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Street Art Route 
Hengelo 
Een route langs de mooiste kunstwerken 
in Hengelo.

Street Art Route Hengelo 

Welkom in Hengelo! 

Hengelo heeft een rijke collectie aan traditionele en hedendaagse beeldende kunst, 

waaronder Street Art. Wat ooit was bedoeld om de binnenstad meer kleur te geven, is 

uitgegroeid tot een ware bezienswaardigheid. Naast muren van panden in de binnenstad, 

zijn er ook grote, aansprekende kunstwerken gerealiseerd op prominente plekken in het 

centrum. Ook vindt er jaarlijks het Street Art Festival plaats. Nationale en internationale 

kunstenaars werken dan samen en creëren de mooiste muurschilderingen.

Deze Street Art route voert je langs prachtige en verrassende kunstwerken in de 

binnenstad van Hengelo, op de meest bijzondere plekken. Ontdek het verhaal achter de 

werken en laat je inspireren door de kunstenaars. 

We wensen je veel inspiratie en wandelplezier! 

Team Hengelo Promotie

Ook beschikbaar:

Tuindorpwandeling Hengelo  Stadswandeling Hengelo

Dit is een uitgave van: 

Hengelo Promotie

Markt 8, 7551 CG  Hengelo

T   074-2501080

E   info@hengelopromotie.nl

  @uitinhengelo.nl

Schouwburg Schouwburg 
HengeloHengelo
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A Zie omschrijving in de route

Kunstwerk waarvan artiest 
en titel onbekend is

LEGENDA



Route en 
bezienswaardigheden
RA = rechtsaf, LA = linksaf, RD = rechtdoor

1.  Start Hengelo Promotie, Markt 8. Verlaat het 
pand, ga naar rechts over het marktplein en 
ga dan RA de Telgen in. 

2.  In het midden van de Telgen zie je links 
(naast Triple B) een steegje. Hier vind je links 
op de muur het eerste kunstwerk. 

A.  Artiest: Mehsos 
Titel: onbekend  
Omschrijving: Het thema van dit kunstwerk 
is ‘’Alles is kortstondig’’. Het gezicht breekt 
af en geeft hier een voorstelling van tijd. De 
kunstenaar wil een emotie laten zien, een 
persoon die in gedachten is, terwijl de tijd 
langzaam doortikt. 

3. Aan het einde LA de Enschedesestraat in. 

4.  Op het eerstvolgende kruispunt LA, de 
Brinkstraat in. 

5.  Op het volgende kruispunt RA de 
Markstraat in. Sla LA de eerste steeg 
in: Beekstraat. Op de muur zie je een 
kunstwerk van David Bowie. 

B.  Artiest: Angst 
Titel: David Bowie 
Omschrijving: Dit is een prachtig portret ter 
nagedachtenis aan David Bowie gemaakt 
met stencils (sjablonen).

Hiernaast zie je:

C.  Artiest: Pipsqueak was here!!! 
Pipsqueak was here!!! is een artistiek duo 
dat al vele jaren samenwerkt in de kunst. 
De naam Pipsqueak was here!!! is niet 
zonder reden gekozen. Een ‘Pipsqueak’ 
is een klein, penetrant en onbelangrijk 
persoon waar niemand echt op let. Door 
de toevoeging ‘was here!!!’ wordt hij extra 
belangrijk in al zijn onbeduidendheid. 

Titel: onbekend 
Omschrijving: Het beeld van een meisje 
en een beer is een terugkerend thema in 
hun werk geworden. ‘Sometimes you eat 
the bear, sometimes the bear eats you’. De 
beer kijkt in dit kunstwerk het meisje strak 
aan om haar op haar verantwoordelijkheid 
te wijzen, om als volgende generatie 
voorzichtig met de natuur om te gaan. 

6.  Loop door het steegje met de bocht mee en 
ga eerste weg LA.

7.  Sla aan het einde RA en loop langs VIOS.

8.  Sla LA, de Beeksteeg in. Kijk vooral goed 
om je heen want er is hier veel te zien. Een 
aantal kunstenaars wil anoniem blijven maar 
we kunnen je wel wat vertellen over het 
blauwe figuurtje op de zwarte muur. Zie jij 
hem al?

D.  Artiest: NOLart 
Titel: Da Bumper 
Omschrijving: Dit gekke figuurtje kom je op 
verschillende plaatsen in Nederland tegen. 
Je ‘bumpt’ dus letterlijk tegen hem aan. Nol 
maakt zijn eigen wezentjes die passen bij 
zijn kunstgevoel en die lijken op levende 
ballonnen.

9.  Loop door naar het tweede gedeelte van 
de Beeksteeg, hier bevinden zich twee 
kunstwerken. Meteen aan de rechterkant 
vind je het eerste kunstwerk. 

E.  Artiesten: Tiktoy & Lélé 
Titel: Tikle Toyle 
Omschrijving: Het was je misschien al 
opgevallen, maar de naam Tikle Toyle van 
het kunstwerk is een woordspeling van de 
twee kunstenaars Tiktoy en Lélé. Naar eigen 
zeggen is het kunstwerk ontstaan door 
middel van horen, zien en zwijgen (hiermee 
wordt bedoeld dat het spontaan is ontstaan 
door actie en reactie).

