door Turkse en Marokkaanse 
migranten en later Surinamers.

Bevolkingssamenstelling
Schilderswijk en Transvaal hebben 
dankzij de vele betaalbare woningen 
altijd al een aantrekkingskracht gehad 
op arbeiders die naar Den Haag trokken 
vanwege de grote kans op werk. 
Inmiddels tellen de wijken zo’n honderd 
verschillende nationaliteiten. Negentig 
procent van de bewoners is van niet-
Westerse afkomst. 

Winkelgebieden
In Haags Veen vind je drie grote winkel-
gebieden:

• Paul Krugerlaan
 Een unieke multiculturele winkelstraat 
 in het hart van het Transvaalkwartier.   
 Van de mooiste avondjurken uit het  
 Midden-Oosten, tot feestattributen 
 uit India en exotische lekkernijen: 
 op de Paul Krugerlaan heb je de 
 wereld binnen handbereik.

• Hobbemastraat
 Een lange wereldstraat met een  
 grote diversiteit aan winkels. Als de 
 zon ondergaat verkleuren de pilaren 
 onder de arcades in sfeervol groen 
 en blauw licht. De ondernemers uit 
 de straat spreken niet voor niets over 
 een ‘Hobbemagische’ culturele en 
 culinaire ervaring.

• Haagse Markt 
 De Haagse Markt is met zijn 800 meter 
 lange paden de grootste onoverdekte 
 warenmarkt van Nederland en behoort 
 zelfs tot de grootste markten van 
 Europa. Het is bovendien een    
 ontmoetingsplek voor vele culturen 
 waar in het weekend tot wel 40.000 
 bezoekers komen!

De winkelgebieden grenzen allemaal 
aan het Hobbemaplein. Daarmee is het 
plein een logische strategische plek om 
de drie gebieden aan elkaar te koppelen 
en winkelend publiek te verleiden ook 
de andere winkelgebieden te bezoeken. 
Een kunstwerk moet daarbij helpen. 

Wijkfuncties
Het Hobbemaplein is een druk bezocht 
verkeersknooppunt, wat vooral komt 
door de voorzieningen die je rondom 
het plein vindt. De Haagse Markt is de 
grootste publiekstrekker, maar ook 
Wijkpark Transvaal wordt intensief 
gebruikt. Op deze plek ontmoeten 
buurtbewoners elkaar, wordt gesport, 
spelen ouders met hun kinderen of 
wordt de stadsboerderij bezocht.

Op het Hobbemaplein zelf is de 
bibliotheek een belangrijke plek voor 
(jonge) buurtbewoners. Aan het plein 
zijn verschillende kleine (internationale) 
winkels en restaurants gevestigd. Het 
Hobbemaplein is op dit moment geen 
verblijfsgebied. Bewoners gebruiken de 
plek vooral om van A naar B te komen, 
omdat zowel de bus als de tram er stopt. 

achtergrondachtergrond
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wijkatelierswijkatelierswijkatelierswijkateliers

Twee jaar geleden werd een start gemaakt door de 
Werkgroep Landmark, die een basis neerzette met criteria 
waaraan het kunstwerk moet voldoen om een door de wijk 
geaccepteerd landmark te worden. De bevindingen van deze 
eerste werkgroep zijn na een korte periode van rust verder 
verfi jnd in de bijeenkomsten van de Wijkateliers 2017. 

2015: Werkgroep Landmark
Manneken Pis is te klein, de Angel of the North in Newcastle 
is iconisch en maakt nieuwsgierig, de boodschap van de 
Rotterdamse Santa Claus is iets te prikkelend en de Cloud 
Gate in Chicago geeft een trots gevoel.

Aan de hand van imposante kunstwerken uit de hele wereld, 
bepaalde Werkgroep Landmark waaraan een kunstwerk in 
hun buurt moet voldoen. Die criteria, aangevuld met eigen 
wensen en het gewenste eff ect op de buurt, leverden een 
eerste lijst met aspecten op die de bewoners en ondernemers 
graag terugzien in een toekomstig kunstwerk op het 
Hobbemaplein.

