Mural Fietstour 1 Heerlen Totaal
Niet alleen in het centrum van Openluchtmuseum Heerlen kun je
muurschilderingen (murals) bewonderen ook daarbuiten is genoeg
te zien, de onderlinge afstand is wel wat groter. Het is misschien
verstandig om de route van 13,4 kilometer per fiets af te leggen.
Langs de route liggen 27 muurschilderingen van veelal bekende
kunstenaars. Er is geen echt begin en eindpunt (de route loopt
rond), je kunt dus beginnen waar je wilt. Bovendien hoef je het niet
in één keer te doen.
---------------------------Tegenover de parkeerplaats van voetbalvereniging “Sporting Heerlen”
bevindt zich de eerste locatie.
---------------------------Locatie 1) Palemigerboord
Dit werk van Yasja Ligtelijn uit juni 2019 heeft geen officiële titel.
De kinderen van de basisschool de Griffel mochten hun lievelingsdier
tekenen, de dieren werden in de meest fantasierijke kleuren afgebeeld
door de leerlingen. Met die tekeningen als inspiratiebron heeft Yasja het
ontwerp gemaakt dat nu op de muur van de school te bewonderen is.
---------------------------50 meter verder naar de kerk toe aan dezelfde kant van de weg ligt de
tweede locatie.
---------------------------Locatie 2) Palemigerboord
Oxalien & Edo Rath zijn beiden lid van het kunstenaars collectief Lastplak
uit Rotterdam. Het collectief bestaat uit 9 personen die in een wisselende
samenstellingen murals maken. Oxalien is te herkennen aan het kruis
oogje, dat inmiddels ook al door een lokale kunstenaar (a local) is
overgenomen. Dit kleurige werk heeft de titel “Nighttime beachlife” en is
in juni 2017 gemaakt.
---------------------------Ga verder in dezelfde richting. Sla vóór de kerk rechtsaf en vervolgens de
eerste straat links (Oude Kerkstraat) na 100 meter sta je tussen 4
schilderingen.
----------------------------

Locatie 3) Oude Kerkstraat
De Amerikaan Gaia heeft in november 2017 deze mural gemaakt die de titel
“tulpenmanie“ meekreeg.
Het gezicht van Frederik Hendrik (1584 - 1647), prins van Oranje en
graaf van Nassau was stadhouder, kapitein-generaal en
admiraal-generaal van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
In de gouden eeuw bracht de Verenigde Oost-Indische Compagnie
(VOC) vele uitheemse producten naar Nederland (o.a. tulpen) die nu
vanzelfsprekend zijn en als inheems worden gezien.
Locatie 4) Oude Kerkstraat
Een jaar later maakte Gaia de schildering die geen officiële titel kreeg. Wij
hebben ons de vrijheid genomen om het "Buurtbewoners" te noemen. Gaia
heeft in deze schildering de flat geschilderd en de mensen die er wonen. De
mensen zijn herkenbaar in beeld gebracht.
Locatie 5) Oude Kerkstraat
Mijnsluiting - In het ontwerp dat de Amerikaanse kunstenaar Gaia gemaakt,
in november 2018 had was minister Den Uyl afgebeeld, maar dat werd
afgekeurd door de omwonenden omdat Den Uyl symbool staat voor alle
negatieve gevolgen die de mijnsluiting met zich meebracht. Dus liet Gaia Den
Uyl weg. Het schachtgebouw is afgebeeld zoals het er nu nog staat als
laatste getuigen van de glorietijd die Heerlen kende. Een rouwband staat
voor de kommer en ellende na de mijnsluiting.
Locatie 6) Oude Kerkstraat
Bloemenhart - In oktober 2018 maakte diezelfde Amerikaanse kunstenaar
Gaia dit werk waarvan hij zelf zegt dat je je fantasie mag laten gaan en er
je eigen verhaal of uitleg bij mag bedenken of verzinnen.

