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Rotary Club Voorhout heeft, in het kader van haar 25-jarig jubileum, het initiatief genomen om de 

rotonde Nagelbrug te verrijken met een kunstwerk.  

 

De Kus komt op rotonde Nagelbrug in de N444. 

 

De nieuwe rotonde Nagelbrug, welke eind 2017 gereed zal zijn, zal de doorstroming van het verkeer 

op de N444, de Leidsevaart, sterk verbeteren. Waar vroeger de stoplichten zorgen voor oponthoud en 

aandacht voor het dorp Voorhout, zal men er in de toekomst snel langs rijden. Een kunstwerk op deze 

locatie zal de herkenbaarheid van Voorhout vergroten. 

Kunst in de openbare ruimte heeft een positieve uitstraling naar passerende automobilisten, fietsers 

en wandelaars. Met kunstenaar Joop van Egmond uit Rijnsburg is overlegd en zijn beeld De Kus, 

waarvan een schaalmodel beschikbaar is, is gekozen voor dit project. 

Deze plek, op de kruising van de wegen Voorhout-Rijnsburg en Noordwijk-Oegstgeest, is nu een 

hindernis voor de doorstroming van het verkeer. Na voltooiing van de ombouw naar een rotonde zal 

het verkeer snel doorstromen. Een mooi kunstwerk op deze plek zal passanten een goed gevoel 

geven en markeert de ingang van ons dorp. 

Voor de fondsenwerving wordt een crowdfunding actie opgestart, waarmee ook draagvlak onder de 

Voorhoutse bevolking wordt bereikt. En daarmee wordt het te plaatsen kunstwerk hun "De Kus". 

Gesprekken met betrokken partijen, Gemeente Teylingen, Provincie Zuid Holland en de aannemer 

Boskalis hebben gezorgd voor draagvlak voor de realisatie. De Provincie Zuid-Holland zorgt, in 

samenwerking met aannemer Boskalis, voor de fundering voor het kunstwerk door middel van een 

stalen heipaal. Deze kosten neemt de Provincie voor haar rekening De Gemeente Voorhout verzorgt 

de omgevingsvergunning, stelt de locatie beschikbaar en zal de kosten van eventueel onderhoud op 

zich nemen. 

 

 



Op 7 april 2017 start een crowdfundingactie op www.voorjebuurt/dekus  

De deelnemers aan de crowdfundingactie ontvangen een tegenprestatie voor hun bijdragen, 

afhankelijk van de grootte van hun donatie. Bijvoorbeeld: 

 

 

Bij een bijdrage van EUR 100,-- 

Je krijgt als dank voor je donatie een exclusieve, genummerde en 

gesigneerde giclee print (museum kwaliteit) in gelimiteerde oplage van de 

aquarel van Joop van Egmond 

 

 

 

 

 

 

Bij een bijdrage van EUR 250,-- 

 

Jij mag dank zij je bijdrage nog veel vaker genieten van De Kus. 

Je ontvangt een schaalmodel van De Kus (25 cm hoog in rvs. Dit 

zijn genummerde en gesigneerde exemplaren uit gelimiteerde 

oplage. Dus exclusief. 

 

 

 

 

 

 

Bij een bijdrage van EUR 600,-- 

 

Ontzettend bedankt voor je grote donatie. Jij ontvangt De Kus thuis: een 

schaalmodel van De Kus (50 cm hoog in rvs), met granieten voet. Dit zijn 

genummerde en gesigneerde exemplaren uit gelimiteerde oplage.  

Dus extra exclusief. 

 

http://www.voorjebuurt/dekus