Trots speelde een belangrijke rol in 2015. Iedereen in 
Transvaal en de Schilderswijk moet zich ambassadeur van het 
kunstwerk voelen. Inhoudelijk zagen de bewoners graag een 
kunstwerk dat de diversiteit in de wijk benadrukt, aanzet tot 
dialoog en eventueel een verankering heeft in het verleden. 
Het kunstwerk mag de trots van arbeiders en ondernemers, 
de harde werkers, benadrukken. Het kunstwerk moet een 
gevoel van harmonie uitstralen, mag inhoudelijk prikkelen en 
daarmee de voorbijganger fascineren en verbazen. 

Bewoners vinden het belangrijk dat het landmark geen 
speelobject wordt, daar is het Wijkpark voor. Je moet het 
kunstwerk echter wel kunnen aanraken. Voor de Werkgroep 
Landmark is het economisch eff ect van het plaatsen van een 
landmark belangrijk, maar niet heilig. Ondernemers wonen 
namelijk in veel gevallen niet in het gebied. 

De bewoners kwamen in 2015 samengevat tot de volgende 
hoofdpunten m.b.t. uiterlijk kenmerken en inhoudelijke 
aspecten: 
• Verandering van kleur 
• Verbeelden van diversiteit
• Aanzetten tot dialoog
• Verlicht / lichtgevend
• Toekomst
• Trots
• Eigenzinnigheid
• Contrast 
• Verankering in het verleden
• Spiegelend

2017 Wijkateliers 
Tijdens een tweetal Wijkateliers pakte een (deels) nieuwe 
groep bewoners en ondernemers de speerpunten van 
de Werkgroep Landmark op. Enerzijds om de criteria te 
verfi jnen, anderzijds om te bepalen of er in twee jaar tijd 
nieuwe inzichten zijn ontstaan. Deelnemers met verschillende 
achtergronden zochten de gemene deler voor een kunstwerk 
voor hun wijk en vatten dit samen in een paar kernwoorden. 

Wijkateliers

Tientallen bewoners en ondernemers uit Transvaal en de Schilderswijk 
investeerden de afgelopen jaren hun vrije tijd in gesprekken over een landmark 
voor hun wijk. Tijdens verschillende bijeenkomsten legden de deelnemers vast aan 
welke randvoorwaarden een kunstwerk in hun wijk moet voldoen. Niet alleen hun 
eigen smaak telde daarbij mee, maar ook het effect van het kunstwerk op de buurt. 
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Krachtig

Ambachtelijk

Duurzaam

Origineel

Uniek

Vertelt een 

verhaal

Artistieke kwaliteit

Vakmanschap

................

................

KrachtigKrachtig

VakmanschapVakmanschapVakmanschapVakmanschapVakmanschapVakmanschapVakmanschapVakmanschap

OrigineelOrigineelOrigineel

Ambachtelijk

simpel / duidelijk
................simpel / duidelijk
................

Liefde

Harmonie

Diversiteit

Geschiedenis

Vrede

Trots
Eenheid

Samen

Verschillen

Thema

Verbinden

................

................

Verbinden

Geschiedenis

Trots

Liefde

VerschillenVerschillen
................................

hufterproof................hufterproof................hufterproof

DUUR................DUUR................

Werkwijze
Deelnemers aan de wijkateliers gaven met groene en rode stickers 
aan wat zij belangrijk, inspirerend of leuk vonden (aan wat zij belangrijk, inspirerend of leuk vonden ( ) of juist 
onbelangrijk, irrelevant of niet passend bij het gebied (onbelangrijk, irrelevant of niet passend bij het gebied ( ). De uit-
komsten werden uitvoerig bediscussieerd om zo tot een gezamen-
lijke lijst van wensen voor het kunstwerk te komen. Deze pagina’s 
tonen de afwegingen van de bewoners en ondernemers.

Verbinden / Harmonie / Diversiteit
In de Schilderswijk en Transvaal leren bewoners elkaar ondanks hun ver uiteenlopende 
achtergronden steeds beter kennen. De een heeft Surinaamse roots, de ander Marokkaanse, 
maar mensen weten elkaar te vinden. Soms omdat ze elkaars kennis of expertise nodig 
hebben, maar ook steeds vaker omdat ze nu eenmaal op dezelfde plekken zijn. 