Het kunstwerk op de witte muur is van:

F.  Artiest: Ador 
Titel: onbekend 
Omschrijving: Kijk naar het kunstwerk en 
vraag jezelf af: wat hebben deze figuren 
met elkaar gemeen? Zie jij het? Je ziet 
hier een soort mollenfamilie, waarbij het 
gemeenschappelijke is dat niemand wat kan 
zien. De ogen zijn verborgen, nep, gewond 
of weg. Ze komen allemaal uit een hol net 
alsof iemand ze gaat schoppen, zoals bij 
het beroemde spel (Whack a Mole). De 
kunstenaar probeert komische uitdrukkingen 
te gebruiken om rare situaties en karakters 
te laten zien. 

10.  Loop de steeg rechts uit tot aan de 
Marskant en ga RA.

11.  De vierde weg RA, de Marssteeg in. 
Meteen rechts op de hoek vind je weer een 
kunstwerk (kunstenaar onbekend). 

12.  Vervolg je weg tot aan de Deldenerstraat 
en sla RA.

13.  Loop langs de Deldenerstraat richting het 
stadhuis. Je passeert aan de rechterhand 
een klein binnenplaatsje, stop hier even. 
Het kunstwerk waar je meteen tegenaan 
loopt is van:

G.  Artiest: Jozef de Bot & Frans Bolscher 
Titel: onbekend 
Omschrijving: Dit kunstwerk is inmiddels 
toe aan restauratie. Het is op 9-9-1978 
met een kwast en een roller gemaakt. Toen 
was het 5 jaar geleden dat de Chileense 
staatsgreep plaatsvond op 11-9-1973. De 
muurschildering is een impressie van deze 
staatsgreep en gemaakt ter nagedachtenis 
aan president Allende die tijdens het 
gevecht zelfmoord pleegde. 

14.  Vervolg je weg en ga RA de Langestraat 
in, deze gaat over in het Burgemeester 
Jansenplein. Houd rechts aan tot aan het 
kruispunt.  

15. Op het kruispunt LA, Wemenstraat in. 

16.  Op het kruispunt RA, de De Wetstraat in. 
Hier vind je meteen aan de linkerkant twee 
kunstwerken. 

H.  Titel: Het Hengelose melkmeisje 
Omschrijving: Het beroemde schilderij van 
Vermeer kennen we allemaal wel. Alleen 
staat het melkmeisje hier met een blender 
in plaats van een kan. De blender verwijst 
naar de moderne tijd en het assortiment 
van de winkel Morsink Koken en Tafelen die 
dit kunstwerk op verzoek heeft laten maken. 

I.  Artiest: Pipsqueak was here!!! 
Titel: Jungle Fever 
Omschrijving: De sprekende karaktervolle 
koppen die je rechtstreeks aankijken zijn 
bedoeld je aan te spreken. Niet alleen om 
een reactie op te wekken, maar om je te 
doordringen wat de mens doet met de 
natuur. Deze chimpansees hebben bijna 
hetzelfde DNA als die van de mens, maar 
zijn overgeleverd aan de handelende mens 
om hun leefgebied te behouden. 
 
Zien hoe dit kunstwerk is 
gemaakt? Scan de  
QR code. 

  
17.  Na ca. 30 meter schuin 

rechts de parkeerplaats oversteken 
en Smutsstraat volgen richting de 
Drienerstraat. 

18. Sla LA, de Drienerstraat in. 

19.  Loop voor de parkeerplaats RA, de 
Bataafse Kamp in. Hier zijn de volgende 
vier kunstwerken te vinden. 

J.  Artiest: Lowkira  
Titel: onbekend 
Omschrijving: Kijk eens naar de linker- en 
rechterkant van het kunstwerk, wat valt je 
op? Dit kunstwerk is spontaan ontstaan 
en bedoeld om belevenissen, gedachten 
en veranderingen te vertalen in beelden. 

De twee kunstenaars, ook een echtpaar, 
zijn onafhankelijk van elkaar begonnen met 
een eigen lijn die de ander verder heeft 
uitgewerkt. Zo wisten de kunstenaars 
zelf ook niet wat er ging gebeuren met de 
muurschildering en vulden ze elkaar aan. 

Van de overige drie kunstwerken zijn de 
artiesten en titels onbekend maar zeker de 
moeite waard om even stil bij te staan. 

20.  Vervolg je weg, maar kijk nog even 
achterom naar de Viking op de garagedeur 
(artiest en titel onbekend). 

21.  Loop rechtdoor tot aan de 
Enschedesestraat en sla LA. 

22.  Loop RD en steek de Enschedesestraat 
over waar de groene bloem de weg versiert 
(ca. 20 meter voor de kruising). Je ziet 
hier de ingang van het Prins Bernhard 
plantsoen. Loop het park in. 

23.  Volg bij binnenkomst het pad links om de 
vijver, langs het paviljoen.

24.  Ga bij de speeltuin met de bocht mee naar 
rechts, langs de vijver en loop RD het park 
uit. Vergeet niet vóór de uitgang naar het 
kunstwerk links te kijken. 

