
KunstenLandschap-route 

Lonneker met Pinksteren 
Eindelijk is het zo ver. Na twee afgelastingen is er weer een KunstenLandschap-

route rondom Lonneker en Enschede, en in Roombeek. De route is geopend op 

de beide pinksterdagen 5 en 6 juni van 11.00 tot 17.00 en op zaterdag 4 juni van 

12.00 tot 17.00. 

Het is een prachtige route met hedendaagse landschapskunst van Enschedese, Nederlandse, Duitse en 

andere buitenlandse kunstenaars. De bekende kunstenaar herman de vries heeft een prominente 

plaats in de route van dit jaar. Zo is er bij Kunsthandel Bert Kuipers in Roombeek een selectie van zijn 

werk uit de collectie van Rijksmuseum Twenthe te zien.  

 

Rijksmuseum Twenthe  

RMT maakt zelf ook deel uit van de route. Tijdens KunstenLandschap is de Sottobosco Tuin d ie 

kunstenaar Elspeth Diederix ontwierp voor het museum voor het eerst voor het publiek toegankelijk. 

Deelnemers aan KunstLandschap kunnen ook een bezoek brengen aan de solotentoonstelling van 

Diederix. In deze tentoonstelling is nieuw werk te zien dat is ontstaan in relatie tot de Sottobosco 

Tuin.   

 

Route 

Het is weer een verrassende route die u óf met de fiets óf wandelend kunt afleggen. U komt daarbij 

ook op onbekende plekken in het landschap. 

 

De route bestaat uit twee delen: 

1. van Roombeek naar Lonneker 3,5 km. 

2. de route in het coulisselandschap rondom het dorp Lonneker van ongeveer 7,5 km.  

 

Er zijn vier startpunten t.w.: 

1. Rijksmuseum Twenthe, 

2. Museumfabriek, 

3. Tetem, 

4. Dorpsplein in Lonneker. 

 

Bij Concordia, in het centrum van Enschede, zijn de toegangsbewijzen en de catalogus in de 

voorverkoop. Op vertoon van het toegangsbewijs hebben de bezoekers gedurende de route ook vrije 

toegang tot het Rijksmuseum Twenthe en de Museumfabriek 



 

De catalogus inclusief een toegangsbewijs kost euro 7,50 p.p. Een toegangsbewijs kost 5 euro p.p. 

Kinderen t/m 16 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze route. Er is in Lonneker en ook op het 

Roombeek ruime parkeermogelijkheid, waar u gratis kunt parkeren. Via de website 

www.kunstenlandschap.nl  kan alle benodigde informatie worden gevonden. Eventueel kunnen via de 

website ook fietsen worden gehuurd. 

 

 

http://www.kunstenlandschap.nl/