Diversiteit is een gegeven in de buurt, maar bewoners beseff en dat ze zelf de stap moeten 
zetten om de ander te leren kennen. Het is lastig om te bepalen of en hoe een kunstwerk 
daarbij kan helpen, maar het kunstwerk moet in ieder geval iets van ‘ons’ worden voor de 
wijkbewoners. Iets waar bewoners met elkaar over kunnen praten.

Liefde
Liefde is iets voor thuis. Iets dat 
persoonlijk en privé is en niet 
zo nodig in de openbare ruimte 
hoeft. Provocerende uitingen 
of seksuele content worden 
niet gewaardeerd, liefde in 
de betekenis van compassie 
daarentegen wel.
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Eigenschappen

Groots

Letters

VerlichtingVerlichtingVerlichtingVerlichtingVerlichtingVerlichtingVerlichtingVerlichtingVerlichtingVerlichtingVerlichting

Eigenschappen

Speels

Grappig

Spiegelend

Speels

Spiegelend

GrappigGrappigGrappigGrappigGrappigGrappigGrappig

SpiegelendSpiegelendSpiegelendSpiegelendSpiegelendSpiegelendSpiegelend

Groots
Een ‘landmark’ mag 
best een beetje formaat 
hebben. Iets dat je van 
afstand al ziet en waar 
je letterlijk tegen op 
kunt kijken.

Speels
Bewoners en ondernemers 
vinden het belangrijk dat 
het kunstwerk veilig is 
voor kinderen en geen 
hangplek voor jongeren 
wordt. Gezien de drukke 
verkeersomgeving 
moet het zodoende niet 
uitnodigen om op te 
spelen. Het kunstwerk 
moet vooral duurzaam 
en hufterproof zijn.

Grappig
Wat grappig is voor de 
een, kan heel kwetsend 
of aanstootgevend 
zijn voor de ander. Met 
zoveel verschillende 
achtergronden en 
culturen is het lastig om 
een gemeenschappelijk 
gevoel voor humor te 
vinden. Bovendien is het 
kunstwerk een serieuze 
aangelegenheid.

Rust / verlicht
Rust is belangrijk vanuit verschillende opzichten. Een 
kunstwerk moet een plek van rust zijn en geen gedoe 
veroorzaken. Geen gedoe vanwege het verhaal achter 
het kunstwerk, geen gedoe vanwege onderhoud en 
geen gedoe vanwege overlast. Verlichting kan een 
belangrijke rol spelen om rust te creëren. Licht geeft 
een veilig gevoel en brengt mensen bij elkaar. 

Spiegelend
In tegenstelling tot de werkgroep 
twee jaar daarvoor, kan een 
spiegeleff ect niet langer op 
enthousiasme rekenen. Het leidt 
te veel af, kan zelfs gevaarlijk zijn 
voor het verkeer en is bovendien 
lastig om mooi te houden.10
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Wensen
Ik hoop dat het kunstwerk op het Hobbemaplein....

................
.............................................................................

............
.......

............
.......

............
.......

............
.......

..........................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

- - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - -

Huidige monumenten 

en standbeeld moeten 

.............................................................................

en standbeeld moeten 

.............................................................................

blijven en het moet 

.............................................................................

blijven en het moet 

.............................................................................

in samenhang zijn 

.............................................................................

in samenhang zijn 

.............................................................................

.............................................................................

in samenhang zijn 

.............................................................................

met gevel fl at 

.............................................................................

met gevel fl at 

.............................................................................

Uitdaagt Uitdaagt 
tot 

verzoening
Bieden van veilig gevoel ................Bieden van veilig gevoel ................door verlichting

Melkmeisje van Vermeer 
25 mtr Hoog uit de kan een fontein

Combinatie ............
.......Combinatie ............
.......

met terrass
en

Mensen van buiten 
Mensen van buiten Den Haag trektDen Haag trekt

Een grote ooiev
aar is

.............................................................................

.............................................................................

.....................................
............

.......
............

.......
............

.......
............

.......
............

.......
............

.......
.....................................

