
schietbaanweg | herculesstraat
moniek rutten

schietbaanweg | toekomststraat
francis rikhof

Verfraaiing van het straatbeeld. Dat is het 
doel van de kunstzinnige trafokasten in de 
wijk Twekkelerveld. Vanuit het project ‘Buurt 
in Actie’ hebben wijkbewoners het initiatief 
ingediend om de saaie grijze kasten te laten 
beschilderen door professionele kunstenaars,  
om op deze manier de buurt op te vrolijken. 
Dit alles in samenwerking met de gemeente 
Enschede, Enexis, KPN, Ziggo en uiteraard de 
buurtbewoners.

De geselecteerde locaties zijn door het werk 
van de kunstenaars echte ‘eye-catchers’ en 
sfeerbepalend geworden. Thema’s als ‘Voetbal’, 
‘Bloemen’ en ‘Dieren’ zijn terug te vinden op 
deze prachtige kasten.

De thema’s zijn bepaald door gesprekken 
tussen de kunstenaars en de bewoners. 

Hierbij is nauwlettend de omgeving van elke 
kast afzonderlijk bekeken. De kunstenaars kregen 
daarbij alle vrijheid om eigen interpretaties 
aan het ontwerp te geven.

Bijkomend voordeel is dat de kasten, door ze 
als kunstobjecten in te zetten, niet snel beklad 
worden met graffiti en aanplakbiljetten. 
Prettig voor de bewoners die geïrriteerd 
raakten van de ‘besmeurde’ kastjes.

Om niet alleen de wijk te laten genieten van 
de nieuwe kunst in Twekkelerveld, is er een 
speciale route gemaakt die u langs de dertien 
bijzondere kunstobjecten leidt. De kleurrijke 
wijk is nu, naast de vrolijke regenboog-
lantaarnpalen, een echte kunstroute rijker 
geworden. Veel plezier!
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toekomststraat | hengelosestraat
marcel le blanc

minister loudonlaan | tubantiasingel
adeline oude wolbers

everhardt van der marckstraat |  alleeweg
andrew kauffman

pijlhovenstraat | hengelosestraat
mycke benschop

weegschaalstraat | zonstraat
jettie joosten

Twekkelerveld Trafokasten Kunstroute



toekomststraat | johan wijnoltstraat
adrienne van wartum

jupiterstraat | olieslagweg
bregje lulofs

bruggenmorsweg | auke vleerstraat
nanna skuladottir

saturnusstraat | jupiterstraat
jos eeftinck7
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13zonstraat | algolstraat
jettie joosten

lambertus buddestraat | roelof van schevenstraat
katinka hamming


