
Legenda
Langs de route zijn de hoogte-, diepte-, rust-, pijn-, plus-, min-, kijk uit-, aan-
dachts-, ~uit, foto-, stempel-, kunst-, en u gaat fout punten herkenbaar gemar-
keerd:

Als u dit kruis tegenkomt 
weet u dat u zich op de ver-
keerde weg bevindt.

Ook wel VERBETERPUNT, 
zeer zeldzaam.

Een uitgelezen moment 
voor een prachtige (digita-
le) foto (graag mailen naar 
info@escampeendaagse.nl)

Kijkt u hier extra goed 
uit, u ziet minstens twee 
belangrijke zaken over het 
hoofd.

Nadrukkelijke marke-
ring. Misschien moet 
u iets, of juist niet?

Echte kunst met een 
Haagsche K.

Door velen al omschre-
ven als FIJN PUNT. Geen 
glans zonder wrijving?

Hier haalt u stempels om de 
originele Escamp Eendaagse 
Oorkonde in de wacht te sle-
pen. Vooral op 25-09-2010.

Hier kan iets verbeterd wor-
den, of u moet goed oplet-
ten omdat er anders iets aan 
uw aandacht ontsnapt.

De route kent een keur 
aan uitspanningen voor 
gedane inspanning!

Waar 2 + 2 nog ou-
derwets 5 kan zijn.

Zelfs een eerlijke wande-
ling kent hoogtepunten.

De Eendaagse wordt georganiseerd door kunstenaars Martijn Engelbregt, Tabo 
Goudswaard en Sjim Hendrix. 

Een No Academy productie, mede mogelijk gemaakt door Cultuuranker Escamp, Vestia Den 
Haag Zuid-West en Fonds BKVB, met dank aan Daniël Melse, Paul Cornelissen, Leo Sterren-
burg, Wendy Veerhuis, Paul Gofferjé, Guus en Jack Engelbregt, Christel van der Meer, Pavel 
van Houten, Musa en Sieto Goudswaard, Noëmi Mercks, Maarten Schakel Sr., Ernst-Jan 
Kloosterhuis, Thea van Pannenkoekenhuis De Assumburghoeve, Hilda van stichting STEK, 
Greetje van café Dedemsvaart, Hannie van Condor City, Lenie van café Lena en Wethouder 
Rabin Baldewsingh.

© 2010 Engelbregt & Goudswaard & Hendrix

Escamp Eendaagse
Wandelen door Nederland zoals het werkelijk is

feestelijke Eendaagse op zaterdag 25 september 2010

kijk op 

www.

EscampEendaagse.nl

voor actuele 

informatie

NO Academy

Eendaagse

De Eendaagse is een wandeling van 
23.35 kilometer precies langs de gren-
zen van stadsdeel Escamp in Den Haag. 
Door te kiezen voor een route langs de 
contouren van een stadsdeel ontstaat 
een bijzonder eerlijke wandeling.

De route is aangegeven met de bekende rood-
witte wandelmarkeringen. De Eendaagse is 
potentieel de eerste NS-wandeltocht die niet 
door een natuurgebied loopt, maar dwars 
door jaren 60 woonwijken, langs de onge-
polijste schoonheid die voor het oprapen 
ligt aan de rafelranden van dit stadsdeel met 
onder meer:

•  Het gevaarlijkste kruispunt van Nederland
• Onverwachte Dieptepunten
•  Brandweer oefencentrum met live actie!
• Grootse Nederlandse tram remise
•  Authentieke Rustpunten met Broodjes Bal

De route is het hele jaar te 
wandelen. Volle stempelkaar-
ten kunt u inruilen voor een 
oorkonde bij Cultuuranker 
Escamp.

 

Inzichten, foto’s en opmerkingen  
over de Eendaagse zijn erg welkom.  
U kunt ze sturen naar Eendaagse,  
Zuidlarenstraat 59, 2545 VP Den Haag, of 
mailen naar info@escampeendaagse.nl

Markering van de gehele 
route. 

Ook aan de rand van het 
stille Wateringen kent 
men diepe gronden.

OBESIBAR™

Groeten 
uit Escamp
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SCHAATSBAAN
UITHOF

De looprich-
ting is tegen 
de  klok in.  

U heeft Stadsdeel  
Escamp voortdurend 
aan uw linkerzijde.

Stempelplaats Condor City, 
vraag naar Hannie!

De lekkerste bal?

Stempelpost café Dedemsvaart, vraag naar Greetje

Eerste Stempelpunt, Café Lena, vraag naar Lenie!

START &
FINISH
STATION
MOERWIJK

De route loopt langs 
de contouren van ver-
schillende wijken en 
andere plaatsen, zoals 

Rijswijk. De weg links heeft op-
vallend vaak een andere naam 
dan dezelfde weg rechts!

Stempelpunt STEK; Knip een bloem 
en huldig uzelf! Vraag naar Hilda!

Het gevaarlijkste kruispunt van Nederland. U kunt 
hier wachten op een ongeluk.

Laatste stem-
pelpunt, Pan-
nenkoekenhuis 
De Assumburg-
hoeve, vraag 
naar Thea!

Gezocht; vrijwilligers om 
de Eendaagse te onder-
houden, meld u aan via 
info@escampeendaagse.nl