“Unity within diversity: 
Allen zijn gelijk met zelfde waarden, behoeften, dromen en angsten”

bewoonster Schilderswijk

Allen zijn gelijk met zelfde waarden, behoeften, dromen en angsten”

Wow-effect

Toerisme

Economische 

impuls

Ontmoeting

Werk
Verleiden

Spelen

Functie

Symbool

................

................+ Imago wijk

Toerisme

Wow-effect

OntmoetingOntmoeting

SpelenSpelenSpelenSpelenSpelen

Verleiden

SymboolSymboolSymboolSymbool

wijkateliers

Toerisme
Het kunstwerk moet echt een herkenningspunt in de wijk worden. Een icoon 
waar mensen van buitenaf voor naar het gebied komen. Dat ook uitnodigt om 
de verschillende winkelgebieden te bezoeken en de wijk te ontdekken.

Wow-effect / het verhaal 
achter het kunstwerk 
Een landmark moet een 
wow-eff ect hebben, maar 
dat wil niet zeggen dat het 
een schreeuwerig opvallend 
kunstwerk moet zijn. Het 
wow-eff ect kan ook worden 
veroorzaakt door het verhaal 
achter het kunstwerk. Het kleine 
beeld van Ghandi, dat nu op het 
Hobbemaplein staat, is groots 
door het verhaal van Ghandi. 
Een nieuw kunstwerk kan het 
verhaal van de wijk laten zien. 
Het verhaal van de immigranten 
die deze wijk hebben gebouwd. 
Een waardevolle geschiedenis 
voor de volgende generatie.

Economische impuls
Economie staat voor de 
bewoners los van kunst. 
Voor een betere economie 
is simpelweg een betere 
bereikbaarheid van het gebied 
nodig en daarmee een betere 
doorstroming van het verkeer 
rond het Hobbemaplein.

11
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“Waarom je vrolijk 
moet worden 

van een kunstwerk? 

Wie wil er nou 
niet vrolijk zijn!”

leerling De la Rey school

12
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Dromen voor 
de toekomst

Wat willen de kinderen?
• Voor jong en oud
 Vraag een groep kinderen waar het Hobbemaplein ligt 
 en ze zullen je vragend aankijken. Noem bibliotheek   
 Hobbemaplein en er gaat meteen een lichtje branden. 
 “Het Hobbemaplein? O ja, daar bij de bieb. Daar kom ik wel.”

 Een plein dat in het geheugen blijft hangen is het Hobbema-
 plein nu nog niet. “Het is er altijd druk met verkeer en verder 
 is het een saai plein. Het enige wat je er zou kunnen doen, 
 is bomentikkertje.”

 Als er een kunstwerk moet komen, dan moet het er wel 
 een zijn voor jong én oud: “Kinderen kunnen er spelen, 
 terwijl volwassenen op een bankje zitten.”

• Spelen in de natuur
 De bomen zijn voor de kinderen de belangrijkste eyecatcher 
 op het huidige Hobbemaplein. “Ik ga vaak met mijn vader 
 naar de markt. Daar is het heel druk. Ook in de straten om 
 de markt heen is het altijd druk. Daarom vind ik het mooi 
 dat er op het Hobbemaplein bomen staan, dat maakt je 
 een beetje rustig.” 

Toch is een mini-park maken van het Hobbemaplein 
geen oplossing: 
“Dan hoeven we geen kunstenaar te vragen. Dat kan 
de gemeente ook.” 
“We hebben het Wijkpark al.” 
“Het Zuiderpark is om de hoek.”

De natuur moet wel blijven op het Hobbemaplein, als het 
aan de kinderen ligt. Of zelfs een onderdeel worden van 
het kunstwerk: een boom met een glijbaan, een heel hoge 
hangmat tussen de bomen, bloemen op het plein. Een 
omgeving met natuur is een must en in die omgeving moet 
gespeeld kunnen worden: “Ik wil een plek waar je kunt spelen, 
nadat je met je moeder naar de markt bent geweest.”
“Op een kunstwerk moet je kunnen spelen, daar moet het 
tegen kunnen.”