K.  Het kunstwerk van de vrouw aan de 
voorkant: 
 
Artiest: Droobie_Art (Drew Copus) 
Titel: Poproach 
Omschrijving: De kakkerlakken in de 
popcorn symboliseren het taboe rondom 
eetstoornissen. Het portret is gemaakt 
in de stijl van de jaren vijftig. Het laat 
een vorm van onderdrukking zien voor 
vrouwen om binnen de geaccepteerde 
schoonheidsnormen te blijven. 
 
Zien hoe het kunstwerk is 
gemaakt?  
Scan de QR-Code.

25.   Sla RA, de Beurstraat in. Neem de 
eersteweg links, de B.P. Hofstedestraat in. 
Kijk omhoog en aanschouw het grootste 
kunstwerk uit Hengelo van 650 m2 op de 
parkeergarage.  

L.  Artiest: I Am Eelco 
Titel (rechterdeel): Catseye 
Titel (linkerdeel): onbekend 
Omschrijving:  
Het maken van het 120m2 grote kunstwerk 
Catseye heeft in totaal vijf dagen gekost. 
De kunstenaar heeft hiervoor meer dan 100 
spuitbussen gebruikt. Door de tussenruimten 
tussen de platen waren de zichtbaarheid en 
eenheid van het kunstwerk een uitdaging. 
Maar het resultaat mag er zijn!  
 
Het linkerdeel van het kunstwerk 
symboliseert een eekhoorn en heeft een 
oppervlakte van zo’n 350 m2. Gemiddeld 
heeft de kunstenaar per dag ongeveer 40 m2 
aan panelen kunnen beschilderen. Voor dit 
kunstwerk waren er totaal 350 spuitbussen 
nodig. 
 
Neem ook aan kijkje aan de zijkant van 
de parkeergarage, ook hier vind je een 
kunstwerk van I Am Eelco.

26.  Loop garage De Beurs in en neem eerst 
een kijkje links door de deur, hier zie je 
het grafische kunstwerk van Nase Pop.
Loop terug naar het trappenhuis en je ziet 
hier de prachtige muurschilderingen van 
kunstenaar Gomad die lopen tot aan de 
bovenste etage.  

M.  Artiest: Marcus ‘’GOMAD’’Debie 
Titel: Tree of Life 
Omschrijving: De boom loopt door alle 
verdiepingen beginnend onderaan met 
de wortels. In het midden houden de 
handen de stam stevig vast zodat deze niet 
omwaait. Kom je tot de bovenste etage dan 
zie je een vogel die op het punt staat uit te 
vliegen. De ogen van het kunstwerk staan 
symbool voor de spiegels van je ziel.

27.  Sta je weer beneden? Volg dan weer de 
weg langs de parkeergarage en sla de 
tweede straat LA, de Veldbleekstraat in. 
Maar pas op, hier ligt een kleurrijke draak 
op de loer! (Artiest en titel onbekend.) 

28.  Steek de Molenstraat RD over en ga de 
Molensteeg in. 

29.  In de Molensteeg ga je, wanneer het 
mogelijk is, rechts de hoek om.

N.  Je ziet hier een verzameling van werken 
van verschillende kunstenaars.  
 
Artiest: Murk Stencils 
Titel: Dopamine Kid 
Omschrijving: Het kind met de rug naar je 
toe sprayt hier de chemische structuur van 
dopamine (hormoon dat een geluksgevoel 
geeft) om ons eraan te herinneren gelukkig 
te zijn.  
 
Artiest: Trendkill Stencils 
Titel: onbekend 
Omschrijving: Dit kunstwerk (zijaanzicht 
van een gezicht) was een try-out van een 
sjabloon.  
 
Artiest: Ox-Alien 
Titel: onbekend 
Omschrijving: De vrolijke monstertjes op 
het dak zijn gemaakt door Ox-Alien. Rond 
het jaar 2000 schilderde hij voor het eerst 
het monstertje met zijn roze vliegende 
hoofd met één oog als “O” en één oog als 
een “X”. Vanwege de O en de X waren er 
mensen op straat die het de naam “Ox- 
Alien” gaven. Een naam was geboren. Hij 
sloot zich aan bij het Lastplak collectief, 
dit is een groep van elf kunstschilders met 
als doel om te schilderen ongeacht welke 
oppervlakte, grootte of locatie. Hun werk 
kan gevonden worden over de hele wereld.  
 
Artiest: Angst 
Titel: Native Woman 
Omschrijving: onbekend

30.  Loop de Molensteeg helemaal uit, je komt 
nog drie kunstwerken (artiesten en titels 
onbekend) tegen en sla RA. 

31.  Einde straat sla RA. Je staat nu op het 
Stationsplein. 

32.  Rechts aanhouden richting het centrum en 
ga RA, de Nieuwstraat in. 

33. Op het kruispunt LA. 

34.  Loop RD en je bent weer terug op het 
marktplein. Dit is ook het eindpunt van de 
Street Art route.