---------------------------Ga rechtsaf (Vijgenstraat) en dan linksaf (Meezenbroekerweg) na 50
meter zie je de volgende locatie aan de linkerkant van de weg.
---------------------------Locatie 7) Meezenbroekerweg 52
De linker zijgevel van deze woning is netjes geschilderd, of we dit tot de
street art mogen rekenen is nog maar de vraag. Wat vindt jezelf?
---------------------------30 meter verder aan dezelfde kant is locatie 8.
----------------------------

Locatie 8) Meezenbroekerweg 46
In september 2018 maakten Dazetwo en Mf-Ivan op de rechtergevel van
het pand een anamorfose afbeelding (afbeelding, die er slechts gezien
vanuit een bepaalde hoek realistisch uitziet). Dit kunstwerk hebben ze uit
eigen zak betaald. Kijk wel uit als je op straat staat om de juist hoek te
ontdekken!
---------------------------Ga verder op de Meezenbroekerweg en ga bij de kruising rechtsaf aan de
overkant van de straat zie je locatie 9.
---------------------------Locatie 9) Sittarderweg (15)
Joachim & K-Shit uit Antwerpen hebben in mei 2016 dit werk gemaakt dat
geen titel heeft gekregen.
---------------------------Om locatie 10 en 11 te bekijken moet je voorbij de slagboom.
---------------------------Locatie 10) Sittarderweg (15)
Hendrik Beikirch bekend van de XXL mural op Heerlerbaan en Brunssum
heeft hier nog een gezicht verstopt op een grillige muur. De titel: You
only get what you give away
Locatie 11) Sittarderweg (15)
In juli 2016 heeft One Truth aan de achterzijde van het Radar gebouw
een mural gemaakt. One Truth zijn twee broers uit Zurich in Zwitserland;
Dr Drax (1983) en Pase (1981) die in 2003 onder de naam One Truth zijn
begonnen nadat ze een vijftal jaren autodidactisch hun eigen stijl hebben
ontwikkeld.
---------------------------Ga terug naar de openbare weg. Komende vanaf het parkeerterrein ga je
linksaf. Na 350 meter kom je bij locatie 12.
---------------------------Locatie 12) Sittarderweg 83
Fresco’s van den middenstand werden ze genoemd. De muurreclames in
de vorm van een muurschildering die je op vele plekken in de stad
tegenkwam. De oude schildering is over gestukadoord i.v.m.
vochtproblemen in het pand.

Ivo Benders van Stichting “Teekens aan de wand Valkenburg” heeft dit
werk met de titel “Niemeijers Stertabak” precies nagemaakt van het
origineel.
Locatie 13) Sittarderweg 83
Oxalien is een van de leden van het Rotterdamse collectief Lastplak. Het
werk van Oxalien is te herkennen aan de figuurtjes met een kruisoog.
Hoewel er ook iemand is die een afbeeldingen van spuitbussen met een
gezicht maakt en ook een kruisoog gebruikt, waarschijnlijk geïnspireerd
door Oxalien.
---------------------------Vervolg de Sittarderweg en sla na 125 meter linksaf (Huskensweg). Op de
rechter gevel van het gebouw voor je (House of Colors) bevindt zich
locatie 14.
---------------------------Locatie 14) Huskensweg 17
Op de rechter zijgevel van het House of Colors staat een portret van
Myrthe Bolt dat gemaakt is door door Judith de Leeuw in November 2017
Myrthe is een model en haar agentschap is gevestigd in het House of
Colors. In ditzelfde gebouw is ook stichting Getting Up gevestigd, deze
stichting houdt zich bezig met het maken en organiseren van street art.
---------------------------Ga voorbij Huskensweg 37 direct linksaf om aan de achterzijde van het
gebouw (voormalig OVS gebouw) te komen.
---------------------------Locatie 15) Huskensweg 37
Op de achterkant van het voormalige OVS gebouw is deze mural van
Lastplak te bewonderen.
Lastplak is een kunstenaarscollectief van 9 personen met ieder hun eigen
stijl. Ze werken in verschillende groepssamenstellingen. Soms samen,
soms alleen of met z’n tweetjes of drieën net hoe het uitkomt en
wenselijk is. Hun motto is: elke ondergrond is goed als we maar kunnen
creëren.