• Vrolijk en kleurrijk
“Weet je wat ik géén kunst vind? Gewoon zo’n lijntje op een 
schilderij, alsof een kind van drie het heeft gemaakt. Daar 
snap ik niks van.” Alle kinderen zijn het erover eens: als je een 
kunstwerk ziet, moet je een beetje snappen wat het is, maar 
je moet er vooral vrolijk van worden. “Waarom je vrolijk moet 
worden van een kunstwerk? Wie wil er nou niet vrolijk zijn!”
“Als mensen geen gelukkige dag hebben gehad, lopen ze 
langs het kunstwerk en worden ze weer blij.”

Hoe maak je mensen blij? Met een reuzenpapegaai, 
een pinguïn, een komodovaraan of met een lichtshow. 
Alles wordt geopperd door de kinderen. Als het maar 
kleurrijk en groot is.

Dromen voor de toekomst

Hoe zie je het Hobbemaplein het liefst in de toekomst? De meest logische groep 
bewoners om die vraag aan te stellen, zijn de kinderen. Zij hebben een lange 
toekomst voor zich en vormen meteen een groep enthousiaste ambassadeurs 
van het kunstwerk in de wijk. Iedere keer als zij in de toekomst langs het plein 
lopen, kunnen zij trots vertellen dat hun dromen en ideeën een inspiratie waren 
voor het kunstwerk.

13
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Workshops scholen

Ruim tweehonderd leerlingen uit veertien klassen, verspreid over zes scholen 
in Schilderswijk en Transvaal bedachten daarom onder leiding van kunstschool 
Art-S-Cool welk kunstwerk zij het liefst zien verrijzen op het Hobbemaplein.
Een vrije opdracht, zonder restricties, enkel met de vraag: Wat zou jij aan 
iedereen willen laten zien in jouw wijk en hoe kun je dat zo bijzonder maken 
dat iedereen er wel naar moet kijken?’

Hobbemaplein

Paul Krugerschool Al-Qoeba
Prinses Marijke

Shri Vishnu

Onze Wereld

De la Rey school
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De la Rey school

01 FonteinDino
Plein voor jong en oud.

Een fontein, aangelicht door gebogen 
lantaarns, rails om de fontein heen waar 
een pre-historisch dier bewogen kan 
worden door te fietsen. Ouderen kunnen 
naar dit spectakel kijken.

02 Regenboog
Wij maken dit om het plein kleurrijker te 
maken en kinderen een plek te geven 
om te spelen.

Een regenboogbrug die uitzicht geeft 
over het plein met veel bloemen en 
speelobjecten voor kinderen.

03 Tunnelfontein
Een plein om te spelen in het water,  
op de blokken en in de boom.

Een fontein waar je via een tunnel 
onder kan komen zodat het net  
lijkt of het water op je hoofd komt.  
Twee stapels blokken, de ene een  
grot, de andere een glijbaan.  
Een boom met boomhut. Ouders  
kunnen op ‘snorrenbankjes’ naar  
hun kinderen kijken.

04 Vogel
De grote papegaai brengt meer kleur en 
is leuk voor groot en klein.

Een kleurrijk beeld in een speeltuin.

01 02

03 04

“In ons kunstwerk 
kun je op een 

komodovaraan over 
een rails fietsen. 

Waarom een 
komodovaraan? Het 
zijn mooie dieren en 
veel mensen weten 
er nog weinig van. 

In het midden staat 
een fontein met een 
lichtshow. Zo is het 
kunstwerk leuk voor 
jonge en voor oude 

mensen.”

16
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De la Rey school

05

07

06

08
05 Kunstkamers
Wij vinden het Hobbemaplein saai en 
willen het vrolijk maken met een soort 
huis met al onze kunstwerken erin.

Een gebouw met transparante kamers 
waarin alle ideeën van de kinderen in 
geëxposeerd worden.

06 Vaas
We maken dit om mensen blij te maken. 
Het is een hele grote vaas met bloemen 
erin die licht geven.

07 Transparante tunnel
Een riviertje met rotsen, een klein laagje 
water waarin nep-vissen zitten die 
kunnen draaien. Overkoepeld door een 
brug die van glas gemaakt is. Op het 
glas zijn afbeeldingen van lelies.
Lampen op de bodem van de rivier 
lichten alles aan.

08 Trampoline
Dit is een trampoline van kauwgom en 
een boomglijbaan.

“Wij maakten een megavaas  
met lichtgevende bloemen. 
Als mensen geen gelukkige  

dag hebben gehad, 
lopen ze langs de bloemen  
en worden ze weer blij.”