---------------------------Vervolg de weg en ga rechtsaf het fietspad op. Steek de grote weg over
en ga de CBS-weg in. Ga rechtsaf (Zeswegenlaan). Na 425 meter komt je
bij locatie 16 (op de hoek met de Mijnzetellaan)
---------------------------Locatie 16) Zeswegenlaan - Mijnzetellaan
Goya Torres en Caroline hebben een Mural gemaakt aan de Zeswegenlaan
naar een ontwerp van de Ierse graffiti kunstenaar Martynas, die vanwege
de corona pandemie Ierland niet mocht verlaten.
De productie werd aangestuurd door Stichting Street Art. Murals for
Communities is een uitwisselingsproject tussen Kaunas (Litouwen),
Waterford (Ierland) en Heerlen (Nederland).
---------------------------Vervolg de Zeswegenlaan (bergafwaarts). Steek de grote weg over en ga
rechtsaf. Onder het viaduct zijn de volgende locaties.
---------------------------Locatie 17) Huskensweg (onder het viaduct)
Dit werk heeft de titel Underwater world en is gemaakt door James Jetlag,
Mstyleone en Dazetwo. Een kleurrijk onderwater tafereel met veel bonte
vissen waar veel te zien is.
Locatie 18) Huskensweg (onder het viaduct)
De titel van dit werk uit 2009 is bijna een verhaal op zich. “Historica
dimensionale of adventures exploring and inventions” van Jens Besser uit
Duitsland. Dit werk is geïnspireerd op reizen per trein en vliegtuig.
---------------------------Ga onder het viaduct uit in de richting waar je vandaan bent gekomen
MAAR nu de weg blijven volgen (NIET het fietspad). Ga op de T splitsing
rechtsaf (Maasstraat). Na 75 meter links het voetpad/fietspad in. Aan het
einde van het pad, de weg recht oversteken, je gaat de weg in naar het
milieupark. Na 135 meter links het voetpad/fietspad ingaan. Helemaal
aan het einde waar het pad weer bij de openbare weg komt rechtsaf.
(Rennemigstraat) na 180 meter bevindt zich locatie 19.
----------------------------

Lokatie 19) Rennemigstraat 62
Een werk van Claudio Ethos (1982) afkomstig uit het Braziliaanse Sao
Paulo. Vanaf zijn vijftiende met spuitbussen en balpen aan het
experimenteren en dat zijn nog steeds zijn belangrijkste gereedschappen.
De techniek die hij zich eigen gemaakt heeft om de schilderingen te
maken is fabuleus. Vrijwel de hele muurschildering aan de is met zwarte
verf uit spuitbussen gemaakt. Van dichtbij kun je zien hoe bijzonder zijn
techniek is.
---------------------------Vervolg de Rennemigstraat en ga na 400 meter linksaf het Fossielenerf in.
Vervolgens de eerste straat rechtsaf (Belemnieterf). Na 150 meter kom je
bij locatie 20.
---------------------------Locatie 20) Belemnieterf 79
Dit is een mysterieus werk omdat de kunstenaar onbekend is, het heeft
de titel Time gekregen. Het fleurt de straat op.
---------------------------Ga verder (de weg draai naar links). ga op de T splitsing rechtsaf en
vervolgens weer linksaf (Ganzeweide). Na 1 kilometer draait de weg kort
naar rechts en kom je op een T splitsing waar je linksaf en gaat vervolgen
rechtsaf en dan weer linksaf (Laurierstraat). Locatie 21 is dan al in zicht.
---------------------------Locatie 21) Laurierstraat
De Italiaanse kunstenaar Millo heeft dit werk gemaakt en de titel
“Kriebelstad” gegeven.
Tijdens zijn studie architectuur kwam Millo erachter dat hij liever deed
tekenen als een kunstenaar. Zwart-witte lijnen met een beetje kleur waar
nodig is zijn recept. Zijn gevoel voor architectuur kun je in zijn werken
terugzien.