17
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01 Een schip en een rodelbaan 
Het is een speelschip. Je kan door een deurtje in  
het schip binnenstappen. In het schip kan je spelen 
en plaats nemen achter het roer van de kapitein.  
In het ruim kan je chillen. Vanuit het schip kan je  
met een karretje de rodelbaan naar beneden 
roetsjen. De rodelbaan heeft veel bochten en  
gaat het hele Hobbemaplein rond.

02 Tijdmachine 
Je kan plaats nemen in de tijdmachine en naar  
een andere tijd reizen. De voorkant is een grote  
klok. De wijzers van de klok draaien vooruit of  
terug in de tijd.

03 Hut in een boom
Geïnspireerd op de boomhut die op 
het schoolplein staat van de Al-Qoeba school.

04 Bloem
Op de bloem zit een meisje en ‘s avonds geeft  
de bloem licht en maakt het de lucht schoon.
Je kan helemaal in de stam naar boven klimmen  
tot op de blaadjes. Binnen is het koel als het warm  
is en warm als het koud is.

0301 02 04

18

Al-Qoeba
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01 Indoorspeeltuin
Er zijn in de overdekte speeltuin verschillende 
ruimtes. Bankjes in wolkvormen, prullenbakken  
voor gescheiden afval, een overdekte kamer  
voor ontspanning.

02 Een park met twee hoge torens en  
een ondergronds museum
Een van de torens is zo hoog dat je heel Den Haag 
kan zien. Op de andere toren zitten glow in the dark 
lichten die ‘s avonds gaan gloeien. In het park is 
verder een ondergronds museum. Daarboven een 
half voetbalveld waar je penalty’s kan schieten.  
En de prullenbakken zien er uit als kleine autootjes. 
(Deze laatste twee objecten wilde de kinderen wel 
maken maar daar hadden ze geen tijd meer voor)

03 Helpende handen
Een beeld van twee grote handen. De handen  
staan symbool voor helpende handen, dat je  
elkaar de hand moet rijken. Het is ook een 
speelobject. Aan de handen zitten bijv. een 
schommel aan een vinger, een glijbaan aan  
de pink en een trap bij de arm.

Daarnaast een speelplek met een klein, maar  
niet te klein voetbalveld. Verder ook nog een  
bankje en een overdekte rustplek.

04 Dierenopvang en slime speeltuin
Aan de ene kant van het plein een dierenopvang. 
Aan de andere kant een slimepark. Dit is een 
speeltuin met slime op de grond. Het liefst  
roze slime. In het slimepark zijn ook schommels. 

Onze Wereld

01 02 040403

19
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Paul Krugerschool

01 0302

01 Boog
Glijbaan, via deuren aan de zijkant kun 
je erin klimmen en naar beneden kunt 
glijden. Glow in the dark tegels met 
smileys erop.

02 Glijbaan
Klimmen tussen de bomen, op het  
einde kun je met een glijbaan op  
een luchtkussen terecht komen. 

03 Hondenpretpark
Dit is onze hondenpretpark.  
Hier kan je allerlei activiteiten doen: 
hondenspringkussen, hondenachtbaan, 
hondenpodium.

20
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Paul Krugerschool

04 0605

04 Skatebaan Fontein
We willen een skatebaan en een fontein 
waar je boven op het plateau kan rijden 
met een botsauto. 

05 Springkussen
Sportoefeningen voor oude mensen, met 
kunstboom om in te klimmen en van het 
uitzicht te genieten op het plateau. 

06 Boomhut voetbalveld
Op deze speelplek kan je voetballen, 
schommelen en klimmen in de bomen 
tot in de boomhut.

Ook kan je op een hoge tribune naar 
de hele wedstrijd kijken en de auto’s  
om het plein heen.

21
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Prinses Marijkeschool

01 Bioscoopzwembad
We wilden een bios en een zwembad 
omdat we dat in onze buurt niet hebben. 
Onze ideeën hebben we samengevoegd 
tot een idee.