---------------------------Ga bij locatie 21 rechtsaf de Olmstaat in. Aan het einde rechtaf de
Beukstraat in. Op de T splitsing linksaf de Oranjeboomstraat in. Eerste
straat rechtsaf (Terweijerweg wordt verder door Livingstonestraat) Bij de
fietssluis linksaf de Columbusstraat in, die gaat over in de Hitjesweg. Aan
het einde van de Hitjesweg ga je rechtsaf en dan direct weer links
(Kampstraat die gaat over in de Anjelierstraat), na 500 meter is locatie 22
aan de linkerkant van de weg.
---------------------------Locatie 22) Anjelierstraat Rozenstraat
Kunstenaar Aleksei Bodusov uit de Oekraïne (bijgenaamd: interessante
verhaaltjes) maakte in 2016 dit prachtige werk en noemde het “The
Hatching of Humanity” (het uitkomen van de mensheid). De wetenschap,
religie, mythologie, kosmologie dienden als inspiratiebron.
---------------------------Ga recht tegenover locatie 22 het voetpad in (de Gasperistraat) op de T
splitsing rechtsaf (Navolaan)
---------------------------Locatie 23) Navolaan 64
De Braziliaan Alex Senna maakte in 2017 dit werk van een schijnbaar
eenzaam jongetje, de schaduw verraad zijn gevoel. Dit werk heeft geen
titel.
---------------------------Ga verder op de Navolaan. Na 130 meter zie je locatie 24 aan de
rechterkant.
---------------------------Locatie 24) Navolaan - Nederlandlaan
Intelligente buitenaardse wezens schijnen ook fouten te kunnen maken,
getuige deze noodlanding. Kunstenaar James Jetlag maakte dit werk en
gaf het de titel “Crashed UFO” in 2014
---------------------------Vervolg deze weg 920 meter, daarbij steek je de Europalaan recht over
en de Kampstraat diagonaal. De straatnaam wordt Heulstraat en
vervolgens Groeet Genhei.
----------------------------

Locatie 25) Groeet Genhei - Caeciliastraat
Gaia is een Amerikaanse kunstenaar die op meerdere plaatsen in Heerlen
werk heeft gemaakt (locatie 3 t/m 6) Dit fleurig werk (zonder titel) heeft
hij samen gemaakt met de local Drayaz (Heerlen).
---------------------------vervolg de weg Groeet Genhei en ga linksaf de autovrije winkelstraat in
(Wannerstraat). Locatie 26 bestaat uit twee schilderingen de een bevindt
zich binnen in het trappenhuis naar de Aldi en de ander bij de Aldi zelf.
---------------------------Locatie 26) Corneliusplein
In het trappenhuis en bij de roltrap bij de ondergrondse supermarkt heeft
Mr. June aka David June Louf (Rotterdam) in 2016 en in 2017 twee
werken gemaakt. Hij studeren aan de HKU (hogeschool voor de kunsten
Utrecht). In 1997, nog voordat hij afgestudeerd was, werd hij art director
bij Y&R Amsterdam. De commercie was niet zijn ding en hij startte zijn
eigen bedrijf: Out of Order. Daarnaast werd hij leraar op de HKU. Murals
en doeken van Mr. June kun je over de hele wereld tegenkomen.
De zeshoek is zijn favoriete vorm en het 3D effect past hij ook vaak toe.
---------------------------Als je weer buiten komt ga je rechtsaf de Geitstraat, die overgaat in de
Gravenstraat, op de rotonde moet je de tweede straat in (Bokstraat) deze
gaat bij de volgende rotonde over in de Schelsberg. Bij de eerste zijstraat
vinden we locatie 27.
---------------------------Locatie 27) Schelsberg - Huisbergerstraat
In juli 2011 hebben Roa & Resto (BE) dit werk gemaakt
Daarvoor moesten ze wel eerst een schets maken voor de pandeigenaar
die graag vooraf wilde weten wat er op zijn gevel geschilderd zou gaan
worden. Het hele tafereel doet denken aan een scene uit Gullivers Reizen
maar nu met gnomen die een vos met touwen in bedwang proberen te
houden. Het werk heeft geen titel gekregen.
---------------------------Opdat het een rondlopende route is krijg je nog de routebeschrijving naar
locatie 1. Ga verder de Schelsberg op en weer af. Onderaan de weg
oversteken naar het fietspad toe (dat slingert links en rechts) en komt
weer op een straat uit ga de eerste straat links en vervolgens weer

rechts. Na 750 meter ben je bij locatie 1 (tegenover de parkeerplaats van
voetbalclub Sporting Heerlen)
----------------------------