02 Takelbaan-glijbaan  
In de bomen die al op het plein staan.

03 Wij willen een speelparadijs 
met trampoline, klimrek, boomhut, 
plek om te trainen. En ook een wc is 
belangrijk.

0201 03

22
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Prinses Marijkeschool

04

10 05 06

04 Een legendarisch museum 
voor vogels
Een vogelmuseum met luchtballon 
ernaast. Zonnepanelen op het dak en 
veel speelobjecten voor de vogels.

05 Door de poort  
(met lichtjes erlangs voor ‘s avonds)  
kom je langs rare ‘wormmannetjes’, 
over een brug met daarop een huisje. 
Misschien komt er een winkeltje in het 
huisje. Je mag met minimaal 6 personen 
maximaal 5 minuten in het huisje zijn.

06 Een spookhuis
Wij hebben een spookhuis gemaakt 
omdat we van griezelen houden.  
Je gaat met een wagentje door het 
gebouw heen. 

10 Labyrinth
We hebben dit doolhof gemaakt  
waarin je niet kan vastzitten. Er is  
ook een ballenbak als je het hebt 
gehaald. We vinden het super leuk.

23
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07 08 12

07 Glijbaan/achtbaan
We hebben een glijbaan, 2 bomen  
en een wip gemaakt.

08 Wereldbol 
Wij hebben deze wereld gemaakt omdat 
heel veel mensen van andere landen 
naar Nederland komen.

12 Springkussen
We hebben een springkussen met een 
glijbaan en een springplank gemaakt. 
Het springkussen heeft doorzichtige 
wanden, zodat het lijkt op een aquarium. 
Alle springende mensen lijken op vissen. 
We hebben dit gemaakt omdat iedereen 
dit leuk vindt..

24

Prinses Marijkeschool
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Shri Vishnu school
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Shri Vishnu school

02

04

03
01 Planetarium
Welkom! Ben je klaar om te leren en te 
spelen?’

02 Stone of Love
Als je hier je naam op schrijft dan 
ontvang je liefde.

03 Draaimolenhotel
In de winkels rondom het Hobbemaplein 
kan je eten kopen en in de draaimolen 
opeten. Ook kan je er blijven slapen.

04 Bomenboten
De bomen op het plein, daarin komen 
de boten. Van de ene naar de andere 
boom kun je klimmen. Als je valt dan val 
je zacht door de speciale tegels op de 
grond.

05 Olifantenspeelplaats met robot
De robot helpt de oudere mensen met 
oversteken. De kinderen kunnen spelen 
in de olifantenglijbaan. Een plek voor 
kinderen en ouderen.

26
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Shri Vishnu school

06

07 08
06 Speelberg
Een speelberg met waterval met in de 
berg een make-up winkel.

07 Kindermarkt
Markt met kraampjes, met dingen 
die leuk zijn voor kinderen, zoals een 
snoepwinkel en gamehal enz. 

08 IJswinkel
Vergroot ijsje zo hoog als een kerktoren, 
bovenin zit een ijsrestaurant, verspreid 
door het park liggen ijsbolletjes de 
kleuren geven de smaak van het ijs 
aan dat je hierbinnen kunt eten. 
Met de glijbaan kun je vanaf de 
hoge toren naar beneden glijden.

27
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Shri Vishnu school
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Shri Vishnu school

09 Geldboom
Omdat er veel mensen met weinig  
geld in de wijk wonen, is deze geldboom 
gemaakt. Klim in de boom en pluk het 
geld. 

10 Novertaurus
Dinotaurus, stier, met boven zijn  
hoofd een wereldbol, staand op  
een rollerboard. 

11 Waterpartij
Vijver met doorzichtige brug, je kunt hier 
rustig wandelen. Naar mooie vissen 
kijken en lekker zitten op de bankjes. 

09 10 11
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samenvattendsamenvattend

Samengevat komen bij alle groepen steeds de volgende 
aspecten naar voren:

Verbinden / harmonie
Gaat voor volwassenen over begrip hebben voor elkaar, 
het verbinden van mensen, culturen en winkelgebieden. 
Maar ook het zichtbaar maken van de sterke banden die 
er al zijn. Kinderen omschrijven dit als de hoop ‘dat mensen 
goed met elkaar omgaan’ en het kunstwerk een plek is 
waar ‘mensen samen heen willen gaan’.

Vrolijk / geluk
Kinderen vinden het belangrijk dat mensen vrolijk worden 
van het kunstwerk. Zelfs zodanig dat ‘mensen die geen 
gelukkige dag hebben gehad er langs lopen en weer blij 
worden’. Volwassenen onderschrijven dit. Het kunstwerk 
moet een positief gevoel oproepen bij zowel bewoners 
als bezoekers.

Voor iedereen
Alle groepen zijn het eens: het kunstwerk is er voor iedereen. 
Jong of oud, bewoner, bezoeker of ondernemer. Het is een 
object dat mensen bij elkaar brengt, dat uitnodigt tot gesprek 
en voor samenhorigheid zorgt. Het mag daarom niemand 
uitsluiten.

Duidelijke boodschap
Het kunstwerk moet niet te hoogdravend zijn, maar 
tegelijkertijd wel niveau hebben. Belangrijkst is dat het een 
verhaal vertelt, dat er een duidelijke boodschap achter zit. 
Kinderen geven simpelweg aan ‘dat je het wel een beetje 
moet snappen’.

Icoon
Iedereen vindt het belangrijk dat het kunstwerk een icoon voor 
het gebied wordt. Een herkenningspunt dat het verhaal vertelt 
van de wijk en aan bezoekers laat zien wat de wijk betekent 
voor bewoners. Dat meteen een gevoel oproept, zelfs een 
‘wow-eff ect’ heeft. Kortom iets waar het gebied positief om 
bekend staat.

Licht
Is belangrijk om het kunstwerk zowel overdag als ’s avonds 
aantrekkelijk te maken. Het liefst met verschillende kleuren. 
Of zoals de kinderen het zo mooi aangeven ‘dan rijden 
mensen van buitenaf er langs en denken ze wooooow!’

Groen
Een belangrijk punt voor alle groepen: kinderen willen vooral 
zoveel mogelijk natuur in de wijk. Bewoners en ondernemers 
vinden het belangrijk dat de bomen op het plein behouden 
blijven.

Samenvattend: wat zijn de wensen van de wijk?

Spelen of niet spelen. Daar liggen de meningen van de verschillende groepen 
ver uiteen. Kinderen willen het liefst een kunstwerk waar ze aan alle kanten op 
kunnen klauteren en af kunnen glijden. Volwassenen willen een kunstwerk dat 
wel tegen een stootje kan, maar niet gebruikt wordt als speeltuin. Over vrijwel al 
het andere is jong en oud het roerend met elkaar eens. De boodschap die echter 
schuil gaat achter beide wensen, is namelijk dat alle wijkbewoners een kunstwerk 
willen zien dat dicht bij hun leefwereld staat. Geen van bovenaf opgelegd en 
hoogdravend verhaal, maar een kunstwerk van iemand die de wijk snapt en 
de taal van de bewoners spreekt.
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colofoncolofon

Opdrachtgever
Gemeente Den Haag

Concept & realisatie

Perron14 communicatie

Ontwerp
vanPOOK

Teksten
Perron14 & El Tekst

Begeleiding scholen
Art-S-Cool

Fotografi e maquettes 
Bart Benschop

Fotografi e kinderen 
Bart Benschop 
Maarten Schepers 
en Melissa Cruz

Deelnemende scholen

• Paul Krugerschool
• Onze Wereld
• Al-Qoeba
• Prinses Marijkeschool
• De la Rey school 
• Shri Vishnu school 

Bewoners en Ondernemers
Grote dank is verschuldigd aan 
de bewoners en ondernemers uit 
de Schilderswijk, Transvaal en de 
winkelgebieden Hobbemastraat, 
Paul Krugerlaan en de Haagse Markt 
die actief meewerkten aan de tot-
standkoming van dit inspiratieboek.

Disclaimer
Aan het samenstellen van dit 
inspiratieboek is de grootste 
zorg besteed. De uitgever is niet 
verantwoordelijk voor fouten of 
misdruk. 

Inspiratieboek 
Kunstwerk Hobbemaplein
Uitgave oktober 2017

De digitale versie is in 
te zien en te downloaden 
via www.haagsveen.info 
(beschikbaar tot maart 2018)
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